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Objetivos 
Desbloqueio 

Dinâmica de grupo 

Sensibilização para comunicação não-verbal 

Aquisição linguística 

Melodia da língua 

Habituar-se à língua estrangeira, familiarizar-se com ela 

Número de participante 
Min. 8 pessoas 

Duração 
30-40 minutos 

Descrição da atividade 

Um grupinho de 2 ou 3 pessoas com a mesma língua materna prepara uma cena de teatro, curta e 
simples, sobre o seu cotidiano (por exemplo: ir ao supermercado, encontrar-se com amigas, etc.) e 
na sua língua materna.  

Em seguida, apresentam a peça ao resto do grupo uma primeira vez. 

A segunda vez, voltam a fazer exatamente a mesma peça mas atrás de cada ator e atriz está agora 
uma pessoa que não fala a mesma língua e que vai repetir todos os gestos e expressões faciais, 
como se fosse a sua sombra e sem dizer o texto. 

A terceira vez, as „pessoas-sombra“ também repetem o texto, depois das atrizes e atores de língua 
materna. Desta forma, pode-se repetir a cena uma ou duas vezes. 
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Por fim, as atrizes e atores de língua materna saem de palco e as pessoas que repetiam, passam a 
fazer a peça sem os seus modelos, na língua original, que não falam.  

Depois trocam-se os papeis, e outro grupinho apresenta a sua peça. 

          Observações 
Os diálogos e a duração das peças devem ser adaptadas ao nível linguístico das pessoas do 
grupo. Para principiantes, as peças não podem ter mais de duas frases com quatro palavras no 
máximo. Não é importante que as palavras sejam pronunciadas perfeitamente; importante é que 
o dialogo seja performado de forma fluída e que a melodia das frases seja retomada. 

          Variantes 

Se o grupo tiver um nível linguístico elevado, cada grupinho apresenta a sua cena duas vezes. 
Depois, uma pessoa sai de palco e é subtituída por uma pessoa que não tem a mesma língua 
materna. Faz-se a peça mais uma vez. Em seguida sai uma segunda pessoa de língua materna, 
que é substituída por outra participante de língua materna distinta, etc, até que estejam no palco 
apenas pessoas para quem a língua da performance não é a língua materna, e que fazem a cena 
na língua original, sem atrizes nem atores originais. 

 

 


