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Atividade 3 – Empatia Role-play 

 

Tipo de atividade: Role-play 

Objetivos de aprendizagem: O exercício de role-play baseado nas experiências dos participantes 
visa conscientizar os participantes sobre o estado emocional do cliente e tentar responder de forma 
empática e, por outro lado, experienciar a sensação de saber que a outra pessoa está a tentar estar 
no seu lugar. 

Especificidades: Atividade de grupo (trabalho de pares) 

Duração: 45 minutos 

Materiais necessários: N/A (Pode imprimir a página de instruções deste PDF, se necessário) 
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Informação útil para o formador: 

Esta é uma atividade de role-play. Convide os formandos a formar pares. Um será o praticante e o 
outro o cliente. Irão praticar os dois papéis. 

O cliente trará para discussão uma experiência emocionalmente intensa (negativa ou positiva) que 
deseja partilhar com o “praticante”. É importante que os formandos que estão no papel de 
“cliente” se sintam seguros/protegidos quando vão para a sua auto-revelação. Assim, podem 
partilhar qualquer experiência que se sintam à vontade para partilhar e na medida em que 
quiserem. 

O praticante esforça-se ao máximo para responder de forma empática, tentando também perceber 
sinais de emoção no rosto ou na linguagem corporal do parceiro (ouvinte). 

Uma vez que o praticante saiba como o seu parceiro está a sentir-se, pode usar uma frase empática 
como: 

“Dado o que disse sobre o seu…, imagino que possa estar a sentir-se _. É isso que está a sentir?” 

“Imagino que esteja a sentir-se…” ou “Imagino que tenha se sentido…” 

Isso vai durar 5 minutos. Após o 1º role-play, os papéis são invertidos e o processo recomeça. 

Quando ambos os formandos terminam a tarefa designada, juntam-se num grupo para refletir 
sobre a sua experiência.  

 

 

 

Instruções: 

Junte-se em pares. Uma pessoa estará no papel de praticante e a outra será o cliente. O cliente 
partilha uma experiência que surgiu com sentimentos fortes (negativos ou positivos). A outra 
pessoa esforça-se ao máximo para responder de maneira empática, tentando também notar em 
sinais de emoção no rosto ou na linguagem corporal do parceiro. 

 

Algumas frases que o praticante pode usar são: 

“Dado o que disse sobre o seu…, imagino que possa estar a sentir-se _. É isso que está a sentir?” 
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“Imagino que esteja a sentir-se…” ou “Imagino que tenha se sentido…” 

 

Faça uma encenação por 5 minutos e depois troque de papel. 

 

No final das 2 sessões, volte para o grupo para discutir quão bem os “praticantes” expressaram a 
sua empatia e qual foi sua experiência geral deste exercício. 

 

Questões para reflexão:  

- Como é que o cliente se sentiu?  
- O praticante usou as perguntas empáticas? 
- Como o praticante se sentiu? Foi difícil para ele colocar-se no lugar do cliente? 
- A linguagem corporal ajudou-o a reconhecer os sentimentos do cliente? 
- O que aprendeu com esta tarefa? 

 


