
DINÂMICA DE GRUPO EXPECTATIVA X DECEPÇÃO     Página 1 de 9 
 

EXPECTATIVA X DECEPÇÃO 
Dinâmica de Grupo elaborada por Liliana Viana de Sousa (13 de fevereiro de 2019) 

 

OBJETIVO: 

Levar o grupo a algumas reflexões sobre as nossas Expectativas e 

Decepções.  

Porque será que nos decepcionamos tanto nessa vida? 

Essas e outras questões serão abordadas no final da dinâmica em uma 

breve reflexão que culminará com uma aplicação sobre a vida de Jó 

descrita no capitulo 6. 

 

MATERIAL NECESSÁRIO:  

 

1. MESA PARA EXPOR OS EMBRULHOS. 

 

2. TRÊS PLAQUINHAS COM A NUMERAÇÃO DE 1 A 3 – serão 

colocadas a frente de cada embrulho. Não prender ao pacote. 

 

3. ENVELOPES - Prepare CINCO ENVELOPES que devem conter 

bilhetes conforme descritos abaixo: 

 

ENVELOPE 1 – Será entregue a 1ª PESSOA A PARTICIPAR. Deve 

conter o seguinte bilhete: 
 

Você foi convidado(a) a participar desta dinâmica. Pegue o 

PRIMEIRO EMBRULHO e não abra, por enquanto, o 

envelope que está preso nele. O QUE VOCÊ ACHA QUE 

TEM NESSE PACOTE? (Pode sacudir). 

 

ENVELOPE 2 (Que estará preso com um durex no PRIMEIRO 

EMBRULHO) e será aberto pela 1ª PESSOA A PARTICIPAR, após ela 

dar algumas opiniões sobre o conteúdo do pacote. 

O ENVELOPE 2 deve conter o seguinte bilhete: 
 

INFELIZMENTE ESSE PRESENTE NÃO É SEU. O 

ENTREGUE A PESSOA QUE ESTÁ SENTADA À SUA 

DIREITA (Caso não tenha ninguém a direita, a da esquerda ou 

depois a da frente, e de trás). 
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ENVELOPE 3 – A 2ª PESSOA A PARTICIPAR, a que realmente abrirá o 

PRIMEIRO EMBRULHO, vai ler o bilhete que lhe foi entregue em mãos. 

O ENVELOPE 3 deve conter o seguinte bilhete: 
 

 

Você é uma felizardo(a) e acaba de ganhar um presente. 

Esperamos que goste muitoooo!!!!  

O QUE VOCÊ ACHA QUE TEM NESSE PACOTE? 

(Dê sua opinião). 

 

ENVELOPE 4 – A 3ª PESSOA A PARTICIPAR abrirá o  ENVELOPE 4 

que estará preso no SEGUNDO EMBRULHO.  

O ENVELOPE 4 deve conter o seguinte bilhete: 
 

Dizem que nos menores frascos estão os melhores 

perfumes. Ou seja, pequenos pacotes, podem guardar 

grandes surpresas.  

VOCÊ ACREDITA NISSO?(Responda para todos os 

participantes nesse evento) 

O QUE VOCÊ ACHA QUE TEM NESSE PACOTE?  

(Dê sua opinião). 

 

ENVELOPE 5 – A 4ª PESSOA A PARTICIPAR abrirá o  ENVELOPE 5 

que estará preso no TERCEIRO EMBRULHO.  

O ENVELOPE 5 deve conter o seguinte bilhete: 
 

QUANTAS EXPECTATIVAS E DECEPÇÕES, NÃO É 

MESMO? Mas, veja! O seu EMBRULHO é o maior! VOCÊ 

TEM ESPERANÇA QUE NELE CONTENHA UM 

PRESENTE BOM, DE ALGUM VALOR? (responda)  

E se não tiver, você será GRATA simplesmente por ter 

participado dessa brincadeira tão repleta de aprendizado??? 

(Isso é mesmo para REFLETIR!)  

Então vamos lá continuar a brincadeira e responda: 

O QUE VOCÊ ACHA QUE TEM NESSE PACOTE? 

(Dê sua opinião). 
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4. EMBRULHOS DE PRESENTE - Prepare 3 pacotes diferentes bem 

bonitos. Capriche no embrulho para que tenha aparência de bons 

presentes. Eles devem ser colocados sobre uma mesa na ordem do 

primeiro para o terceiro. Coloque as placa com numeração de 1 a 3 e fixe 

a frente deles. Veja explicações abaixo: 
 

PRIMEIRO EMBRULHO DE TAMANHO MÉDIO:  

Arrume uma caixa ou uma sacola (seja criativo) que tenha o tamanho 

mediano com relação aos demais. Escolha um bonito papel de 

presente. Dentro dele deve ter um bombom preso no fundo. Tenha 

cuidado para não parecer muito leve o pacote.  Se necessário coloque 

algo dentro para fazer um pouco de peso, mas nada que faça a pessoa 

ter duvida quanto ao presente: O BOMBOM. 

