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Introdução 

O objetivo do IO3 é desenvolver um programa com vista a formar uma nova geração de 
profissionais criativos, empreendedores e inovadores na área do aconselhamento de carreira, 
capazes de desenvolver e utilizar as Competências Socioemocionais para enfrentar desafios 
atuais e futuros e para converter conhecimentos e ideias em serviços centrados no cliente, 
beneficiando diversos grupos-alvo e clientes dos serviços de aconselhamento de carreira. 

A fim de definir o conteúdo do programa de formação, os parceiros inicialmente fizeram uma 
pesquisa e análise sobre a definição e os fatores da Inteligência Social e Emocional (SEI), uma 
revisão das teorias usadas para explicar a SEI e as suas dimensões, uma exploração das 
metodologias de formação existentes e das ferramentas e instrumentos relevantes que 
podem ser adaptados. Este procedimento permitiu a elaboração e desenvolvimento de 
estratégias e métodos específicos, tanto na teoria como na pratica, de uma formação cujo 
objetivo visa a melhoria das competências dos profissionais de aconselhamento de carreira 
(IO1). 

Além disso, uma análise das necessidades de formação dos conselheiros de carreira foi 
conduzida sob o IO2, para descobrir o quanto estes profissionais consideram importantes as 
competências socioemocionais, como elas se relacionam com as exigências da prática diária 
e, além disso, saber se há uma falta sistemática de certas competências socioemocionais 
entre estes profissionais. Esta análise será a base para a definição dos módulos de formação. 

De acordo com os resultados do IO1, foram identificadas, pelos conselheiros de carreira, 13 
competências socioemocionais importantes para a eficácia da sua pratica profissional. Para 
efeitos estratégicos, estas 13 competências foram combinadas em 5 grupos, tal como se 
segue: 

1. Competências Empáticas: Empatia afetiva e tomada de perspectiva / empatia cognitiva. 
2. Competências de Gestão Emocional: Compreender emoções, Autoconsciência emocional 

e Autocontrole emocional. 
3. Competências de Gestão da Diversidade: Preocupação social, Tolerância, Diversidade e 

Competência intercultural. 
4. Competências de Escuta Ativa: Atenção e Escuta Ativa 
5. Competências de Cooperação: Colaboração, Resolução de conflitos 

Os resultados da pesquisa do IO2 revelaram que todos estes grupos eram priorizados no que 
concerne às necessidades de formação, o que indica que os profissionais de aconselhamento 
profissional valorizam os cinco domínios das competências socioemocionais. Como resultado, 
o projeto STRENGTH desenvolverá e disseminará módulos de formação para todos os 5 
grupos de competências socioemocionais. 
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Assim sendo, o programa consiste em 5 modulos/ secções tal como mencionado acima. 

Cada modulo tem 4 partes: uma parte teórica sustentada pela revisão da literatura moderna 
relevante, uma parte pratica e experimental implementada através do estudo de casos 
retirados da pratica professional dos conselheiros de carreira, uma parte de avaliação e uma 
parte para estudos futuros. Especificamente, a sua estrutura inclui as seguintes partes:  

A. Fundamentação teórica, onde definições importantes, princípios e informações úteis 
sobre os métodos são apresentados para um melhor desenvolvimento do programa.  

B. Atividades para o aperfeiçoamento das competências socioemocionais: Tendo em 
consideração que a Inteligência Emocional beneficia mais com o envolvimento em 
atividades e com o “aprender fazendo” (Cockburn-Wootten & Cockburn, 20111) 
através de ensaios, imitação e modelagem de comportamentos, as atividades do 
programa focam-se sobretudo no uso de atividades e exercicios participativos. 
Adicionalmente, as atividades do programa são baseadas em métodos que se 
comprovaram eficazes na melhoria das competências socioemocionais, tal como 
descrito no IO1. Especificamente, através da análise dos métodos já existentes, as 
atividades de formação terão como base os seguintes princípios e conceitos de 
aprendizagem: 

● Treino Cognitivo  
● Treino Cognitivo e Comportamental 
● Role-play, experimentação 
● Conscientização/ Atenção Plena 
● Feedback e Supervisão/ Reflexão 
● Incidentes Críticos 

C. Exercícios de auto-avaliação, incluindo 5 questões para testar se os formandos 
aprenderam os conceitos básicos da unidade da formação, e  

D. Recursos para estudos adicionais e referências. 
 

O Programa é dirigido a: 
Profissionais especializados em aconselhamento de carreira. 
Profissionais com mais de três anos de experiência em aconselhamento profissional. 
Profissionais qualificados e estudantes de departamentos de aconselhamento de carreira. 

 

Implementação do programa 

                                                   

1 Cockburn – Wootten, C. & Cockburn, T. (2011). Unsettling assumptions and boundaries: Strategies for developing a critical perspective 

about business and management communication. Business Communication Quarterly 74 (1), 45-59 
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O programa de formação STRENGTh será na forma de um webinar síncrono e assíncrono, mas 
poderá também ser realizado em sala de aula e em tempo real.  
Na educação à distância, a formação será implementada através da internet, permitindo ao 
formando ter autonomia, isto é, a possibilidade de estudar apesar dos fatores limitantes tais 
como a sua presença física numa área específica. O material educativo do programa estará 
disponível por cada unidade de aprendizagem na plataforma eletrónica do STRENGTh. 
Um especialista em aconselhamento de carreira, que será o formador, vai ser responsável 
pelo ensino dos conteúdos modulares. Este formador irá orientar os formandos sobre como 
percorrer as diferentes partes dos módulos. 
Os formandos poderão estudar a parte teórica de cada módulo de forma assíncrona em PPTS, 
Notas ou Videos, previamente ao início da parte prática. 
Para a parte prática da formação, os participantes serão orientados pelo formador a 
implementarem os exercícios e a discutirem a sua experiência. As atividades serão 
implementadas sob a supervisão do formador, tanto em grupos como individualmente. O 
formador irá explicar o âmbito e as instruções para cada atividade e facilitar o processo de 
reflexão. 
O formador e os formandos reuni-se-ão na plataforma eletrónica para realizarem as 
atividades formativas. 
A maioria das atividades será interativa e com diferentes formas, como arrastar e soltar, jogo 
de correspondência, preenchimento de formulário online, salas de reuniões para atividades 
em grupo, respostas de escolha múltipla, formulários “post-it”, etc., de forma a tornar a 
formação mais interessante. 
O material também estará disponível em formulários para download (que podem ser usados 
se a formação for implementada em sala de aula real). 
No final de cada módulo, o formando deverá realizar eletronicamente o teste de avaliação 
correspondente, que pode incluir questões de escolha múltipla, afirmação verdadeiro / falso. 
Além disso, antes e depois do programa, os participantes preencherão um formulário de 
avaliação para demonstrar o impacto e a eficácia do programa no desenvolvimento das 
competências socioemocionais do profissional de aconselhamento de carreira. 
A duração do projeto é: 33.5 horas (Parte teórica: 5.5 horas, Exercícios: 25.5 horas, Avaliação: 
2.5 horas). 
 
Unidade 1 Competências Empáticas: 6 horas (Parte teórica: 1 hora, Exercícios: 4.5 horas, 
Avaliação: 0.5 horas) 

Unidade 2 Gestão de Competências Emocionais: 6 horas (Parte teórica: 1 hora, Exercícios: 5 
horas, Avaliação: 0.5 horas) 

Unidade 3 Gestão de Competências de Diversidade: 6.5 horas (parte teórica: 1 hora, 
Exercícios: 4.5 horas, Avaliação: 0.5 horas) 
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Competências de Escuta Ativa: 8.5 horas (Parte Teórica: 1.5 horas, Exercícios: 6.5 horas, 
Avaliação: 0.5 horas) 
Competências de Cooperação: 6.5 horas (Parte teórica: 1 hora, Exercícios: 5 horas, Avaliação: 
0.5 horas) 
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Secção 1: Empatia  

 

Breve Descrição 

O objetivo desta secção é a de o familiarizar com os conhecimentos teóricos básicos e 
metodologias sobre como melhorar as suas competências empáticas (empatia afetiva e 
competências de tomada de perspectiva). Ao mesmo tempo, sublinha a necessidade de 
aplicar as competências empáticas na sua prática diária como conselheiro de carreira de 
forma a proporcionar serviços de aconselhamento com qualidade aos seus clientes. 

 

Obetivos de aprendizagem 

A formação visa auxiliar os conselheiros de carreira a: 
 Serem capazes de facilitar o contato mútuo e a discussão tendo em consideração as emoções 

e os sentimentos dos outros; 

 serem capazes de demonstrar compreensção pela opinião e pelos sentimentos dos outros, 
assim como aceitar os outros tal como eles são; 

 saberem como compreender informação não verbal relevante, sentimentos e necessidades 
das outras pessoas; 

 serem capazes de criar um bom ambiente de conversação através da atenção, abertura e 
respeito; 

 serem capazes de se concentrarem na compreensão de como a pessoa se sente e no porquê 
de se sentir dessa forma; 

 aplicar as suas competências empáticas na sua prática diária de conselheiro de carreira de 
forma a auxiliar os beneficiários dos seus serviços.   
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1.1 Fundamentação Teórica 
 

Definições 

 

Empatia 
 

A noção de empatia foi central no trabalho de Carl Roger´s, um reconhecido psicólogo 
humanista. Ele foi o primeiro a articular a importância da empatia na relação terapêutica. De 
acordo com este autor, a empatia “é o esforço do ouvinte para ouvir a outra pessoa 
profundamente, com precisão e sem julgamentos. A empatia envolve uma escuta reflexiva 
habilidosa que clarifica e amplifica a experiência e significado da própria pessoa, sem impôr o 
próprio material do ouvinte” (1951). De acordo com a sua abordagem centrada no cliente, um 
dos três princípios básicos que reflete a atitude do terapeuta para com o cliente, é a 
compreensão empática relativamente ao cliente. Isto significa que o terapeuta percebe com 
precisão os sentimentos e significados pessoais que o cliente está a vivenciar e comunica essa 
compreensão ao cliente. Desde essa altura, tanto Rogers (1975) como outros psicólogos (ex. 
Wexler, 1974) salientaram o processo de empatia, considerando a empatia mais como um 
“estilo de comportamento” do que um estado ou atitude. 

O conceito de empatia tem vindo a ser desenvolvido e expandido (ex. Hartley, 1995; Duan & 
Hill, 1996; Bohart & Greenberg, 1997; Beck, et. al, 1979; Pearson, 1999). A pesquisa apoia que 
a construção de empatia dentro da relação terapeuta-cliente se aplica, em certa medida, às 
teorias de aconselhamento, enquanto quase todas as abordagens da psicoterapia afirmam 
que a empatia do terapeuta é fundamental para a sua eficácia (Feller & Cottone, 2003). 

Na pesquisa sobre aconselhamento, a empatia do conselheiro pode ser conceptualizada 
como um esforço interpessoal para perceber a perspetiva do cliente ao tentar captar com 
precisão as suas experiências cognitivas e emocionais (Moyers & Miller, 2013). 

Uma concepção mais pratica de empatia é a de Barrett-Lennard´s (1981) que apresenta uma 
definição operacional de empatia em três diferentes perspetivas: a do terapeuta (ressonância 
empática), a do observador (empatia expressa), e a do cliente (empatia recebida). 

É importante realçar que o desenvolvimento da empatia depende de duas funções 
complementares: a sensibilidade baseada na emoção (empatia afetiva) e a suposição da 
perspetiva do outro ou empatia cognitiva (tomada de perspetiva).  

Por outras palavras, pessoas empáticas são capazes de se colocarem na posição da outra 
pessoa, tanto intelectual como emocionalmente. 
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Empatia Afetiva 
 

Empatia afetiva é a capacidade de compartilhar ou tornar-se afetivamente estimulado pelos 
estados emocionais dos outros, pelo menos em valência e intensidade. Envolve experimentar 
os sentimentos de outra pessoa. É a capacidade de uma pessoa de perceber e expressar 
corretamente as emoções de outras pessoas, com base em pistas verbais e não verbais e uma 
capacidade de compreender e imaginar os sentimentos e intenções dos outros (incluindo no 
passado e no futuro). A principal característica da empatia emocional é a importância dada à 
resposta emocional a uma pessoa que vivencia um evento. Essas reações não são facilmente 
discerníveis, pois a fonte das emoções muitas vezes não pode ser atribuída à empatia, mas a 
motivos egoístas (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004). 

 

Empatia Cognitiva 
 

A tomada de perspetiva ou empatia cognitiva é a habilidade para se colocar conscientemente 
na mente da outra pessoa para entender o que essa pessoa está a pensar ou a sentir 
(Hogan,1969).  

É a capacidade de uma pessoa entender a perspectiva dos outros e ver o mundo através dos 
seus olhos, por exemplo, imaginando o que os seus papéis e circunstâncias podem exigir dela, 
sendo capaz de imaginar como os outros serão afetados (Decety & Jackson, 2006). 

Hoyat (2007) defende que a empatia cognitiva (ou teoria emocional da mente) não implica 
que alguém realmente partilhe os sentimentos do outro, mas apenas que entenda o seu 
estado emocional. Por outras palavras, a empatia cognitiva refere-se à compreensão mental 
da experiência do outro. 

Além disso, de acordo com Dymont (1949), a empatia cognitiva é a transposição imaginária 
de um indivíduo para os pensamentos e ações de outro e, dessa forma, ele consegue ver o 
mundo através dos pensamentos dos outros e reconhecer o papel do outro. 

 

Características de um conselheiro mestre em empatia 

 

Ser empático vai além de sentir ou entender como a outra pessoa se sente ou pensa. Ser 
empático incorpora uma variedade de habilidades e competências socioemocionais, cuja 
eficácia e combinação podem ampliar ou diminuir a empatia de alguém. 

As características mais importantes de um conselheiro que domina a empatia são: 
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 Imaginação: quando alguém pratica empatia, esse alguém está a colocar-se na 
perspetiva do outro. Em essência, está a imaginar como seria realmente ser a outra 
pessoa. 

 Mente Aberta: permitir-se a ser influenciado pelos pensamentos e sentimentos do 
outro.  

 Vulnerabilidade: respeitosamente compartilhar reações e sentimentos sobre o que a 
outra pessoa está a dizer, com a intenção de confirmar que os compreende 
totalmente. 

 Auto-consciência: compreender como as emoções ou sentimentos dos outros podem 
estar a afetar os seus pensamentos e reações. 

 Sensibilidade às emoções dos outros: desenvolver um "radar emocional" para captar 
o que as pessoas estão a sentir, observar a sua linguagem corporal e expressões faciais 
e ouvir não apenas as suas palavras, mas também qualquer significado das 
"entrelinhas" em que não estão a ser diretos e transparentes. 

 Compaixão: Compreensão da dor dos outros e o desejo desenvolvido de mitigar essa 
dor. 

 Escuta Ativa: baixar efetivamente o volume da própria voz e aumentar o volume da 
voz da outra pessoa e mostrar curiosidade ao fazer perguntas sobre as experiências e 
sentimentos dessa pessoa. 

 Comunicação Sintonizada: um esforço ativo e contínuo para se manter sintonizado, 
momento a momento, com as comunicações do cliente e com a revelação das suas 
experiências. 

 

A importância das competências empáticas para os conselheiros de carreira 

 

Enquanto a pesquisa em psicoterapia contribuiu substancialmente para uma melhor 
compreensão de como as habilidades do conselheiro afetam os resultados dos pacientes, a 
pesquisa em aconselhamento de carreira tem menos a oferecer em relação a essas questões 
(Whiston & Oliver, 2005). Mesmo que terapeutas e conselheiros de carreira não seja a mesma 
coisa, a similaridade nas relações entre conselheiro e cliente permite que conselheiros de 
carreira presumam igualmente que praticar empatia nas intervenções de carreira é um 
ingrediente igualmente importante para ajudar os clientes a lidar com os problemas 
relacionados com a carreira (Klonek, et.al, 2019). Na verdade, os critérios de qualidade do 
relacionamento presentes na interação entre conselheiro-cliente, como a empatia (Moyers & 
Miller, 2013) e a aliança de trabalho (ou seja, De Haan, et.al, 2013) são critérios essenciais 
para o sucesso do aconselhamento numa variedade de ambientes, como psicoterapia, 
coaching e orientação profissional (McKenna & Davis, 2009). 
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A empatia é considerada um método central e uma medida de sucesso no aconselhamento 
(Moyers & Miller, 2013) porque para qualquer estratégia de aconselhamento funcionar, o 
conselheiro tem que fazer o cliente sentir-se compreendido. Para fazer isso, o conselheiro 
deve não apenas entender o que a pessoa diz na sessão, mas também entender o que a 
pessoa não está a dizer e comunicar esse entendimento (Martin, 2010). 

A empatia ajuda a conectar as pessoas, aproximando-as umas das outras numa capacidade 
de ajuda e permite que as pessoas construam conexões sociais com outras. 

Assim, ser empático garante que os conselheiros estão a ouvir e a lidar com as preocupações 
dos clientes à medida que estes as apresentam. Além disso, certos comportamentos, como 
demonstrar empatia, incentivo e apreço são geralmente considerados benéficos para o 
desenvolvimento de um vínculo afetivo (e.g., Gregory & Levy, 2011; O’Broin & Palmer, 2010).  

Retrospectivamente, a falta de empatia prejudica o processo de desenvolvimento e 
manutenção de conexões interpessoais. Apresenta dificuldades na reparação de conflitos, no 
processo de trabalhar colaborativamente e de resolver problemas, todos estes componentes 
presentes no processo de aconselhamento de carreira. Além disso, a empatia cognitiva fraca 
foi correlacionada com deficiências na autoconsciência de estados emocionais que tornam o 
aconselhamento de carreira menos eficaz (William, et. Al, 2016). 

Outro ganho importante em conselheiros que exercem empatia é a regulação emocional 
eficaz. A regulação emocional é importante porque nos permite controlar o que estamos a 
sentir, mesmo em momentos de grande stresse, sem ficarmos sobrecarregados. Ao usar a 
empatia na interação com os clientes, os conselheiros são capazes de construir uma relação, 
verificar o seu próprio entendimento, fornecer suporte adequado e focar a sua atenção no 
cliente (Hanna, 2001). 

Por último, é importante mencionar que a contribuição do cliente é igualmente importante 
no processo de aconselhamento, pois ele influencia o nível de empatia do terapeuta (Elliott, 
et. Al, 2011). Na verdade, a empatia parece ser um processo mútuo de sintonia comunicativa 
compartilhada (Orlinsky et al., 1994). É importante notar, no entanto, que quando os 
conselheiros são verdadeiramente empáticos, eles se sintonizam com as necessidades dos 
seus clientes e, consequentemente, ajustam como e quanto expressar de empatia (Duan & 
Hill, 1996; Martin, 2000). Portanto, embora a empatia exija uma interação honesta de duas 
vias, a atitude altamente empática do conselheiro garante sessões de aconselhamento bem-
sucedidas mais prováveis. 

 

Competências empáticas na prática  

A empatia é um elemento importante do processo de aconselhamento. Parte de ser um 
conselheiro verdadeiramente empático é ser capaz de detectar as reações dos clientes e 
ajustar como e o quanto eles expressam empatia. Em consonância com vários autores (por 
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exemplo, De Haan, 2008; De Haan, Culpin & Curd, 2009; Rogers, 1973, Klonek, et. Al, 2019) as 
habilidades socioemocionais funcionais predizem a empatia do conselheiro. 

Entre as formas mais comuns que os conselheiros podem usar para se colocarem no lugar dos 
seus clientes estão: 

 Colocar de lado os seus pontos de vista: as pessoas geralmente não percebem até que 
ponto as suas próprias experiências e crenças estão a influenciar a forma como elas 
percebem as outras pessoas e situações; silenciarem-se um pouco a sí mesmos para 
deixar essas coisas de lado pode ajudá-los a se concentrarem na pessoa à sua frente e 
a se sintonizarem melhor com o que está acontecendo com ela; 

 Ouvir atentamente: às vezes, as pessoas enquanto estão a ouvir os outros já estão a 
desenvolver a sua resposta ou defesa ao que estas estão a dizer; eles não só não 
conseguem ouvir o que os outros estão a dizer, mas também perdem informações 
importantes que podem ajudá-los a entender melhor o que a outra pessoa está a 
tentar transmitir; os conselheiros devem diminuir o volume da sua própria voz e 
aumentar o volume da voz da outra pessoa; 

 Usar a imaginação: à medida que as pessoas compartilham experiências e emoções 
com os conselheiros, estes devem tentar imaginar como é ser a outra pessoa; eles têm 
que usar as imagens que os seus clientes estão a compartilhar, as suas emoções ou 
circunstâncias e tentarem colocar-se nessa posição, apenas para ver como seria ser a 
outra pessoa nesses momentos; 

 Tentar não solucionar ou diminuir as experiências dos outros: quando alguém está 
perto de uma pessoa que precisa de ajuda, especialmente quando essa pessoa está a 
vivenciar emoções desafiadoras, há tendencia a se envolver e tentar solucionar isso; 
mesmo que dessa forma as pessoas estejam a tentar ser úteis, isso pode fazer com 
que os outros se sintam invisíveis e não ouvidos, prejudicando assim o processo de 
aconselhamento; 

 Ser curioso e certificar-se que compreende o que o cliente está a dizer, ao usar técnicas 
de escuta ativa: fazer perguntas sobre as experiências, usando técnicas de escuta 
ativa, ajuda as pessoas a se sentirem vistas e ouvidas e é uma boa maneira de praticar 
a empatia; os conselheiros que mostram um interesse ativo em se certificarem que 
entendem o que o cliente está a dizer, adquirem níveis mais elevados de empatia, 
enquanto as classificações de baixa empatia eram dadas quando havia "pouco 
interesse no ponto de vista e nas experiências do cliente" (Brueck et al., 2006, Klonek, 
et. al, 2019); parafrasear as declarações dos clientes ou usar resumos prediz 
positivamente a empatia do conselheiro, já que os comportamentos típicos associados 
à empatia são o parafrasear ou o abordar dos sentimentos do cliente (e.g., Rogers, 
1973, Korman, Bavelas, & De Jong, 2013); quando os conselheiros parafraseiam as 
declarações dos seus clientes, mostram apreciação e usar expressões humorísticas 
(Sultanoff, 2003) constroi empatia e mantém uma aliança de trabalho positiva (Klonek, 
et. al, 2019); 
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 Sinais não verbai: também podem ajudar os conselheiros a entender como o cliente 
responde à sua abordagem empática; quando as respostas empáticas são bem-
sucedidas, tal pode ser evidente a partir da resposta do cliente através um aceno de 
cabeça ou uma resposta verbal positiva; se suas respostas empáticas não forem 
precisas, o cliente provavelmente indicará isso de forma não verbal, parando, 
tateando ou ficando frustrado; estar ciente desses sinais ajudará os conselheiros a se 
relacionarem com um cliente desafiador; podem precisar de ajustar a sua abordagem 
se o cliente não estiver a responder positivamente. 
 

Métodos para melhorar as competências empáticas 

 
A autoconsciência e a reflexão podem servir para identificar as nossas próprias emoções e as 
emoções dos outros. Além disso, a automonitorização pode ser usada para refletir sobre 
como expressamos as emoções. A autoconsciência e a automonitorização servem para 
compreender as nossas próprias experiências e emoções, o que é um primeiro e importante 
passo no desenvolvimento da empatia. Por outro lado, as técnicas de atenção plena 
aumentam a sintonia pessoal e proporcionam autorregulação atencional e emocional. 
Portanto, as técnicas de autoconsciência e atenção plena podem ser benéficas para o cultivo 
da empatia. 

Como exemplo, um tipo de meditação da atenção plena chamada Meditação da Bondade 
Amorosa (LKM) mostrou aumentar os níveis de empatia cognitiva em alunos de 
aconselhamento no nível de mestre (Leppma & Young, 2016). Na verdade, a pesquisa 
empírica mostrou que seis semanas (sessões semanais de seis horas de duração) a praticar 
essa meditação da bondade amorosa foram suficientes para aumentar os níveis de empatia, 
indicando que é uma maneira acessível para todos os terapeutas aumentarem os seus 
próprios níveis de empatia. 

Processos cognitivos, como o desempenho de papéis e o treino de competências de 
comunicação também podem complementar o autoaperfeiçoamento dos conselheiros, uma 
vez que a empatia cognitiva é baseada na mudança de atenção para assumir a perspectiva de 
outra pessoa (Mead, 1934). Na verdade, os resultados de um estudo sugeriram que tomar a 
perspectiva do cliente ao ver as suas situações de vida, bem como gerir as próprias reações 
ao sofrimento do cliente, contribui para o desenvolvimento da autoeficácia do 
aconselhamento entre conselheiros em treino (Khattar & Gawali, 2014).  

Além disso, a empatia pode ser desenvolvida e melhorada pela prática regular entre os 
conselheiros. Com o tempo, a capacidade de compreender e de se relacionar com as emoções 
dos outros torna-se mais forte e entre as técnicas úteis para praticar a empatia estão: 

- Conversar com outras pessoas: os praticantes devem fazer questão de iniciar 
conversas com as pessoas que encontram e prestarem atenção às suas interações do 
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dia a dia. Ao entrar numa conversa, prestar atenção especial ao que a pessoa está a 
sentir é de grande importância; 

- Perceber dicas de linguagem corporal: isso pode incluir o tom de voz, mudanças subtis 
na energia e outros tipos de comunicação não verbal; 

- Focar-se em ouvir sem interromper: gerir as distrações e os próprios sentimentos e 
trabalhar para manter a sintonia emocional durante a conversa são boas técnicas para 
melhorar a empatia; focar-se na compreensão do como e do porquê em cada conversa 
e ouvir ativamente pode ajudar a fortalecer a compreensão emocional e a empatia 
dos conselheiros; 

- Tentar compreender as pessoas, mesmo quando não concordam com elas; 
- Colocar questões para saber mais sobre as pessoas e as suas vidas; 
- Imaginarem-se a sí mesmos no lugar das pessoas; 
- Agir: os conselheiros devem primeiro reconhecer que podem fazer coisas para fazer a 

diferença na vida de outra pessoa; 
- Por último, no contexto de autoaperfeiçoamento e refletindo sobre as próprias 

abordagens de aconselhamento de carreira de alguém, os profissionais podem 
beneficiar do uso de análises baseadas em vídeo; ao gravarem as suas próprias 
sessões, os conselheiros têm uma ferramenta para "compreender sistematicamente 
o seu reportório microcomportamental dentro de uma sessão", permitindo a inspeção 
de comportamentos e interações específicas (Klonek., Et. Al, 2019), mesmo que essas 
avaliações ainda sejam relativamente incomuns em aconselhamento de carreira 
(Hirschi, 2017). 

