
 

20º FITEC – FEIRA INTERATIVA DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA 
LONDRINA – PARANÁ - BRASIL 

 
 

MAIS EMPATIA, POR FAVOR 
 

SILVA, M. S. S.;  
XAVIER, M. F. C.; 

 

Colégio Interativa 

9º ano  
 Ciências humanas 

 
 
 

RESUMO  
 
 

Conforme o passar do tempo vemos o quão importante é a empatia, uma forma de educação que 

devemos ter não só no ambiente escolar, mas em todos os lugares que vivenciamos no nosso 

cotidiano. Com a atitude da nossa sociedade que acaba afetando muitas crianças com a falta de 

respeito, podemos observar que não são todos que praticam a empatia, e precisamos melhorar 

isso, para tomarmos um meio de partida nessa situação seria possível através de um jogo fazer 

com que as crianças entendam a importância da empatia e comece a prática no dia a dia para dar 

exemplo a sociedade?  Com a aplicação desse jogo se tem como objetivo a prática da empatia 

primeiramente nas escolas que é onde os alunos passam a maior parte do tempo, mesmo sendo 

via EAD/ hibrido e assim possam exercitar e tomem para si atitudes solidárias e empáticas, sendo 

reflexo na sociedade, construindo uma geração melhor e mais humanizada.  
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INTRODUÇÃO 
 
 
Empatia é a capacidade psicológica de compreender o sentimento de outra pessoa 

em uma situação se colocando no lugar dela. É possível afirmar que existem três tipos de 

empatia: a empatia cognitiva, a emocional e a compassiva. A empatia cognitiva significa 

saber o que a outra pessoa sente, o que ela provavelmente está pensando, e é muito 

indicada para motivar as pessoas e para realizar melhor as negociações. Empatia 

emocional: seria sentir fisicamente o que a outra pessoa sente. Ao se colocar no lugar do 

outro, a pessoa passa a sentir até mesmo fisicamente o que o outro está sentindo. Empatia 

compassiva: nela é possível entender as condições de pensamento e sentimento do outro, 

nós somos espontaneamente motivados a ajudar o outro quando necessário. 

  Podemos observar que a empatia é uma coisa que estamos precisando trabalhar no 

mundo, mas  para colocar ela em prática precisamos de exemplos, exemplos que mais para 

frente podem mudar as atitudes das pessoas, pois nada como ações que geram reações e 

mudança de comportamento.  

REVISÃO DE LITERATURA  

Empatia  

Após breves pesquisas em sites confiáveis, consegui definir a empatia como 

uma capacidade psicológica de compreender o sentimento de outra pessoa em uma 

situação se colocando no lugar dela. 

Como diz o Carl Rogers “Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro 

e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele.” 

A empatia não é apenas a capacidade de compreender o próximo, é uma 

forma de educação e respeito com o próximo. 

Precisamos colocar a empatia nas nossas atitudes do dia a dia, quando 

estamos falando com alguém precisamos ser educados, em uma conversa 

precisamos escutar a opinião do próximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA  
 

 

  A empatia é a arte de se colocar no lugar do outro ao ponto de compreendê-lo 

emocionalmente. Trata-se de uma capacidade poderosa, pois faz com que as pessoas se 

relacionem de modo mais respeitoso e compassivo, algo que a sociedade realmente precisa. 

 Essa incapacidade de uma pessoa se colocar no lugar da outra, dá espaço à corrupção, à falta de 

palavra, à agressão, à luta pelo poder, a uma sobrevalorização do dinheiro e dos bens materiais e 

daí por diante.  

  Sabendo das importância e consequência da empatia, seria possível através de um jogo levar 

as crianças e adolescentes a colocá-la em prática no dia a dia? 

OBJETIVO 

 

  Através de um jogo, fazer as crianças e adolescentes saberem a importância e empatia e 

coloca-las em prática nas suas atitudes do dia a dia. 

  Reconhecer a empatia como algo inerente ao ser humano. Desenvolver um jogo que leva o 

estudante a perceber-se como deve trabalhar a empatia em diferentes situações nos contextos 

sociais. 

METODOLOGIA  

   

  Para começar a metodologia será feito a montagem de um jogo, através de um site 

que ainda não foi determinado, depois da montagem o jogo será aplicado nos alunos do 

fundamental I,,do Colégio Interativa. 

  Neste jogo vamos colocar os alunos em diversas situações para que eles respondam 

de forma empática, cada questão vai ter uma pontuação que no final do jogo vamos somar 

e mostrar para o jogador qual nível de empatia o jogador se encontra.  

 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

  Meu trabalho tinha como objetivo saber a importância da empatia no dia a dia 

das pessoas. Para realização deste projeto fiz algumas pesquisas sobre a empatia e 

o impacto que ela tem na sociedade. A empatia é a capacidade psicológica de 

compreender o sentimento das pessoas e ajudar ela de alguma formal, com isso, dá 

para gerenciar melhor as reações e as atitudes e solucionar conflitos da melhor 

forma, o que ajuda a reduzir o estresse em muitas situações. 

  Depois da aplicação do jogo que será criado através de um site que ainda 

não foi escolhido, será observado quão empático os alunos do Colégio Interativa 

são. Mesmo sem resultados podemos observar que a empatia é algo essencial para 

o dia a dia dos jovens, assim terá, mas respeito e educação nas salas de aula e nas 

outras diferentes áreas da vida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pretende-se criar o site e montar o jogo online o quanto antes e iniciar a 

aplicação.  
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