
Trabalhando 
prioridades: 

desejos x
necessidades!

Atividade em grupo - dinâmica

Objetivo: Compreender o papel da
prioridade nas escolhas de

consumo; Identificar o conflito
entre necessidade e desejo.



Esta atividade pode ser trabalhada tanto com adolescentes, jovens ou adultos.
Material: uma lousa, ou flip chart; folhas e lápis ou caneta para anotações. Figuras ou fotos.
A atividade é  composta de 3 fases. 

 A dinâmica

 1ª Fase: O que é importante?

Disponha os participantes/alunos em círculo, deixando o meio vazio. Coloque no chão do centro algumas
figuras com vários produtos que você julgue que são importantes para os alunos/participantes e algumas
que não sejam tão importantes. Os itens devem estar dentro do contexto deles. Se tiver datashow
melhor. O ideal é que sejam 6 a 8 itens.

Sugestão: adolescente: celular, dinheiro (estipule um valor), lanche, tênis, refrigerante, travesseiro.... - para
um adulto: dinheiro (estiple um valor), comida, casaco, tablet, repelente de inseto, isotônico....).

Cada um deve escolher apenas 3 itens por ordem que julguem ser importante para eles. Peça que
anotem em suas folhas como sendo LISTA FASE 1.

Discuta brevemente com todos justificando as escolhas.

 2ª Fase: O que é necessidade?

Crie uma situação hipotética e que seja compatível e factível com a realidade dos alunos. Nestes moldes:

"Vocês resolveram alugar um sítio para passar o fim de semana juntos, a classe/grupo todo. Porém no
meio do caminho, bem longe de qualquer indivíduo/população, no meio de nada e sem acesso ao celular,
o ônibus (ou carro ou van) quebrou. Já é noite e ninguém tem uma lanterna. Vocês terão que pernoitar
neste local. Cada um pode escolher 3 itens da lista de produtos que foi apresentada na fase 1."

Cada um deve anotar as sua escolhas, em ordem de prioridade, esta é a LISTA FASE 2. Os itens escolhidos
forma os mesmos? Mudou? A escolha seria uma necessidade? Peça que justifiquem brevemente.

 3ª Fase: O que é desejo?

Agora "de volta" à civilização cada um pode levar para a casa apenas 1 item da lista apresentada na FASE
1.

Todos devem anotar novamente a sua escolha agora sendo a LISTA FASE 3.

Coloque os resultados de todos na lousa (veja exemplo na próxima folha) . 

Abra as discussões. Que devem ser mais ou menos profunda conforme a maturidade dos alunos.

Comece pedindo que justifiquem a escolha dos produtos que levariam para a casa.  Ela foi um desejo ou
necessidade?

Seguido da justificativa na mudança das escolhas conforme a situação. Elas mudaram? Porque?



Trabalhe a diferença entre  necessidade x desejo que mudam conforme nossas prioridades
momentâneas e o mais interessante é discutir que, o que pode ser importante para um pode não ser
para outros.

O que cada item escolhido representa? esperança, status, salvação, vai resolver meu problemas....o que
mais?

Outras discussões possíveis: a importância do dinheiro, teve gente que escolheu na situação 2? Porque
usar se não teria onde gastar?

Qual o significado do dinheiro = esperança, salvação, segurança.

Nossas prioridades mudam conforme a vida muda?

Relacione essa situação hipotética à vida real, exemplo: crise financeira causada pelo desemprego. 

Termine perguntando: Na próxima situação de consumo você vai pensar se, se trata de desejo ou
necessidade?

Aluno            Fase 1                Fase 2                   Fase 3

Aluno A        1.dinheiro         1.refrigerante       celular
                      2.celular            2.lanche
                      3.tênis               3.travesseiro

Aluno B        1.celular            1.travesseiro        dinheiro
                      2.tênis               2.lanche 
                      3.dinheiro         3.dinheiro

Aluno C...

Exemplo de como apresentar os resultados