1.2 Ativividades sugeridas para melhorar as competências empáticas 
 

Actividade 1 – Reconhecer Respostas 
(fonte: Sherri Sorro- AVP/ The transformer - http://thetransformer.us/08-3.pdf) 
Informação para o programador IT: Combinação de dois tipos de atividades.  

A. Exercício tipo arrastar e largar. Ao formando serão apresentados 12 diálogos e depois, 
de entre a lista de respostas, ele escolherá aquela que corresponde ao diálogo. Depois 
de terminar todas as correspondências, serão apresentadas as respostas – a vermelho 
as erradas e a verde as corretas.  

B. Salas de conversação para refletirem sobre as suas respostas.  

Tipo de Atividade: Método cognitivo 

 
Objetivos de Aprendizagem: Este exercício pode ajudar os participantes a aprenderem sobre 
as diferentes maneiras através das quais podem responder a uma pessoa que precisa de apoio 
e por que a empatia é geralmente uma boa maneira de ajudar as outras pessoas a superarem 
as suas dificuldades.  
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Especificações: Atividade individual ou em grupo, mas que deverá ser implementada em 
grupo na parte da reflexão. Os formandos podem realizar a atividade sozinhos ou em grupos 
de 2 pessoas e depois voltarem ao grupo total para refletirem sobre a sua experiência na 
atividade. 

 Duração: 45 minutos. 

Material necessário: “a lista com as respostas” & Diálogos (disponível online –atividade de 
arrastar e largar ou na forma impressa). 

 

Informação útil para o formador: em primeiro lugar deve explicar o objetivo desta 
atividade mencionando que existem várias respostas que normalmente usamos durante 
as interações. O âmbito desta atividade é ajudar os participantes a identificarem que tipo 
de resposta usam e, mais importante, qual das respostas é mais eficaz, especialmente 
num processo de aconselhamento.  

Nesta atividade, os formandos terão que ler 12 diálogos e combiná-los com as respostas 
apresentadas. As categorias das respostas são:  

 Aconselhar: dar conselhos sobre o que fazer como uma solução para o 
problema 

 One-up: minimizar a importância da situação 
 Educar: tentar que o outro veja a situação de forma a aprender com ela 
 Consolar: dizer coisas para tentar que a outra pessoa se sinta melhor quando 

esta está triste ou desiludida 
 Story-telling: começar a contar histórias similares a partir da sua própria 

experiência 
 Desligar: tentar desviar a atenção, focar-se em algo completamente diferente 
 Simpatizar: sentir ou expresser compaixão em relação ao sofrimento do outro 
 Interrogar: colocar questões para perceber quais foram as ações do outro que 

o colocaram naquela situação 
 Explicar: tentar dar explicações sobre o que a outra pessoa disse 
 Corrigir: dizer que aquilo que foi mencionado pelo outro não está correto. 
 Solucionar: dar a solução para o problema 
 Empatizar: tentar colocar-se no lugar da outra pessoa. 

 Colocar os formandos em grupos em grupos de 2 (caso contrário, eles podem percorrer 
os diálogos sozinhos) e orientá-los sobre como categorizar cada diálogo nas categorias 
fornecidas. Quando todos os grupos (pessoas) tiverem terminado a categorização, reúna-
os num grupo para discutirem sobre a sua experiência. 
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Instruções: há uma lista de diferentes tipos de respostas que são comuns durante as 
interações. Leia cada diálogo entre A e B e decida que tipo de resposta B usa. Conecte cada 
tipo de resposta a cada um dos seguintes "diálogos curtos" entre o usuário A e B. 

Lista de respostas 
 aconselhamento 
 one-up 
 educar 
 consolar 
 story-telling 
 desligar 
 sympatizar 
 interrogar 
 explicar 
 corrigir 
 solucionar 
 emfatizar 

Diálogos 

1. A: Tenho tentado tirar este peso de cima mas sinto-me frustrado.  
B: Que ações tem tomado até agora para isso? (Interrogar) 

2. A: Estou preocupado em ter dinheiro suficiente para pagar as minhas contas 
este mês. 
B: Eu posso emprestar o dinheiro. (Solucionar) 

3. A: Perdi o meu emprego.  
B: Anime-se, vamos beber um copo e esquecer isso. (Desligar) 

4. A: Olha a minha cicatriz do meu acidente.  
B: É pequenina, veja a que eu tenho de quando fui atropelado por uma mota. 
(One-upping) 

5. A: Eu estava parado na fila para entrar no banco há já 1 hora e estava muito 
quente e as pessoas começaram a gritar e se empurrar. 
B: Isso lembra-me de uma vez…… (Story telling) 

6. A: Tenho tanta coisa para fazer hoje.  
B: Está a sentir-se sobrecarregado e a precisar de ajuda? (Empatia) 

7. A: É assustador para mim levanter-me e falar à frente de pessoas.  
B: Eu acho que se devia juntar a um grupo de teatro (Aconselhar) 

8. A: Estou muito triste por me dizer que eu não sou uma boa mãe. 
B: Não foi isso que eu disse. (Corrigir) 

9. A: O meu marido encontrou um novo emprego e teve que se mudar para 
uma cidade a 300 km de nossa casa. 
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B: Veja isso como uma oportunidade de aprender como é viver sozinha 
(Educar) 

10. A: Eu estou muito triste por o meu filho ter sido expulso da escola devido ao 
seu mau comportamento para com o professor. 
B: Não é culpa sua, você é um bom pai. Fez o que pôde. (Consolar) 

11. A: Estou mesmo chateada. Prometeu estar aqui as 23h00 e já passa da meia 
noite. 
B: Foi só porque o trânsito estava terrivel (Explicar) 

12. A: Recebi os resultados dos meus exames médicos e é aquilo que eu mais 
temia. 
B: Oh, isso é terrível. Lamento muito. (Sympatizar) 

  
Questões para reflexão: (Depois de terminarem o exercício de correspondência, os 
participantes se reúnem em grupos para mais reflexões sobre as suas escolhas). 

- Qual o estilo de resposta que é mais apropriado numa sessão de 
aconselhamento? 

- O que é / não é apropriado e que um conselheiro deve evitar? 
- Que papel a empatia pode desempenhar no seu local de trabalho, sala de aula 

e comunidade? 
- Como esta atividade o impactou? 

 

Atividade 2 – Role play em situações de vida real 

Informações para o programador IT: Tipo de atividade B: Salas de reunião. A descrição 
das tarefas e o cenário serão fornecidos na página da atividade (também poderíamos 
dar a opção de fazer o download em arquivo PDF). 

 

Tipo de Atividade: Role playing – Experiencial 

 

Objetivos de Aprendizagem: O exercício de role playing com base num cenário da vida real 
visa ajudar os participantes a usar as técnicas / perguntas adequadas para mostrar empatia 
para com a outra pessoa. A pessoa no papel de conselheiro será capaz de entender as 
emoções do “cliente” e responder a ele de forma empática, enquanto o “cliente” sentirá 
como é o outro se colocar ou não no seu lugar.  

Especificidades: Atividade de grupo  

Duração: 45 minutos 

Material necessário: Cenário (disponível na plataforma e na forma impressa) 
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Informação útil para o formador: 

Esta é uma atividade de role playing baseada num cenário de vida real. O formador deve pedir 
a dois participantes que se apresentem como voluntários para o rele play. Um é o candidato 
a emprego / cliente e o outro é o conselheiro. 

O conselheiro tem que lidar com a situação demonstrando empatia. Tanto o conselheiro 
quanto o cliente terão uma preparação de 10 minutos. Convide a pessoa que assume o papel 
de conselheiro para trabalhar num grupo de 3 a 5 pessoas para preparar a melhor maneira 
de responder com empatia à situação. Pode propor-lhes que procurem alguma informação 
básica sobre a legislação laboral no caso dos migrantes, nos gabinetes de informação para 
migrantes e nos vários sites que o podem ajudar a encontrar um emprego, para que possa 
oferecer informações objetivas e reais, para se tornar mais fácil se colocar no lugar do cliente 
e dessa forma fazer com que ganhe espaço a empatia.  

O cliente deve ler o cenário fornecido e assumir o papel de Haldi. Convide-o para trabalhar 
também num grupo de 3-5 pessoas para definir melhor o seu caso e as estratégias de 
comunicação. 

 Em seguida, realizam o role playing num diálogo de 10 minutos. 

Quando terminarem o diálogo, o grupo deve refletir sobre a sua experiência de acordo com 
as questões de reflexão. 

 

Instruções: 

Cliente: Leia atentamente o cenário e tente atuar como Haldi levando em consideração as 
possíveis dificuldades e barreiras que ele pode encontrar na procura de emprego. Pode 
trabalhar com uma pequena equipa para se preparar para o papel. 

Conselheiro: Leia o cenário e prepare-se para praticar a empatia na sua representação. Pode 
obter ajuda e discutir a melhor forma de demonstrar empatia ao cliente com a ajuda dos 
outros alunos. 

Realize o role playing durante 10 minutos. 

Cenário: Haldi, um jovem engenheiro, precisa de encontrar um emprego. Se ele não conseguir 
encontrar um emprego em breve, as autoridades o forçarão a deixar o país. Haldi está a tentar 
encontrar um emprego há dois meses, mas não conseguiu até agora, e é por isso que está a 
ficar cada vez mais desesperado. Na sessão de aconselhamento de Ruth, ele expressa raiva, 
decepção e falta de confiança em relação aos empregadores que não desejam empregar 
emigrantes nos seus negócios. Ele sente que todos no país são hostis e têm preconceito contra 
ele como emigrante. 
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Questões para reflexão 

- Como é que o cliente se está a sentir no início e no final da sessão? 
- Quais são os sentimentos do conselheiro durante a sessão? 
- Quais são os sentimentos dos observadores enquanto assistem ao role play? 
- O conselheiro usou as técnicas apropriadas para demonstrar empatia? 
- Há mais alguma coisa que o conselheiro poderia ter feito de forma diferente? 
- Qual é a experiência geral do grupo nesta atividade? 

 

Actividade 3 – Role playing empático  

Informação do programador IT: Atividade tipo B: Salas de reunião. A descrição das 
tarefas e o cenário serão fornecidos na página da atividade (também poderíamos dar 
a opção de fazer o download em arquivo PDF). 

 

Tipo de Atividade: Role playing 

 

Objetivos de aprendizagem: Este role playing, com base nas experiências dos participantes, 
visa conscientizar os participantes do estado emocional do locutor e tentar responder de 
forma empática e, por outro lado, experimentar a sensação de saber que a outra pessoa está 
a tentar colocar-se no seu lugar ou não. 

 

Especificidades: Atividade de grupo (trabalhar em pares) 

Duração: 45 minutos 

Materiais necessários: nenhum 

 

Informação útil para o formador: 

Esta é uma atividade de role playing. Convide os formandos a formarem pares. Um será o 
conselheiro e o outro o cliente. Ambos praticarão os dois papéis.  

O cliente trará para a discussão uma experiência emocionalmente intensa (negativa ou 
positiva) que deseja compartilhar com o “profissional”. É importante que os formandos que 
estão no papel de "cliente" se sintam seguros / protegidos quando partem para sua auto-
revelação. Assim, eles podem compartilhar qualquer experiência que se sintam confortáveis 
para compartilhar e na medida que desejarem. 

O profissional esforça-se ao máximo para responder de forma empática, tentando também 
perceber sinais de emoção na expressão do cliente ou na linguagem corporal (ouvinte). 
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Uma vez que o profissional sabe como seu cliente se está a sentir, ele pode usar uma frase 
empática como: 

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

“Eu imagino que se sinta…,” ou “Eu imagino que se tenha sentido…” 

Esta atividade terá a duração de 5 minutos. Depois do 1º role play, os papéis serão 
invertidos e começa de novo. 

Quando os dois formandos tiverem terminado a atividade, juntam-se em grupo para 
refletir sobre a experiência.  

 

Instruções: 

Formar grupos. Uma pessoa desempenhará o papel de profissional e a outra será o cliente. O 
cliente compartilha uma experiência em que surgiram sentimentos fortes (negativos ou 
positivos). A outra pessoa se esforça ao máximo para responder de forma empática, tentando 
também perceber sinais de emoção na expressão ou na linguagem corporal do outro. 

Algumas frases que o professional poderá usar: 

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

“Eu imagino que se sinta…,” ou “Eu imagino que se tenha sentido…” 

Praticar o role play por 5 minutos e depois inverter os papéis. 

NO final das 2 sessões, regressar ao grupo para discutir quão bem os profissionais estiveram 
na sua intervenção e qual foi a sua experência geral neste exercício 

 

Questões para reflexão:  

- Como é que o cliente se sentiu?  
- O professional utilizou questões empáticas? 
- Como se sentiu o profissional? Foi dificil para ele colocar-se no lugar do outro? 
- A linguagem corporal ajudou a reconhecer os sentimetos do cliente? 
- O que aprendeu com esta tarefa? 

 

Atividade 4 – Meditação introspetiva 

Informação para o programador IT: Atividade tipo F: utilizar um video e depois ir para 
a sala de reuniões 
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Tipo de Atividade: Mindfulness 

Objetivos da aprendizagem: O objetivo desta atividade é prestar atenção às experiências 
internas. Isso porque, de acordo com Rogers (1982), o primeiro passo para ser capaz de 
aceitar os outros e cuidar deles, é ter consciência de suas próprias experiências interiores. 
Isso pode ser praticado realizando alguns exercícios de mindfulness. Os formandos irão 
praticar a regulação da própria consciência para os eventos mentais e físicos internos no 
momento presente e para se conectarem com eles. 

Especificidades: A atividade pode ser realizada em grupo ou individualmente. Em ambos os 
casos, depois dos exercícios de mindfulness, os formandos irão discutir em grupo a sua 
experiência. 

Duração: 40 minutos 

Material necessário: Meditação introspetiva (ficheiro de audio) 

 

Informação para o formador: 

No início pode dar aos formandos algumas informações úteis sobre a técnica de “meditação 
introspetiva” e apontar a importância de fazer esse tipo de exercício regularmente para 
desenvolver empatia e conexão com os mundos interno e externo. 

A meditação introspetiva implica prestar atenção a partes do nosso corpo e a sensações 
corporais numa sequência gradual que vai dos pés até à cabeça. Ao fazer este exercício, ganha 
consciência de todo o seu corpo, detetando qualquer tipo de dor, tensões ou desconforto geral. 
O objetivo desta técnica é conectá-lo com o seu corpo – reconectá-lo com o seu eu físico – e 
prestar atenção a qualquer sensação que tenha sem julgamento. Embora muito gente ache a 
meditação relaxante, esta não é o objetivo principal. O objetivo é treinar a mente para ser mais 
aberta e atenta a experiências sensoriais – e por fim, mais tolerante. Assim, prestar atenção 
ao corpo e às suas sensações, é o caminho para ter um comportamento mais atencioso – o que 
nos permite perceber quando alguém está em sofrimento ou que as nossas ações possam estar 
a magoar alguém e com isto conseguimos melhorar a nossa empatia. 

Quando os formandos estiverem prontos para começar os exercícios de meditação, estes 
podem ter acesso ao guião através da plataforma ou no caso da meditação em grupo pode-
lhes ser lido o guião. No final do exercício, convidar todos os participantes a partilharem a sua 
experiência.  
 

Instruções:  

Coloque-se confortavelmente e feche os olhos suavemente seguindo as instruções (ficheiro 
de audio) para praticar a meditação introspetiva.  
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Guião (a ser apresentado em forma de audio em todas as linguas dos paises parceiros)  

1. Deite-se confortavelmente na cama, de barriga para cima, com os braços paralelos 
ao corpo e descontraídos e as pernas paralelas sem se tocarem. (pausa 2 segundos) 

2. Gentilmente feche os olhos e relaxe (pausa 2 segundos) 
3. Não tem de ir a lado nenhum. Deixe para trás o dia que passou e não pense no 

amanhã. Concentre-se no “agora”. (pausa) Neste momento oferece a sí próprio o 
presente do relaxamento. Merece-o. (pausa 2 segundos) 
Vamos começar por respirar fundo, a sentir o ar na barriga enquanto inspira (pause) 
e a esvaziá-la completamente quando expira. (pause)  

Enquanto eu conto de 1 até 4, comece a inspirer lentamente. Quando eu chegar ao 4 
deve ter a sua barriga completamente cheia de ar. A seguir, comece a expirar, 
enquanto eu conto de 1 até 6, esvaziando completamente a barriga do ar quando eu 
chegar ao 6.  

4. Vamos começar: Inspire: 1, 2, 3, 4. Expire: 2, 3, 4, 5, 6. 
5. Outra vez:  Inspire 2, 3, 4…. expire 2, 3, 4, 5, 6 
6. Uma última vez. Inspire 2, 3, 4 … expire 2, 3, 4, 5, 6.  
7. Agora, dê a sí mesmo algum tempo para observar as sensações do seu próprio 

corpo. (pausa 4 segundos) 
8. Verifique se sente algum desconforto. Ajuste a sua posição…se ajudar. Compare a 

sensação que teve quando estava desconfortável, com a sensação que tem quando 
está confortável. (pause 4 seconds) 

9. Preste atenção às partes do seu corpo que tocam no colchão e perceba como essa 
sensação é diferente quando comparada com as sensaçóes no resto do seu corpo. 
(pausa 4 segundos) 

10. Agora, concentre-se nos seus dedos dos pés e mexa-os um pouco. (pause 3 seconds) 
11. Sinta uma energia relaxante a mover-se lentamente desde os dedos dos pés em 

direção à sola dos pés, cobrindo o pé por complete e a dirigir-se para os seus 
tornozelos, relaxando completamente. (pausa 2 segundos) 

12. Sinta a energia a subir pelas suas canelas e parte inferior da perna e a relaxá-las. 
(pause 2 seconds) Agora as suas canelas e pernas estão completamente relaxadas. 
(pause 2 seconds) 

13. Volte a sua atenção para a parte superior das suas pernas. Sinta a energia a envolvê-
las completamente. (pausa 2 segundos) 

14. Agora, sinta a energia a mover-se em direção ao seu peito (pausa 2 segundos) e 
pelvis. Sinta-os a relaxarem. (pausa 2 segundos) 

15. Relaxe a sua barriga e sinta os orgãos internos da zona do estômago relaxarem 
completamente. (pausa 5 segundos)   
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16. Sinta a energia a subir para o seu peito. (pausa 2 segundos) Relaxe os seus pulmões e 
sinta o seu batimento cardíaco ritmado. (pausa 2 segundos) 

17. Relaxe os ombros. (pausa) Sinta os ombros a afundarem-se (pausa 3 segundos) 
18. Sinta a energia a mover-se gradualmente dos ombros até às pontas dos dedos, 

penetrando e relaxando completamente os seus braços, antebraços e mãos. (pausa 
2 segundos) 

19. Foque-se na sua garganta. Sinta os músculos da garganta a relaxarem (pausa 2 
segundos) 

20. Relaxe o queixo e a língua. (pausa 2 segundos) Relaxe os músculos à volta da boca, 
deixando a boca meia aberta (pausa 2 segundos)  

21. Relaxe o nariz, (pausa) as maças do rosto (pausa) e as orelhas (pausa 2 segundos) 
22. Relaxe toda a área em volta dos olhos (pausa). Sinta as suas pálpebras pesadas e os 

olhos completamente relaxados.  
23. Concentre a sua atenção na sua testa. (pausa 2 segundos) Sinta a súbtil energia 

relaxante que a penetra, suavizando todas as linhas de expressão e permitindo uma 
sensação de complete relaxamento nessa área (pausa 2 segundos) 

24. Sinta a energia a subir até ao topo da cabeça. (pausa) Preste atenção a alguma súbtil 
vibração que aí possa sentir. Sinta o topo da cabeça completamente relaxado. (pause 
2 seconds) 

25. Agora todo o seu corpo está completamente relaxado. Está tão relaxado que se 
sente como se estivesse deitado numa nuvem ou talvez se sinta tão leve…como se 
não tivesse corpo. (pausa 2 segundos) Aprecie esta sensação de absoluto 
relaxamento por um pouco. (pausa 5 segundos) 

26. Agora permita-se a sí mesmo desfrutar de um sono reparador e calmo. 
 

Questões para reflexão: 

Como foi a sua experiência com a meditação introspetiva? 

Sentiu alguma dificuldade? 

Sente-se diferente depois da atividade? 

Algum sentimento que queira partilhar? 
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Atividade 5 –Compreender e partilhar os sentimentos dos outros 

Informação para o programador IT: Salas de reunião separadas para o role play e 
depois voltarem a uma sala de reunião comum 

 

Tipo de atividade: Estudos de caso 

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

Especificidades: Atividade de grupo 

Duração: 1 hora 

Materiais necessários: cenários 

 

Informações úteis para o formador: 

A atividade será realizada em pequenos grupos. A atividade será realizada em pequenos 
grupos de 3 pessoas. Em cada grupo haverá 3 papéiss: Clientes, Profissionais e Observadores. 
Apresente-lhes os cenários (disponíveis na plataforma STRENGTh online e disponível para 
download). Cada cliente forma pares com um profissional e um observador. Convide os 
formandos que assumem o papel de cliente a expressarem o sentimento de cada caso. Os 
formandos que desempenham o papel de profissionais procuram ajudar os seus clientes a 
expressarem o seu problema e a fazê-los sentirem-se aceites, colocando-se no seu lugar. O 
observador faz anotações sobre as técnicas que o profissional utiliza e os pontos que facilitam 
o processo de aconselhamento e demonstra empatia. 

Todos os participantes devem passer pelos 3 papéis. Cada membro do grupo deve escolher 
um dos cenários fornecidos para representar o papel do cliente. 

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

O formador pode supervisionar o processo de simulação e, caso seja necessário, pode intervir 
para ajudar os participantes. No final desse processo, todos os participantes se reúnem para 
refletir sobre a sua experiência. 
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Instruções:  

Fazer grupos de 3. Escolher um dos 3 cenários em que cada um assume o papel do cliente e 
se prepara para expressar o que está a sentir em relação à situação que “está a vivenciar”. 

O profissional deve tentar expresser 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. 

Todos devem realizar as 3 funções.  

 

Cenários 

1. Filipe o Agitador  

Christina está a mediar uma sessão coletiva sobre práticas de busca de emprego para um 
grupo de mais de 100 pessoas de diferentes origens educacionais e profissionais. Ao longo da 
sessão, Cristina é frequentemente interrompida por Filipe que parece ter uma 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 Cristina, fica cada vez mais difícil manter o foco da 
sessão e cobrir todos os conteúdos no tempo. 

 

2. Bill o Teenager Zangado 

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

 

3. Laura e o Desporto – Paixão ou Carreira? 

Monica, uma conselheira escolar, dá as boas-vindas a Laura (14 anos, 8º ano) e aos seus pais. 
Laura gostaria de se tornar uma jogadora profissional de volei. 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 ir conhecer um dos melhores colégios da 
cidade para ter aulas de línguas estrangeiras. Laura é boa em línguas estrangeiras e os seus 
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pais temem que a Sports High School não promova a aprendizagem académica de Laura. A 
decisão de qual escola Laura irá frequentar precisa ser tomada imediatamente. Laura e os 
seus pais se opõem veementemente. 

 

Questões para reflexão:  

O praticante 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? 

Quais técnicas / práticas foram úteis para expressar empatia? 

Quais técnicas / práticas não foram úteis para expressar empatia? 

Você já passou por uma situação semelhante à do estudo de caso? Como você se sentiu, como 
geriu, como a situação foi resolvida / encerrada? 

O que você pode fazer, geralmente, ao se confrontar com várias situações / sentimentos? 
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Atividade 6 – Não é esse o problema 

Informação para o Programador de IT: Combinação de dois tipos de atividades F & B 

Primeiro, será apresentada a descrição da atividade e, em seguida, reproduzirá o vídeo 
(Tipo F: Vídeo de apresentação) e em seguida serão reunidos na sala (tipo B) para 
discussão 

 

Tipo de Atividade: Experimental 

Objetivo de Aprendizagem: Através deste exercício / vídeo, os participantes verão que muitas 
vezes o maior erro que cometemos é tentar “consertar” ou “resolver o problema”, em vez de 
ter empatia pelo nosso cliente. 

Especificidades: Atividade individual ou de grupo 

Duração: 20 minutes 

Material necessário: O vídeo “It’s not about the nail” 

 

Informações úteis para o formador:  

Explique aos formandos que eles vão assistir primeiro a um vídeo e depois voltarão em grupo 
para discutir a sua experiência. 

 

Instruções: 

 Veja este video curto “It’s Not About the Nail” e depois discuta em grupo a sua experiência. 

 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=-4EDhdAHrOg 

 

Questões para reflexão:  
Qual é a moral deste vídeo? 
Quais são os seus sentimentos e pensamentos que emergiram? 
Consegue se lembrar de um caso em que agiu como o homem do vídeo? 
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1.3 Exercícios de Auto-avaliação 
As questões de múltipla escolha que se seguem vão ajudá-lo a refletir sobre o material 
educacional da seção e a avaliar sua compreensão sobre os conceitos básicos relevantes e a 
formação teórica. (5 perguntas para cada seção) 

 
Questão 1 
Complete a afirmação com a frase correta. 

A principal característica da empatia emocional é a importância dada ao… 
1. Histórico diversificado de uma pessoa. 
2. Compreensão dos pensamentos de alguém 
3. Resposta emocional a uma pessoa que está vivenciando um evento. 
4. Linguagem corporal dos outros. 

 
Questão 2 
Escolha certo ou errado para a afirmação que se segue. 

A empatia cognitiva refere-se à compreensão mental da experiência do outro. 
1. Certo 
2. Errado  

 
Questão 3 
Escolha a resposta correta para a seguinte questão. 

Qual das seguintes práticas desenvolve a empatia? 
1. Tentar resolver os problemas dos outros. 
2. Ouvir sem se envolver. 
3. Interromper alguém para corrigir suas afirmações. 
4. Colocar questões para aprender mais sobre o seu cliente e a sua vida 
 

Questão 4 
Escolha certo ou errado para a afirmação que se segue. 

A empatia parece ser um processo mútuo em que há sintonia numa comunicação 
partilhada 

1. Certo 
2. Errado 

 
Questão 5 
Complete a afirmação com a frase correta. 

