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Instruções para ocupar uma ESTUFA 
 
1. Entrar na sala (em silêncio) e levar as roupas 
trazidas para a arara. 
 
2. Sentar em um dos pufes. 
 
3. Aguardar até que todos estejam sentados. 
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Instruções para ocupar uma ESTUFA 
 
1. Entrar na sala (em silêncio) e levar as roupas 
trazidas para a arara. 
 
2. Sentar em um dos pufes. 
 
3. Aguardar até que todos estejam sentados. 
 
4. No meio da sala há vários envelopes coloridos e canetas pretas. 
Retire uma tira de papel de cada envelope. Você terá agora 5 tiras com 
você (uma de cada cor). 
 
5. Em cada uma você escreverá uma informação sobre você (EM LETRAS 
MAIÚSCULAS E, NO MÁXIMO, EM 3 PALAVRAS), da seguinte forma: 
 

− Na VERMELHA: Uma CARACTERÍSTICA FÍSICA 
− Na AZUL: Uma CARACTERÍSTICA PSICOLÓGICA 
− Na LARANJA: Um OBJETIVO 
− Na AMARELA: Um DESEJO 



− Na ROSA: Uma SENSAÇÃO  
 
6. Recoloque cada tira de papel no envelope da cor correspondente. 
 
7. Depois que todos tiverem acabado 5 voluntários irão organizar os 
papéis sobre a mesa: cada um dos cinco escolherá um envelope de uma cor 
e se dirigirá para a mesa. 
 
8. As tiras de papel serão organizadas em colunas. Cada voluntário 
organiza sobre a mesa uma coluna vertical com as tiras de papel da mesma 
cor (com os escritos de cada um visíveis), uma abaixo da outra. Desta 
forma serão formadas 5 colunas.(Ainda seguimos em silêncio) 
 
9. Quando a mesa estiver pronta, todos os participantes se aproximarão 
da mesa para realizar a próxima tarefa: 

• observar todas as anotações e escolher quem você será NO DIA DE 
HOJE. Você pode escolher livremente o que quiser, recolhendo 
obrigatoriamente um papel de cada cor. Pode ser que duas ou mais  
pessoas queiram recolher os mesmos papéis. O impasse será resolvido 
no acordo entre todos, mas SEM FALAR ou FAZER MÍMICA. 

 
10. Tendo escolhido suas cinco características para HOJE, você irá se 
dirigir à arara para escolher suas roupas e acessórios e acordo com quem 
você é HOJE. Você se veste com a roupa escolhida.  
 
11. Agora, você vai se dirigir à “cabine fotográfica” (um de cada vez) 
para fazer sua foto. Você define qual será sua imagem, qual o recorte/ 
detalhe/parte do corpo/ gesto para a foto e informa ao fotógrafo (sim, 
você pode agora se comunicar com o fotógrafo). 
 
12. Quando você já tiver sido fotografado, retorne ao seu pufe. Escreva 
agora um texto de 5 linhas sobre quem você é HOJE. Você pode usar 
características escolhidas nos papéis sobre a mesa, características 
fictícias e características reais suas combinadas como quiser. Esta será 
a sua apresentação. 
 
13. Observe seu pufe, veja se você encontra nele um papel com a 
inscrição DU. Se você encontrar isto significa que você é o DU 
FUKUSHIMA. Caso contrário, você NÃO É o DU FUKUSHIMA. 
 
Agora você vai se apresentar aos demais. Para começar a sua apresentação 
você acrescentará ao início do seu texto EU SOU (OU NÃO SOU) O DU 
FUKUSHIMA e lerá o restante do seu texto e também apresentará a sua foto 
(fotos serão projetadas na tela/parede). 
 
 

Impersonating Game: 
 
Metade é o Du 
Metade não é o Du 
Meia hora discutindo “como superar o grande cansaço” 
 
 
 



 
Criar o novo “como superar o grande cansaço” 
coletivamente : 
 
 
Cada um  descreve o trabalho usando 3 palavras no 
máximo para ir criando um texto coletivo. Uma pessoa 
anota o texto (é projetado na tela). 
 
Formam-se três equipes (de 4/5 pessoas): 

− uma pessoa por equipe vai criar o único gesto 
possível para o “novo” como superar o grande 
cansaço. Tem 5 minutos para isso. 

− A partir deste gesto e da experiência de HOJE, 
cada grupo vai criar junto uma pequena estrutura 
para o novo “como superar o grande...”. (10 min) 

 
 
 
OBS:12 a 15 participantes 
 
 
 
 
 


