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Dramatização 
Objetivos 
1- Criar condições para a participação em uma discussão. 
2- Pesquisar um assunto e apresentá-lo, simuladamente. 
3- Libertar a discussão da centralização numa pessoa 
4- Facilitar a comunicação mostrando ao invés de apenas falar. 
5- Dar calor e vida aos fatos estudados. 
6- Comprovar as diversas formas de encarar uma situação-problema. 
7- Desenvolver a sensibilidade 
 
Componentes 
1- Diretor de cena: Promove discussão, esforçando-se para que todos participem dela. 
2- Atores: Membros do grupo 
3- Auditório: Outros membros da comunidade 
 
Passos 
1- Preparo 
1.1- Estudo do tema: pesquisa, debate, etc 
1.2- Prepara-se o assunto a ser dramatizado. 
1.3- Define-se personagens e suas características 
1.4- Prepara-se os atores  
1.5- Prepara-se o cenário 
1.6- Prepara-se disfarces, etc. 
 
2- Representação 
 
3- Discussão 
3.1 Atores avaliam a apresentação, destacando impressões, animação, envolvimento, 
relações, aprendizagem, dificuldades. 
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 Painel 
- Reunião de várias pessoas que estudaram um assunto e vão expor suas idéias sobre 
ele, diante de um auditório, de maneira dialogada. 
 

Objetivos 
1- Conhecer melhor um assunto. 
2- Tornar mais compreensivo o estudo de um tema que tenha deixado dúvidas. 
3- Apropriar-se de um conhecimento, com a ajuda de várias pessoas. 
 

Coordenador 
- Coordenador do grupo com os componentes do painel organizam um roteiro de 
perguntas que cubra todo o tema em pauta. 
- Coordenador abre o painel, apresenta os componentes do painel. Seu papel é lançar 
perguntas para que os componentes do painel, discutam sobre elas. 
- Convida também o grupo (demais participantes do grupo) para participar, lançando 
perguntas de seus interesses  ao final do tempo previsto, faz uma síntese dos trabalhos e 
encerra o painel. 
 

Componentes do painel 
- Podem ser de 3 a 6. Podem ser membros do grupo que queriam estudar (preparar) o 
assunto, ou pessoas convidadas. Sua função é discutir as questões propostas, primeiro 
pelo coordenador e, depois, as que forem propostas pelo grupo. 
  
Grupo (platéia) 
- Membros do grupo. Acompanha a discussão com atenção e preparam questão para 
lançarem aos componentes do painel, para também serem discutidas. 
 

Passos 
1- Coordenador abre o painel, apresenta componentes, justifica a realização  do mesmo 
e orienta a participação. 
2- O coordenador lança perguntas,  para serem discutidas, até esgotar o roteiro 
preparado anteriormente. Sempre que necessário, o coordenador poderá lançar outras 
perguntas fora do roteiro, para melhor esclarecer o assunto. 
3- Ao terminar o roteiro, o coordenador pede a cada  componente do painel que resuma 
suas idéias. Após, o coordenador pode ressaltar aspectos importantes do assunto. 
4- Coordenador convida o grupo (platéia) para fazerem perguntas aos compomentes do 
painel. 
5- Quando não tiver mais perguntas, o coordenador agradece os componentes do painel 
e o grupo e encerra os trabalhos. 
 
Avaliação: 
1- Que proveitos tiramos dessa dinâmica? 
2- Como nos sentimos? 
3- O que precisamos melhorar? 
 


