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Atividade 2: Debate vs Diálogo sobre a Atividade de Gestão de Conflitos 

Tipo de atividade: Experimental 

Objetivos de aprendizagem:  

Esta atividade é uma ótima maneira para os participantes se envolverem num mini-conflito com 
outro membro da equipa de uma forma não ameaçadora. 

O objetivo deste exercício é que os participantes entendam que o debate é uma tentativa de provar 
que a sua posição é melhor do que a posição da outra pessoa. O objetivo é "conquistar" a outra 
pessoa, encontrando falhas na posição da outra pessoa. Por outro lado, um diálogo, em vez disso, é 
sobre compreensão e cooperação. O objetivo do diálogo é alcançar o entendimento mútuo enquanto 
valoriza os pontos fortes da posição da outra pessoa e esta é a melhor solução em relação à gestão 
de conflitos. 

Duração: 45 minutos 

Especificidades: Atividade de grupo – 2 formandos para o role-play e todos os formandos em 
discussão de grupo 
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Informações úteis para o formador: 

Em primeiro lugar, deve informar aos formandos que o objetivo desta atividade é experimentar a 
diferença entre o debate e o diálogo. Em seguida, reúna-os em grupos de 2 pessoas e explique-lhes 
as instruções da atividade. Durante a atividade, pode supervisionar como os participantes estão a 
lidar com a situação de “debate” e de “diálogo” e auxiliá-los sempre que necessário. Quando todos 
os grupos terminarem o role-play, reúna-os novamente num grupo para refletir sobre a sua 
experiência. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Instruções:  

1. Trabalhará em pares.  

2. Cada pessoa terá que dizer o nome de um objeto que se lembre (por exemplo, carro, mesa, um 
animal, comida, etc.). Em seguida, irão debater entre si para argumentar que o seu item é melhor do 
que o item da outra pessoa por 3 minutos. 

3. Após três minutos, terá que iniciar um diálogo. Isso significa fazer perguntas um ao outro sobre os 
seus itens, ouvir as respostas e chegar a um acordo entre eles. Este processo dura cerca de 5 minutos. 

 

Questões para reflexão: No final do exercício, deverá refletir sobre o processo de debate e diálogo. 

• Como se sentiu em relação a cada situação (debate x diálogo)? 
• Como reagiu a cada situação? 
• Como se comportaria em situações reais de conflito? 
• Como as coisas mudaram quando se mudou do debate para o diálogo? 
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• É difícil ouvir quando alguém discorda de si? Porquê? Como chegou a essa conclusão? 
• De que maneiras poderia usar essas competências na próxima vez em que entrar em 

conflito com outra pessoa? 

 

 