A frente dele coloque uma placa com o NÚMERO 1. Esta deve estar 

sobre a mesa e não presa ao pacote. 

Coloque com durex (para tirar fácil) o ENVELOPE 2 que só será aberto 

e lido pela 1º PARTICIPANTE, a que não ficará com o PRESENTE. 

OBSERVAÇÃO: Os ENVELOPES 1 e 3 serão entregues em mãos e 

não estarão afixados nos EMBRULHOS. 

 

SEGUNDO EMBRULHO DE TAMANHO PEQUENO:  

Este precisa ser uma caixa de aparelho celular moderno (deve ser 

envolvida por um papel de presente de bonito, diferente do PRIMEIRO 

EMBRULHO). Coloque dentro um celular velho, fora de uso, ou um 

celular de brinquedo.  

A frente dele coloque uma placa com o NÚMERO 2. Esta deve estar 

sobre a mesa e não presa ao pacote. 

Prenda, também, com durex (para tirar fácil) o ENVELOPE 4 que só 

será aberto e lido pelo 3º PARTICIPANTE. 

TERCEIRO EMBRULHO DE TAMANHO GRANDE:  

Coloque dentro um bom presente (pode ser bolsa, livro, perfume, 

cremes, bijuteria ou até mesmo uma joia). Tenha cuidado, também, 

para não parecer muito leve no caso de uma pequena joia ou biju.  
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Você foi convidado(a) a participar 

desta dinâmica. Pegue o 

PRIMEIRO EMBRULHO e não 

abra, por enquanto, o envelope que 

está preso nele. O QUE VOCÊ 

ACHA QUE TEM NESSE 

PACOTE? (Pode sacudir). 

 

A frente do EMBRULHO coloque uma placa com o NÚMERO 3, que 

deve estar sobre a mesa e não presa ao pacote. 

Do mesmo modo prenda com durex (para tirar fácil) o ENVELOPE 5 

que só será aberto e lido pela QUARTA E ÚLTIMA PESSOA A 

PARTICIPAR DA DINÂMICA. 

 

DESENVOLVIMENTO DA DINÂMICA: 

Depois de todo o material preparado, exponha os embrulhos sobre a 

mesa da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLHA DA PRIMEIRA PESSOA PARTICIPANTE  

(ela não abrirá o PRIMEIRO EMBRULHO) 

 

A condutora da dinâmica deve convidar (ou por sorteio, ou por alguma 

regra pré-estabelecida) um (a) do (a)s participantes do evento.   

 

Ela, ou alguém da Equipe, entregará em 

mãos a essa primeira pessoa a participar 

o  ENVELOPE 1 – Peça-a pegar o pacote, 

abrir e ler o conteúdo do BILHETE em voz 

audível e cumprir suas orientações 

(SACUDIR, DAR OPINIÃO) – não deixar 

abrir por enquanto o 

envelope 2 preso ao pacote).  

Estimule a pessoa participante a dar opiniões sobre o conteúdo. 
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INFELIZMENTE ESSE PRESENTE NÃO É 

SEU. O ENTREGUE A PESSOA QUE ESTÁ 

SENTADA À SUA DIREITA (Caso não tenha 

ninguém a direita, a da esquerda ou depois a da 

frente, e de trás). 

 

 

Você é uma felizardo (a) e acaba de 

ganhar um presente. Esperamos que 

goste muitoooo!!!!  

O QUE VOCÊ ACHA QUE TEM NESSE 

PACOTE? 

(Dê sua opinião). 

 

Em seguida, peça-a para abrir e ler o bilhete do ENVELOPE 2 que está 

preso ao PRIMEIRO EMBRULHO. 

 

Nessa hora ela será informada 

pelo BILHETE que o presente 

não é seu. Ajude-a no processo 

de troca da participante. 

 

 

Abrace alegremente e agradeça a participação desta pessoa. Receba a 

outra também com a mesma alegria. 