Quando um cliente não responde à expressão empática do conselheiro, ... 
1. inevitavelmente, o processo de aconselhamento falha. 
2. não afeta o processo de aconselhamento. 
3. os conselheiros não podem fazer nada para mudar a situação. 
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4. os conselheiros precisam de se colocar em sintonia com as necessidades dos seus 
clientes e, consequentemente, ajustar como e o quanto eles expressam empatia. 
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1.4  Recursos para estudos posteriores - Referencias 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=94&v=-
4EDhdAHrOg&feature=emb_logo  
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Secção 2: Gestão Emocional 

 

Breve Descrição 

O objetivo é aumentar a compreensão e consciência dos participantes sobre as suas emoções 
e as emoções dos outros e ajudá-los a gerir melhor as suas próprias emoções. Por um lado, 
os participantes serão treinados na compreensão das emoções, dos seus valores e natureza 
e, por outro lado, irão melhorar a sua autoconsciência emocional. Por fim, o treino visa 
promover o autocontrole emocional, como regular e influenciar as emoções para motivar-se, 
atingir objetivos e lidar com o stresse, controlar ou redirecionar as emoções e impulsos, e 
como perseverar diante de obstáculos e contratempos. 

 

Objetivos de Aprendizagem 

O treino visa auxiliar os conselheiros de carreira a: 

 perceber a importância da gestão da emoção e dos conceitos que giram em torno dela 
para prestar serviços eficazes de orientação e aconselhamento de carreira; 

 aprender as abordagens teóricas que podem contribuir para a gestão das emoções do 
conselheiro; 

 ser capaz de facilitar o contato mútuo e a discussão levando em consideração as emoções 
e os sentimentos dos outros; 

 ser capaz de se focar na compreensão de como uma pessoa se sente e porque se sente 
assim, sendo também capaz de lidar com as emoções negativas de forma construtiva; 

 ser capaz de exercer autocontrole emocional e autoconsciência. 
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2.1 Fundamentação Teórica 
 

As emoções são processos psicofisiológicos que são desencadeados pela avaliação cognitiva 
de um objeto e são acompanhados por mudanças fisiológicas, cognições específicas, 
sentimentos subjetivos e uma mudança na vontade de se comportar (Forgas, 1995; 
Zeelenberg, Nelissen, & Pieters, 2007).  

As emoções não são apenas uma parte importante da vida diária das pessoas, mas também 
contribuem para as suas identidades, ajudando-as a entender quem são e a compartilhar 
quem são com outras pessoas. Mesmo que as emoções não sejam o único fator importante 
na vida dos indivíduos, elas desempenham uma variedade de papéis importantes em suas 
vidas, incluindo: 

• Informar as pessoas que um objetivo ou necessidade importante podem ser 
perseguidoss ou inibido na situação atual; 
• Contribuir para o estabelecimento de metas; 
• Contribuir para a valorização de si mesmo e do ambiente; 
• Comunicar intenções aos outros e regular as interações; 
• Informar da tomada de decisão; 
• Alertar as pessoas sobre ameaças (Greenberg, 2004). 

As emoções evoluíram para promover a sobrevivência humana, iniciando certos 
comportamentos, por exemplo o medo, gerando uma resposta fisiológica para evitar o perigo 
na forma de luta ou fuga. Os humanos experimentam as suas respostas emocionais através 
de uma rota inconsciente ou de uma rota consciente, o que permite uma resposta mais 
cuidadosa a uma situação. Além disso, as emoções têm vida curta, servindo para se adaptar 
às mudanças nas condições ambientais (Stangl, 2020). No entanto, as emoções que alguém 
experimentou numa situação podem afetar a forma como experiência outras situações não 
relacionadas que ocorrem logo depois. 

Como as emoções são importantes em todos os processos sociais, tanto internos (por 
exemplo, tomada de decisão) quanto interacionais, a capacidade de compreender, estar 
atento e gerir ativamente as emoções é considerada uma habilidade / competência por si só. 
 

Definições 

 

Inteligência Emocional 
 

A inteligência emocional foi classificada entre os 7 tipos de “inteligência” que as pessoas têm 
e praticam enquanto aprendem (Gardner, 1993). Além disso, de acordo com Mayer e Salovey 
(1993), a inteligência emocional é considerada uma habilidade mental. Especificamente, «a 
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inteligência emocional envolve a capacidade de perceber, avaliar e expressar emoções com 
precisão; a capacidade de aceder e / ou gerar sentimentos quando eles facilitam o 
pensamento; a capacidade de compreender a emoção e o conhecimento emocional; e a 
capacidade de regular as emoções para promover o crescimento emocional e intelectual» 
(Mayer & Salovey, 1997). 

O modelo de Mayer & Salovey (1997) compreende quatro habilidades: percepção, 
assimilação (usar a emoção para facilitar o pensamento), compreensão e regulação das 
emoções. De forma resumida, a percepção emocional consiste na habilidade de identificar 
emoções nas expressões faciais e posturais de outras pessoas. Reflete a percepção não verbal 
e a expressão emocional para se comunicar através do rosto e da voz. A assimilação de 
emoções é a capacidade de gerar, usar e sentir emoções conforme necessário para comunicar 
sentimentos ou usá-las noutros processos cognitivos. A compreensão emocional está 
relacionada à capacidade de compreender informações emocionais, como as emoções se 
combinam e mudam ao longo do tempo e à capacidade de apreciar os significados 
emocionais. Também inclui a capacidade de rotular e discriminar sentimentos. Finalmente, a 
regulação emocional refere-se à capacidade de permanecer aberto aos sentimentos e de 
monitorar e regular as emoções de uns e de outros para promover a compreensão e o 
crescimento pessoal. 

Esses quatro ramos são organizados hierarquicamente, portanto, perceber as emoções está 
no nível mais básico, e gerir as emoções está no nível mais alto e complexo da hierarquia, ou 
seja, a capacidade de regular as próprias emoções e a dos outros é construída com base nas 
competências dos três outros ramos (Mayer et al., 2004). 

Neste módulo, consideraremos três dimensões da gestão de emoções: a. a autoconsciência 
emocional, b. compreensão das emoções e c. o (auto) controlo emocional ou (auto) gestão. 
Aspectos relacionados à compreensão e reconhecimento das emoções dos outros são 
tratados no módulo anterior sobre empatia. 

 

a. Autoconsciência Emocional 

Daniel Goleman (1995) define a autoconsciência emocional como a capacidade de reconhecer 
os nossos estados internos, preferências, emoções e os seus efeitos. Por outras palavras, é a 
capacidade de perceber e expressar corretamente as próprias emoções, ao mesmo tempo 
que compreende o impacto dessas emoções nos outros. 

Perceber emoções refere-se à capacidade de identificar emoções com precisão por meio da 
atenção, detecção e decifração de sinais emocionais nos rostos, imagens ou vozes 
(Papadogiannis, Logan, & Sitarenios, 2009). Esta habilidade envolve a identificação de 
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emoções nos seus próprios estados físicos e psicológicos, bem como uma consciência e 
sensibilidade às emoções dos outros (Mayer, Caruso, & Salovey, 1999) 

Segundo Mayer & Salovey (1997) perceber emoções inclui a habilidade para: 

 

1. Identificar emoções nos seus estados físicos, sentimentos e pensamentos 

2. Perceber emoções nas outras pessoas através da expressão facial, linguagem e 
comportamento 

3. Expressar as emoções com precisão quando desejado 

4. Entender como as emoções são exibidas dependendo do contexto e da cultura 

5. Discriminar expressões emocionais precisas versus inexatas 

 

b. Compreensão das Emoções 

A compreensão emocional envolve a capacidade de perceber e analisar as emoções com 
precisão, bem como de aplicar o conhecimento emocional quando necessário. Compreende 
a capacidade de entender as conexões entre as diferentes emoções e como as emoções 
mudam ao longo do tempo e das situações (Rivers, Brackett, Salovey, & Mayer, 2007). De 
acordo com Mayer e Salovey (1997), a compreensão emocional inclui as seguintes 
habilidades: 

1. Capacidade de rotular emoções e reconhecer relações entre as palavras e as 
emoções; 

2. Capacidade de interpretar os significados que as emoções transmitem e de 
compreender as suas causas e consequências; 

3. Capacidade de compreender sentimentos complexos, como sentimentos 
simultâneos de amor e ódio; 

4. A capacidade de compreender e reconhecer possíveis transições entre emoções. 

No seu modelo revisto, Mayer, Salovey e Caruso (2016), adicionaram várias habilidades / 
competências a cada ramo. No que diz respeito à compreensão emocional, as habilidades 
adicionais são: 

1. A sensibilidade ao contexto cultural e a capacidade de reconhecer diferenças 
culturais ao avaliar emoções; 

2. Capacidade de compreender como uma pessoa se pode sentir no futuro ou em 
determinadas condições, nomeadamente a previsão afetiva; 

3. A capacidade de distinguir entre humores e emoções e 
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4. A capacidade de avaliar as situações que podem provocar emoções 

 

c. Autocontrolo Emocional 

O autocontrole emocional é a capacidade de regular e influenciar as próprias emoções para 
motivar-se, atingir objetivos, lidar com o stresse e perseverar diante de obstáculos e 
contratempos. Refere-se à capacidade de regular as próprias emoções e as dos outros com 
sucesso. Tal habilidade implica a capacidade de manter, mudar e fornecer respostas 
emocionais, positivas ou negativas, a uma dada situação (Rivers et al., 2007). Isso pode 
refletir-se na manutenção de um humor positivo em uma situação desafiadora ou na 
contenção da euforia em um momento em que uma decisão importante deve ser tomada. 
Ocorre toda vez que alguém (consciente ou inconscientemente) ativa o objetivo de influenciar 
o processo gerador de emoções (Gross et al., 2011). 

A regulação das emoções pode ser intrínseca / intrapessoal (regulando as próprias emoções) 
ou extrínseca / interpessoal (melhorando as relações interpessoais) (Gross e Jazaieri, 2014). 
É importante notar que a autorregulação emocional pode ser exercida tanto para diminuir os 
aspectos experienciais e / ou comportamentais das emoções negativas (Gross et al., 2006) 
quanto para aumentar as positivas. Além disso, a regulação da emoção não envolve apenas 
regulação negativa. Também pode envolver manter ou aumentar a emoção, como quando 
mantemos o entusiasmo para realizar uma tarefa longa e difícil ou aumentamos nossa 
diversão com a piada supostamente engraçada de um colega (Pena-Sarrionandia et al., 2015). 

 

Importância das competências de gestão de emoções para os conselheiros de 
carreira 

Ter consciência das emoções e defini-las corretamente permite ao indivíduo compreender 
melhor a si mesmo e aos outros. As emoções são uma componente importante que afeta e 
direciona os pensamentos e o comportamento (Beck, 2011). Os profissionais que conseguem 
detectar e definir as suas próprias emoções, podem ser capazes de ver os seus efeitos sobre 
os pensamentos e a motivação subjacente para o seu comportamento e, em consequência, 
para o comportamento dos seus clientes. Dessa forma, eles podem gerir as suas emoções, 
expressá-las, exibir um comportamento adaptativo em situações stressantes e ser mais 
eficazes no trabalho com os seus clientes. 

Conselheiros de carreira com altos níveis de inteligência emocional não só percebem as 
emoções no tom das vozes, gestos, mímicas e declarações verbais de outras pessoas, mas 
também usam uma abordagem empática. Aqueles que conseguem controlar as suas próprias 
emoções e compreender as dos outros produzem reações mais construtivas e positivas ao 
lidar com problemas emocionais e relacionamentos sociais (Mayer, Salovey, & Caruso, 2008). 
Portanto, a inteligência emocional é vista como um fator importante nas habilidades de 
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aconselhamento dos profissionais. Além disso, Carkhuff (2009) revelou que o 
desenvolvimento profissional e pessoal dos conselheiros influencia a eficácia e o sucesso dos 
seus serviços de aconselhamento. Como resultado, eles têm que se desenvolver física, mental 
e socioemocionalmente para se tornarem um modelo para os seus clientes (Daniels, 1994). 

Além disso, como o CGC é baseado na interação, o conhecimento profissional e as habilidades 
socioemocionais podem ser considerados de igual importância. Independentemente das 
diferentes abordagens de aconselhamento, os conselheiros de carreira precisam desenvolver 
habilidades emocionais para criar empatia e compreender o estado emocional (seja por meio 
de sinais verbais ou não verbais) dos seus clientes, bem como para regular as suas próprias 
emoções ao trabalhar com eles. Diversos estudos descobriram que a capacidade das pessoas 
de simpatizar com os outros (por exemplo, clientes) é baseada na sua capacidade de regular 
a sua própria resposta emocional ao sofrimento dos outros (por exemplo, Eisenberg, 2000; 
Song, Colasante, & Malti, 2018): Se os conselheiros não conseguem lidar com o sofrimento 
emocional dos seus clientes (superexcitação empática), a sua resposta mais provável será um 
estado de "sofrimento pessoal" que os motiva a reduzir o seu próprio sofrimento (não do 
cliente; Hoffman, 2000; Batson, 2011) . Os conselheiros empáticos, portanto, baseiam-se nas 
habilidades de autogestão emocional: a sua capacidade de geris as suas próprias emoções de 
maneira construtiva permite que continuem a ter empatia com os seus clientes, mesmo 
quando eles estão a sofrer muito. Como Frans de Waal (2009, p. 124) aponta: “Com o intuito 
de mostrar interesse genuíno por outra pessoa, oferecendo ajuda quando necessário, é 
preciso ser capaz de manter seu próprio barco estável”. É certo que os conselheiros de 
carreira enfrentam grandes desafios na sua prática cotidiana, lidando com mudanças ainda 
mais exigentes do que para outros profissionais, pois precisam preceder os desenvolvimentos 
sociais e do mercado de trabalho que estão evoluindo mais rápido do que podem se ajustar 
(Zins et al., 2004). 

Na visão de Corey (2013), os profissionais eficazes sabem quem são, o que querem da vida e 
o que consideram importante. Os níveis de inteligência emocional dos conselheiros serão 
elevados se eles se respeitarem, estiverem cientes dos seus valores e objetivos e 
reconhecerem as suas emoções, pontos fortes e fracos (Egan, 1986). Profissionais eficazes se 
conhecem, entendem os outros e formam relacionamentos eficazes com os clientes. Para 
fazer isso, eles precisam de ser capazes de gerir as suas próprias emoções e as dos outros e a 
exibir um comportamento adaptativo para direcionar os seus clientes dessa maneira (Clark, 
2010). 

 

Métodos para melhorar as competências de gestão emocional 

Conforme definido no IO1 (Kit de ferramentas de métodos para desenvolver e melhorar as 
habilidades socioemocionais dos profissionais de aconselhamento de carreira, existem vários 
métodos para melhorar a gestão das emoções, categorizados em métodos de orientação 
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cognitiva primária, combinação de métodos cognitivos e comportamentais, atenção plena, 
supervisão. 

 Métodos de orientação cognitiva primária 
Dentro dos métodos de orientação cognitiva primária, há o uso de questionários e o 
modelo ABC. 

Os questionários podem ser usados no treino com profissionais e focam-se nos pensamentos 
gerados pelas emoções enquanto estimulam as reflexões (ver Questionário de Competência 
Emocional, EKF, Rindemann, 2009).  

O Modelo ABC de Albert Ellis (Ellis, 1991) também é outra ferramenta baseada no treino 
cognitivo e reflexão. O seu nome se refere aos componentes do modelo. Aqui está o que cada 
letra representa: 

 A. Adversidade ou acontecimento ativador. 
 B. As crenças sobre o acontecimento. Envolve pensamentos óbvios e subjacentes 

sobre as situações, você e os outros. 
 C. Consequências, que incluem a sua resposta comportamental ou emocional. 

A ideia básica é que “as nossas emoções e comportamentos (C: Consequências) não são 
diretamente determinados pelos eventos da vida (A: Eventos Ativadores), mas sim pela forma 
como esses eventos são processados e avaliados cognitivamente (B: Crenças).” Aqui, a 
reflexão cognitiva é baseada em eventos biográficos e o foco principal está na conexão entre 
B e C e as respostas comportamentais ou emocionais e as crenças automáticas que podem 
estar por trás delas. 

 Combinação de métodos cognitivos e comportamentais 
As abordagens cognitivo-comportamentais para a gestão / regulação das emoções baseiam-
se na ideia de que as emoções são uma experiência humana universal que orienta o 
comportamento e orienta a mudança (Greenberg e Johnson 1988). Em vez de focar apenas 
na cognição através do processo de aconselhamento, as abordagens cognitivo-
comportamentais (CC) evocam e trabalham com a emoção que está ligada a um processo de 
pensamento cognitivo. De acordo com Greenberg (2004), três princípios orientam o trabalho 
eficaz com as emoções: 

1. Aumentar a consciência da emoção: este é o primeiro objetivo e deve ser 
alcançado, pelo menos até certo ponto, antes de passar para os próximos 
objetivos; 

2. Melhorar a regulação da emoção: aprender a regular e lidar com emoções difíceis 
ou intensas é uma habilidade valiosa de se ter; 

3. Transformar a emoção: a habilidade de transformar uma emoção desadaptativa 
em uma adaptativa é claramente uma habilidade valiosa, e pesquisas sugerem 
que esta é uma habilidade puramente baseada na emoção. Raciocinar que uma 
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emoção deve ser transformada e decidir mudá-la não é suficiente para que a 
emoção realmente mude. Em outras palavras, o fogo (emoção) deve ser 
combatido com o fogo (emoção) (Greenberg, 2004) 

Além disso, a terapia cognitivo-comportamental (TCC) normalmente inclui as seguintes 
etapas: 

• Identificar situações ou condições preocupantes de vida, 

• Conscientizar-se dos pensamentos, emoções e crenças sobre esses problemas / 
situações (conversa interna, interpretação do significado de uma situação e 
crenças sobre si mesmo, outras pessoas e eventos), 

• Identificar pensamentos negativos ou imprecisos e 

• Remodelar o pensamento negativo ou impreciso. 

De acordo com Endicott, Bock e Mitchell (2001), para melhorar a gestão das emoções, as 
pessoas devem aprender a reconhecer padrões básicos, estar atentas às suas próprias 
emoções, diferenciar emoções, identificar emoções de diferentes fontes, identificar emoções 
e necessidades sociais dos outros. Técnicas importantes incluem o role-taking, role-play e 
experimentação de dilemas hipotéticos. 

Além disso, Nelis et al. (2009) propõem um treino focado num conceito definido de 
inteligência emocional. O design do treino foi baseado no modelo de quatro ramos de Mayer 
e Salovey de Elias et al. (1997): (1) percepção, avaliação e expressão de emoção; (2) facilitação 
emocional do pensamento; (3) compreender e analisar emoções; (4) regulação reflexiva da 
emoção. “O conteúdo de cada sessão foi baseado em palestras curtas, role plays, discussões 
em grupo, trabalhos em grupo de duas pessoas e leituras. Os participantes também 
receberam um diário pessoal no qual deveriam relatar diariamente uma experiência 
emocional "(Nelis et al 2009, p 38). 

Hayes et al. (2004) afirmam que a Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) é uma 
intervenção cognitivo-comportamental que visa ajudar as pessoas a aceitar os sentimentos e 
experiências pelas quais passam. Frequentemente, as pessoas precisam de lidar com os 
sentimentos, pensamentos ou experiências desagradáveis e, em resposta, evitam essas 
emoções como forma de enfrentamento. Em relação à forma como as pessoas reagem, o ACT 
ajuda na aceitação, na decisão de fazer mudanças e no cumprimento desse compromisso. 
Não significa resignar-se às suas circunstâncias ou ceder aonde a dor costuma levá-lo. Significa 
simplesmente que, em vez de lutar para se livrar ou reduzir os pensamentos e sentimentos, 
é melhor aceitá-los. O objetivo do ACT é criar flexibilidade psicológica, que inclui 1) a 
capacidade de estar psicologicamente presente (ou seja, consciente e envolvido na 
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experiência) e 2) a capacidade de direcionar o comportamento para servir valores de vida 
significativos.  

Isso é realizado através de seis processos principais: a. Contacto com o momento presente: 
habilidade de atenção plena em estar totalmente envolvido e presente na sua experiência 
aqui e agora versus se perder em pensamentos ou tentar controlar os sentimentos, b. 
Aceitação: habilidade de atenção plena para abrir espaço para sentimentos desagradáveis, 
sensações, impulsos e outras experiências privadas sem defesa, c. Difusão Cognitiva: 
habilidade de atenção plena para afastar-se dos pensamentos (com os quais estamos 
"fundidos") e observá-los pelo que são, pedaços de linguagem, sem ficar preso a eles, d. Auto-
observação / Tomada de perspectiva: habilidade de atenção plena que envolve o contato 
consigo mesmo como um observador para facilitar uma distância saudável do pensamento 
fundido e uma sensação de espaço para experimentar o que é, e. Valores: esclarecer o que é 
mais importante, o tipo de pessoa que você deseja ser e as coisas que deseja fazer em seu 
tempo neste planeta. Os valores fornecem motivação, orientação, significado e abundância, 
e f. Ação de comprometimento: comportamento aberto ao serviço dos valores.  

Além disso, os exercícios experienciais desempenham um papel importante nos métodos 
cognitivo-comportamentais porque permitem que os indivíduos se envolvam ativamente no 
processo de aprendizagem. Experimentar o que está sendo ensinado pode ter um impacto 
positivo nas dificuldades emocionais e comportamentais. Esses exercícios ajudam indivíduos 
e conselheiros a saber como reagir ou enfrentar certas situações (Pasco et al., 2012). 

 

 Role taking e role-play 
Role taking e role play também pode ser útil para compreender emoções, aumentar a 
consciência e, assim, desenvolver habilidades de gestão de emoções. Eles podem ser usados 
para identificar emoções, aprender a reconhecer padrões básicos e ficar mais atento às 
próprias emoções. Além disso, eles podem ser benéficos na tomada de perspectiva para 
entender as emoções dos outros e se expressar. Esse exemplo pode ser visto em Endicott, 
Bock & Mitchell (2001), onde a autoconsciência também é indiretamente usada através de 
automonitorização na identificação e expressão de emoções. 

 Atenção plena 
As técnicas de atenção plena podem ser usadas sozinhas ou combinadas com as técnicas 
mencionadas, dependendo da situação em questão. Uma técnica de autoconsciência 
(atenção plena) é descrita em Endicott, Bock & Mitchell (2001), onde a automonitorização é 
usada como uma ferramenta para refletir sobre como alguém identifica as suas próprias 
emoções, as emoções dos outros e a expressão dessas emoções. A autoconsciência também 
é combinada com o treino cognitivo-comportamental em Pfingsten (1991) como parte do 
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treino de competência social visando maior autocontrole emocional por meio do relaxamento 
emocional e somático. 

O treino de atenção plena com o objetivo de melhorar a autorregulação atencional e 
emocional também pode ser encontrado em Meiklejohn et al. (2012). Este treino específico 
também abrangeu todas as técnicas e ferramentas descritas anteriormente no trabalho com 
crianças, jovens e seus professores. 

 Supervisão 
Quando os problemas dos clientes se assemelham às experiências dos próprios conselheiros 
(por exemplo, desde a infância), eles podem sentir um "bloqueio" na sessão (Timm e Blow, 
1999) ou perceber as informações do cliente de uma forma tendenciosa (Lum, 2002). Os 
conselheiros devem estar cientes de como os seus próprios problemas podem surgir no 
aconselhamento, manter uma prática ética e evitar consequências inadvertidas, incluindo 
intervenções ineficazes (Timm e Blow 1999). 

A supervisão é um método apropriado para abordar a resposta emocional do conselheiro ao 
cliente. A supervisão visa identificar como o conselheiro pode gerir ou usar essas emoções no 
futuro com o cliente. Os supervisores atuam como uma base segura para os conselheiros 
trabalharem para compreender e reconhecer a sua emotividade. É importante que o 
supervisor seja capaz de gerir e lidar com a emotividade de maneira eficaz no relacionamento 
supervisor-supervisionado (Hill, 1992). 

Guiado pela teoria subjacente da Terapia de Foco Emocional (TFE), Wetchler (1998) descreveu 
várias técnicas para aceder às emoções primárias do conselheiro. Isso incluiu aceder às 
emoções primárias do supervisionado diretamente, fazer hipóteses sobre as emoções 
primárias do cliente e relacionar as emoções primárias às experiências de origem do 
conselheiro. 

Ao focar nas emoções primárias que o conselheiro está a experienciar, os problemas de 
interface com o cliente podem ser amenizados. O supervisor trabalha com o conselheiro para 
examinar a que sistema as emoções do conselheiro estão relacionadas, como são parte de 
um ciclo, como estão a influenciar o aconselhamento e como o conselheiro pode usar essa 
experiência para identificar as necessidades individuais de combate à fadiga da compaixão e 
esgotamento profissional. 

Em suma, entre os processos que foram implementados para a regulação da emoção estão:  

 Direção da atenção, que se refere a “como os indivíduos direcionam a sua atenção 
dentro de uma determinada situação de modo a influenciar as suas emoções (Gross & 
Tompson, 2007). As duas estratégias principais são a distração, onde a atenção é 
focada em diferentes aspectos da situação ou a atenção é afastada da situação”e a 
concentração, onde a atenção é direcionada para as características emocionais de 
uma situação (Gross & Tompson, 2007). 
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 Mudança cognitiva, que se refere a “mudar a forma como avaliamos a situação em 
que nos encontramos para alterar o seu significado emocional, mudando como 
pensamos sobre a situação”. Existem quatro tipos dessas estratégias: a. reavaliação 
do estímulo emocional, b. reavaliação por meio da tomada de perspectiva, c. 
reavaliação da resposta emocional e d. reavaliação usando uma mistura dos 3 tipos. 

 Modulação de resposta, referindo-se a “influenciar a resposta fisiológica, experiencial 
ou comportamental ... após as tendências de resposta terem sido iniciadas”. Também 
há distinção entre quatro estratégias de modulação de resposta: a. supressão da 
expressão da emoção, b. supressão da experiência da emoção, c. supressão de 
pensamentos do evento desencadeante da emoção e d. supressão tanto da expressão 
quanto da experiência (Gross & Tompson, 2007). 

