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Atividade 5: Escuta palavra por palavra 

Tipo de atividade: Exercício experimental 

Objetivos de aprendizagem: Os participantes devem aprender a ouvir cada palavra do discurso de 
outra pessoa. Devem ouvir de forma a que todas as informações fornecidas pelo cliente estejam 
disponíveis para o profissional exatamente como estão, livres de suposições. Este exercício ajuda o 
formando a ser preciso ao ouvir os outros. 

Especificidades: Atividade de grupo (trabalho de pares) 

Duração: 45 minutos 
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Informações úteis para o formador: 

Faça com que os fomandos trabalhem em pares, explicando-lhes as instruções da atividade. Ambos 
os participantes devem assumir os dois papéis (ouvinte e orador). Quando ambos os participantes 
terminarem a tarefa atribuída, voltam para o grupo para refletirem sobre a sua experiência. 

 

Instruções:  
Faça pares. Um será o orador e o outro o ouvinte. Pode iniciar uma conversa sobre um tema 
significativo para si (uma experiência negativa, um incidente incluindo tensão emocional, etc.). O 
ouvinte deve se concentrar-se no que o orador diz, sem criticar ou julgar. O orador fala duas frases 
curtas que formam um todo. O ouvinte repete as frases na íntegra, sem acrescentar ou retirar nada 
do discurso. O orador então forma um discurso de 5 sentenças e o ouvinte repete-as na íntegra. 
Depois disso, os papéis são invertidos e o processo começa novamente. No final do role-play, 
realiza uma síntese do que aprendeu ao receber a fala de outra pessoa na íntegra. 
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Questões para reflexão:  

● O que percebeu com esta tarefa? 
● O que aprendeu com esta tarefa? 
● Como foi esta tarefa? 
● Conseguiu repetir todas as perguntas literalmente?  
● Como orador, como se sentiu ao ouvir os seus próprios pensamentos pelo ouvinte? 