 

ESCOLHA DA SEGUNDA PESSOA PARTICIPANTE  

(essa pessoa ficará com o conteúdo do PRIMEIRO EMBRULHO) 

 

A segunda pessoa, que realmente abrirá o pacote, será a pessoa que 

está sentada a direita da primeira sorteada (caso não haja ninguém a 

direita da participante, siga as outras opções nessa ordem: ou esquerda, 

ou frente, ou atrás).  
 

A Condutora, ou alguém da Equipe, entregará o ENVELOPE 3 para a 2ª 

PESSOA PARTICIPANTE, a que realmente vai abrir o PRIMEIRO 

EMBRULHO.  

 

A condutora da dinâmica deve 

pedir a essa participante para abrir o 

ENVELOPE 3 e ler o conteúdo do 

BILHETE em voz audível e depois 

cumprir suas orientações (Pegar o 

EMBRULHO, SACUDIR e DAR 

OPINIÕES SOBRE O CONTEÚDO). 

 

Em seguida peça-a para abrir o pacote no qual ela encontrará um 

BOMBOM. Pergunte se a participante gostou do presente. Faça 

observações relativas a expectativa do conteúdo do pacote com o 

realmente foi recebido.    
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Dizem que nos menores frascos estão os 

melhores perfumes. Ou seja, pequenos 

pacotes, podem guardar grandes surpresas.  

VOCÊ ACREDITA NISSO? (Responda para 

todos os participantes nesse evento) 

O QUE VOCÊ ACHA QUE TEM NESSE 

PACOTE?  

(Dê sua opinião). 

 

Abrace alegremente e agradeça a participação desta pessoa e peça para 

que ela sorteie a próxima pessoa (ou por outra regra pré-estabelecida 

pela organização do evento) 

 

ESCOLHA DA TERCEIRA PESSOA PARTICIPANTE  
 

Receba a terceira com a mesma alegria. Mostre a ela o SEGUNDO 

EMBRULHO. E observe que pra ela ficou o menor presente. 

 

Peça-a para pegar o pacote, 

abrir o ENVELOPE 4 e ler o 

conteúdo do bilhete em voz 

audível e depois cumprir suas 

orientações (Pegar o 

EMBRULHO, SACUDIR e DAR 

OPINIÕES SOBRE O 

CONTEÚDO).  

 

Depois a peça para abrir o pacote no qual ela encontrará um CELULAR 

VELHO. Pergunte se a participante gostou do presente. Faça 

observações relativas a expectativa do conteúdo do pacote com o 

realmente foi recebido.    
 

Abrace alegremente e agradeça a participação desta pessoa e mantenha 

a regra pré-estabelecida pela organização do evento para a escolha da 

última pessoa a participar da dinâmica. 
 

ESCOLHA DA QUARTA E ÚLTIMA PESSOA PARTICIPANTE  

 

Com alegria receba a pessoa que irá participar. Mostre a ela o 

TERCEIRO EMBRULHO. E observe que ela estará recebendo o maior 

presente. 

 

Antes mesmo de a pessoa pegar o pacote, instigue-a a pensar (sem que 

ela responda agora) no conteúdo: 

Seria, uma bolsa? 

Um notebook? 

Quem sabe um livro? 

Ou, uma viagem com tudo pago para Veneza?  
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QUANTAS EXPECTATIVAS E DECEPÇÕES NÃO 

SÃO MESMO? Mas, veja! O seu EMBRULHO é o 

maior!  

VOCÊ TEM ESPERANÇA QUE NELE CONTENHA UM 

PRESENTE BOM, DE ALGUM VALOR? (responda)  

E se não tiver, você será GRATA simplesmente por ter 

participado dessa brincadeira tão repleta de 

aprendizado??? (Isso é mesmo para REFLETIR!)  

Então vamos lá continuar a brincadeira e responda: 

O QUE VOCÊ ACHA QUE TEM NESSE PACOTE? 

(Dê sua opinião). 

 

 

Peça-a para pegar o pacote, 

abrir o ENVELOPE 5 e ler o 

conteúdo do bilhete em voz 

audível. Neste bilhete há 

perguntas e reflexões a serem 

feitas. Ajude-a!  

Depois a oriente a SACUDIR e 

DAR OPINIÕES SOBRE O 

CONTEÚDO.  

 
 

Depois a peça para abrir o pacote no qual ela encontrará um bom 

PRESENTE ESCOLHIDO PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO. 

 

Pergunte se a participante gostou do presente. Faça observações 

relativas a expectativa do conteúdo do pacote com o realmente foi 

recebido.    
 

Abrace alegremente e agradeça a participação desta pessoa. 