De acordo com uma meta-análise de estratégias de regulação da emoção (Webb et al. 2012), 
embora os três processos de regulação da emoção se tenham mostrado diferencialmente 
eficazes (por exemplo, a mudança cognitiva teve um efeito maior do que a modulação da 
resposta, que por sua vez teve um efeito maior do que a direção da atenção) , essas diferenças 
foram iluminadas pela consideração de estratégias distintas dentro de cada processo (por 
exemplo, o tamanho do efeito geral para a direcionalidade da atenção foi insignificante 
porque, enquanto a distração era uma estratégia eficaz, as estratégias baseadas na 
concentração eram contraproducentes). Em conclusão, as melhores formas de lidar com as 
emoções, provaram ser a reavaliação do estímulo emocional (reinterpretar o contexto da 
causa da emoção, ou seja, imaginar que um evento negativo teve um resultado positivo), a 
reavaliação via tomada de perspectiva (alterar o impacto do estímulo emocional, adotando 
uma perspectiva mais ou menos objetiva, ou seja, imagine estar na situação descrita ou 
solicitada a ver o estímulo como observadore distante) e distração ativa (direcionada para 
pensar sobre algo positivo ou neutro que não está relacionado com a emoção focal ou 
estímulo emocional) (Webb et al. 2012). 

 

2.2 Sugestão de atividades para a melhoria das competências de gestão de emoções 
 

Com o objetivo de ajudar os conselheiros de carreira a melhorarem as suas habilidades de 
gestão de emoções, estão incluídas atividades que se mostraram eficazes para a regulação 
das emoções. Especificamente, existem atividades com foco em: 

 compreensão das emoções, que é o primeiro passo na regulação da emoção; 
 reavaliação do estímulo emocional; 
 reavaliação por meio da tomada de perspectiva.  
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Atividade 1 – Medir o nosso humor 

Instruções para o programador IT:  

Atividade tipo G: formulário online para preencher com texto (respostas) e, em 
seguida, imprimi-lo + Post-it e Activity type B: Rooms to meet 

 

Tipo / método de atividade: autoconsciência - uma técnica para melhorar a consciência 
emocional e compreender as emoções (os primeiros passos para a regulação da emoção) 

Learning Goal: 

Esta atividade, inspirada na técnica do Medidor de Humor (Brackett M. & Stern R.), visa 
ajudar os formandos a aprenderem a reconhecer e a avaliar as emoções, em si e nos 
outros, focando nas suas duas dimensões: simpatia e energia. Dessa forma, eles podem 
estabelecer uma base para lidar sabiamente com suas emoções e desenvolver estratégias 
para regulá-las. 

Especificidades: A atividade pode ser realizada individualmente ou em grupos de reflexão. Os 
alunos podem preencher as tabelas sozinhos ou em pares e depois voltar para o grupo e 
refletir sobre sua experiência durante a atividade. 

 Duração: 1 hora  

Material necessário:  Tabela de emoções 

 

Informações úteis para o formador: 

1. Explique aos participantes que o primeiro passo para gerir de forma produtiva qualquer 
sentimento é reconhecer que o estamos a experienciar. Uma boa maneira de 
reconhecer os seus sentimentos é defini-los e categorizá-los com base no seu nível de 
prazer e energia. O prazer representa o quão agradável ou desagradável sentimos, 
enquanto a energia representa quanta energia física está correndo por nossos corpos 
enquanto sentimos a emoção. As emoções podem ser altas em ambos, baixas em 
ambos, altas em energia e baixas em prazer, ou baixas em energia e altas em prazer. 
Portanto, o primeiro passo para os formandos é tentar responder a duas perguntas 
simples sobre as emoções que sentem no momento: 

• Quão agradável é essa emoção? 
• Quanta energia esta emoção tem? 

Para colocar os sentimentos em grupos, podem pensar se uma emoção é agradável ou 
desagradável e se eles têm muita ou pouca energia. Esclareça que mesmo que uma 
emoção seja desagradável, isso não significa que a emoção em si seja ruim. Todas as 
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emoções são necessárias e é importante aprender a reconhecê-las e geri-las. Dê 
exemplos de emoções em cada categoria, como: 

- desagradável com muita energia: raiva ou medo 
- desagradável, baixa energia: tristeza 
- agradável, alta energia: felicidade 
- agradável, baixo consumo de energia: calma 

 
2. Depois de ter explicado como podem agrupar as suas emoções, pode começar com a 

Parte A 'e, em seguida, ir para a Parte B'. 
3. No final de cada atividade, discutir em grupos a experiência dos formandos, como eles 

se sentiram, etc. de acordo com as questões de reflexão. 

 

Instruções:  

Parte A: Identifique 5 emoções que você teve durante o seu dia. Nomeie-as com a maior 
precisão possível. Em seguida, tente responder às seguintes perguntas na tabela fornecida. 

1. Quanta energia essa emoção tem? 

2. Quão agradável é essa emoção? 

 

Tabela de emoções 

Emoção (x) Agradabilidade 

Energia 

 Alta Baixa 

Alta   

Baixa   

Emoção (x) Agradabilidade 

Energia 

 Alta Baixa 

Alta   

Baixa   

Emoção (x) Agradabilidade 

Energia 

 Alta Baixa 

Alta   

Baixa   

Emoção (x) Agradabilidade 
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Energia 

 Alta Baixa 

Alta   

Baixa   

Emoção (x) Agradabilidade 

Energia 

 Alta Baixa 

Alta   

Baixa   

 

Parte B: Depois de preencher a tabela da parte A ', os formandos irão compartilhar as 
emoções que listaram nas suas tabelas. As emoções são anotadas numa lista comum que 
pode ser enriquecida com emoções adicionais. Tente fazer uma lista com mais de 30 
emoções. Em seguida, os formandos devem agrupá-las tendo em consideração o nível de 
energia e prazer. Os formandos podem trabalhar individualmente ou preferencialmente em 
grupos para agrupar as emoções. 

 

Questões para reflexão: 

Escolha várias emoções e discuta em grupo: 

- Foi fácil agrupar cada uma das emoções? 

-Como se sentem os nossos corpos quando temos essa emoção? 

- Como ficam nossos rostos quando temos essa emoção? 

-Que tipo de pensamentos temos quando temos essa emoção? 

- O que nos faz sentir essa emoção? O que aconteceu para nos fazer sentir assim? 

-Este sentimento é útil? Se sim, o que podemos fazer para nos continuarmos a sentir assim 
ou para intensificá-lo? Se não, o que poderíamos fazer para sentir menos esse sentimento ou 
para mudar o sentimento para algo diferente? 

 

Exercício 2 – Compreender as emoções 

Informação para o programador de IT: Combinação de 2 tipos de atividades.  

Exercício tipo E: clique na resposta certa. Serão apresentados os cenários e após cada 
cenário serão dadas as 7 respostas (emoções). Nesta questão, são 2 as respostas 
certas. Se ambos estiverem certos, ambos ficarão verdes. Se ambos estiverem errados, 
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os dois ficarão vermelhos. Se um certo e outro errado, teremos um verde e um 
vermelho. + Tipo de atividade B: salas para reuniões 

 

Tipo / método de atividade: estudo de caso, conscientização 

Objetivo de aprendizagem: O exercício visa auxiliar os participantes em cenários da vida real 
a reconhecer como os clientes se estão a sentir. Em vários casos, o que um cliente descreve 
pode ocultar mais do que uma emoção. Além da emoção óbvia, também existem algumas 
emoções subjacentes. Assim, diante de diferentes cenários, os participantes têm a 
oportunidade de se colocarem no papel de conselheiros tendo que lidar com diferentes casos 
e em cada um deles tentar descobrir quais são as emoções subjacentes. 

Especificidades: A atividade pode ser feita individualmente, mas funciona melhor em grupos 
quando se trata da parte de reflexão. 

Duração: 45 minutos 

Materiais necessários: Cenários & Lista de emoções 

 

Informação útil para o formador: 

Em caso de atividade individual: informe aos formandos que serão fornecidos 7 cenários e 
uma lista de emoções. O objetivo da atividade é ler os cenários e combiná-los com 2 emoções 
que são descritas ou estão prestes a ser desencadeadas em cada caso. Eles podem escolher a 
resposta a partir lista fornecida. Quando terminam o exercício, voltam para o grupo para 
refletir sobre a sua experiência. 

Atividade de grupo: organize os alunos em pequenos grupos (2-4 pessoas) e apresente-lhes os 
cenários dados e a lista de emoções. Convide-os a acrescentar emoções adicionais à lista 
enquanto discutem os cenários em grups. Quando terminarem a combinação das emoções 
com os cenários voltam para o grupo para refletir sobre a sua experiência. 

 

Instruções:  

Leia as vinhetas e a seguir combine-as com 2 emoções que são descritas ou que estão prestes 
a ser desencadeadas. 

A lista de emoções entre as quais você deve selecionar são: 

Raiva, Medo, Nojo, Tristeza, Ciúme, Surpresa, Desprezo, Sofrimento 

Cenários 

1. Alberto é um desempregado que procura emprego e participa numa sessão de 
aconselhamento mostrando sinais de alcoolismo. Alberto e José, o profissional de 
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carreira, conhecem-se de vários contextos e ocasiões. Quando José pede o cartão de 
identidade de Alberto, Alberto começa a gritar com José e sugere que é culpa de José 
que ele ainda não tenha um emprego. 

2. Numa sessão de aconselhamento de carreira com Augusta (uma adolescente) e a sua 
mãe, esta última repentinamente percebeu que os seus altos padrões em relação à 
aprendizagem e comportamento da sua filha eram emocionalmente abusivos e ela 
não tinha ideia disso. Sua filha alegou que a sua mãe havia arruinado a sua vida. 

3. Numa sessão de aconselhamento profissional, Augusta (uma adolescente) disse que 
os altos padrões da sua mãe em relação à sua aprendizagem e ao comportamento 
perfeito da sua filha eram emocionalmente abusivos. A sua mãe ficava sempre 
descontente com os resultados da filha e com os seus comportamentos, 
relacionamentos, atividades de lazer e hobbies. Tudo o que ela fez foi errado para a 
mãe. Augusta também reclama que o namorado da mãe se comportou de maneira 
fisicamente inadequada, fazendo piadas com conteúdo sexual e ela não quer voltar a 
vêr a cara dele. 

4. Julia trabalha como gerente de recursos humanos para uma grande organização 
internacional. Ela está a ficar cada vez mais stressada no trabalho, pois a empresa está 
mudando constantemente e precisa acompanhar as mudanças, caso contrário, ela 
perderá o emprego. Ela trabalha doze horas por dia, seis dias por semana e não tem 
tempo pessoal. Ela começa a gritar com os membros da equipa quando eles fazem 
perguntas e quando cometem pequenos erros no seu trabalho.  

5. Marc tem 58 anos e herdou a casa da família há cinco anos, com a morte da sua mãe. 
É uma propriedade substancial numa localização desejável à beira-mar e o testamento 
afirmava que seria dividida igualmente entre Marc e o seu irmão Frank. Quando Frank 
enfrentou dificuldades financeiras, Marc entendeu que a propriedade precisaria ser 
vendida para atender às necessidades financeiras de Franc. Porém, sempre que surgia 
a questão de vender a "casa da mãe", Marc costumava sair abruptamente da sala ou 
evitar o assunto, mas não entendia o porquê, já que era uma pessoa prática e lógica e 
os irmãos sempre foram muito próximos.  

6. Thomas está casado há 4 anos com Helen. Eles enfrentam problemas recorrentes na 
sua relação e ele sente que o principal problema é a interferência da família de Helen. 
Helen tinha um relacionamento próximo com a sua mãe e o seu pai, mas nenhum 
deles aprovou o seu relacionamento com Thomas, desde o primeiro encontro. 
Eventualmente, eles se casaram e tiveram um filho. Os pais de Helen esperam uma 
visita semanal. Thomas acha que isso é desgastante porque eles o ignoram 
abertamente ou continuam dizendo que sua filha merecia um marido melhor.  

7. Bill, um rapaz de 16 anos, é um excelente aluno. Apesar dos seus esforços, ele nunca 
recebe qualquer aprovação por parte dos seus pais, especialmente da sua mãe. Ele 
sente que eles nunca estão satisfeitos com o seu trabalho e realizações, embora 
demonstrem grande admiração pelo seu irmão mais novo. Ele afirma que eles não 
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prestam atenção às suas necessidades e nem sequer passam tempo juntos a fazer 
coisas juntos. Agora, na sessão de aconselhamento de carreira de Olivia, Bill não está 
interessado em discutir as suas necessidades e interesses pessoais relacionados com 
a sua carreira. O seu principal interesse é fazer uma escolha que incomode os seus 
pais e faça com que lhe prestem atenção em vez de ao seu irmão mais novo. 
 

Soluções: 
1. As emoções de Alberto são: raiva 
2. Emoções da mãe: surpresa, tristeza 
3. Emoções de Augusta: raiva 
4. Emoções de Julia: medo, raiva 
5. Emoções de Marc: raiva, tristeza 
6. Emoções de Thomas: tristeza, desprezo 
7. Emoções de Bill: desprezo, ciúme 

Questões para reflexão: 

1. Foi fácil reconhecer as emoções nos cenários fornecidos? 

2. Como se sentiu em relação a esta atividade? 

3. Alguma outra informação que precisa compartilhar com o grupo? 

 

Exercício 3 – Controlo do rosto: reconhecer as emoções através de fotos 

Informação para o programador de IT: Exercício tipo D (uma combinação de jogo e respostas 
de múltipla escolha). Mostraremos 1 foto durante 10 segundos e as 7 emoções para clicar 
naquela que está retratada na foto. Depois de terminar as 7 imagens, será mostrado o 
resultado das imagens, quantas acertou e quantas falhou.  Se tiver itens errados ou sem 
resposta, farão a atividade novamente, mas da próxima vez serão 20 segundos por foto. Ao 
final da 2ª rodada (caso haja 2ª rodada) serão mostrados os resultados e as respostas 
corretas. + Tipo de atividade B: salas para reuniões 

Tipo / Método da Atividade: consciência 

Objetivo de Aprendizagem: Segundo Paul Ekman (2003), uma pessoa pode aprender a 
reconhecer expressões, tais como expressões que são muito breves ou com pouca contração 
muscular e restritas a apenas uma área. Neste exercício os participantes vão praticar como 
reconhecer expressões apenas a olhar para algumas fotos. Este será o primeiro passo para 
saber mais sobre as diferentes expressões. 

Especificidades: Atividade individual ou de grupo. 

 Duração: 15-30 minutos 
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 Material necessário: Fotos de pessoas 

 

Informação útil para o formador: 

Caso a primeira parte da atividade seja feita individualmente, explique aos formandos que 
irão ver algumas imagens que expressam emoções e que têm de as identificar. Quando 
terminarem esta atividade, podem voltar em grupos para refletir sobre a sua experiência 
e passar para a parte b. 

Caso a atividade seja realizada em grupos, convide os participantes a formarem grupos 
de 2 a 3 pessoas, para trabalharem em pares. Explique que devem reconhecer as emoções 
nas imagens fornecidas e discutir se as respostas dadas são diferentes ou se há impressões 
confusas. 

Na segunda rodada (parte b), cada participante pode receber uma emoção e tentar 
expressá-la. Os outros membros do grupo tentarão reconhecer a emoção. 

 

Instruções:  

É uma lista de 7 emoções: raiva, desprezo, medo, nojo, surpresa, tristeza e alegria e catorze 
fotografias. Cada emoção é uma escolha possível para as expressões em cada uma das 
fotografias. Terá 5 segundos para observar cada fotografia e combinar a expressão com uma 
emoção específica. Tem que ser o mais rápido possível, para não deixar uma foto sem uma 
emoção correspondente. 

No caso de respostas erradas ou falta de resposta, ocorrerá um segundo turno onde cada 
fotografia será exibida por 1 minuto. 

(Fotos com expressões) 

 

Questões para reflexão: 

Foi fácil reconhecer as emoções nas imagens fornecidas? 

O que aprendi com esta atividade? 

 

Exercício 4 –Registro de Pensamentos 

Informações para o programador IT: combinação de dois tipos de atividades (Tipo G + Tipo 
B). Tipo G: formulário online para preenchimento com texto (respostas). Os formandos verão 
o Registro de Pensamentos num formulário online para preenchimento. Terão algum tempo 
(20 ‘’) para preenchê-lo e, em seguida, irão para as salas para discutir. Poderíamos também 
entregar o “Diário do Pensamento” em versão pdf caso façam o exercício na aula. 
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Tipo: Experiencial - Método cognitivo-comportamental (reavaliação do estímulo emocional 
e reavaliação através da tomada de perspectiva) 

Objetivo de aprendizagem: A ideia por trás desta atividade é que as pessoas podem reduzir 
e regular os sentimentos e comportamentos indesejados, desafiando pensamentos 
irracionais, e o registro de pensamentos costuma ser a primeira etapa desse processo. Os 
registros de pensamentos são usados para que os indivíduos se tornem mais conscientes dos 
pensamentos irracionais, para reconhecer como os pensamentos, sentimentos e 
comportamentos interagem e se influenciam uns aos outros. Depois de identificar 
pensamentos irracionais prejudiciais, o usuário será capaz de intervir e começar a alterá-los. 

Especificidades: A atividade é realizada individualmente e em grupo. 
 
Duração: 1 hora (20 min para preencher o Registro de Pensamentos e 40 min para discussão 
em grupo) 
 
Material necessário: registro de pensamentos 
 
Informação útil para o formador: 

Explique aos alunos como os pensamentos influenciam a maneira como nos comportamos. 
Fornecendo exemplos, tente ajudá-los a compreender como um pensamento irracional pode 
trazer à tona uma emoção negativa e influenciar a maneira como uma pessoa se comporta. 
Em seguida, enfatize que o objetivo desta atividade não é rejeitar as nossas emoções, mas 
aceitá-las e, então, tentar abordá-las de uma forma mais positiva de pensar. Em seguida, 
forneça-lhes o "Registro de pensamentos" e peça-lhes que escrevam pelo menos 3 
experiências que evocaram emoções e pensamentos negativos e, em seguida, tentem pensar 
em alternativas e resultados. 

Quando os alunos terminarem voltam a trabalhar em grupo nesta atividade. Reúna pelo 
menos um evento de cada participante para discutir em grupos os pensamentos, emoções 
surgidas e possíveis pensamentos e resultados positivos. Peça aos participantes que se 
imaginem na situação descrita e vejam o estímulo como observadores distantes, com o 
objetivo de chegar a resultados positivos. 

Depois discuta as questões para reflexão. 

 

Instruções: Pense em experiências / eventos do seu passado que evocaram emoções e 
pensamentos negativos. Escreva-os e tente mudar o seu pensamento para um pensamento 
racional e tente imaginar um resultado positivo desse evento. Preencha - no registro de 
pensamentos em anexo. Escreva pelo menos 3 eventos. 
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Registro de Pensamentos 

Evento Pensamento Emoção/Comportamento Contra-afirmação 
racional – Resultado 
positivo 

Ex: O meu chefe 
está zangado 

Eu devo ter 
cometido algum 
erro. Vão-me 
despedir de 
certeza 

Sentimentos de 
ansiedade e tristeza 

Passei o tempo a pensar 
sobre possíveis erros 

O meu chefe pode 
estar zangado por 
qualquer outro 
motivo ou pessoa. 
Ele geralmente fica 
feliz com o meu 
trabalho, então, 
mesmo que eu 
tenha cometido um 
erro, não será um 
desastre. 

É uma boa 
oportunidade de ter 
uma conversa 
frutífera com o meu 
chefe para 
expressar-lhe a 
minha preocupação 

    

    

    

    

 

Questões para reflexão:  

Foi fácil mudar os seus pensamentos e encontrar um pensamento racional? 

Foi mais fácil encontrar resultados positivos quando o evento em discussão não era o que você 
vivenciou? 
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O que aprendeu com esta atividade? 

Apresente à sua equipa um evento que foi difícil de lidar e no qual também teve dificuldade 
em encontrar uma nova declaração racional e deixe que os outros lhe dêem as suas opiniões. 
(todos os participantes devem ter a oportunidade de compartilhar um evento): 

 

Exercício 5 – Respiração Mindful 

 
Informação para o programador de TI: Tipo F: Vídeo/apresentação de áudio + Reunião em 
grupo 

Tipo: Mindfulness 

Objetivo de aprendizagem: É natural respirar longa e profundamente quando estamos 
relaxados. No entanto, quando uma pessoa é confrontada com emoções negativas, 
especialmente raiva e ansiedade, o seu corpo passa por várias mudanças e entra num estado 
especial chamado de resposta de luta ou fuga. O corpo prepara-se para lutar ou fugir do 
perigo percebido. Durante a resposta de luta ou fuga, é comum sentir uma mente "vazia", 
aumento da frequência cardíaca, sudorese, músculos tensos e a respiração torna-se rápida 
e superficial. A respiração consciente/profunda reverte isso e envia mensagens ao cérebro 
para começar a acalmar o corpo. A prática fará com que o corpo responda com mais 
eficiência à respiração profunda no futuro e ajudará os formados a acalmarem-se no caso 
de enfrentarem emoções fortes. 

Especificidades: A atividade pode ser implementada individualmente ou em grupo. Em 
ambos os casos, após a técnica de mindfulness, os formandos discutirão em grupo a sua 
experiência. 

Duração: 30 minutos 

Materiais: Arquivo de áudio de respiração mindful. 

Informações úteis para o formador: 

Primeiro, é necessário explicar aos formandos os benefícios do mindfulness. Pode usar as 
seguintes informações: 

“Mindfulness significa estar ciente do que está a acontecer no momento, sem julgá-lo nos 
nossos pensamentos. Estar atento ajuda-nos a ficar relaxados e focados. O mindfulness ajuda-
nos com sentimentos e situações desconfortáveis e ajuda-nos a tomar decisões ponderadas 
antes de agirmos. Os nossos cérebros são programados para reagir em situações stressantes. 
A isto chamamos de “luta ou fuga”. Na época em que os humanos viviam na natureza, 
tínhamos que agir rapidamente quando havia uma ameaça de, digamos, um urso próximo. 
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Quando praticamos o mindfulness, afastamo-nos dos nossos pensamentos e sentimentos. 
Ainda temos os pensamentos e sentimentos, mas podemos tornar-nos conscientes deles sem 
agir instantaneamente sobre eles. O mindfulness precisa de prática. Funciona melhor se 
passar alguns minutos em casa todos os dias a praticar. 

A maneira mais básica de fazer a respiração mindful é focalizar a atenção na respiração, na 
inspiração e na expiração. Pode fazer isso em pé, mas o ideal é que esteja sentado ou mesmo 
deitado numa posição confortável. Os seus olhos podem estar abertos ou fechados, ou pode 
manter um olhar suave, com os olhos parcialmente fechados, mas sem focalizar nada em 
particular. Pode ajudar a reservar um tempo designado para este exercício, mas também pode 
ajudar praticá-lo quando estiver a sentir-se particularmente estressado ou ansioso. 

Às vezes, especialmente ao tentar acalmar-se num momento stressante, pode ajudar 
começar com uma respiração exagerada: uma inspiração profunda pelas narinas (3 
segundos), prenda a respiração (2 segundos) e uma expiração longa pela boca (4 segundos). 
Caso contrário, observe cada respiração sem tentar ajustá-la; pode ajudar focar na subida e 
descida do tórax ou na sensação pelas narinas. Ao fazer isso, pode descobrir que a sua mente 
divaga, distraída por pensamentos ou sensações corporais. Pode perceber que está a 
acontecer e tentar gentilmente trazer a sua atenção de volta para a sua respiração”. 

Depois de explicar como funciona o mindfulness, pode ler o roteiro da atividade ou deixá-los 
fazer individualmente, ouvindo o arquivo de áudio na plataforma. 

No final da “atividade de respiração mindful”, reúna os formandos em grupo para refletir 
sobre a experiência. 

 

Instruções: encontre uma posição relaxada e confortável. Ouça o áudio e tente seguir as 
instruções fornecidas e respire fundo. 

Roteiro: 
Sente-se confortavelmente de forma relaxada, com as pernas paralelas e as solas dos 
pés firmemente no chão. (pausa 2 segundos) 
Mantenha as costas retas, mas não rígidas, e coloque as mãos suavemente à sua frente, 
no colo. (pausa 2 segundos) 
Com cuidado, feche os olhos e concentre-se na respiração (pausa 3 segundos) 
Observe como inspira e expira sem tentar mudar nada. Observe como o ar entra e sai 
do seu corpo. (pausa 4 segundos) 
Preste atenção total em observar cada inspiração à medida que ela entra nas suas 
narinas, desce até aos seus pulmões e faz com que a sua barriga se expanda. E observe 
cada expiração conforme a sua barriga se contrai e o ar sobe pelos pulmões de volta 
pela boca. 
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Acompanhe com atenção o curso de sua respiração. Sinta a sensação subtil de fresco 
nas suas narinas enquanto inspira. (pausa 3 segundos) e observe a sensação mais 
quente do ar na sua boca enquanto expira. (pausa 3 segundos) 
Permita que a sua respiração encontre o seu próprio ritmo natural. Não pense. Não 
julgue. Por alguns segundos, continue a respirar como fez de qualquer maneira ... e 
observe. (pausar 15 segundos)  
Agora, expire fazendo um som whoosh. (pausar 4 segundos) Feche a boca e inspire 
silenciosamente, contando mentalmente até quatro (4). ...1, 2, 3, 4 Prenda a respiração 
e conte até sete (7) ...2, 3, 4, 5, 6, 7 e expire completamente pela boca, fazendo um som 
whoosh e contando até oito (8). 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta é uma (1) respiração. Vamos fazer 
mais três (3) ciclos. 
Inspire pelo nariz 1, 2, 3, 4. Aguente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire fazendo um ruído sibilante 
pela boca 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
Mais uma vez, inspire pelo nariz 1, 2, 3, 4. Aguente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire fazendo um 
ruído sibilante pela boca 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
E uma última vez: inspire pelo nariz 1, 2, 3, 4. Aguente 1, 2, 3,4, 5, 6, 7. Expire fazendo 
um ruído sibilante 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Quando estiver pronto, reserve um tempo para abrir os olhos lentamente (pausa 2 
segundos) e continue com o resto do seu dia como de costume.   

 

Questões para reflexão: 

Como foi a experiência? 

Foi fácil ou difícil/porquê? 

Notou que algum pensamento ou sentimento surgiu durante o exercício? O que fez quando 
surgiram? 

O que aprendeu com esta atividade? 

 

Exercício 6-Aceite as suas emoções 

 

Informação para o programador de TI: Tipo F: apresentação de áudio + Reunião em grupo 

 

Tipo: Mindfulness _ Reavaliação do estímulo emocional/tomada de perspetiva 

Objetivo de aprendizagem:  

Parece estranho, mas o ato de aceitar que alguém está a sentir as emoções que prefere 
não sentir pode ser a chave para abandoná-las. Quando os indivíduos aceitam que estão 
a sofrer, param de fugir das emoções difíceis e voltam-se para enfrentá-las - e quando o 
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fazem, podem ver que não era o grande monstro mau que pensavam que era, mas uma 
besta menor e mais controlável. Esta atividade baseia-se na reavaliação da técnica de 
estímulo emocional, com o objetivo de auxiliar o formando a aceitar as suas emoções, de 
forma a poder lidar com elas de forma mais eficaz.  

