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TÉCNICA DE 
FACILITAÇÃO O seu brasão de armas de liderança 

PROPÓSITO / FOCO 
CENTRAL 

#visões #definir intenção #definir meta #definição de objetivo 
#abertura do grupo 

FASE #abertura #apresentalção #revisão 

COMPETÊNCIAS / 
CONTEÚDO 

#liderança #desenvolvimento de liderança #reflexão própria 
#avaliação #comunicação 

 TEMPO Até 30 minutos; até 60 minutos: entre 60 e 120 minutos 

TAMANHO DO GRUPO 1-5 / 6-15 / 16-30 / mais de 30 pessoas 

NÍVEL DE FACILITAÇÃO Iniciante 

ZONA DE CONFORTO Segura 

 

 
 
Nos tempos antigos e medievais, um brasão de armas era um emblema - desenho único 
muitas vezes pintado num escudo - para representar uma pessoa, família ou estado 
individual. Cada símbolo no brasão representa algo que tem um significado importante para 
essa pessoa ou país. Cada líder tem certas coisas e valores que ele valoriza e considera 
importantes. Valores que orientam o comportamento do líder e encarnam a filosofia de 
liderança da pessoa. Neste exercício, os participantes são convidados a criar o seu próprio 
brasão de armas de liderança. 
 

 
 
 

• Ferramenta de quadro branco online ou Slack ou Google docs, escolha uma 
ferramenta que permita usar uma écrans grande e com zoom. 

• Ferramenta de videoconferência à sua escolha e disponibilidade. 
 

 
 
 

Introdução  

Ferramentas necessárias (o que irá necessitar)  

Passos  
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1. Breves participantes sobre o desenho do seu próprio Brasão de Liderança. Explique 
brevemente a importância de valores consistentes na liderança e peça-lhes que 
reflitam quais crenças e valores eles consideram importantes como líderes. 

2. Atribua 10-15 minutos de tempo para que eles desenhem o seu brasão, 
representando os 4 itens mais importantes que eles valorizam na liderança. Encoraje 
os participantes a não se preocuparem com o quão bonito é o seu desenho, o 
principal é expressar o que eles acham importante para um líder. 

3. Depois de todos terminarem o desenho, peça aos participantes para compartilharem 
e explicarem seus desenhos ( pode fazê-lo em grupos de 4-6 participantes, se  tiver 
muitos participantes). Questões a considerar: 

1. Que itens  acrescentou ao seu brasão de armas de liderança? 
2. Porque são importantes para si? 

4. Após a discussão e o debriefing, pode pedir aos participantes para colar os desenhos 
dos brasões de armas na parede, para que tenha uma galeria visual dos brasões de 
armas da liderança. 

 

 
 
 

• Os utilizadores podem desenhar o seu brasão em papel e carregar uma imagem 
para o quadro branco ou desenhá-lo digitalmente. 

• Se a atividade for executada em grupos, use uma ferramenta de videoconferência 
onde pode designar os participantes para salas de pausa 

• Se não tiver sessões de pausa, mantenha todos na sala principal, embora convide 
pares e grupos para se comunicarem em mensagens privadas ou pequenos grupos 
no Slack. 

• Se não tiver uma ferramenta de quadro online,  pode usar o Slack ou Google docs 
para compartilhar e comentar sobre as imagens criadas. 

• Se estiver usando apenas software de videoconferência, convide os participantes a 
compartilhar sua écrans e mostrar sua imagem digital, ou segure seu desenho 
físico para que o grupo veja. 
 

 
 
https://www.sessionlab.com/library 
 

Truques e Dicas  

Fonte 
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