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Objetivos 

Aquisição linguística 

Construir confiança 

Cooperação 

Dinámica de grupo 

Número de participantes 
Min. 10. Se não tiver um número par, uma pessoa da equipa deverá jogar também. 

Duração 

20 minutos 

Material 
Flipchart e marcadores para o cartaz (para a variante 3) 

Descrição: Variante 1 

O grupo é distribuído em duplas de pessoas com línguas maternas distintas. Durante um intervalo 
de tempo anunciado (5 a 10 minutos), uma pessoa guia a outra, que está de olhos fechados. A guia 
está atrás da pessoa “cega” e começa por lhe ensinar as palavras de orientação básica (esquerda, 
direita, frente, pára) na sua própria língua maternal; para tal, ela repete várias vezes cada palavra (a 
outra repete) enquanto comunica a mesma informação pelo toque à pessoa que está de olhos 
fechados. 

Quando a pessoa “cega” está confortável com o vocabulário, podem parar a comunicação pelo 
toque e guiar apenas verbalmente para explorar o espaço. 

Depois do tempo definido, a animadora dá o sinal de inverter os papéis e o processo repete-se. 
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Descrição: Variante 2 

O grupo trabalho em duplas de pessoas com línguas maternas distintas. Durante um intervalo de 
tempo anunciado (5 a 10 minutos), uma pessoa guia a outra, que está de olhos fechados. A guia 
segura a parceira “cega” pelo braço (antes de começar, a equipa mostrou a maneira apropriada 
de fazê-lo) e dá simultaneamente as instruções na sua própria língua materna. Podem também 
guiar a pessoa para que ela toque determinados objetos e neste caso, também lhe ensina a 
nomeá-los na sua própria língua materna. 

Nesta variante, é importante dizer às participantes para usar sempre as mesmas palavras ao guiar. 
Depois do tempo definido, a animadora dá o sinal para inverter os papéis. 

Descrição: Variante 3 

Antes da atividade, a equipa preparou um cartaz ilustrado com as palavras “esquerda”, “direita”, 
“em frente”, “pára”, “cuidado”.  

O grupo está em círculo à volta do cartaz e começamos por aprender as palavras em todas as 
línguas necessárias. Para tal, uma pessoa de língua materna diz cada palavra e o grupo repete. 
Fazemos isso três vezes por palavra e por língua. 

Depois, a animadora explica que o grupo vai trabalhar em duplas de pessoas com línguas 
maternas distintas. Durante um intervalo de tempo anunciado (5 a 10 minutos), uma pessoa guia 
a outra, que está de olhos fechados. Para guiar, usa as palavras aprendidas e presentes no cartaz. 

A guia leva a sua parceira “cega” pelo espaço (sala de trabalho, alojamento, espaços exteriors…). 

Depois do tempo definido (5 a 10 minutos), a animadora dá o sinal para interver os papéis. 

Observações 

A segurança é particularmente importante neste jogo. A equipa de animação deve insistir na 
responsabilidade de cada participante pela segurança da pessoa que guiam. Pode ser útil ensinar 
ao grupo como é que guia de forma segura. Esta atividade baseia-se na confiança e por isso, 
nenhum abuso pode ser tolerado. 