 

Especificidades: A atividade pode ser implementada individualmente ou em grupo. Em 
ambos os casos, após a técnica de mindfulness, os formandos discutirão em grupo a sua 
experiência. 

Duração: 30 minutos 

Material necessário: aceite a meditação das suas emoções (arquivo de áudio) 

 

Informações úteis para o formador:  

É importante ajudar os formandos a compreender que rejeitar as emoções não é uma boa 
ideia. Pode explicar que, muitas vezes, quando uma pessoa tem um sentimento 
desagradável, como tristeza, medo ou vergonha, a primeira reação é rejeitar esse 
sentimento. Pode dizer a si mesmo que esse sentimento é um sentimento mau que não 
deseja ter. Em seguida, pode fazer algo para tentar se livrar do sentimento, como tentar 
afastá-lo. Certamente ninguém quer sentir dor emocional o tempo todo, mas quando um 
indivíduo rejeita as suas emoções, pode na verdade piorar as coisas para si mesmo. 
Frequentemente, as emoções surgem porque fornecem informações úteis sobre o mundo; 
portanto, às vezes, livrar-se ou afastar as emoções não é a melhor ideia. Uma alternativa 
para afastar ou sufocar as emoções é aprender a aceitar as experiências emocionais. 
Aceitar significa abandonar as tentativas de controlar as emoções e aprender que as 
emoções em si não podem prejudicar as pessoas, embora as coisas que uma pessoa faz 
para tentar se livrar das emoções possam prejudicá-la. É importante fazer a distinção 
entre aceitação e renúncia. Aceitar emoções não significa resignar-se a sempre se sentir 
péssimo ou a permanecer na dor. Também não significa apegar-se a emoções dolorosas 
ou tentar forçar-se a sentir dor emocional. Aceitar significa simplesmente estar ciente das 
emoções e aceitá-las como são agora, sabendo que não vão durar. 

Depois de ter explicado aos formandos a importância da aceitação das emoções, pode 
orientá-los para a prática da atividade. Primeiro, peça-lhes que tragam uma experiência 
em que surgiram com uma emoção desagradável. Enfatize que, para começar, é melhor 
que escolham uma emoção que não seja muito intensa. Então, estão prontos para iniciar 
a meditação. Podem praticar individualmente ou em grupos. Caso opte por fazê-lo em 
grupo, pode ler-lhes o guião da atividade ou deixá-los fazer individualmente ao ouvir o 
ficheiro de áudio da plataforma. No final da atividade, reúna os formandos num grupo 
para refletir sobre a experiência. 
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Instrução:  

Ouça o roteiro e tente seguir as instruções fornecidas (o roteiro será um arquivo de áudio 
gravado) 

Roteiro: 

Aceitando emoções 
 

Lembre-se de um momento em que tenha experienciado uma emoção 
desagradável... mas não tão tensa a ponto de se sentir oprimido por ela. Agora, 
lembre-se de que sempre que tiver uma emoção desagradável, a primeira coisa que 
pode fazer é respirar fundo algumas vezes e examinar rapidamente o seu corpo da 
cabeça aos pés. (pausa 5 segundos) 
Provavelmente notará várias sensações desconfortáveis… (pausa 2 segundos) ... 
procure o mais forte, a sensação que mais te incomoda. Agora que o identificou, 
feche os olhos e tente imaginá-lo à distância. (pausa 3 segundos) 
Concentre a sua atenção nessa sensação e observe-a tão cuidadosa e 
profundamente quanto puder. (pausa 2 segundos) 
Observe a sensação com atenção ... observe onde começa e onde termina. (pausa 2 
segundos) Se pudesse desenhar uma linha ao redor da sensação, como seria o olho 
da lâmpada? (pause 3 seconds) 
É na superfície do corpo ou dentro de si ou ambos? (pausa 2 segundos) 
Observe onde a sensação tem maior tempo… ( pausa 3 segundos) onde é mais fraco  
(pausa 2 segundos).  
Existe alguma sensação de vibração dentro dela? (pausa 2 segundos) Tem uma 
temperatura? (pausa 2 segundos) 
Inspire e expire mais algumas respirações profundas e lentas e deixe de lutar contra 
essa sensação. (pausa 2 segundos) 
Basta inspirar e, ao expirar, tente visualizar-se apenas deixando de lado a luta com 
a sensação. (pausa 4 segundos) 
Abra espaço para a sensação... (pausa 2 segundos) inspire em torno da sensação. 
(pausa 2 segundos) 
Dê espaço ... permita que esteja lá. (pausa 2 segundos) 
Lembre-se de que não precisa gostar ou querer. Apenas deixe-a simplesmente estar 
lá. (pausa 2 segundos) 
Lembre-se de que a ideia é apenas observar a sensação. Tente não pensar muito 
nisso. Então, quando a sua mente começar a pensar sobre o que está a acontecer, 
traga a sua atenção de volta para simplesmente observar a sensação. (pausa 2 
segundos) 
Pode achar difícil... pode sentir uma forte necessidade de lidar com isso ou livrar-se 
dele. Se isso acontecer, apenas reconheça esse desejo sem ceder. (pausa 2 segundos) 
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Depois de reconhecer esse desejo, traga a sua atenção de volta para a sensação em 
si. (pausa 2 segundos) 
Lembre-se de que não estamos a tentar livrar-nos da sensação ou alterá-la. Se 
mudar por si mesma, está tudo bem. Mas também está tudo bem, se não mudar. 
Apenas tenha em mente que o objetivo deste exercício não é alterar ou eliminar a 
sensação. (pausa 2 segundos) 
Pode se concentrar na sensação pelo tempo que precisar... de alguns segundos a 
alguns minutos… (pausa 2 segundos) até desistir completamente de lutar contra isso. 
(pausa 2 segundos) 
Seja paciente consigo mesmo. Leve o tempo que precisar. Está a aprender uma 
competência valiosa que pode aplicar na sua vida diária. (pausa 4 segundos) 
Algumas pessoas acham útil dizer silenciosamente a si mesmas “Não gosto dessa 
sensação, mas tenho espaço para ela. É desagradável, mas posso aceitar”. (pausa 2 
segundos) 
Depois de fazer isso com a sensação primária, examine o seu corpo novamente e 
veja se há outra sensação forte que o esteja a incomodar. (pausa 2 segundos) Se sim, 
repita o procedimento com essa. (pausa 4 segundos) 
Conforme faz este exercício, uma de duas coisas vai acontecer... ou seus 
sentimentos vão mudar ou não. (pausa 2 segundos) Não importa de qualquer 
maneira. O objetivo deste exercício não é mudar os seus sentimentos... é aceitá-los. 
Resumindo, tenha em mente as seguintes quatro etapas rápidas para a aceitação 
emocional: (pausa 2 segundos) 
Primeiro observe. Traga consciência para os sentimentos no seu corpo de uma forma 
neutra. (pausa 2 segundos) 
Em segundo lugar, respire ... faça algumas respirações profundas e lentas. Respire 
dentro e ao redor dos seus sentimentos. (pausa 2 segundos) 
Em terceiro lugar, expanda ... abra espaço para esses sentimentos ... libere a tensão 
ao redor deles! (pausa 2 segundos) 
Quatro ... permitir ... (pausa 2 segundos) permitir que eles estejam lá. Faça as pazes 
com eles! (pausa 2 segundos) 

Este é o fim do exercício de aceitação de emoções 

 

Questões para reflexão: 

Como foi sua experiencia? 

Notou alguma mudança na emoção ao observá-la com atenção e sem julgá-la? E quanto às 
mudanças nas suas reações à emoção? 

A emoção pareceu diferente de alguma forma depois que o exercício foi concluído? 
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2.3  Exercícios de autoavaliação 
As seguintes questões de múltipla escolha irão ajudá-lo a refletir sobre o material educacional 
da secção e a avaliar a sua compreensão sobre os conceitos básicos relevantes e a formação 
teórica. (5 questões para cada seção) 

 

Questão 1 

Escolha a resposta certa para a seguinte pergunta. 

A inteligência emocional refere-se a: 

1. capacidade de perceber emoções com precisão. 

2. capacidade de aceder e criar emoções de modo a auxiliar o pensamento 

3. capacidade de compreender as emoções e regulá-las de forma eficaz 

4. Todas as respostas estão corretas 

 

Questão 2 

Escolha certo ou errado para o texto a seguir. 

A inteligência emocional não pode ser treinada. 

1. Certo 
2. Errado 

 

Questão 3 

Consciência emocional é: 

1. a capacidade de se colocar no lugar dos outros. 

2. a capacidade de mudar o estado emocional 

3. a capacidade de perceber e expressar corretamente as próprias emoções, ao mesmo tempo 
que compreende os impactos dessas emoções nos outros. 

4. um estado que é difícil de atingir. 

 

Questão 4 

Escolha certo ou errado para o texto a seguir. 

A compreensão emocional inclui a sensibilidade ao contexto cultural e a capacidade de 
reconhecer diferenças culturais ao avaliar emoções: 
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1. Certo 
2. Errado 

 

Questão 5 

Quais das opções a seguir são apropriadas para a melhoria da gestão de emoções? 

1. métodos cognitivos e comportamentais 

2. RPG 

3. mindfulness 

4. Todas as respostas 
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Secção 3: Diversidade 

 

Breve Descrição 

O objetivo é aumentar a preocupação dos participantes com todos os tipos de pessoas, a sua 
abertura a diferentes valores e a sua capacidade de cooperar com pessoas diversas. Um dos 
objetivos será aumentar a tolerância dos participantes, ou seja, a sua capacidade de 
compreender e aceitar as diversas perspetivas, valores e estilos de vida dos outros. Outro 
objetivo será aumentar a diversidade e competência intercultural dos participantes para que 
possam compreender a influência da cultura, idade, sexo, religião e classe social na 
identidade, necessidades e emoções, e trabalhar melhor em conjunto com pessoas diversas. 
De uma forma geral, o curso deve permitir que os profissionais se sintam comprometidos e 
preocupados com todos os tipos de cidadãos. 

 

Objetivos de Aprendizagem 

O treino visa auxiliar os profissionais a serem capazes de: 

• compreender como as pessoas podem diferir na sua maneira de pensar, agir, nas suas 
crenças, emoções e valores; 

• demonstrar abertura a novas perspetivas e diversidade dos seus clientes; 

• interagir de maneira respeitosa e adequada com clientes de diversas origens; 

• reconhecer e refletir criticamente sobre os seus próprios preconceitos (conscientes e 
inconscientes) em relação à idade, género, deficiência, formação cultural etc.; 

• refletir e compreender a influência da diversidade no seu entorno pessoal e profissional; 

• aceitar semelhanças e diferenças entre indivíduos; 

• ser conhecedor da diversidade e tolerante na prática diária de aconselhamento para apoiar 
os beneficiários dos seus serviços. 
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3.1 Fundamento teórico 
 

O ambiente social onde as pessoas crescem ou vivem afeta não apenas os seus processos e 
estruturas psicológicas, mas também o seu comportamento e escolhas. Além disso, as 
circunstâncias sociais e históricas estão conectadas à forma como as pessoas veem e 
entendem o mundo, definindo inconscientemente as suas perspetivas e auto-identificação. 
Como a globalização anda de mãos dadas com o individualismo, diversos grupos de pessoas 
interagem com mais frequência do que antes, o que sublinha a necessidade imperiosa de 
maior tolerância e competência intercultural. 

 

Definições 

Cultura 
Cultura pode ser definida como “a soma do modo de vida total, incluindo comportamento 
esperado, crenças, valores, linguagem e práticas de vida compartilhadas por membros de 
uma sociedade; é o padrão de valores, características ou comportamentos compartilhados 
pelas pessoas de uma região. Consiste em regras explícitas e implícitas através das quais a 
experiência é interpretada” (Herbig, 1998). O termo cultura, portanto, representa os valores, 
crenças, atitude, modo de vida e as características particulares de uma sociedade incorporada 
numa pessoa. Pessoas de uma mesma cultura têm as mesmas perceções tanto sobre a forma 
como estão conectadas com o ambiente social e natural e sobre o estabelecimento de 
relações, expressão de pensamentos e emoções, priorização e alocação de atividades e 
representação de valores, preços e senso de poder (Chrysochoou, 2005).   

Competência intercultural 

A competência intercultural é a cultura geral e existem competências essenciais que os 
indivíduos podem desenvolver que não são específicas a nenhuma cultura. A competência 
intercultural pode ser definida como um conjunto de competências, conhecimentos, atitudes 
e habilidades que permitem uma gestão adequada e eficaz das relações com pessoas de 
diferentes origens linguísticas e culturais (Portera, 2014). 

Diversidade 
Diversidade é definida como a existência de muitos grupos diferentes de pessoas numa 
sociedade. As diferenças podem ser atribuídas a características (sub)culturais, como etnia, 
cor da pele, religião, política ou classe social, mas mais frequentemente a características 
individualistas, como sexo, idade, peso, identidade, necessidades e emoções. Arredondo et 
al. (1996) usam o termo diversidade referindo-se a "outro indivíduo, diferenças pessoais, 
incluindo idade, género, orientação sexual, religião, capacidade física ou deficiência, e outras 
características pelas quais alguém pode preferir se autodefinir, enquanto o termo" 
multicultural "é um pouco mais específico, com foco na etnia, raça e cultura. 
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Tolerância 
Tolerância refere-se à disposição de aceitar comportamentos e crenças diferentes dos seus, 
embora possa não concordar ou aprová-los. Como a tolerância é baseada na aceitação, 
conhecimentos básicos, competências e atitudes que giram em torno da capacidade de 
compreender as diversas perspetivas, valores e estilos de vida de outras pessoas são pré-
requisitos. Portanto, a tolerância pode ser alcançada através do aumento da consciência 
cultural, competência intercultural e abertura à diversidade. 

Valores, atitudes e estereótipos 
 Os valores são parte integrante do sistema de crenças de cada pessoa. Refere-se a 

como uma pessoa deve agir ou não de acordo com o comportamento ideal e 
socialmente aceitável. 

 Atitudes são as preferências e emoções totais de uma pessoa, os preconceitos, 
conceitos, medos e crenças sobre qualquer objetivo. 

 Os estereótipos são uma forma de categorização e generalização entre as pessoas. 
São simplificados, estilizados e são perceções gerais sobre um grupo de pessoas (por 
exemplo, minoria, nação etc.) ou um indivíduo. 

De acordo com Sue e Sue (2013), a importância das atitudes/crenças/valores não pode ser 
subestimada e é particularmente relevante ao se considerar a dinâmica das relações com o 
cliente do conselheiro ao trabalhar entre culturas. Ajudar os conselheiros a se tornarem 
autoconscientes e a examinar suas atitudes/crenças culturais é um atributo importante no 
desenvolvimento da competência cultural e no aumento da eficácia do conselheiro com 
clientes culturalmente diversos. 

 

Características do profissional de carreira culturalmente sensível à diversidade 

São três os principais elementos que caracterizam um profissional de carreira culturalmente 
sensível. Estes são:  

 A consciência cultural dos seus valores e preconceitos em relação à sua atitude e 
escolhas profissionais. 

 A compreensão das crenças de pessoas com diferentes origens culturais. 
 O desenvolvimento de métodos de intervenção (competências) apropriados na 

perspetiva do seu papel como profissional. 

A eficácia de um profissional culturalmente sensível é baseada em três pilares: 

1. Conhecimento 
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O profissional de carreira deve começar pela compreensão e valorização da sua própria 
herança cultural, formação e práticas. Deve refletir e perceber os seus próprios preconceitos, 
atitudes e estereótipos. Outras áreas de autoavaliação de acordo com Evans (2008) incluem 
examinar os preconceitos, reconhecer privilégios não conquistados e iniciar o processo de 
compreensão e informação sobre a visão do mundo do cliente. Sue e Sue (2013) definem 
conhecimento cultural como compreender e compartilhar a visão de mundo dos clientes por 
meio da empatia cognitiva ao invés da empatia afetiva. 

Além do auto-exame, o conhecimento sobre a experiência dos clientes é de igual importância. 
Conselheiros de carreira sensíveis à cultura e à diversidade devem estar politicamente cientes 
e compreender que os clientes são afetados por políticas sociais e institucionais. Devem ter 
conhecimento sobre os elementos de opressão e racismo que podem ou não existir na cultura 
e na sociedade do cliente. Devem ser capazes de compreender o papel social dos grupos 
culturalmente diversos ou minorias que vivem no seu país, saber muitas coisas sobre a cultura 
desses grupos, compreender as dificuldades e obstáculos que essas pessoas enfrentam 
quando interagem com o país de acolhimento ou outros serviços e empregadores, etc. 

Mais importante ainda, devem ser capazes de compreender que a cultura e as questões 
relacionadas à diversidade falam por si mesmas por meio de atitudes e estilo de vida, 
consciente ou inconscientemente, e que esse mesmo princípio se aplica a conselheiros de 
carreira e clientes também. 

2. Consciencialização 

O praticante deve compreender a sua formação cultural, compreender e perceber que os seus 
valores e atitudes estão interligados com sua formação cultural, sentir-se confortável com as 
diferenças culturais de seu cliente, etc. 

Com base no conhecimento e no exame do histórico dos clientes, os conselheiros de carreira 
eficazes devem compreender que a personalidade e as características pessoais são 
influenciadas pela raça, etnia, género, orientação sexual e status de habilidade, e que essas 
características devem ser avaliadas com precisão. Precisam de identificar e compreender os 
preconceitos dos clientes em relação ao trabalho e aos trabalhadores com base em 
estereótipos de género, raça e cultura. Além disso, precisam estar cientes e compreender 
como a pobreza, a discriminação, o racismo e assim por diante limitam o acesso do cliente à 
informação, inibem a capacidade do cliente de agir e limitam o escopo de possibilidades que 
os clientes podem ver por si mesmos (Evans, 2008). De acordo com Sue e Sue (2013), a 
importância das atitudes/crenças/valores não pode ser subestimada e é particularmente 
relevante ao se considerar a dinâmica das relações com o cliente do conselheiro ao trabalhar 
entre culturas. Ajudar os conselheiros a tornarem-se autoconscientes e a examinar as suas 
atitudes/crenças culturais é um atributo importante no desenvolvimento da competência 
cultural e no aumento da eficácia do conselheiro com clientes culturalmente diversos. Sue e 
Sue (2013) afirmaram que a jornada em direção à competência cultural do conselheiro é um 
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processo de desenvolvimento. O treino multicultural deve fornecer oportunidades contínuas 
de uso de competências autorreflexivas para confrontar suposições, atitudes, crenças e 
comportamentos tendenciosos. Portanto, a capacidade de desenvolver intervenções, 
estratégias e técnicas apropriadas depende da capacidade de adquirir e utilizar consciência 
cultural e conhecimento cultural (Sue & Sue, 1990). 

 

Por último, a identificação das habilidades e competências do cliente é essencial para uma 
consulta e suporte eficazes. 

3. Competências 

É importante para o profissional ter a capacidade de respeitar a visão das palavras do seu 
cliente, ter um amplo repertório de métodos de comunicação verbal e não verbal para 
clientes com diferentes origens culturais, receber e transmitir mensagens verbais e não 
verbais para pessoas com diferentes origens culturais e ser flexível para diversificar a 
estrutura do seu trabalho para beneficiar clientes com diversidade cultural. 

Embora a informação cultural e a autoexploração sejam elementos muito importantes para 
um profissional, podem revelar-se inúteis, a menos que o profissional de carreira as utilize de 
forma empática (Lofrisco & Osborn, 2012). Consequentemente, aceitação e positividade (que 
é uma forma de respeito caloroso) são pré-requisitos iguais. Os conselheiros de carreira 
precisam ser capazes de se sentir confortáveis a trabalhar com pessoas de diferentes raças, 
nacionalidades, culturas e crenças e estar dispostos a redefinir constantemente os seus 
valores, atitudes e crenças de acordo com o histórico do cliente. Por último, a honestidade e 
a abertura são meios de comunicação confiável e sincera. Estas são competências que 
aumentam ativamente o compromisso (profissional) e levantam uma preocupação genuína, 
resultando num aconselhamento de carreira de sucesso.  

 

Importância da diversidade e competência intercultural para conselheiros de 
carreira 

Os profissionais de orientação profissional estão a enfrentar grandes desafios na sua prática 
diária porque precisam de preceder os desenvolvimentos do mercado de trabalho, evoluindo 
mais rápido do que podem ajustar-se. Mais ainda, o aconselhamento de carreira está 
profundamente interconectado com a sociedade em que ocorre. A globalização e as 
mudanças sociais afetam profundamente o panorama da carreira. O alto desemprego, a 
migração e o envelhecimento da força de trabalho, bem como as lacunas de competências e 
as mudanças nas necessidades de competências estão a moldar um futuro nebuloso no 
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cenário do mercado de trabalho. A visão atual do desenvolvimento da carreira de um 
indivíduo inclui todo o ciclo de vida, com foco não apenas na orientação profissional, mas 
também na mudança dos planos de carreira ao longo da vida de alguém. Com isso em mente, 
as abordagens de aconselhamento de carreira devem incorporar os vários papéis de vida, 
pontos de referência culturais e contextos, implicações étnicas, restrições de género, 
orientação sexual e deficiência (Rush, 2010). O aconselhamento de carreira de sucesso, 
portanto, deve prestar atenção e estar ciente das várias construções pessoais. 

Existem outras razões para o avanço das competências interculturais dos conselheiros de 
carreira. De acordo com a teoria da aprendizagem e cognitiva, as experiências de vida e a 
posição social de uma pessoa afetarão sua escolha de carreira (Zunker, 2006). Vivendo em 
um mundo tão culturalmente diverso, pode-se esperar que as experiências de vida dos 
indivíduos também variem muito, afetando as escolhas de carreira. Portanto, é essencial que 
os conselheiros de carreira obtenham conhecimento sobre a diversidade e entendam como 
as várias culturas podem afetar a escolha da carreira. Ignorar o contexto cultural e diverso 
dos clientes, dos serviços de carreira e do aconselhamento pode ser irrelevante. 

Conselheiros de carreira também fazem parte da sociedade em que vivem. Anderson et al. 
(2012) afirmam que os princípios que orientam ou podem orientar o aconselhamento de 
carreira consistem em valores culturais dominantes, privilégios e formas de pensar e ver o 
mundo. Esses preconceitos negligenciam as necessidades e experiências dos clientes e "... isso 
em si é antiético. Os profissionais [precisam] de reconhecer os fatores socioculturais, 
históricos e políticos que moldam o desenvolvimento da carreira e as experiências dos 
clientes”. Devem educar-se continuamente com pesquisa empírica e literatura sobre o 
desenvolvimento de carreira de diversos clientes e aplicar os seus conhecimentos e 
competências na prática (Flores, Lin, & Huang, 2005). 

Por último, a tolerância e a abertura à diversidade também são componentes essenciais de 
um aconselhamento de carreira eficaz. A clientela dos praticantes é (e pode ser) tão diversa 
quanto a própria sociedade. A diversidade nem sempre é fácil de ver e as questões 
relacionadas à diversidade não são facilmente reconhecíveis. Portanto, os conselheiros de 
carreira precisam ser equipados com uma mente aberta, superar preconceitos conscientes 
ou inconscientes e reconhecer os seus privilégios não merecidos. 

Ao conceituar a nova perspetiva em termos de aconselhamento de carreira culturalmente 
competente, Parmer e Rush (2003) forneceram uma definição simples, mas abrangente 
"Aconselhamento de carreira é uma disciplina de profissionais treinados dedicados a fornecer 
aconselhamento holístico, contextual e vitalício para uma clientela diversa".  
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Diversidade e competência intercultural na prática 

Além de outras competências e técnicas de aconselhamento que podem ser usadas em todas 
as sessões de aconselhamento, os conselheiros de carreira podem envolver-se na sua prática 
com diversos grupos, a Lista de Verificação de Aconselhamento de Carreira Multicultural 
(Ward & Bingham, 1993) e o processo metacognitivo de Winston e Fouad (2006). Essas duas 
técnicas podem ser um guia prático para os profissionais, a fim de serem capazes de lidar com 
grupos culturalmente diferentes. 

A. Lista de verificação de aconselhamento de carreira multicultural - Ward e Bingham (1993) 

Ward e Bingham (1993) propuseram uma Lista de Verificação de Aconselhamento de Carreira 
Multicultural como um auxílio/guia para conselheiros de carreira melhorarem as suas 
iniciativas e serviços culturalmente apropriados, enquanto investigavam a avaliação de 
carreira com mulheres de minorias étnicas. Esta lista de verificação é dividida em três áreas: 
(a) preparação do profissional, (b) exploração e avaliação e (c) negociação e consenso de 
trabalho. Mesmo que a lista de verificação seja baseada em mulheres negras, também pode 
ser aplicável em aconselhamento de carreira com outros grupos marginalizados ou diversos.  

As partes selecionadas da lista de verificação incluem: 

1. Preparação do formando 

a) Estou familiarizado com as competências mínimas de aconselhamento intercultural. 
b) Estou ciente da identificação cultural do meu cliente. 
c) Eu entendo e respeito a cultura do meu cliente. 
d) Estou ciente de minha própria visão do mundo e de como ela foi moldada. 
e) Estou ciente de como o meu nível socioeconómico influencia a minha capacidade de 

sentir empatia por esse cliente. 
f) Tenho informações sobre a história do grupo étnico deste cliente, questões 

sociopolíticas locais e as suas atitudes em relação à procura de ajuda. 
g) Eu conheço muitos dos estereótipos sobre o grupo étnico do meu cliente. 

 

2. Exploração e avaliação  

a) Eu entendo como as questões de carreira do cliente podem ser complicadas com 
questões financeiras, familiares e académicas. 

b) O cliente está a apresentar informações raciais e ou culturais com as questões de 
carreira. 

c) Eu conheço a perceção do cliente sobre a identificação etnocultural da sua família. 
d) Estou ciente das limitações ou obstáculos profissionais que o cliente associa à sua raça 

ou cultura [género, orientação sexual, deficiência]. 
e) Estou ciente da perceção do cliente sobre a sua competência, habilidade e 

autoeficácia. 
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f) Eu conheço o meu estágio de desenvolvimento de identidade racial, bem como o do 
meu cliente. 

g) Acredito que o cliente evita certos ambientes de trabalho por medo de sexismo ou 
racismo. 

