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Preparação

• Cartões ZOOM - impressos e plastificados
• Zoom e/ou Re-Zoom livros de Istvan Banyai. (Este livro é enviado 
intacto. Para criar o jogo, as páginas do livro precisam de ser 
separadas em folhas de uma página, aparadas, e depois podem ser 
plastificadas ou colocadas em micas transparentes) Encontra os livros 
online, por exemplo Amazon - (cca. 10 euros) - Banyai, I. (1995). Zoom Nova Iorque: 
Viking / Penguin.  Banyai, I. (1998). Re-Zoom New York: Viking / Penguin. 
• O Re-Zoom precisa de capacidades mais avançadas do que 
o Zoom. A colecção de fotografias requer mais esforço para as 
ordenar.

• Para criar o jogo a partir do livro, separa as páginas de imagens do livro em folhas de uma página e 
plastifica-as ou coloca-as em micas transparentes para as proteger do uso prolongado. • Faz um círculo 
de cadeiras - colocadas a 1 metro uma da outra - com uma cadeira para cada participante.

Fluxo de 
imagens

Introdução
Esta é uma atividade envolvente de grupo que ajuda a desenvolver capacidades de comunicação, 
perspetiva e resolução de problemas.  Este jogo é baseado nos livros intrigantes e sem palavras „Zoom” 
e „Re-Zoom” de Istvan Banyai, que consistem em cerca de 30 „imagens dentro de imagens” sequenciais. 
A narrativa Zoom passa de um galo para um navio, para uma rua da cidade, para uma ilha deserta 
e para o Espaço. O Zoom foi publicado em 18 países. A narrativa Re-Zoom move-se de um hieróglifo 
egípcio, para um cenário de filme, para um passeio de elefante, para um cartaz e para um comboio.  
O grupo tenta criar uma história unificada a partir de um conjunto de imagens sequenciais. As imagens 
são ordenadas e distribuídas de forma aleatória. Cada pessoa tem uma fotografia mas não a pode 
mostrar aos outros. A atividade requer paciência, comunicação e tomada de perspetiva, a fim de recriar 
a sequência da história.

60 mins

Nº of pax 
20-30

• Praticar a comunicação e a escuta
• Tomada de decisões - liderança
• Gestão do stress

interior

team building



O facilitador deve começar por destacar alguns objetivos de aprendizagem 
que acredita que devem ser praticados (comunicação, liderança, tomada de 
decisões, etc.). Pode dar um período de tempo para completar a atividade - 
30-40 minutos. É importante não chamar à atividade „Zoom” porque dá uma 

forte dica para a solução - pode chamar-lhe Fluxo de Imagens ou Rio. De seguida:/  1. 
Distribui uma imagem por pessoa de forma completamente aleatória, coloca a imagem 
virada para baixo em frente de cada cadeira no chão. 2. Explicar que os participantes 
só podem olhar para as suas próprias fotografias e devem manter as suas fotografias 
escondidas dos outros.  Dependendo do nível de desafio que se 
pretende facilitar, pode dar ao grupo duas vezes 1 minuto para 
estudar as fotografias. O primeiro minuto pode ser utilizado 
logo no início, quando o limite de tempo começa. O segundo 
minuto depende deles, quando o querem utilizar dentro do 
período de tempo da atividade. Só precisam de o decidir como 
grupo e têm de informar o facilitador quando o segundo minuto é 
aplicado. 3. Incentivar os participantes a estudar a sua fotografia, uma 
vez que contém informações importantes para ajudar a resolver o problema.  
O desafio é que o grupo coloque as fotografias na sequência correta, sem olhar 
para as fotografias uns dos outros. 4. O último passo do grupo é quando colocam 
as imagens ainda viradas para baixo no chão, no meio do círculo, na sequência que 
trabalharam e chegaram em conjunto. 5. Quando o grupo acredita ter todas as 
imagens em ordem, as imagens podem ser viradas para que todos as vejam. 6. Uma 
vez terminado o desafio, permitir que todos olhem bem para as fotografias e encorajar os participantes 
a resolver qualquer erro na ordem (pode ser feito no chão), depois deixar que todos possam andar 
livremente para ver as fotografias em sequência, para que possam compreender a história completa. 
7. Terminar com um círculo de reflexão. (20-30 minutos). 7. Start the reflection circle. (20-30 minutes).

Passos

Reflexão

Comentários

• Como viveste o teu desempenho de grupo durante esta atividade? 
   E quanto à liderança e à tomada de decisões?
• O que achaste do teu papel no grupo durante esta atividade?
• Como te sentiste durante a atividade? Como é que esta experiência 
   pode ser útil para o seu próprio bem estar num contexto de grupo?

• Os participantes geralmente conversam uns com os outros para ver se as suas fotografias têm 
algo em comum. Às vezes, surgem esforços de liderança para tentar entender a história geral. • Se 
houver mais pessoas do que cartas, pode-se juntar as pessoas em pares. • Variação 1: Para grupos 
mais pequenos, pode-se tentar proibir a conversa. Isto aumenta a dificuldade e cria a necessidade de 
linguagem gestual expressiva. • Em geral, permitir que grandes grupos falem porque há complexidade 
suficiente para classificar todas as imagens.  • Variação 2: Outra forma de aumentar a complexidade 
com grupos pequenos é dar a cada pessoa mais do que uma imagem.  
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