
 

 

 

 

FOLHA DE ATIVIDADE 

Nome do exercício 
Interferências 
 

Objetivos 
Expressividade, linguagem corporal  
Story telling 
 

Grupo-alvo 
Todos (ajuda se o grupo já está sensibilizado para a linguagem corporal)  
 
Número de participantes 
6 participantes min. (4 protagonistas + 2 no público) 
 
Duração 
10 a 20 minutos 
 

Material 
Nenhum 
 
Elementos técnicos 
É mais conveniente usar um computador do que um smartphone, para as            
protagonistas terem mais espaço no campo da câmera para performar a história.  
 
Uma pessoa da equipa deve poder criar e gerir Salas simultâneas. 
 
Descrição 
A facilitadora cria grupos de 4 participantes. Neste caso não é relevante se são              
grupos interculturais ou não, pois não se usam palavras neste jogo. 
 
Para mais clareza, vamos agora chamar as participantes do primeiro grupo A, B, C, e               
D. A fica com a facilitadora e o público, enquanto B, C, e D vão para uma Sala                  
simultânea. A, o público, e a facilitadora inventam uma história, que A deverá contar              
sem usar palavras. Em conjunto, devem decidir quais personagens A vai representar,            
o que acontece, e como termina. 
 
A história poderia ser por exemplo algo como: “ O Pai Natal estava a distribuir               
prendas quando foi apanhado por uma menina de 8 anos. Ela abriu uma caixa e               
ficou zangada porque em vez de uma prenda, encontrou a caixa cheia de vegetais.” 
 
Quando tem uma história, B regressa para a sala principal e observa enquanto A faz               
mímica para contar a história. 



 

 

 

 

Em seguida, C regressa da Sala simultânea e observa         
enquanto B faz mímica para contar o que percebeu da história.  
Em seguida, D regressa da Sala simultânea e observa enquanto C faz mímica para              
contar o que percebeu da história. Desta vez, D vai contando a história, com              
palavras, a medida que observa. A forma mais fácil de contar a história é usar a                
forma “eu” e não tentar descrever exatamente o que está a ver, mas improvisar a               
medida que a compreensão vai mudando. Por exemplo, poderia ser uma história            
como “Hoje de manhã fui ao supermercado, quando encontrei uma amiga da            
escola…”, melhor que algo como “o canguru está a comer algo, não, está a beber,               
não, está a saltar em cima de alguém…”. Claro que a descrição deve corresponder              
às ações de C, mas é mais fácil e interessante para D criar uma história do que                 
descreve “à letra”. 
 
D pode contar a história na sua língua de preferência. Depois, pode haver um              
momento para traduzir. Se há vários grupos, é importante que cada grupo conte a              
história numa língua diferente. Por exemplo, se a pessoa D do grupo 1 conta em               
português, convém que a pessoa D conte em inglês, ou alemão, etc.  
 
Habitualmente a história contada com palavras é completamente diferente da          
história original e do que as pessoas B e C perceberam, e é mesmo o objetivo da                 
atividade. Assim pode-se trabalhar a questão da linguagem não-verbal, e como uma            
leve alteração de um movimento pode transmitir uma mensagem completamente          
diferente, especialmente em contextos interculturais. 
 
Variantes 

É possível fazer grupos maiores, mas torna o jogo mais longo e pode perder a               

dinâmica. 

 

Se houver mais do que uma ou duas personagens na história, é importante definir              

um gesto para deixar claro quando a protagonista está a mudar de personagem. 