 

3. Negociação e consenso de trabalho  

a) Compreendo o tipo de aconselhamento de carreira que o cliente procura (escolha de 
carreira, suplemento de renda familiar, carreira profissional etc.). 

b) O cliente e eu concordamos com os objetivos do aconselhamento de carreira. 
c) Estou ciente das perceções do cliente sobre o papel da mulher no trabalho na sua 

família e cultura (e o papel dos filhos nos seus planos de carreira). 
d) Eu entendo os conflitos de carreira de base cultural gerados pela exposição a mais 

carreiras e modelos de comportamento. 
e) Estou ciente dos pensamentos negativos e/ou autodestrutivos que são obstáculos às 

aspirações e expectativas do cliente. 
f) Estou ciente das expectativas do cliente sobre o processo de aconselhamento de 

carreira. 
g) Sei quando é apropriado usar um instrumento tradicional de avaliação de carreira com 

um cliente e qual usar em um determinado momento. 
h) Tenho conhecimento do apoio à pesquisa para a utilização do instrumento 

selecionado com clientes dessa etnia [género, NSE, orientação sexual, deficiência]. 
i) Estou ciente dos instrumentos e abordagens não tradicionais que podem ser mais 

apropriados para uso. 
 

B. Metacognição e Competência Multicultural - Winston & Fouad (2006) 

Ao expandir a aplicação do modelo de Aconselhamento de Carreira Culturalmente Adequado 
(CACCM; Fouad & Bingham, 1995), Winston e Fouad (2006), propuseram um modelo 
expandido, incorporando processos metacognitivos para orientar as intervenções de carreira 
culturalmente centradas dos profissionais. A competência metacognitiva é desenvolvida por 
meio de três processos: desenvolver um plano de ação, implementar o plano e 
automonitorização e avaliar o plano. 

 

1. Plano 

Desenvolvendo um plano de ação, os conselheiros de carreira precisam considerar a sua 
própria identidade cultural, o seu conhecimento da origem e identidade racial/étnica do 
cliente e identificar o que não sabem sobre a origem do seu cliente. Durante o planeamento, 
os conselheiros de carreira precisam responder a perguntas, como: "qual é o meu plano para 
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trabalhar com este cliente?", "Há alguma lacuna no meu conhecimento sobre o contexto do 
cliente?" e "Quais são os meus pontos fortes e áreas de desafio?". 

2. Monitorizar 

O segundo processo é implementar o plano e desenvolver mecanismos de 
automonitorização. A automonitorização inclui estar aberto a informações que não sejam 
consistentes com as suposições culturais feitas sobre o cliente e que podem exigir 
modificações no plano de aconselhamento. A monitorização envolve questões de identidade 
de carreira e o impacto cultural sobre elas. Os profissionais devem, portanto, refletir sobre 
questões como: “qual é o contexto cultural do cliente e quais são minhas reações a isso?”, 
“Como as informações do cliente podem ser conflituosas?”, “Existem algumas variáveis 
culturais que estou a enfatizar mais do que o cliente?” e "Há alguns problemas que estou a 
evitar?". 

3. Avaliar 

O processo final é avaliar ou trazer ao pensamento consciente as questões de quão eficaz o 
formador tem sido com intervenções e processos de tomada de decisão. A flexibilidade e o 
pensamento crítico do formador são aprimorados por competências metacognitivas, 
incluindo a capacidade de aprender com os erros, para ajustar o comportamento, bem como 
a facilidade de alternar entre as estratégias conforme necessário, deixando espaço para 
melhorias. Dentro desse processo, o profissional de carreira deve refletir sobre questões, tais 
como: "quão úteis são as minhas intervenções e em que base estou a determinar isso?" e 
"quão culturalmente congruentes são os resultados do aconselhamento com os objetivos 
desejados do cliente?".  

 

Métodos para melhoria de competências de diversidade 
 
A autoexploração e a autoconsciência são os primeiros passos para desenvolver e alcançar a 
sensibilidade cultural e a diversidade. Isso requer comprometimento e disposição pessoais. 
Ferramentas como técnicas de automonitorização e atenção plena, como registo no diário, 
também podem ser úteis. No que diz respeito ao conhecimento, os conselheiros de carreira 
também precisam de estar atualizados e educarem-se continuamente tanto com pesquisa 
empírica e literatura quanto em um espectro mais amplo de questões culturais, políticas e de 
diversidade.  

Construção de conhecimento, consciência cultural e diversa pode ser desenvolvida por meio 
de atividades comportamentais, como também a exploração do indivíduo com artes, 
experiência ou atividades de tomada de perspetiva. Sejam artes visuais (por exemplo, 
arquitetura e pintura), artes literárias ou performativas (por exemplo, dança, música, cinema 
e teatro), todas transmitem elementos (sub)culturais que podem ser explorados.  
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Além disso, os conselheiros de carreira podem beneficiar amplamente de atividades 
experienciais. Uma atividade experiencial é aquela que obriga o “aluno” a utilizar o material 
e a vivenciá-lo, em vez de apenas aprendê-lo. Exemplos de tais atividades podem ser 
encontrados em Laszloffy e Habekost (2010) e descritas abaixo: 

 Participar num evento (social, político ou religioso) em que o assunto seja minoria; 
 Expor-se a uma religião à qual tiveram reações negativas, comparecendo a um culto e 

conversando com um dos membros; 
 Andar por aí com um aplique de arco-íris e de mãos dadas com alguém do mesmo 

sexo; 
 Cumprir o papel do sexo oposto por um dia, incluindo: como andam, se vestem e 

conversam; 
 Participar numa aula com os olhos vendados e confinar-se a uma cadeira de rodas por 

quatro horas; 
 
Finalmente, a tomada de perspetiva desafia os indivíduos a colocarem-se no lugar de um 
indivíduo num grupo marginalizado. Estudos mostram que a tomada de perspetiva pode 
despertar empatia e melhorar o comportamento dos participantes não apenas em relação ao 
grupo-alvo, mas também em relação a todos os grupos marginalizados. Apenas a escrever 
algumas frases ao imaginar os desafios distintos que uma minoria marginalizada pode 
enfrentar pode melhorar as atitudes pró-diversidade e as intenções comportamentais em 
relação a esses grupos (Lindsey et al., 2015). A pesquisa mostra que quando as pessoas se 
envolvem ativamente na tomada de perspetiva, são mais propensas a sentir empatia com os 
alvos da tomada de perspetiva, incluindo o sentimento de preocupação com os seus 
infortúnios (Betancourt, 1990), compreendendo ou identificando-se com as suas experiências 
(Egan, 1990), sentindo-se positivo sobre as suas realizações (Aron, Aron, Tudor, & Nelson, 
1991) e querendo ajudar ou se envolver noutros comportamentos pró-sociais (Batson et al., 
2002). Consequentemente, os sentimentos empáticos levam a uma maior preocupação com 
o bem-estar dos outros; como tal, é mais provável que uma pessoa tenha atitudes positivas 
em relação aos outros do que pessoas que não sentem empatia (Madera et al., 2011). 

Em suma, os tipos de treino de diversidade incluem apenas consciência, apenas 
comportamento ou uma combinação de ambos os componentes (Bezrukova et al., 2012). O 
treino de conscientização concentra-se em fazer com que os participantes estejam mais 
cientes de seus próprios e de outros pressupostos, valores e preconceitos culturais (Robinson 
& Bradley, 1997; Baba & Hebert, 2004). O treino de construção de competências 
(comportamental) educa os participantes na monitorização das suas próprias ações e nas 
respostas adequadas às diferenças específicas, como identificar e superar barreiras de 
comunicação inter-raciais e atividades de tomada de perspetiva. As teorias de aprendizagem 
sugerem que os participantes podem compreender melhor o seu comportamento (estar 
cientes de por que estão a fazer o que estão a fazer), quando o treino de diversidade combina 
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componentes de consciência e comportamentais, em vez de quando se concentra em apenas 
um (Raelin, 1997).  
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3.2 Atividades sugeridas para melhorar a Diversidade 
 

 

Atividade 1 – Identificar a tolerância/Quão confortável estou?? 

Instruções para programador de TI: Atividade como Tipo E: clique na resposta certa. Serão 
apresentados com a situação e a seguir as 4 opções. No final do exercício as situações que 
têm como resposta “Nem um pouco confortável” ou “Inquieto”, têm que ficar cor de laranja, 
como um aviso dos seus preconceitos). Também podemos ter o Questionário em versão PDF 
caso a atividade seja realizada em aula. 

Tipo/método de atividade:  Autoconhecimento 

Objetivo de Aprendizagem: Como se sabe, a autoexploração e a autoconhecimento são os 
primeiros passos para desenvolver e alcançar a sensibilidade cultural e a diversidade. Através 
desta atividade, o participante será capaz de reconhecer a sua própria mentalidade e 
estruturas profundas em relação a diversas pessoas, perspetivas e estilos de vida como um 
ponto de partida para melhorar as competências de Diversidade. Reconhecendo o seu próprio 
preconceito, o participante pode trabalhar consigo mesmo para se tornar mais sensível e 
aberto a diversas pessoas. 

 

Especificidades: Atividade individual, mas pode também ser implementado em grupos para 
a parte da reflexão. Os alunos podem preencher o questionário individualmente e depois 
partilhar em grupo para refletir sobre a sua experiência durante a atividade. 

Duração: 1 hora 

Material necessário: Questionário “Quão confortável estou” 

 

Informação útil para o formador: 

Em primeiro lugar, explique aos participantes que o primeiro passo para se tornarem 
abertos à diversidade é reconhecer os seus preconceitos, que lhes permitirá ter abertura e 
aceitar a diversidade. Tornar as pessoas cientes de um problema ou necessidade de mudança 
de comportamento aumentaria a probabilidade de mudanças comportamentais em resposta 
(Bezrukova et al., 2016). Enfatize o facto de que, por estar disposto a aceitar pessoas, 
comportamentos, crenças, valores e estilos de vida diferentes dos seus, não significa que 
aprovam ou concordam com isso. Apenas os torna mais eficientes ao trabalhar com diferentes 
pessoas. 
O próximo passo é passar pelo questionário (que encontrarão na plataforma STRENGTh). Após 
o preenchimento do questionário, solicite que anotem os casos em que responderam com 
«nada confortável» e «inquieto» (casos de melhoria), de forma a refletir sobre os mesmos. 
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Também podem escrever num diário de aprendizagem as suas reflexões e anotar os seus 
objetivos sobre como melhorar no futuro ou na prática. Dessa forma, a atividade pode 
combinar tanto a conscientização como o estabelecimento de metas, que são práticas eficazes 
para a valorização da diversidade (Madera et al., 2012). 
Depois de os participantes preencherem o questionário e escreverem os seus «casos de 
melhoria», pode discutir em grupo a sua experiência com as perguntas para reflexão. 

 
Instruções: 

Garanta algum tempo para avaliar as seguintes afirmações numa escala de 1 a 4, onde 1 = 
não se sentir confortável de todo a 4 = estar totalmente confortável. 

No final do exercício, irá ficar ciente dos seus próprios preconceitos e de como as pessoas 
provavelmente reagirão em circunstâncias semelhantes. Nos casos em que se sentir 
desconfortável ou inquieto (1 ou 2), é altamente encorajado a trabalhar por conta própria e 
a educar-se. 

Situação Desconfortável 
de todo 

Inquieto Bastante 
Confortável 

Completamente 
Confortável 

O jovem sentado ao 
seu lado no avião é 
árabe. 

1 2 3 4 

Os seus dois vizinhos 
no seu corredor são 
lésbicas/gays. 

1 2 3 4 

Descobre que o 
homem/mulher 
bonito(a) por quem se 
sente atraído é, na 
verdade, um 
mulher/homem. 

1 2 3 4 

Visita o seu avô numa 
instituição social.  

1 2 3 4 

Um sem-abrigo 
aproxima-se de si e 
pede uma esmola. 

1 2 3 4 

O seu dentista é HIV 
positivo. 

1 2 3 4 
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A mulher sentada ao 
seu lado no avião pesa 
110kg.  

1 2 3 4 

Um dos membros do 
seu grupo para  
apresentação  tem um 
problema de fala. 

1 

 

2 3 4 

A sua família compra 
uma casa num bairro 
predominantemente 
de imigrantes. 

1 2 3 4 

Um amigo seu torna-
se muçulmano. 

1 2 3 4 

O seu novo vizinho 
esteve na prisão. 

1 2 3 4 

Um amigo convida-o 
para ir a um bar gay. 

1 2 3 4 

O colega atribuído a si 
é um Cristão 
Fundamentalista. 

1 2 3 4 

Um amigo seu torna-
se Budista. 

1 2 3 4 

O seu vizinho que 
procura asilo recebe 
uma bolsa de estudos 
integral para minorias. 

1 2 3 4 

Um ex-
toxicodependente vai 
ao seu café para lhe 
pedir um emprego. 

1 2 3 4 

Chega a uma 
importante reunião da 
empresa e descobre 
que a CEO é uma 
mulher. 

1 2 3 4 
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O seu novo vizinho é 
transsexual.  

1 2 3 4 

O colega atribuído a si 
tem problemas com o 
álcool.  

1 2 3 4 

O seu supervisor de 
projeto está sentado 
numa cadeira de 
rodas. 

1 2 3 4 

O seu vizinho 
muçulmano pratica a 
oração de sexta-feira. 

1 2 3 4 

A líder do seu projeto 
de grupo é uma 
mulher de 62 anos. 

1 2 3 4 

Deve preparar uma 
apresentação sobre 
Diversidade para a sua 
comunidade. 

1 2 3 4 

 

Questões para reflexão: 

O que aprendeu com esta atividade? 
Reparou em algum pensamento estereotipado em si mesmo? 
Vamos fazer um brainstorming:  

Quais atitudes uma pessoa que não está a sentir-se confortável com cada um dos casos 
mencionados pode ter? 
Que pensamentos-frases podem ser úteis?  
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Atividade 2 – Compreender o privilégio A 

Informações para o programador de TI: Combinação de dois tipos de atividades. Digite E, 
clique nas respostas e digite B: quartos. 

Serão apresentadas ao formando as 28 afirmações e abaixo de cada uma deverá responder 
entre “Identificar” e “Não identificar”. Se possível, ter estatísticas para cada afirmação entre 
os participantes, pode ser útil (não obrigatório). Depois de ter respondido a todas as 
afirmações, entrarão numa sala para discussão em grupo. 
 
Tipo/método de atividade:  Método cognitivo – (Auto-) conhecimento 
 

Objetivo de aprendizagem: O participante será capaz de identificar e compreender a 
influência da cultura, idade, sexo, religião e classe social na identidade, necessidades e 
emoções na vida de alguém e como isso pode ser uma vantagem ou desvantagem num 
determinado momento ou lugar.  

O privilégio é um elemento-chave na perpetuação de sistemas opressivos; “Um direito, favor 
ou imunidade, concedido a um indivíduo ou grupo e negado a outro”. 

 

Especificidades: Atividade individual, mas também pode ser realizada em grupo na parte de 
reflexão. Os formandos podem examinar a lista de privilégios sozinhos e depois em grupo 
refletir sobre a sua experiência durante a atividade. 

Duração: 1 hora 

Material necessário: “A lista de privilégios” 

 

Informações úteis para o formador: 

Em primeiro lugar, explique aos participantes o que é um privilégio. Em seguida, oriente-
os sobre como percorrer a lista de privilégios. Ao terminar a lista, convide-os a escrever 
as reflexões num diário de aprendizagem.  
Em seguida, reúna-os em grupo para partilharem a sua experiência usando as Perguntas 
para reflexão. 

   
 

Instruções: 

Verá uma lista de afirmações de privilégios. Se não se identificar com a afirmação ou sentir 
que não é verdadeira com base na sua experiência, irá clicar nela, significando que não se 
identifica com esse privilégio específico.  
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É proposto que possa trabalhar em grupo para partilhar a sua experiência usando as 
perguntas para reflexão. 

 
AFIRMAÇÕES DE PRIVILÉGIOS: 
1. O líder do meu país também é uma pessoa do meu grupo racial.  
2. Quando estou com raiva ou emocional, as pessoas não descartam as minhas opiniões 

como sintomas de “aquele momento do mês”. 
3. Quando vou às compras, consigo encontrar facilmente roupas que se ajustam ao meu 

tamanho e forma.  
4. Em público, posso beijar e dar as mãos à pessoa com quem namoro sem medo de gozo 

ou violência.  
5. Quando vou às compras, posso ter quase a certeza de que os funcionários ou a segurança 

não me irão seguir.  
6. Ao expressar a minha opinião, não sou automaticamente considerado um porta-voz da 

minha raça. 
7. A maioria dos feriados religiosos e culturais celebrados pela minha família são 

reconhecidos com dias de folga do trabalho ou da escola. 
8. Posso facilmente encontrar produtos para o cabelo e pessoas que sabem como pentear o 

meu cabelo. 
9. Posso facilmente comprar cartões comemorativos que representem o meu 

relacionamento com o meu outro significativo. 
10. Quando alguém está a tentar descrever-me, não mencionam a minha raça. 
11. Na minha família, é normal obter um diploma universitário. 
12. Se vou sair para jantar com amigos, não me preocupo se o prédio será acessível para 

mim. 
13. Posso ter a certeza que quando eu participar num evento, haverá pessoas da minha raça 

lá. 
14. Quando afirmo a minha opinião com veemência, as pessoas veem-na como assertiva, em 

vez de agressiva. 
15. As pessoas não fazem suposições sobre a minha ética de trabalho ou inteligência com 

base no tamanho do meu corpo. 
16. Em geral, posso (sem muitas dificuldades) fazer as coisas que os meus amigos querem 

fazer para me divertir. 
17. Quando estou com outros da minha raça, as pessoas não pensam que nos estamos a 

segregar. 
18. Posso escolher o estilo de vestido com que me sinto confortável e que mais reflita a minha 

identidade, e sei que não serei visto em público. 
19. Não me preocupo em andar sozinho à noite. 
20. As pessoas não fazem suposições sobre minha inteligência com base no meu estilo de 

falar. 
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21. Ao assistir a aulas ou outros eventos, não preciso de me preocupar em ter um intérprete 
presente para compreender ou participar. 

22. Se for parado por um polícia, posso ter a certeza de que não fui destacado por causa da 
minha raça. 

23. Posso reservar um voo, ir ao cinema, andar de carro e não me preocupar se haverá um 
assento que possa me acomodar. 

24. As pessoas presumem que fui admitido na escola ou contratado com base nas minhas 
credenciais, e não na minha raça ou sexo. 

25. Quando era criança, eu podia usar giz de cera da “cor da pele” para colorir a minha 
família e fazer com que correspondesse à cor de nossa pele. 

26. O meu profissionalismo nunca é questionado por causa da minha idade. 
27. Posso-me sentir confortável a falar sobre a minha cultura sem sentir que serei julgado. 

 
Questões para reflexão:  
 

 Como se sentiu ao realizar esta atividade? 
 Como foi considerar o número de não privilégios (não identifica respostas)? 
 Como foi perceber a falta de privilégios de outras pessoas no seu grupo enquanto 

para si as mesmas afirmações existem como privilégios? (caso tenha trabalhado em 
grupo) 

 Qual é a sensação de ter ou não certos privilégios? 
 O que é que privilégio significa para si? Como é que isso o afeta? 

 
 

Atividade 3 – Compreender o privilégio B 

Informação para programador de TI: Tipo de exercício arrastar e soltar. O formando verá as 
28 afirmações e, em seguida, terá de mover cada uma para a caixa adequada com as 
categorias fornecidas. Depois de terminar todas as partes, receberá a resposta - vermelha as 
erradas e verde as certas. Em seguida, reúna-se em salas. 

RAÇA/ETNIA 

 

 

APARÊNCIA CLASSE HABILITAÇÕES 

RELIGIÃO 

 

 

GÉNERO CULTURA IDADE 
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Tipo/MÉTODO DE ATIVIDADE:  Método cognitivo - consciência 
 
Objetivo de aprendizagem: O participante será capaz de identificar e compreender a 
influência da cultura, idade, sexo, religião e classe social na identidade, necessidades e 
emoções na vida de alguém e como isso pode ser uma vantagem ou desvantagem num 
determinado momento ou lugar. 
O privilégio é um elemento-chave na perpetuação de sistemas opressivos; “Um direito, favor 
ou imunidade, concedido a um indivíduo ou grupo e negado a outro”. 
 

Especificidades: Atividade individual ou em grupo, mas deve ser realizada em grupo para a 
parte de reflexão. Os formandos podem percorrer a lista de privilégios e adicioná-los às 
categorias fornecidas individualmente ou em grupos de 2 pessoas e, em seguida, reunir em 
grupo para partilhar a sua experiência durante a atividade. 

Duração: 30 minutos 

Material necessãrio: “A lista dos privilégios” & Categorias  

 

Informações úteis para o formador: esta atividade é uma transmissão lógica da atividade 
anterior, pois leva os formandos a parti das próprias emoções para o pensamento 
racional. Coloque os formandos em grupos de 2 (caso contrário, podem examinar a lista 
individualmente) e oriente-os sobre como categorizar cada afirmação nas categorias 
fornecidas. Quando todos os grupos (pessoas) tiverem terminado a categorização, reúna-
os em grupo para discussão sobre sua experiência. 

 

Instruções: 

A lista com afirmações sobre privilégios será exibida novamente. Desta vez, deve categorizá-
los com base nas seguintes categorias: 
Raça/Etnia, Aparência, Classe, Habilidade, Religião, Género, Cultura, Sexualidade, Idioma, 
Tamanho, Idade 
 
 
AFIRMAÇÕES DE PRIVILÉGIOS: 
1. O líder do meu país também é uma pessoa do meu grupo racial.  
2. Quando estou com raiva ou emocional, as pessoas não descartam as minhas opiniões 

como sintomas de “aquele momento do mês”. 
3. Quando vou às compras, consigo encontrar facilmente roupas que se ajustam ao meu 

tamanho e forma.  
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4. Em público, posso beijar e dar as mãos à pessoa com quem namoro sem medo de gozo 
ou violência.  

5. Quando vou às compras, posso ter quase a certeza de que os funcionários ou a segurança 
não me irão seguir.  

6. Ao expressar a minha opinião, não sou automaticamente considerado um porta-voz da 
minha raça. 

7. A maioria dos feriados religiosos e culturais celebrados pela minha família são 
reconhecidos com dias de folga do trabalho ou da escola. 

8. Posso facilmente encontrar produtos para o cabelo e pessoas que sabem como pentear o 
meu cabelo. 

9. Posso facilmente comprar cartões comemorativos que representem o meu 
relacionamento com o meu outro significativo. 

10. Quando alguém está a tentar descrever-me, não mencionam a minha raça. 
11. Na minha família, é normal obter um diploma universitário. 
12. Se vou sair para jantar com amigos, não me preocupo se o prédio será acessível para 

mim. 
13. Posso ter a certeza que quando eu participar num evento, haverá pessoas da minha raça 

lá. 
14. Quando afirmo a minha opinião com veemência, as pessoas veem-na como assertiva, em 

vez de agressiva. 
15. As pessoas não fazem suposições sobre a minha ética de trabalho ou inteligência com 

base no tamanho do meu corpo. 
16. Em geral, posso (sem muitas dificuldades) fazer as coisas que os meus amigos querem 

fazer para me divertir. 
17. Quando estou com outros da minha raça, as pessoas não pensam que nos estamos a 

segregar. 
18. Posso escolher o estilo de vestido com que me sinto confortável e que mais reflita a minha 

identidade, e sei que não serei visto em público. 
19. Não me preocupo em andar sozinho à noite. 
20. As pessoas não fazem suposições sobre minha inteligência com base no meu estilo de 

falar. 
21. Ao assistir a aulas ou outros eventos, não preciso de me preocupar em ter um intérprete 

presente para compreender ou participar. 
22. Se for parado por um polícia, posso ter a certeza de que não fui destacado por causa da 

minha raça. 
23. Posso reservar um voo, ir ao cinema, andar de carro e não me preocupar se haverá um 

assento que possa me acomodar. 
24. As pessoas presumem que fui admitido na escola ou contratado com base nas minhas 

credenciais, e não na minha raça ou sexo. 
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25. Quando era criança, eu podia usar giz de cera da “cor da pele” para colorir a minha 
família e fazer com que correspondesse à cor de nossa pele. 

26. O meu profissionalismo nunca é questionado por causa da minha idade. 
27. Posso-me sentir confortável a falar sobre a minha cultura sem sentir que serei julgado. 

 
 

Respostas:  
Afirmações e categorias do privilégio: 
1. O líder do meu país também é uma pessoa do meu grupo racial. (RAÇA) 
2. Quando estou com raiva ou emocional, as pessoas não descartam as minhas opiniões 

como sintomas de “aquele momento do mês”. (GÉNERO) 
3. Quando vou às compras, consigo encontrar facilmente roupas que se ajustam ao meu 

tamanho e forma. (TAMANHO) 
4. Em público, posso beijar e dar as mãos à pessoa com quem namoro sem medo de gozo 

ou violência. (SEXUALIDADE) 
5. Quando vou às compras, posso ter quase a certeza de que os funcionários ou a segurança 

não me irão seguir. (RAÇA/APARÊNCIA) 
6. Ao expressar a minha opinião, não sou automaticamente considerado um porta-voz da 

minha raça. (RAÇA) 
7. A maioria dos feriados religiosos e culturais celebrados pela minha família são 

reconhecidos com dias de folga do trabalho ou da escola. (RELIGIÃO/CULTURA) 
8. Posso facilmente encontrar produtos para o cabelo e pessoas que sabem como pentear o 

meu cabelo. (RAÇA) 
9. Posso facilmente comprar cartões comemorativos que representem o meu 

relacionamento com o meu outro significativo. (SEXUALIDADE) 
10. Quando alguém está a tentar descrever-me, não mencionam a minha raça. (RAÇA) 
11. Na minha família, é normal obter um diploma universitário. (CLASSE) 
12. Se vou sair para jantar com amigos, não me preocupo se o prédio será acessível para 

mim. (HABILITAÇÕES) 
13. Posso ter a certeza que quando eu participar num evento, haverá pessoas da minha raça 

lá. (RAÇA) 
14. Quando afirmo a minha opinião com veemência, as pessoas veem-na como assertiva, em 

vez de agressiva. (RAÇA/GÉNERO) 
15. As pessoas não fazem suposições sobre a minha ética de trabalho ou inteligência com 

base no tamanho do meu corpo. (TAMANHO) 
16. Em geral, posso (sem muitas dificuldades) fazer as coisas que os meus amigos querem 

fazer para me divertir. (CLASSE) 
17. Quando estou com outros da minha raça, as pessoas não pensam que nos estamos a 

segregar. (RAÇA) 
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18. Posso escolher o estilo de vestido com que me sinto confortável e que mais reflita a minha 
identidade, e sei que não serei visto em público. (GÉNERO/APARÊNCIA) 

19. Não me preocupo em andar sozinho à noite. (GÉNERO) 
20. As pessoas não fazem suposições sobre minha inteligência com base no meu estilo de 

falar. (IDIOMA/HABILITAÇÕES) 
21. Ao assistir a aulas ou outros eventos, não preciso de me preocupar em ter um intérprete 

presente para compreender ou participar. (IDIOMA) 
22. Se for parado por um polícia, posso ter a certeza de que não fui destacado por causa da 

minha raça. (RAÇA) 
23. Posso reservar um voo, ir ao cinema, andar de carro e não me preocupar se haverá um 

assento que possa me acomodar. (TAMANHO/HABILITAÇÕES) 
24. As pessoas presumem que fui admitido na escola ou contratado com base nas minhas 

credenciais, e não na minha raça ou sexo. (RAÇA/GÉNERO) 
25. Quando era criança, eu podia usar giz de cera da “cor da pele” para colorir a minha 

família e fazer com que correspondesse à cor de nossa pele. (RAÇA) 
26. O meu profissionalismo nunca é questionado por causa da minha idade. (IDADE) 
27. Posso-me sentir confortável a falar sobre a minha cultura sem sentir que serei julgado. 

