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Empatia, Atividade 5: Compreender e partilhar os sentimentos dos outros 

Tipo de atividade: Estudos de caso 

Objetivos de aprendizagem: O exercício visa auxiliar os participantes através de cenários da vida real 
a praticar a empatia e a tentar reconhecer como os clientes se estão a sentir. Diante de diferentes 
cenários, os participantes têm a oportunidade de se colocar no papel de um praticante tendo que 
lidar com diferentes casos e em cada um deles tentar usar métodos/perguntas para expressar a sua 
empatia para com o cliente. 

Especificidades: Atividade de grupo 

Duração: 1 hora 

Materiais necessários: cenários  
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Informação necessária para o formador: 

A atividade será implementada em pequenos grupos de 3 pessoas. Em cada grupo haverá 3 funções: 
Clientes, Praticantes e Observadores. Apresente-lhes os cenários (disponíveis na plataforma 
STRENGTh online e em formato de download). Cada cliente faz par com um profissional e um 
observador. Convide os formandos que assumem o papel de cliente para expressar o sentimento de 
cada caso. Os formandos que estão no papel de praticantes tentam ajudar os seus clientes a 
expressarem os seus problemas e fazê-los sentirem-se aceites, colocando-se no lugar deles. O 
observador anota as técnicas que o profissional utiliza e os pontos que facilitam o processo de 
aconselhamento e demonstra empatia. 

Todos os participantes devem entrar em todas as 3 funções. Cada membro do grupo deve escolher 
um dos cenários indicados para representar o cliente. 

Cada role-play deve durar cerca de 5-10 minutos. No final de cada um, os participantes resumem 
quão bem o praticante expressou a sua empatia. 

O formador pode supervisionar o processo de role-play e, se necessário, pode intervir para ajudar os 
participantes. No final deste processo, todos os participantes se reúnem para refletir sobre a sua 
experiência. 

 

 

 

Instruções:  

Juntem-se em grupos de 3. Escolham um dos 3 cenários, cada um de vocês para assumir o papel de 
cliente e preparem-se para expressar o que estão a sentir em relação à situação que “vocês” 
vivenciam. 

O praticante deve tentar expressar a sua empatia para com o cliente. 

O observador anota as reações do cliente e do profissional e as melhores práticas que o profissional 
implementou para expressar empatia. 

Deve entrar em todos os 3 papéis. 
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Cenários 

 

1. Filipe, o Agitador 

Christina está a promover uma sessão coletiva sobre práticas de procura de emprego 
para um grupo de mais de 100 pessoas de diferentes formações e experiências 
profissionais. Ao longo da sessão, Christina é frequentemente interrompida por Filipe 
que parece ter opinião sobre todos os assuntos e acaba sempre por culpar o governo, 
o sistema político ou as grandes empresas capitalistas. Os comentários aparentemente 
inocentes de Filipe provocam respostas de aprovação e desaprovação do resto do 
grupo, levando a conversas entre as pessoas e comentários públicos adicionais. Para 
Christina, fica cada vez mais difícil manter o foco da sessão e abordar todos os 
conteúdos a tempo. 
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2. Bill, o Adolescente Chateado 

Bill, um rapaz de 16 anos, é um excelente aluno. Apesar dos seus esforços, nunca 
recebe aprovação dos seus pais, especialmente da sua mãe. Ele sente que eles nunca 
estão satisfeitos com o seu trabalho e conquistas, enquanto demonstram grande 
admiração pelo seu irmãozinho. Agora, na sessão de aconselhamento de carreira de 
Olivia, Bill não está interessado em discutir as suas necessidades e interesses pessoais 
relacionados à carreira. O seu principal interesse é fazer uma escolha que magoe e 
aborreça os seus pais e os faça sentirem-se impotentes. 

 

3. Laura and Sports – Passion or Career? 

Monica, uma conselheira escolar, recebe Laura (14, 8º ano) e os seus pais. Laura 
gostaria de se tornar numa jogadora profissional de vólei. Ela quer continuar os seus 
estudos na Sports High School e passou num teste de aptidão. Os seus pais, que 
inicialmente apoiaram a ideia, agora acham que Laura deveria visitar uma das 
melhores escolas de ensino médio da cidade para ter aulas de língua estrangeira. Laura 
é boa em línguas estrangeiras e os seus pais temem que a Sports High School não 
promova a aprendizagem académica de Laura. A decisão de qual escola Laura irá 
frequentar precisa de ser tomada imediatamente. Laura e os seus pais opõem-se 
veementemente. 
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Questões para reflexão:  

O profissional reconheceu o sentimento do cliente? 

Foi fácil ou difícil reconhecer o sentimento do cliente? 

O praticante conseguiu demonstrar empatia? 

Como o cliente se sentiu no processo de aconselhamento? 

Que técnicas/práticas foram úteis para expressar empatia? 

Que técnicas/práticas não foram úteis para expressar empatia? 

Já passou por uma situação semelhante à do estudo de caso? Como se sentiu, como 
administrou, como a situação foi resolvida/terminada? 

O que pode fazer, geralmente, ao deparar-se com várias situações/sentimentos? 


