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Dinâmica de Grupo 

 

Grupo é um conjunto de pessoas em uma ação interativa com objetivos 

compartilhados, tendo a intenção de realizar os objetivos do grupo é criado um 

processo de interação entre pessoas que se influenciam reciprocamente.  

A dinâmica de grupo é um processo que conduz ao desenvolvimento das 

pessoas através das trocas entre suas semelhanças e diferenças, sendo, 

portanto, um caminho para o relacionamento e integração. Dessa forma, verifica-

se que a identidade grupal é construída a partir das identidades individuais.  

É uma técnica muito abrangente, podendo ser utilizada em diversas 

situações, como treinamentos, desenvolvimento, integração de pessoas e 

processos seletivos.  

Os autores trazem que a vivência grupal é uma forma ativa de se relacionar 

e cada pessoa num grupo dispõe de suas próprias experiências para serem 

compartilhadas com o restante do grupo. É observável que cada grupo tem o seu 

processo de desenvolvimento, constrói o seu formato que é próprio e único desse 

grupo, a sua própria dinâmica 

A experiência dentro do grupo permite que ocorra troca e aprendizado 

quando os participantes deste abrem a possibilidade de construir esta interação 

com o outro. As técnicas de dinâmicas de grupo tem por objetivo, 

fundamentalmente, orientar os participantes na direção da mudança desejada pelo 

grupo, simulando circunstâncias vivencias que beneficiem o meio social onde se 

está inserido, a explorar lideranças, a promover motivação, estimular participação, 

favorecer entusiasmo e outras competências básicas importantes.  



Para Xavier (2006) a dinâmica de grupo é usada freqüentemente para 

testar o comportamento dos candidatos em situações que simulam problemas e 

acontecimentos da vida real. Essas dinâmicas revelam-se úteis para uma 

avaliação mais detalhada dos candidatos principalmente no que diz respeito aos 

seus perfis de competências e sua adequação a função, com o objetivo de 

confirmar hipóteses sobre características da personalidade dos candidatos que 

foram levantadas através de outras ferramentas utilizadas no processo seletivo.  

Oklickas (2001), identifica dados de interação social, como inibição, 

espontaneidade, capacidade de ouvir e falar, argumentação, agressividade, 

emotividade, sensibilidade, flexibilidade, nível intelectual, capacidade de 

entendimento, etc. 

As dinâmicas de Grupo em um Processo Seletivo são atividades que visam 

descontrair, “desarmar” o candidato, para que o Recrutador possa conhecer 

melhor os participantes. Nas dinâmicas, os candidatos deixam transparecer suas 

características e, portanto, é possível identificar quem é empreendedor, metódico, 

ágil, pró-ativo, dinâmico, criativo e etc., mostrando como trabalham em equipe. 

Não existe melhor ou pior candidato na Dinâmica de Grupo, mas sim o que 

tem o perfil mais adequado à vaga, isto pode ser analisado a partir da sua 

participação durante a atividade. 

Nas Dinâmicas de Grupo, normalmente os candidatos enfrentam situações 

desafiadoras e precisam representá-las de diversas formas, como por exemplo, 

fazer propagandas, dramatizações e se expor publicamente. O candidato deverá 

saber que tudo o que for feito será avaliado. 
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