(RAÇA) 

 

Questões para reflexão: 

1. Apercebeu-se de algo que considera evidente e que na verdade não é?? 
2. O que aprendeu com esta atividade? 

 

Atividade 4:  estudo de caso 

Informações para o programador de TI: tipo de atividade B (determinado cenário) e reunião 
em salas (salas com 2-3 pessoas no início e depois de volta numa sala). 

 

Tipo de atividade: Atividade comportamental – estudo de caso 

Objetivos de atividade: Caso – narrative – os exemplos são úteis para compreender os 
desafios da vida real. Através desta atividade, os participantes compreenderão que em cada 
caso/cliente devem pesquisar os seus antecedentes antes de chegar a conclusões falsas e 
estar cientes das suas diferenças culturais ou outras e tentar ver a partir da perspetiva dos 
seus clientes.  

Especificidades: A atividade pode ser realizada individualmente, mas funciona melhor em 
grupo. 

Duração: 1 hora 
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Materiais necessários: Cenários & lista de perguntas 

 

Notas úteis para o formador: 

Em caso de a atividade ser realizada individualmente: informe os formandos que serão 
fornecidos 2 cenários e uma lista de questões. Estes podem escolher qualquer um dos cenários 
que gostem ou que seja mais provável de encontrar na sua prática. O objetivo da atividade é 
ler os cenários e tentar responder às questões fornecidas. Quando terminarem a atividade, 
voltam para o grupo para refletir sobre a sua experiência. 

Atividade em grupo: coloque os formandos em pequenos grupos (2-4 pessoas) e forneça-lhes 
os cenários e as perguntas. Convide-os a tentar encontrar juntos as respostas às perguntas, a 
partilhar as suas ideias e experiências em casos semelhantes. Quando terminarem as 
perguntas, juntam-se em grupo para discussão. 

 

Instruções: 

Por favor, escolha qualquer um dos estudos de caso fornecidos e tente analisá-lo e responder 
às seguintes perguntas. Será mais eficaz se puder fazer esta atividade com um colega. 

 

Cenário 1: Haldi, da Syria, requerente de asilo 

Haldi precisa de encontrar um emprego no país de acolhimento para convencer as 
autoridades locais a concederem-lhe asilo. Tentou conseguir um emprego várias vezes, mas 
não conseguiu até agora, e é por isso que está a ficar cada vez mais desesperado. Na sessão 
de aconselhamento de Despina, ele expressa raiva, deceção e falta de confiança em relação 
aos empregadores que não desejam empregar migrantes nos seus negócios. Ele sente que 
todos no país são hostis e têm preconceito contra ele como migrante. 

1. Sabe quais são as características sociais e culturais dos sírios? 
2. O que acha das pessoas que procuram asilo no seu país? 
3. Quais teorias e técnicas usará para ganhar a confiança de Haldi? 
4. Consegue reconhecer as barreiras que um solicitante de asilo enfrenta para encontrar 

uma profissão? 
5. Conhece o quadro jurídico para os requerentes de asilo? 
6. Como lida com a deceção de Haldi? 
7. Tem algum vínculo com empresas ou empreendimentos que poderiam contratar um 

migrante? 

 

Cenário 2: Tina, estudante com problemas de mobilidade 
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Tina é uma estudante de 16 anos que sofre de artrite e se move numa cadeira de rodas. Ela 
vai ao conselheiro com a mãe para a ajudar a fazer uma escolha profissional. Tina tem muitas 
ideias sobre sua carreira futura, mas acredita que não pode fazer nenhuma delas devido à sua 
deficiência e tem medo de estar sempre sob a proteção dos seus pais. 

1. Quais são as características (sociais, emocionais, etc.) de uma pessoa com deficiência 
motora? 

2. Conhece a estrutura legal para a educação e emprego de pessoas com deficiência no 
seu país? 

3. Conhece alguma agência de educação e emprego para pessoas com deficiência 
motora no seu país? 

4. Conhece algum programa (nacional, europeu) de promoção do emprego para pessoas 
com deficiência? 

5. Que teorias de desenvolvimento profissional poderia aplicar no caso de Tina? 

 

Questões para reflexão: 

O que aprendeu com esta atividade? 

Foi fácil encontrar as respostas para as perguntas fornecidas? 

Que fontes podem ser úteis para obter as respostas de que precisa? 

 

Atividade 5 A Única História 

Informações para programador de TI: Atividade tipo B: reunião na sala (mas primeiro será 
apresentado o vídeo) 

 

Tipo de atividade: Experimental - autoconsciência 

Objetivo de aprendizagem: os participantes perceberão como formamos perceções e como 
essas perceções levam a estereótipos. E verão o impacto de ter histórias únicas sobre pessoas 
e como essas histórias distorcem a realidade. 

Especificidades: Atividade de grupo 

Duração: 30 minutos 

Material necessário: vídeo do YouTube 

 

Notas úteis para o formador: explique aos formandos que irão assistir primeiro a um vídeo e 
depois em grupo partilharão a sua experiência. 
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Instruções: 

Em primeiro lugar, deve assistir ao filme de Chimamanda Adichie (romancista nigeriana) “O 
perigo da história única” https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg  

Depois de assistir ao video, discuta-o em pares ou em grupo.  

 

Questões para reflexão:  

 Como é que a história foi mal interpretada por outras pessoas?  
 Como é que entendeu mal as histórias dos outros? 
 Como é que pode evitar histórias isoladas sobre outras pessoas? 

 

Atividade 6 – Coloque-se no lugar deles... 

 
Informações para programador de TI: Combinação de três tipos de atividades. Tipo G: 
formulário online para preencher, Tipo C: post –it e Tipo B: sala para reunião. 
Os formandos receberão a lista com as palavras atribuídas e terão que escrever online as suas 
respostas ao lado das palavras atribuídas. Em seguida, as respostas de todos os participantes 
assumem a forma de “post-it”. Em seguida, os participantes irão entrar numa sala para 
discutir as suas respostas e pensamentos. 

 

Tipo/método de atividade:  Experimental – Método cognitivo (tomada de perspetiva) 

 

Objetivo de aprendizagem:  

Através desta atividade os formandos vão aprender a ver as situações por outras perspetivas, 
de forma a perceber como é que as diversas pessoas se podem sentir, mostrar preocupação 
com os seus infortúnios, identificar-se com as suas experiências e consequentemente 
aumentar a sua capacidade de diversidade. 

Especificidades: A atividade pode ser realizada individualmente, mas funciona melhor em 
grupo. Os formandos escrevem os desafios que esses grupos enfrentam sozinhos ou em 
pequenos grupos e, em seguida, em grupo refletem sobre a a sua experiência durante e 
atividade.  

Duração: 1 hora 

Material necessário: “A lista com os grupos-alvo” 
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Informações úteis para o formador: a atividade proposta é uma atividade de tomada de 
perspetiva, com base na descoberta de que o simples ato de “escrever algumas frases 
imaginando os desafios distintos que uma minoria marginalizada pode enfrentar” resultou em 
melhores atividades e comportamentos em relação ao grupo marginalizado (Lindsey et al., 
2015). A tomada de perspetiva desafia os indivíduos a colocarem-se no lugar de um indivíduo 
num grupo marginalizado.  

Em caso de atividade individual: informar os formandos que lhes será fornecida uma lista que 
menciona os diferentes grupos-alvo (disponível na plataforma STRENGTh). Convide-os a 
escrever um parágrafo ou frases da perspetiva do grupo-alvo apresentado, detalhando os 
desafios que esse grupo enfrenta ao procurar um emprego, considerando fatores sociais, 
económicos e culturais que podem afetar os comportamentos e oportunidades do grupo-alvo. 
Quando terminarem a tarefa designada, voltam para o grupo para refletir sobre a sua 
experiência. 

Atividade de grupo: organize os formandos em pequenos grupos (2-3 pessoas) e forneça-lhes 
a lista com os diferentes grupos-alvo. Peça-lhes que apresentem num parágrafo (várias frases) 
os desafios que este grupo enfrenta ao procurar um emprego da perspetiva do grupo-alvo 
apresentado. Convide-os a trabalhar juntos e compartilhar as suas ideias e experiências com 
os grupos-alvo. Quando terminarem as perguntas, juntam-se em grupo para discussão. 

 

Instruções: olhe para cada um dos grupos-alvo abaixo e escreva um parágrafo ou várias frases 
da perspetiva do grupo-alvo apresentado, detalhando os desafios que este grupo enfrenta ao 
procurar um emprego, considerando os fatores sociais, económicos e culturais que podem 
afetar comportamentos e oportunidades do grupo-alvo. 

 

Deficiente: 

Roma: 

Idoso: 

Mulheres: 

Muçulmanos: 

LGBTQI: 

Requerentes de asilo: 

 

Questões para reflexão:  

Partilhe com os outros membros do grupo os desafios que cada um desses grupos enfrenta. 
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Foi fácil para si imaginar as dificuldades, os obstáculos que esses grupos podem enfrentar? Já 
imaginou todos os desafios possíveis? 

Qual foi a sua experiência geral nesta atividade? O que aprendeu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
P. 92 of 154 

3.3 Exercícios de Autoavaliação 
 

As seguintes questões de múltipla escolha irão ajudá-lo a refletir sobre o material educacional 
da secção e a avaliar a sua compreensão acerca dos conceitos básicos relevantes e da 
formação teórica. (5 perguntas para cada secção) 

 

Questão 1 

Escolha a resposta certa para a seguinte pergunta: 

Quais são os três pilares nos quais se baseia a eficácia de um profissional culturalmente 
sensível? 

1. conhecimento, crenças e competências 

2. conhecimento, memória e consciência 

3. competência, gestão emocional e consciência  

4. conhecimento, competência e consciência  

 

Questão 2  

Preencha com a palavra certa 

A competência intercultural é ……………. E existem competências essenciais que os indivíduos 
podem desenvolver que não são especificas a qualquer cultura. 

1.específico da cultura  

2. estendido 

3. inevitável 

4. cultura-geral 

 

Questão 3  

Preencha a frase com a palavra/frase certa 

A diversidade e a sensibilidade cultural podem ser melhor desenvolvidas por meio de 
atividades com foco em: 

1. somente consciência 

2. apenas comportamento 

3. gestão emocional 
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4. uma combinação de consciência e comportamento  

  

Questão 4  

 Consciencialização em competência intercultural refere-se a: 

1. compreensão do seu histórico cultural e a sentir-se confortável com as diferenças culturais 
do seu cliente, etc.  

2.conhecimento sobre o histórico dos clientes 

3.vontade de redefinir constantemente os seus valores, atitudes e crenças de acordo com a 
experiência do cliente  

4.desenvolvimento de métodos de intervenção com foco na diversidade 

 

Questão 5 

Escolha certo ou errado para o texto seguinte. 

Mesmo que a informação cultural e a autoexploração sejam elementos muito importantes 
para um professional, podem revelar-se inúteis, a menos que ele as utilize de maneira 
empática. 

1. Certo 
2. Errado 
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Secção 4: Escuta Ativa 

 

Breve descrição  

O objetivo é aumentar a capacidade dos participantes em atender outras pessoas. Por um 
lado, deve aumentar a atenção dos participantes, ou seja, a sua capacidade de direcionar a 
sua atenção para as necessidades, sentimentos e cognições dos outros e permanecer atento 
mesmo quando se sentem pessoalmente angustiados. Por outro lado, a formação irá equipar 
os participantes com competências para ouvir e focar nas pessoas de uma maneira sem 
julgamentos, permitindo que os outros reflitam abertamente. 

 

Objetivos de Aprendizagem 

Este curso tem como objetivo ajudar os profissionais a melhorar as suas competências de 
escuta ativa e implementá-las na sua prática diária. Mais especificamente, os profissionais 
aprenderão a: 

 Direcionar a atenção para as necessidades, sentimentos e pensamentos dos clientes 
e responder de forma adequada; 

 Sondar o cliente se as coisas não estão claras durante uma conversa e reagir a sinais 
não-verbais; 

 Focar no cliente sem julgamentos, permitindo que o cliente reflita abertamente; 

 Mostrar aos clientes que estão focados e comprometidos para que se sintam 
confortáveis para compartilhar informações; 

 Aprender a descodificar os sinais não-verbais e a linguagem corporal do cliente 
enquanto se expressa, como a postura, o tom, a velocidade e o tom de voz, os seus 
gestos e expressões faciais; 

 Sumarizar regularmente durante a sessão, verificar se entenderam a outra pessoa; 

 Mostrar interesse pela outra pessoa durante a sessão e a incentivá-la a continuar a 
falar por meio do contato visual e de ações; 

 Dar espaço aos clientes e usar o silêncio na hora certa; 

 Mostrar respeito pelos clientes; 

 Concentrar-se no que o orador está a dizer. 
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4.1 Fundamentos Teóricos 
 

Definição 

A escuta ativa é a capacidade de se concentrar completamente no que alguém está a dizer, 
entender a sua mensagem, compreender as informações e responder com reflexão. Ao 
contrário da escuta passiva, que é o ato de ouvir alguém sem reter a sua mensagem, esta 
competência de comunicação interpessoal altamente valorizada garante que seja capaz de se 
envolver e, posteriormente, relembrar detalhes específicos sem precisar de informações 
repetidas. A escuta ativa trata da construção de harmonia, compreensão e confiança. 

As competências de escuta não se referem apenas à atenção auditiva; também incluem a 
observação da aparência e do comportamento do cliente. 

A escuta ativa foi descrita como um processo de várias etapas, incluindo fazer comentários 
empáticos, fazer perguntas apropriadas e parafrasear e resumir para fins de verificação 
(Cramer, 1998; Gordon, 2003; Turnbull & Turnbull, 1990). 

A escuta ativa refere-se, por um lado, à capacidade de ouvir e focar nas pessoas de uma 
maneira simpática e sem julgamento, que permite que os outros reflitam ideias e 
sentimentos abertamente, enquanto, por outro lado, diz respeito à atenção. 

Ouvir 

Ouvir é uma demonstração de que estamos a ouvir e incentiva a exploração contínua do 
cliente. Além disso, trata-se de ouvir com todos os nossos sentidos, prestando total atenção 
e ouvindo para um significado além do que é dito, o que pode envolver o formador para 
garantir que entendeu adequadamente o seu cliente. 

Atenção 

Atenção é a capacidade de ouvir e focar nas outras pessoas, de direcionar a atenção para as 
necessidades, sentimentos e cognições dos outros e permanecer atento mesmo quando 
angustiado. A atenção está conceitualmente relacionada à, mas não é sinónimo de empatia 
ou escuta. O comunicador empático deve estar atento, mas o comunicador atento pode não 
ser empático. Da mesma forma, o comportamento de escuta é caracterizado pela atenção, 
mas o comportamento atencioso pode não ser marcado pela atividade de escuta (Norton & 
Pettegrew, 1979). 

Carl Rogers (1951) foi talvez o primeiro investigador a explicar alguns dos componentes 
estilísticos da atenção. Isso era principalmente uma função do importante papel que a escuta 
e a atenção desempenhavam na sua abordagem da comunicação terapêutica. Afirma 
categoricamente que "sem atenção não pode haver comunicação". Para Rogers, o 
comunicador atento "transmite ao locutor que vale a pena ouvir a sua contribuição, que, 
como pessoa, ele é respeitado o suficiente para receber a atenção exclusiva de outra pessoa". 
Numa análise mais profunda, Egan (1998) sugere que a escuta ativa envolve quatro 
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componentes: ouvir e responder às mensagens verbais, observar o comportamento não-
verbal, ouvir o contexto das preocupações dos clientes e ouvir o conteúdo que pode 
eventualmente precisar de ser desafiado. Meier e Davis (1997) descrevem o processo de 
escuta ativa como a base para o aconselhamento. Sugerem que os profissionais demonstram 
confiança ao convidar os clientes a participar, explicando o papel do profissional, orientando 
e controlando (versus liderar) o processo e enfatizando as necessidades dos clientes de serem 
ouvidos e compreendidos (Meier & Davis, 1997). Como ouvir dessas maneiras é essencial para 
realizar as habilidades básicas de aconselhamento (refletir sentimentos e conteúdo, 
imediatismo, confrontação), os profissionais que não ouvem ativamente provavelmente não 
se sentirão eficazes noutras áreas. 

De acordo com Gearhart & Bodie (2011) a escuta ativa consiste em (a) processos cognitivos, 
como atender, compreender ou interpretar mensagens; (b) processos afetivos, como estar 
motivado e energizado para atender outra pessoa; e (c) processos comportamentais, como a 
sinalização verbal e não-verbal de que uma mensagem foi recebida e compreendida. 

Bodie (2011) desenvolveu a Escala de Escuta Ativa-Empática (EEAE), que captura essas 
características de escuta ao longo de três etapas: (a) deteção, que significa atender e captar 
ativamente as informações verbais e não-verbais; (b) processamento, que significa dar 
sentido às informações verbais e não-verbais e, por fim, sintetizar essas informações num 
“todo narrativo”; e (c) responder, que inclui canalização de volta (por exemplo, acenos de 
cabeça) e dicas verbais (por exemplo, fazer perguntas, parafrasear) para sinalizar que a 
informação foi compreendida (Gearhart & Bodie, 2011, p. 87). Vários estudos de Bodie e 
colegas mostram que o fornecimento de abordagem centrada na pessoa e o apoio não-verbal 
e afetuoso está intimamente relacionado com a extensão em que os apoiantes se envolvem 
na escuta ativa (Bodie & Jones, 2012; Bodie, Jones, Vickery, Hatcher e Cannava, 2014; Bodie, 
Vickery, & Gearhart, 2013). 

 

Importância das habilidades de escuta ativa 

Algumas das competências básicas esperadas dos psicólogos são a compreensão, consciência, 
escuta eficaz, abordagem empática, determinação de objetivos, formação de 
relacionamentos, observação, dar feedback, emoção e reflexão de conteúdo, interpretação, 
adaptação facilitada e monitorização do processo (McLeod & McLeod, 2011). 

Espera-se que os profissionais eficazes tenham a capacidade de se adaptar e improvisar várias 
competências, como atender, responder, sondar, desafiar, interpretar e refletir sentimentos 
continuamente, a fim de gerir as circunstâncias flutuantes e mutáveis dentro da sessão de 
aconselhamento (Larson & Daniels, 1998). 

Smaby e Maddux (2011) sugerem que a escuta ativa é uma forma de prova social, permitindo 
ao cliente avaliar se a pessoa à sua frente está pronta e capaz de ajudá-lo. A boa capacidade 
de escuta no aconselhamento estabelece confiança, ajuda o cliente a abrir e revelar os seus 
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pensamentos e encoraja-o a partilhar as suas emoções, facilitando assim a recolha de 
informações valiosas sobre o cliente que, por sua vez, ajudariam no processo de 
aconselhamento. 

Mais importante ainda, o cliente frequentemente encontra soluções para as suas próprias 
preocupações por meio da conversa livre e também permite que o profissional tenha uma 
visão mais profunda dos fatores que podem estar a causar o problema. 

Além disso, de acordo com Rogers e Farson (1987) “a escuta ativa é uma forma importante 
de provocar mudanças nas pessoas. Apesar da noção popular de que ouvir é uma abordagem 
passiva, as evidências clínicas e de pesquisa mostram claramente que a escuta sensível é o 
agente mais eficaz para a mudança da personalidade individual e o desenvolvimento do 
grupo. Ouvir traz mudanças nas atitudes das pessoas em relação a si mesmas e aos outros; 
também traz mudanças nos seus valores básicos e filosofia pessoal. As pessoas que foram 
ouvidas desta forma nova e especial tornam-se mais maduras emocionalmente, mais abertas 
às suas experiências, menos defensivas, mais democráticas e menos autoritárias”. 

Nelson Jones (2013) sugere que a escuta ativa ajuda a estabelecer um relacionamento que 
faz com que os clientes sintam que as suas preocupações são compreendidas, cria uma 
perceção de honestidade, integridade e confiabilidade no relacionamento, minimiza a atitude 
defensiva do cliente e, como resultado, os profissionais podem reunir todas as informações 
valiosas sobre um cliente e o cliente podem experimentar sentimentos e reconhecer o fluxo 
interno das suas emoções. Além disso, a escuta ativa ajuda a superar as diferenças e a 
compreender melhor um cliente com um conjunto diferente de circunstâncias de vida e, ao 
mostrar compreensão a clientes de diferentes grupos culturais, os profissionais são 
percebidos como tendo status e credibilidade. 

Existem inúmeras situações em que os profissionais podem utilizar a escuta ativa para 
construir relacionamento com os clientes e melhorar a comunicação geral. Dentre eles, os 
mais frequentes são os seguintes: 

 Informações – obter uma imagem nítida. Isto significa fazer perguntas para descobrir 
as necessidades, instruções e contexto de um cliente. Os profissionais devem verificar 
novamente para garantir que ouviram e compreenderam os detalhes relevantes e que 
o cliente concorda com os factos.  

 Afirmação – afirmar, reconhecer, explorar o problema. Ouvir ativamente uma pessoa 
que se beneficiaria se o seu problema fosse reconhecido pelo médico. O problema pode 
ou não envolver o médico diretamente. Os profissionais podem refletir acerca dos 
sentimentos do cliente e talvez o conteúdo do problema com uma única declaração de 
reconhecimento ou durante um diálogo durante um período de tempo, explorando a 
dificuldade com mais profundidade.  

 Inflamação – resposta a uma reclamação. Quando os clientes dizem ao profissional 
que estão insatisfeitos com eles, quando os criticam ou reclamam. 
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Resumindo, a escuta ativa é uma ferramenta eficaz para reduzir a emoção de uma situação. 
Cada vez que o profissional rotula corretamente uma emoção, a intensidade desta dissipa-se 
como o estouro de uma bolha. O cliente sente-se ouvido e compreendido. Uma vez que o nível 
emocional tenha sido reduzido, as capacidades de raciocínio podem funcionar com mais 
eficácia. Se as emoções estiverem intensas, os profissionais devem lidar com as emoções 
primeiro usando competências de escuta ativa. O uso eficaz de competências de escuta ativa 
pode transformar uma situação desafiadora numa situação cooperativa. 

 

Pré-requisitos para ser um bom ouvinte 

Existem certas condições que o profissional deve seguir para ser um bom ouvinte e deixar o 
cliente mais confortável para conversar. De acordo com Rogers, a parte mais importante da 
comunicação interpessoal é a visão humanística consistentemente positiva da natureza 
humana, que enfatiza que a tendência de cada pessoa para a autoatualização deve ser 
respeitada e apoiada. O princípio mais relevante para o significado geral da escuta ativa é a 
criação de um ambiente adequado que promova a comunicação. Essa atmosfera está sujeita a 
várias condições distintas, de acordo com Rogers. 

Primeiro, a comunicação deve ser genuína, congruente e honesta. Este princípio é bastante 
óbvio porque o comportamento correto de escuta é acompanhado pela formação de uma base 
de confiança mútua. A congruência é uma “correspondência íntima entre o que é 
experimentado no nível do intestino, o que está presente na consciência e o que é expresso 
para o cliente” (Rogers, 1980 / 1995b, p.116). A congruência do profissional é de importância 
central para a compreensão empática. Além disso, pelo seu aspeto externo, denominado 
genuinidade ou transparência, influencia diretamente na comunicação terapêutica. Isso 
significa que o profissional não se esconde atrás de uma falsa fachada, mas encara o cliente 
como a pessoa que realmente é na situação imediata. A falta de autenticidade, se percebida 
pelo cliente, é uma grande ameaça para o relacionamento terapêutico: “Os clientes são muito 
percetivos e captam as incongruências como um íman pega num alfinete. Ao fazê-lo, o nível de 
confiança cairá, a intimidade dissolver-se-á e o relacionamento começará a enfraquecer” 
(Natiello, 2001, p. 34). 

 

A sigla RRCDAI (REDOL) pode ajudar o profissional a retratar as suas atitudes e valores internos 
de autenticidade e respeito para com o cliente. 

R: O profissional é Relaxado (Relaxed), paciente e natural com o cliente. 

E: O profissional faz um bom Contato Visual (Eye Contact) com o cliente, o que transmite a 
mensagem de que está interessado no que o cliente menciona. Também ajuda a transmitir o 
seu ponto de vista de forma mais eficaz e ajuda a construir a confiança do cliente. 
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D: O profissional enfrenta Devidamente (Duly) o cliente eliminando qualquer obstáculo como 
uma mesa que cria uma barreira psicológica para o cliente. 

O: Postura aberta. O profissional garante que a sua postura comunique Abertura (Openess) e 
disponibilidade ao cliente. Pernas cruzadas e braços cruzados podem ser interpretados como 
envolvimento desvalorizado com o cliente ou mesmo indisponibilidade ou afastamento. 

L: O profissional inclina-se em direção ao cliente, de forma discreta, para mostrar interesse e 
envolvimento. Afastar-se do cliente pode transmitir o oposto. 

