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“Causos” Pessoais
Existem perguntas que estimulam a pessoa a contar “causos” da própria vida em relação a eventos,
experiências ou preocupações, e que podem ser muito poderosas no sentido de construir um espírito de grupo.
Os membros da equipe com freqüência ouvem mais atenta e respeitosamente um ao outro quando estórias
e “causos” da vida pessoal são contados.  Perguntas para começar a estimular os contadores de “causos”
incluem as seguintes:

1. Qual seria seu lugar preferido no mundo inteiro? Por que?
2. Aonde você vai para “recarregar suas baterias”?  O que lhe faz criar nova alma, uma nova vida?
3. Pense no seu tempo de Jardim de Infância.  Em que sentido você se conserva ainda a mesma pessoa?  Como é que você

mudou?
4. Qual é a história atrás de seu nome?  Por que esse nome lhe foi dado?  Você já teve apelido?  Qual era?  Gostava do

apelido?  Que nome você teria escolhido para você?
5. Você já esteve em perigo?  Na época você já sabia?  Como é que você se saiu ou sobreviveu?
6. Pense no passado em alguma celebração especial na sua primeira infância.  Que festa é especialmente memorável?
7. O que a faz tão especial?
8. Quem é o seu para-todo-o-sempre professor preferido?  Por que?
9. Qual era o seu brinquedo predileto ou atividade preferida quando criança?
10. Qual foi a coisa mais difícil que você já fez na vida?
11. Qual foi o momento de maior orgulho na sua vida?  O que o levou a esse momento?
12. Quem é a pessoa em quem você mais confia?  O que ela fez para conquistar sua confiança?
13. Qual é o seu feriado predileto?  Por que?
14. Quais são três das suas canções para-sempre-preferidas?  O que tornam essas canções tão significativas para sua

pessoa?
15. Qual foi a experiência mais frustrante que você já teve com um computador?  Qual foi a melhor descoberta que você

já fez com um computador?
16. Quem é o seu herói predileto ou heroina preferida?  Que qualidades você admira nessa pessoa (ou no seu caráter)?
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17. Que líder você mais admira?  Por que?
18. O que você buscaria encontrar no seu melhor amigo ou na sua melhor amiga?
19. Quem na História você mais gostaria de conhecer pessoalmente?  Por que?  O que você perguntaria a essa pessoa?
20. Se você pudesse visitar ou viver em algum lugar (além daqui), onde seria?  Por que?
21. Se você pudesse testemunhar (ou participar de) algum evento na História, qual seria?  Por que?
22. Se você pudesse mudar um evento na História, qual seria?
23. Você acredita em “amor à primeira vista”?  O que leva você a acreditar ou não acreditar?
24. Pode o dinheiro comprar o sucesso (ou felicidade)?  Explique sua lógica.
25. O que você faria com o equivalente a cem dólares?
26. Se você pudesse ir “de volta ao futuro”, aonde você iria?  Que período de tempo você escolheria?  Que mudanças

sociais você faria?
27. Qual sua atividade do Sábado predileta?
28. Quem é seu personagem predileto na Bíblia?
29. Conte a respeito de uma resposta a orações.
30. _______________________________________________________________________________
31. _______________________________________________________________________________
32. _______________________________________________________________________________

Que perguntas você pode acrescentar?  Use os espaços em branco acima para outras perguntas a serem usadas em sua situação
de ensino.  Tente desenvolver questões que sejam interessantes, que se relacionem com os objetivos da aula, e que “toquem
no coração” dos alunos.
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