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Atividade 4: No lugar do outro… 

 

Tipo de atividade: Método cognitivo – perspetiva tomada 

Objetivos de aprendizagem: Esta atividade visa ajudar os profissionais a aprender como considerar 
outra perspetiva e compreender e ter empatia por alguém que discorda deles. 

Especificidades: Atividade de grupo 
Duração: 45 minutos 
Materiais necessários: Folheto No Lugar do Outro 
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Informações úteis para o formador: 

Explique aos formandos que podemos melhorar a nossa gestão de conflitos e as competências de 
cooperação, tornando-nos mais conscientes das emoções das outras pessoas e como elas 
desempenham um fator nas nossas interações. Sob esta perspetiva, ao passar por esta atividade, os 
formandos tentarão abordar uma situação através da perspetiva da outra pessoa. 

Convide os formandos a relembrar uma situação em que estiveram em conflito com outra pessoa e 
tendo em mente apenas a perspetiva da outra pessoa para tentar preencher o "Folheto nos sapatos 
do outro" (link e documento Word). Isto será feito individualmente e podem ter de 15 a 20 minutos 
para escrever as suas respostas. 

Então, quando todos os formandos terminarem a tarefa designada, reúna-os num grupo para discutir 
a sua experiência. 

Você também pode convidar 2 ou 3 participantes para partilhar a sua situação de conflito, para que 
os outros forneçam respostas adicionais e os ajudem com mais e diferentes perspetivas da outra 
pessoa. 

 

Instruções: 

Cada participante deve preencher a ficha individualmente e depois formar um grupo para refletir 
sobre o processo de acordo com as questões de reflexão. 

 

 

 

No folheto No Lugar do Outro (link e documento word) 

Pense numa situação em que estava em conflito com outra pessoa. Considere cuidadosamente a 
perspetiva da outra pessoa ao responder a essas perguntas. Lembre-se de olhar para a situação 
apenas do ponto de vista da outra pessoa. 

 

1. Na sua opinião, qual é/era o problema? 

……………………………………………………………………… 

2. O que o causou? 
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…………………………………………………………………… 
3. O que está a sentir?  

……………………………………………………… 
4. Como descreveria o evento?  

……………………………………………………………………… 

5. O que gostaria que acontecesse para resolver o conflito? 
……………………………………………………………………… 

 

Questões para reflexão: 

● Qual foi a sensação de estar no lugar de outra pessoa? 
● De que forma a sua compreensão da perspetiva da outra pessoa mudou? 
● Quais são algumas maneiras pelas quais podemos ter certeza de que estamos interpretando 

as emoções de outra pessoa com precisão, de uma maneira não confrontadora? 
● De que forma isso pode influenciar a probabilidade de transformar o conflito em algo 

produtivo? 
● Como esta atividade beneficia a equipa? 
● O que fará de diferente na próxima vez que se envolver num conflito? 


