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Atividade 1 - Reconhecer respostas  

(fonte: Sherri Sorro- AVP/ The transformer: http://thetransformer.us/08-3.pdf) 

 

Tipo de atividade: Método cognitivo 

Objetivos de aprendizagem: Este exercício pode ajudar os participantes a aprender sobre as 
diferentes formas de responder a uma pessoa que precisa de apoio e o porquê de a empatia 
geralmente ser uma boa maneira de ajudar outras pessoas a superar as suas dificuldades.  

Especificidades: Atividade individual ou em grupo, mas deve ser realizada em grupo para a parte de 
reflexão. Os alunos podem realizar a atividade sozinhos ou em grupos de 2 pessoas e depois voltar 
em grupo para refletir sobre a sua experiência sobre a atividade. 

Duração: 45 minutos 

Material necessário: “A lista com respostas” & Diálogos (disponível online, link para atividade de 
arrastar e soltar). 

  

http://thetransformer.us/08-3.pdf
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Informação útil para o formador: Inicialmente deve explicar o objetivo desta atividade mencionando 
que existem várias respostas que costumamos usar durante as interações. O intuito desta atividade 
é ajudar os participantes a reconhecer o tipo de resposta utilizado e, mais importante, qual das 
respostas é mais eficaz, especialmente num processo de aconselhamento.  

Nesta atividade terão que ler 12 diálogos e combiná-los com as respostas fornecidas. As categorias 
das respostas são: 

● assessoria: dar conselhos sobre o que fazer como solução para o problema 
● one-upping: minimizar importância da situação 
● educar: tentar fazer com que o outro veja a situação como algo para aprender 
● consolar: dizer coisas para fazer a outra pessoa sentir-se melhor quando está triste ou 

desapontada 
● contar histórias: começar a contar histórias semelhantes a partir da sua própria experiência 
● desligar: tentar distrair a atenção ao focar em algo totalmente diferente 
● simpatizar: sentir ou expressar compaixão, quanto ao sofrimento do outro 
● interrogar: fazer perguntas para descobrir quais foram as ações do indivíduo que levaram a 

essa situação 
● explicar: tentar dar explicações sobre o que a outra pessoa disse 
● corrigir: dizer que o que foi mencionado não está correto 
● solucionar: dar a solução para o problema 
● empatia: tentar colocar-se no lugar da outra pessoa 

Reúna os formandos em grupos de 2 (caso contrário, averiguar individualmente os diálogos) e oriente-
os sobre como categorizar cada diálogo nas categorias dadas. Quando todos os grupos (pessoas) 
terminarem a categorização, coloque-os num grupo para discussão sobre a sua experiência. 

Sugestão para uso offline: Pode copiar, imprimir e recortar “A lista com respostas” e Diálogos. 
Coloque-os em duas pilhas e deixe os alunos combiná-los na mesa.  

 

Instruções: Há uma lista de diferentes tipos de respostas que são comuns durante as interações. Leia 
cada diálogo entre A e B e decida que tipo de resposta B usa. Conecte cada tipo de resposta a cada 
um dos seguintes “diálogos curtos” entre o usuário A e B. Este exercício foi inspirado no Exercício de 
Bingo de Sherri Sorro (fonte: Sherri Sorro- AVP/ The transformer: http://thetransformer.us/08-3.pdf) 

 

http://thetransformer.us/08-3.pdf
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Lista de Respostas 

● assesoria 
● one-upping 
● educar 
● consolar 
● contar histórias 
● desligar 
● simpatizar 
● interrogar 
● explicar 
● corrigir 
● solucionar 
● empatia 
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Diálogos 

1. A: Eu tenho estado a tentar perder esse peso e sinto-me frustrado.  
B: Que atitudes aplicou até agora para conseguir perder peso? (Interrogar) 

2. A: Estou preocupado em ter dinheiro suficiente para pagar as minhas dívidas este mês.  
B: Posso emprestar-lhe algum dinheiro. (Solucionar) 

3. A: Perdi o meu emprego.  
B: Anime-se, vamos beber uma bebida e esquecer isso. (Desligar) 

4. A: Olhe para a cicatriz do meu acidente.  
B: Isso é minúsculo, olha o que eu tenho de quando fui atropelado por uma bicicleta. (One-
upping) 

5. A: Eu estava na fila há 1 hora para entrar no banco, estava muito calor e as pessoas à volta 
começaram a gritar e a empurrarem-se umas às outras. 
B: Isso lembra-me do tempo…… (Contar histórias) 

6. A: Tenho muito que fazer hoje.  
B: Está a sentir-se sobrecarregado e quer ajuda? (Empatia) 

7. A: É assustador para mim levanter-me e falar à frente das pessoas.  
B: Acho que deveria juntar-se a um grupo de teatro. (Assessoria) 

8. A: Estou muito triste por tu dizeres que não sou uma boa mãe. 
B: Isso não foi o que eu disse. (Corrigir) 

9. A: O meu marido entrou um novo emprego e teve que se mudra para uma cidade a 300km 
de casa.  
B: Interprete como uma oportunidade para aprender a estar sozinho. (Educar) 

10. A: Sinto-me tão triste por o meu filho ter sido expulso da escola devido ao seu mau 
comportamento em relação ao professor. 
B: Não é culpa sua, é um bom pai. Fez o melhor que conseguiu. (Consolar) 

11. A: Estou muito chateado. Prometeu-me estar aqui às 23h e agora já passa da meia-noite.  
B: É só porque o trânsito estava péssimo. (Explicar) 

12. A: Acabei de receber os resultados dos exames medicos e era o que eu mais temia. 
B: Ah, isso é terrível. Sinto muito. (Simpatizar) 
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Questões para reflexão: (Depois de terminar o exercício de correspondência, os participantes 
reúnem-se em grupos para reflexões adicionais sobre as suas escolhas)  

 
● Qual dos estilos de resposta é o mais apropriado numa sessão de aconselhamento? 
● O que é/não é apropriado e um conselheiro deve evitar? 
● Que papel a empatia pode desempenhar no seu local de trabalho, sala de aula e 

comunidade? 
● Como é que esta atividade o afetou?  

 


