
                                      FICHA DE ATIVIDADE – UM LEMA PARA UM MUNDO MELHOR  

 

Data: 

 

Tema: Empatia. 

 

Conceitos trabalhados: pensar sobre nossas próprias atitudes; perceber que todos têm pontos 

positivos e negativos; empatia; se pôr no lugar do outro. 

 

Objetivos: perceberem-se nos personagens da atividade, questionando seus próprios 

comportamentos e como devemos refletis antes de julgarmos alguém. 

 

Material utilizado: papel, caneta e atividade impressa (vide abaixo). 

 

Atividade (s) proposta (s): Dinâmica de integração “Você se demitiria?” 

 Divida os participantes em grupos.  

Cada grupo é uma empresa e eles representarão os sócios que precisam cortar metade dos 

funcionários. 

 Apresenta-se aos participantes uma lista de funcionários e peça que decidam em grupo quais 

serão demitidos sendo obrigatório apresentar a justificativa. 

 Todas as decisões devem ser em grupo e justificadas. 

 

FUNCIONÁRIOS: 

 

O Sr. Alfredo - tem 50 anos de idade, sendo vinte de emprego. É rabugento, mal humorado e lento.  

 

A senhorita Beatriz – é secretária, muito bonita, mas de baixíssimo QI, tem 23 anos, é assídua e 

pontual. É péssima com o computador. 

 

O Sr. Carlos – é jovem de 19 anos, de bom potencial, mas bastante indisciplinado e impontual. Já 

sofreu várias punições, mas comenta-se que é apadrinhado de um diretor. 

 

O Sr. Danilo - é um sujeito competente, apesar de muito nervoso e violento. Tem o mal habito de 

gritar com as pessoas. 
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A Sra. Elena - é excelente secretária, mas muito fofoqueira. Ocupa o telefone o dia inteiro batendo 

papo e fazendo fofocas. Além disso tem saúde fraca o que faz ausentar-se com frequência. 

 

O Sr. Fábio – é economista, exímio na área financeira. Contudo tem o vício da embriaguez, o que faz 

ausentar-se e ser grosseiro com as pessoas. Anda sempre armado. 

 

O Sr. Guido – é ex usuário de drogas, recém-saído de tratamento, admitido a um mês ainda não 

mostrou suas qualidades. 

 

A senhorita Hermione – escriturária bilíngue, não leva o trabalho a sério pois seu sonho é ser atriz 

de cinema. Nos últimos doze meses já trocou 4 vezes de emprego. 

 

A Sra. Isadora – viúva de 59 anos. Exímia arquivista, mas de péssimo relacionamento. É a mais antiga 

da firma. Tem sérios problemas cardíacos, em razão de se estressar muito ao ser contrariada. 

 

Mediação: 

1) Todos temos pontos positivos e negativos? 

2) Quais os critérios para as demissões? (Discuta o que eles apresentarem e questione as 

justificavas deles levando-os a refletir) 

3) O que acharam tolerável ou não nos personagens? Por que? 

4) Chame atenção de como condenaram comportamento nos personagens que eles mesmos 

executam no dia a dia. 

5) Se vocês fossem esses personagens, como seria para vocês ser demitido? Conseguem se pôr 

no lugar do outro? Como se defenderiam para não serem demitidos? 

6) O que vocês argumentam para a demissão é mais forte do que o argumento para não serem 

demitidos se fossem vocês no lugar dos personagens? 

7) Todos merecem uma segunda chance? 

8) Como a decisão foi em grupo, qual a estratégia que usaram para decidir as divergências de 

opinião? 

 

Duração: 1h e 30 minutos. 