 

REFLEXÕES FINAIS SOBRE EXPECTATIVA X DECEPÇÃO 
 

A condutora da Dinâmica fará uma reflexão com relação as nossas 

expectativas que muitas vezes se transformam em decepção. 

 

PORQUE NOS DECEPCIONAMOS TANTO NESSA VIDA? 

 

O motivo é simples: a expectativa que colocamos sobre certa pessoa, 

uma situação, um local (emprego, um curso, um bairro ideal, uma casa 

que construímos para morar, etc), pode de fato não existir, não ser como 

pensávamos e isso vai gerar grandes mágoas em nossas expectativas, 

sensação de fracasso. 

 

Essas mágoas serão com relação ao outro/situação, e com a relação a 

nós também, que nos sentiremos um tanto quanto “idiotas” por não 

termos percebido a realidade. 
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É normal esperar o melhor de alguém em quem depositamos confiança, 

de um curso que escolhemos, de um emprego que sonhamos. O 

problema é quando exageramos na expectativa, indo essa além do que o 

outro tem a oferecer. 

 

APRENDENDO COM AS DECEPÇÕES 

 

PORQUE SERÁ QUE ESPERAMOS ALÉM? 

Idealizamos demais. Esperamos muito do outro, com base no que 

achamos ideal para nós. 

 

Por vezes Cobramos muito e damos pouco. Exigimos muito e fazemos 

quase nada. É importante fazermos uma leitura nossa também, E leitura 

correta. Geralmente achamos que somos o suprassumo, a melhor 

bolacha do pacote. Estamos, também, dentro da expectativa do outro, ou 

somos aquela pessoa rixosa, que só sabe reclamar? 

 

Ou, às vezes damos muito e não recebemos nada. Mas, não aprendemos 

que o amor é doador? Sei que é difícil não receber nada. Mas, quem 

disse que este alguém tem algo para dar? Será que não coloquei 

expectativa demais? Será que esse alguém não precisa aprender contigo 

o que é doação? 

 

NOSSAS EXPECTATIVAS ESTÃO ALÉM OU DE FORMA 

EQUILIBRADA? 

Devemos observar e saber dosar nossos sentimentos. 

 

Se um relacionamento nos causa dor, aumenta a nossa ansiedade, 

trazem angustias, precisamos entender que ou estamos fora do 

equilíbrio, ou existe algo errado na relação. Procure ajuda. 

 

Faça uma leitura correta do outro/ situação e não espere além do que 

podem dar. 

 

QUANDO NOSSA EXPECTATIVA FOR MENOR, DENTRO DE UM 

EQUILIBRIO E DA REALIDADE, OS FATORES “SUPRESAS” SERÃO 

SEMPRE MAIS VALORIZADOS. 
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SERÁ QUE NÃO ESTAMOS COLOCANDO OUTRAS PESSOAS COMO 

“DEUSES”, COMO O “PRIMEIRO” NA NOSSA VIDA? 

 

Lembrem-se: este lugar pertence ao DEUS ÚNICO. 

 

NOS SEUS RELACIONAMENTOS VOCÊ DECLARA O QUE PENSA/ 

DESEJA, OU FICA ESPERANDO QUE O OUTRO ADIVINHE? 

 

Dialogo é sempre o melhor caminho. O problema é que geralmente 

temos dificuldades nessa área. Ou falamos demais e ouvimos de menos, 

ou nos calamos. 

 

É fácil para algumas de nossas irmãs fazerem um bolo gostoso. Elas têm 

receitas maravilhosas. 

 

NÃO HÁ RECEITA PARA VIVER E NÃO SE DECEPCIONAR. 

 

Mas, podemos aprender com a Palavra de Deus. 

 

FAZER APLICAÇÃO BREVE DA DECEPÇÃO QUE JÓ SOFREU COM 

SEUS AMIGOS CRÍTICOS, DESCRITA NO CAP. 6 

 

Provavelmente nesse verso Jó estava fazendo uma referência 
comparativa as caravanas que por descuido se desviavam da rota 
 
Os amigos de Jó não o confortaram nos seus momentos de aflição. Antes 
o trataram aleivosamente (v. 15). Enganosos como um ribeiro que 

desapareceu no calor do deserto (v. 17) e como caminhantes, viajantes 
de caravanas que seguem um caminho que deveria levar até as águas, 
mas não encontrando ficam decepcionados (v.20) 

Jó 6:20 

Ficam tristes, porque estavam confiantes; lá chegaram tão somente 

para sofrer decepção. 

Sem esperança ficou Jó. Contudo, ele a encontrou em DEUS. 
 
Romanos 5:5 
E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está 
derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. 
 


