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Empatia, Atividade 2 – Role-play num cenário de vida real 

 

Tipo de atividade: Role-play - Experimental 

Objetivos de aprendizagem: O exercício de role-play baseado num cenário da vida real visa ajudar 
os participantes a usar as técnicas/perguntas apropriadas para demonstrar empatia com a outra 
pessoa. A pessoa no papel do conselheiro será capaz de entender as emoções do “cliente” e 
responder-lhe de forma empática, enquanto o “cliente” sentirá como é o outro ao colocar-se ou não 
no seu lugar. 

Especificidades: Atividade de grupo  

Duração: 45 minutos 

Material necessário: Cenário (disponível na plataforma e em formato impresso) 

Por favor, imprima duas cópias da página de Instruções (cenário) deste pdf. 
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Informação útil para o formador: 

Esta é uma atividade de role-play baseada num cenário da vida real. Deve pedir a dois participantes 
para se voluntariarem. Um é o candidato a emprego/cliente e o outro é o conselheiro. 

O conselheiro tem que lidar com a situação ao mostrar empatia. Tanto o conselheiro como o cliente 
terão 10 minutos de preparação. Convide a pessoa que assume o papel de conselheiro para trabalhar 
num grupo de 3-5 pessoas para preparar a melhor maneira de responder com empatia à situação. 
Pode propor-lhes que procurem alguma informação básica sobre a legislação laboral no caso do 
migrante, nos gabinetes de informação para o migrante, vários sites que o possam ajudar a encontrar 
um emprego, para que possa oferecer informação objetiva, real e facilitar colocar-se no lugar do 
cliente e assim fazer a empatia ganhar terreno. 

O cliente deve ler o cenário fornecido e assumir o papel de Haldi. Convide-o a trabalhar também num 
grupo de 3-5 pessoas para definir melhor o seu caso e estratégias de comunicação. 

 

Em seguida, têm um diálogo de 10 minutos. 

Quando o role-play terminar, o grupo deve refletir sobre a sua experiência de acordo com as 
perguntas de reflexão. 

 

Instruções: 

 

Cliente: Leia atentamente o cenário apresentado e tente atuar como Haldi ao levar em 
consideração as possíveis dificuldades, barreiras que ele possa encontrar na procura 
de emprego. Pode trabalhar numa pequena equipa para se preparar para o papel. 

 

Conselheiro: Leia o cenário fornecido e prepare-se para praticar a empatia no seu role-
play. Pode obter ajuda e discutir a melhor forma de mostrar empatia ao cliente de 
outros formandos. 

Realize o role-play por 10 minutos.   
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Cenário:  

Haldi, um jovem engenheiro, precisa de encontrar um emprego. Se ele não 
conseguir encontrar um emprego em breve, as autoridades o forçarão a 
deixar o país. Haldi está a tentar encontrar um emprego há dois meses, 
mas até agoranão conseguiu, e é por isso que ele está a ficar cada vez mais 
desesperado. Na sessão de aconselhamento de Ruth, Haldi expressa raiva, 
deceção e falta de confiança em relação aos empregadores que não 
querem empregar migrantes nos seus negócios. Sente que todos no país 
são hostis e preconceituosos contra ele como migrante. 
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Questões para reflexão 

- Como é que o cliente se está a sentir no início e no final da sessão? 
- Quais são os sentimentos do conselheiro ao longo da sessão? 
- Quais são os sentimentos dos observadores ao vê-los jogar?  
- O conselheiro usou as técnicas apropriadas para mostrar a sua empatia? 
-  Is Há mais alguma coisa que ele pudesse fazer de uma forma diferente? 
- Qual é a experiência geral do grupo nesta atividade? 

 