 

O segundo princípio para uma escuta bem-sucedida e facilitadora é a aceitação, consideração 
positiva incondicional, compaixão ou mesmo apreciação. Essa atitude visa demonstrar que o 
cliente é valorizado como pessoa e que o assunto que comunica é significativo. O profissional 
deve comunicar verbal e não-verbalmente que encara o assunto com interesse e compreensão, 
sem fazer julgamentos, e está sempre atento durante a conversa. Isso facilita a vontade do 
cliente de se abrir e se sentir seguro durante a conversa. Ao expressar carinho e respeito pelo 
cliente, independentemente das suas palavras e ações, os profissionais podem promover o seu 
próprio senso de autoestima e colocá-los no caminho do crescimento pessoal. O princípio da 
consideração positiva incondicional implica que “o terapeuta valorize o cliente de uma forma 
total e não condicional” (Rogers, 1980 / 1995b). Isso significa que a totalidade das experiências 
do cliente é aceita incondicionalmente pelo terapeuta. A consideração positiva incondicional é 
marcada por "sentimentos de compaixão, cordialidade, respeito ou admiração, interesse ou 
simpatia e outros sentimentos positivos" (Barrett-Lennard, 1998) do profissional para com o 
cliente, que permeiam a comunicação do profissional. Não é novidade que o contato social 
positivo geralmente diminui o stress e a ansiedade. Atualmente, chama-se de “efeito tampão 
social” (Kikusi, Winslow, & Mori, 2006). Esse efeito está intimamente relacionado ao princípio 
da consideração positiva incondicional. Se o cliente é dominado por emoções ou sentimentos 
negativos, mas observa que o profissional o compreende e permanece calmo - enfrentando 
todas as experiências do cliente com uma postura de aceitação incondicional - o cliente mudará 
em direção à mais calma, devido à ressonância evocada dentro dele. 

A terceira e última pré-condição para a escuta ativa facilitadora, de acordo com Carl Rogers, é 
a empatia. Vivenciar as emoções do cliente transforma completamente a relação entre duas 
pessoas numa absoluta confiança e, junto com os demais princípios mencionados, forma a base 
de uma comunicação que traz vantagens para ambas as partes e é produtiva e significativa. O 
profissional deve exercer empatia, que se refere a ver o mundo através da perspetiva do cliente 
e aceitar as perceções e sentimentos dos clientes como se fossem seus, sem perder os limites 
e o senso de identidade. O profissional escuta atentamente o cliente, entendendo o que 
significam da melhor maneira, e comunica esse entendimento ao cliente de tal forma que este 
sinta que o profissional o entende em grande medida. Isso pode ajudar os clientes a se 
entenderem mais plenamente e a agir de acordo com o que eles entendem. No processo de 
empatia, o profissional esquece-se temporariamente do próprio quadro de referência. O 
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profissional então compartilha esse entendimento com o cliente de uma maneira verbal ou 
não-verbal. 

De modo geral, a escuta ativa é a competência mais importante exigida no processo de 
aconselhamento. Depois de dominado, cria uma perceção de honestidade, integridade e 
confiabilidade no relacionamento cliente-profissional, o que contribui para um forte 
relacionamento de trabalho. 

 

Competências de escuta ativa na prática – Técnicas para usar 

A escuta ativa visa provocar mudanças nas pessoas. Para atingir esse objetivo, depende de 
técnicas definidas - a fazer e a evitar. 

A seguir são apresentadas diferentes técnicas que nos ajudam a ser melhores ouvintes ativos 
-  verbais ou não-verbais. 

A. As técnias de escuta ativa verbal incluem: 
1. Repetir/Parafrasear: Para mostrar que estamos a ouvir, temos que repetir de vez em 

quando o que pensamos que a pessoa disse - não repetir, mas parafrasear o que 
ouvimos com as nossas próprias palavras. Por exemplo, “Vamos ver se entendi bem…” 
ou “Então, está a dizer-me que a incerteza sobre quem será o seu novo supervisor está 
a criar-lhe stress”. Um estudo recente descobriu que, embora a paráfrase não faça 
necessariamente as pessoas sentirem-se compreendidas, ela cria uma sensação maior 
de proximidade e intimidade numa conversa. Esta é uma parte fundamental para 
construir confiança e possíveis amizades (Weger et al., 2010). 

2. Reflectir: Em vez de apenas repetir, devemos refletir sobre as palavras do orador em 
termos de sentimentos - por exemplo, "Isso parece muito importante para si". Refletir 
sentimentos permite que os clientes ouçam os sentimentos que acabaram de 
expressar e pode ajudá-los a compreender melhor as suas respostas emocionais a 
vários estímulos. 

3. Sumarizar: Isto significa reunir os factos e partes do problema para verificar o seu 
entendimento. Também dará ao cliente a oportunidade de esclarecer informações 
vagas ou expandir a sua mensagem. Por exemplo, “Parece-me que sim…”, “É isso?” ou 
“O que está a dizer é que o seu sistema de gestão de conteúdo atual não atende às 
necessidades técnicas das suas equipas porque não oferece suporte a arquivos 
grandes”. Resumir é semelhante a refletir, exceto que, ao resumir, o profissional deixa 
claro que está prestes a passar do tópico atual. Ao resumir, você explica apenas os 
pontos principais do tópico geral do orador, os detalhes minuciosos que você teve que 
esclarecer antes não são mais importantes nesta parte da conversa. 
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4. Sondar: Realizar perguntas para atrair a pessoa e obter informações mais 
aprofundadas e significativas. Existem diferentes tipos de perguntas para usar. 

 Perguntas Abertas 

Realizamos perguntas que mostram que reunimos a essência do que os clientes 
compartilharam e orientamo-los no ato de compartilhar informações adicionais. 
As perguntas abertas são usadas para expandir a discussão. Por exemplo: 
“Quando ela lhe disse isso, como se sentiu?” 

 Perguntas de Reflexão 

Pode ajudar as pessoas a entenderem mais sobre o que disseram - por exemplo, 
alguém diz: “Estou preocupada por não não me lembrar”. Uma boa pergunta 
reflexiva pode ser algo como: "Parece que gostaria de ter alguma ajuda para se 
lembrar ou está preocupado com a sua memória no futuro?" 

 Perguntas Fechadas 

As perguntas fechadas geralmente podem ser respondidas com uma única 
palavra. Não levam a mais informações, mas podem fazer a pessoa sentir-se mais 
na defensiva (como se a conversa fosse mais um interrogatório do que um dar e 
receber). Portanto, este tipo de pergunta deve ser evitada. 

 Perguntas Hipotéticas 

Perguntas hipotéticas são úteis para visualizar consequências positivas ou 
negativas de algumas ações e para considerar diferentes alternativas de ações. O 
cliente pode sentir-se mais confortável ao abordar o problema hipoteticamente. 
Por exemplo: “Se tivesse que tomar uma decisão em relação à sua carreira, como 
faria?” ou "Se estivesse nessa posição, o que gostaria de fazer?" 

 
5. Breve afirmação verbal:  Afirmações curtas e positivas ajudarão o cliente a sentir-se 

mais confortável e mostrar que estamos envolvidos e capazes de processar as 
informações que estão a ser fornecidas. Pequenas afirmações verbais ajudam-nos a 
continuar a conversa sem interromper o cliente ou o seu fluxo. Exemplo: “Eu 
entendo.”, “Eu vejo.”, “Sim, isso faz sentido.” e “Eu concordo.”. Essas afirmações 
funcionam para demonstrar uma compreensão do que foi dito (Jefferson, 2002), ou 
reivindicar compreensão, interesse, concordância e atenção (Schegloff, 1982). 

6. Rotular Emoções: Colocar os sentimentos em palavras muitas vezes ajuda a pessoa a 
ver as coisas de forma mais objetiva. Para ajudar o cliente a começar, usamos 
“abridores de portas”. Por exemplo, “Estou a percebera que está a sentir-se 
frustrado/preocupado/ansioso…”. 
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7. Amplificar: Enfatizar um aspeto importante ou positivo da situação. 

8. Focar a comunicação no momento presente - aqui e agora - Uma situação passada é 
trazida para o presente ao fazer perguntas como: “O que está a sentir agora?”, “O que 
acha disso?”, “O que sabe agora?”. 

9. Demonstrar preocupação/demonstrar empatia: Devemos ter a certeza de que o 
cliente entende que somos capazes de reconhecer as suas emoções e compartilhar os 
seus sentimentos. Ao mostrar compaixão, em vez de apenas a sentir, somos capazes 
de nos conectar com o cliente e começar a estabelecer um sentimento de confiança 
mútua. Por exemplo: “Estou ansioso para ajudar; Eu sei que está a passar por alguns 
desafios difíceis.”. 

10. Validar: Reconhecer os problemas, questões e sentimentos do cliente. Ouça 
abertamente e com empatia e responda de uma forma interessada. Por exemplo: 
“Agradeço sua disposição em falar sobre um assunto tão difícil…”. 

11. Pausa eficaz: Faça pausas deliberadamente em pontos-chave para dar ênfase. Isto dirá 
à pessoa que o que é comunicado é muito importante para o ouvinte. 

12. Silêncio: Devemos possibilitar silêncios confortáveis, com o objetivo de desacelerar a 
partilha. Damos ao cliente tempo para pensar e também para falar. O silêncio também 
pode ser muito útil para difundir uma interação improdutiva. 

13. Mensagens do “eu”: Ao usar o “eu” nas nossas afirmações, focamos no problema, não 
na pessoa. Uma mensagem do “eu” permite que a pessoa saiba o que sentimos e 
porquê. Por exemplo: “Sei que tem muito a dizer, mas preciso…”. 

14. Lembre-se de informações partilhadas anteriormente: Tentar lembrar-se de 
conceitos-chave, ideias ou outros pontos críticos que o cliente partilhou connosco no 
passado é uma boa técnica. Demonstra que não estamos apenas a ouvir o que eles 
estão a dizer, mas também podemos reter informações e lembrar detalhes 
específicos. Por exemplo: “Na semana passada, mencionou novas ideias sobre como 
lidar com o seu chefe. Implementou alguma?”. 

15. Revelar experiências semelhantes para mostrar compreensão: Discutir situações 
comparáveis não apenas mostrará ao cliente que interpretamos com sucesso a sua 
mensagem, mas também pode ajudar a construir relacionamentos. Se o cliente 
partilhou um problema, fornecer informações sobre como resolvemos desafios 
semelhantes é valioso para outras pessoas. Exemplo: “Eu também estava em conflito 
sobre voltar ao trabalho após o nascimento do meu filho.” Porém, temos que salientar 
que os profissionais podem divulgar informações pessoais sobre si mesmos a um 
cliente apenas em circunstâncias limitadas. Só deve ser usado se beneficiar o processo 
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de aconselhamento e se parecer essencial para ajudar os profissionais a se 
relacionarem com o cliente de forma mais eficaz. 

16. Redirecionar: Se alguém está a mostrar sinais de ser excessivamente agressivo, 
agitado ou zangado, é hora de mudar a discussão para outro tópico. 

 

B. Técnicas não-verbais 

As técnicas não-verbais também desempenham um papel importante na escuta ativa e 
devem ser praticadas por profissionais. Porém, devemos ter cuidado, pois algumas dessas 
técnicas podem não ser apropriadas em certas situações ou culturas. Entre as dicas não-
verbais mais frequentes que mostram compreensão estão: 

1. Sorrisos e acenos 

Oferecer ao cliente alguns acenos simples mostra que entende o que estão a dizer. Um aceno 
com a cabeça é uma dica útil e de apoio, e não necessariamente comunica que concorda com 
o mesmo - apenas que é capaz de processar o significado de sua mensagem. 

Como um aceno de cabeça, um pequeno sorriso encoraja o cliente a continuar. No entanto, 
ao contrário de um aceno de cabeça, comunica que concorda com a mensagem ou que está 
feliz com o que têm a dizer. Um sorriso pode substituir uma curta afirmação verbal para ajudar 
a dissipar qualquer tensão e garantir que o cliente se sinta confortável. 

Se combinarmos o sorriso com acenos e o ocasional "uh-uh", a pessoa que está a falar 
connosco sentirá que estamos a prestar atenção à sua mensagem. 

Sorrir e balançar a cabeça nem sempre é apropriado, é claro. Não devemos sorrir se estamos 
a ouvir más notícias ou a ser repreendidos. Também não devemos balançar a cabeça quando 
não concordamos com o que estamos a ouvir. Em ambos os casos, um simples “entendo” ou 
“entendi” seria suficiente. 

2. Evite movimentos distraídos 

Estar quieto pode comunicar o foco. Para fazer isso, devemos tentar evitar movimentos como 
olhar para o relógio ou telefone, suspirar audivelmente, rabiscar ou bater com uma caneta. 
Devemos também evitar trocar comunicações verbais ou não-verbais com outras pessoas que 
estejam a ouvir o cliente. Isto pode fazer com que o cliente se sinta frustrado e 
desconfortável. 

3. Mantenha contacto visual 

Olhar diretamente para alguém demonstra que tem toda a nossa atenção e que a estamos a 
ouvir. Temos que nos certificar de que mantemos o nosso olhar natural, ao usar acenos e 
sorrisos para garantir que os estamos a encorajar em vez de fazer o cliente sentir-se 
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intimidado ou inquieto. Devemos estar cientes de que, em algumas culturas, o contacto visual 
pode ser visto como desrespeitoso. 

4. Linguagem corporal 

Estar relaxado é uma ótima maneira de convidar alguém para falar sobre si mesmo! Inclinar-
se ligeiramente para a frente na cadeira demonstra que estamos dando toda a nossa atenção, 
a ouvir ativamente o que nosso cliente está a dizer. Comunicamos muito com os nossos 
movimentos corporais. Por exemplo, sentar com os braços e as pernas cruzados, encurvados, 
pode dar a impressão de que colocamos uma barreira e não estamos a ouvir ou interessados. 
Balançar os braços também pode ser uma grande distração. Além disso, franzir a testa ou 
levantar as sobrancelhas pode transmitir repulsa ou julgamento que pode desligar o cliente, 
enquanto sorrir em momentos apropriados demonstra calor humano que ajuda a construir 
confiança e desenvolve o relacionamento (Griffin, 2006). 

 

Bloqueadores de escuta ativa 

No entanto, a boa escuta tem os seus desafios. Muitos de nós adotamos vários hábitos que 
dificultam a escuta ativa durante uma conversa. Os seguintes obstáculos à comunicação 
podem interromper a mesma e devem ser evitados: 

 Perguntas de “porquê”. Tendem a deixar as pessoas na defensiva. 
 Garantia rápida, ao dizer coisas como, "Não se preocupe com isso.". 
 Dar conselhos específicos, porque muda a dinâmica da conversa. Por exemplo: “Acho 

que a melhor coisa a fazer será mudar para uma vida assistida.”. 
 Procurar informações e forçar alguém a falar sobre algo sobre o qual prefere não falar. 
 Paternalista, porque faz a outra pessoa sentir pena. Por exemplo, “Pobrezinho, sei 

exatamente como se sente”. 
 Pregar, porque faz de si o especialista na situação. Por exemplo, “Deveria…” ou “Não 

deveria…”. 
 Interromper, porque mostra que não está realmente interessado no que a outra 

pessoa está a dizer (Grohol, 2020). 
 

Consequeências da falha de escuta ativa 

A presença de bloqueadores de escuta ativa ou de falha de escuta ativa pode ser 
experienciada pelo cliente como rejeição, indiferença, desaprovação, deceção e, 
eventualmente, pode desligar-se do processo de aconselhamento. 

 

Escuta ativa: o que FAZER e o que NÃO FAZER 

Resumindo, os profissionais devem (Johnson, 2008): 
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1. Dar ao cliente toda a atenção. 
2. Ouvir sem fazer julgamentos ou tomar posição sobre um assunto.  
3. Obter uma compreensão da situação do ponto de vista do outro. 
4. Repetir a conversa de volta para o cliente, com as suas próprias palavras, fornecendo 

a sua interpretação ou compreensão do significado do cliente (parafrasear). - Repita 
o que ouviu para verificar a precisão. Use as palavras exatas do cliente quando tiver 
dúvidas de que ouviu com precisão; mais frequentemente, é melhor parafrasear o que 
foi dito. 
Ao refletir o conteúdo do que está sendo dito de volta ao cliente, verifique se 
entendeu a mensagem. Retribua ao cliente os seus sentimentos, bem como o 
conteúdo (por exemplo, como se sentiu quando…? Como é que isso o afetou? Parece 
que ficou realmente irritado). 

5. Seja o mais preciso possível ao resumir o significado do cliente o máximo que puder. 
6. Tente novamente se parafrasear não for preciso ou bem-recebido.  
7. Permita que o cliente termine os pensamentos sem interrupção. Geralmente inclui 

breves períodos de silêncio, como alguns segundos. Pode ser necessária alguma 
prática antes de saber quanto tempo esperar antes de dar algum tipo de resposta. Se 
não tiver a certeza, é sempre melhor esperar muito tempo do que falar muito cedo e 
interromper os pensamentos do cliente. 

8. Mostre que sua atenção está focada. Faça contacto visual, incline-se para o cliente 
quando o seu interesse aumentar e partilhe qualquer humor com um sorriso ou outra 
resposta natural. 

9. Desafie de maneira subtil e não ameaçadora. Por exemplo, uma declaração como “Isso 
é impossível.”, deve ser parafraseada como: “Parece impossível para si agora” ou uma 
declaração: “Não há nada que eu possa fazer”, pode ser parafraseada como “Não 
pode, encontre qualquer coisa que possa reparar”. 

10. Não tente forçar a conversa, permita silêncios - e esteja atento à linguagem corporal, 
observe as mudanças e responda de acordo. 

11. Como etapa final, mas não antes, os clientes podem optar por partilhar situações 
semelhantes que vivenciaram ou os seus próprios pontos de vista sobre o problema. 
Podem até partilhar uma opinião completamente diferente daquela expressada, 
desde que essa partilha seja feita depois de entenderem o que lhes foi comunicado. 

Por outro lado, os profissionais devem abster-se de: 

1. Falar sobre si mesmo e apresentar as suas próprias reações ou comentários bem-
intencionados. 

2. Mudar de assunto e pensar sobre o que vão dizer a seguir. 
3. Aconselhar, diagnosticar, tranquilizar, encorajar, criticar ou provocar um cliente. 
4. Deixar de fazer contacto visual. Interrupções do contacto visual são normais e 

esperadas, mas a total falta de contacto visual indica falta de atenção.  
5. Usar “mm” ou “ah” exclusiva ou inadequadamente. 
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6. Fingir ter compreendido a pessoa ou o seu significado, caso não o tenha feito.  
7. Distrair-se com outros pensamentos ou eventos próximos e perder o foco. Sonhar 

acordado enquanto finge ouvir provavelmente só vai frustrar o cliente. 
8. Permitir que o cliente desvie para um tópico menos significativo, porque sente que o 

profissional não entende. 
9. Consertar, mudar ou melhorar o que o cliente disse – ou terminar as frases. / 

Apressando desta forma o cliente. Isto pode ser um desafio, especialmente quando o 
cliente entra em detalhes excessivos ou não relacionados para contar a sua história. 
Faça o possível para encorajá-los educadamente a seguir em frente com o assunto.  

10. Preencher cada espaço com conversa. 
11. Ignorar os seus sentimentos na situação. 
12.  Interromper uma frase. Mesmo que haja uma longa pausa, deve-se primeiro 

encorajar a conclusão do pensamento do cliente. 

 

Métodos para melhorar as Competências de Escuta Ativa 

 

Role playing 

Role-play é um método de estimulação cognitiva usado numa ampla variedade de contextos 
e áreas de conteúdo (Rao & Stupans, 2012). Essencialmente, é uma prática em que os 
formandos assumem funções específicas – geralmente aquelas nas quais não estão 
familiarizados – e representam-nas num cenário baseado em casos com o propósito de 
aprender o conteúdo do curso ou compreender “conceitos complexos ou ambíguos” 
(Sogunro, 2004). O Role-Play é um método de representar formas específicas de interagir com 
outras pessoas numa situação imaginária (Byrne, 1986) e de promover a interação entre os 
formandos e aumentar a motivação (Ladousse, 1995). Além disso, Budden (2006) afirma que 
o role-play é uma atividade de falar quando nos colocamos no lugar de outra pessoa ou numa 
situação imaginária.  

Quando os formandos aproveitam as competências que aprenderam na teoria e as colocam 
em prática, criam um vínculo cognitivo mais profundo com o material, tornando mais fácil 
aprenderem (Johnson & Johnson, 1997). Finalmente, o uso do role-play como ferramenta de 
treino ajuda os formandos a mudar comportamentos e a usar as melhores práticas em 
ambientes do mundo real (Beard, et. Al., 1995). 

Por meio do role-play, os formandos podem melhorar as suas competências de escuta ativa, 
pois podem praticar as técnicas aprendidas. Estando envolvidos no desempenho de papéis, 
os formandos aplicam os seus conhecimentos a um determinado problema, refletem sobre 
as questões e as opiniões dos outros, ilustram a relevância das ideias teóricas, colocando-as 
num contexto do mundo real, e ilustram a complexidade da tomada de decisão (Pavey e 
Donoghue, 2003. 
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A revisão da literatura de Aspegren (1999) sobre como o estudante de medicina aprende 
melhor as competências de comunicação e escuta ativa revelou que o treino experimental, 
parte do qual é role-play, produziu resultados muito melhores do que a simples instrução 
unilateral. 

 

Escuta Ativa e Atenção Plena 

Tanto a escuta ativa quanto a atenção plena concentram-se na importância da atenção e da 
orientação presente (em oposição a ensaiar uma resposta). Por se sobreporem 
conceitualmente, Shapiro e Mariels (2013) sugeriram que o atendimento atento, que é 
capturado com a observação e atuação consciente, deve prever a escuta ativa, pois a atenção 
plena estimula o profissional a orientar-se para o cliente e a permanecer presente. Como uma 
capacidade metacognitiva que afeta o comportamento, a atenção plena encoraja as pessoas 
a reconhecer não apenas o seu próprio estado afetivo no momento presente, mas também 
as orienta a estímulos contextuais momentâneos de uma forma curiosa, aberta e recetiva 
(Bishop et al., 2004). Esses recursos de atenção plena devem influenciar a escuta ativa, o que 
requer que a pessoa preste atenção aos estímulos contextuais para compreender as 
informações e responder efetivamente à outra pessoa.  
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4.2 Atividades sugeridas para melhorar as Competências de Escuta Ativa  
 

Atividade 1 – Estudo de caso: Haldi, o requerente de asilo 

Informações para o programador de TI: Atividade Tipo B: salas de reunião 

 

Tipo de atividade: Estudo de Caso –Realização de papéis-Experimental 

Objetivos de aprendizagem: Este exercício visa ajudar os profissionais a parafrasear o que 
está sendo dito detalhadamente, para que seu cliente tenha a chance de se ouvir declarar 
seus problemas e os sentimentos associados a eles. Também ajuda os profissionais a resumir 
com eficácia. Tendo a chance de desempenhar os dois papéis e comparar, os profissionais 
podem ver por si mesmos como a escuta ativa pode levar sua sessão de orientação de forma 
produtiva. 

Especificidades: Atividade de grupo (3 ou mais pessoas) 

Duração: 1 hora 

Materiais necessários: Cenário & Notas para reflexão 

 

Informação útil para o formador: 

A atividade será realizada em pequenos grupos de 3 pessoas. Em cada grupo haverá 3 funções: 
Clientes, Profissionais e Observadores. Todos eles serão apresentados com o cenário 
(disponível na plataforma STRENGTh online e para download). Cada cliente forma pares com 
um profissional e um observador. Convide os formandos que assumem o papel do cliente 
(Haldi) para descrever as suas tentativas de encontrar um emprego e expressar sua a raiva, 
deceção e falta de confiança para com os empregadores do país de acolhimento que não 
estão dispostos a empregar migrantes. Os formandos que estão no papel de profissionais 
tentam ajudar seus clientes a expressar o seu problema e incentivá-los a falar, 
implementando tantas técnicas de escuta ativa quanto possível, como resumir, sondar, 
parafrasear, etc. O observador faz anotações sobre as técnicas que o cliente usa e os pontos 
que facilitam o processo de aconselhamento. 

Todos os participantes devem assumir as 3 funções.  

Cada role-play deve durar cerca de 5 a 10 minutos. No final de cada um, os participantes 
resumem o quão bem o profissional implementou estratégias de escuta ativa. 

O formador pode supervisionar o processo de simulação e, caso seja necessário, pode intervir 
para ajudar os participantes. No final desse processo, todos os participantes se reúnem para 
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refletir sobre a sua experiência.  should last for about 5-10 minutes. At the end of each, the 
participants summarize how well the practitioner implemented active listening strategies.  

 

Instruções: Leia atentamente o cenário fornecido e pratique técnicas de escuta ativa de 
acordo com as instruções do seu formador.   

Cenário: Haldi, o requerente de asilo 

“Haldi precisa de encontrar um emprego no país onde se encontra para convencer as 
autoridades locais a lhe concederem asilo. Tentou conseguir um emprego várias vezes, mas 
não conseguiu até agora e é por isso que está a ficar cada vez mais desesperado. Na sessão 
de aconselhamento de Despina, ele expressa raiva, deceção e falta de confiança em relação 
aos empregadores que não querem empregar migrantes nos seus negócios. Haldi sente que 
todos no país são hostis e têm preconceito contra ele como um migrante.” 

Notas para reflexão: Após a parte de escuta ativa ter sido completada, cada par revê num 
minuto o quão próximo o profissional estava do que o cliente disse e precisava e verificar quais 
das seguintes respostas de escuta ativa experimentaram e quão bem as demonstraram. Em 
seguida, os participantes trocam de papéis e repetem. Quando todos os participantes 
terminarem o seu exercício de encenação, podem partilhar o que alcançaram com este 
exercício. 

Respostas de escuta ativa:  

Construir confiança e estabelecer relação 

Demonstrar preocupação 

Breve afirmação verbal 

Fazer perguntas abertas 

Fazer perguntas específicas 

Parafrasear 

Retenção de julgamento 

Reafirmar 

Sumarizar 

Refletir 

Dar feedback 

Dar apoio 
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Verificar perceções 

Divulgar situações semelhantes 

 

Atividade 2 – Perguntas de esclarecimento versus perguntas de sondagem 

Informação para o programador TI: Atividade tipo E: clique na resposta correta. O 
cliente receberá as frases e ao lado de cada uma delas deverá escolher entre as 
respostas Sondagem (S) e Esclarecimento (E). 

 

Tipo de atividade: Exercício experimental 

Objetivos de aprendizagem: Este exercício tem como objetivo fazer os profissionais dizerem 
a diferença entre sondar e esclarecer questões e ver na prática como essas questões agem 
como motivadores para o cliente falar sobre eventos e sentimentos que uma pessoa não se 
sentiria à vontade para expressar. Com isso, o cliente torna-se capaz de definir as causas de 
um problema e encontrar soluções para ele ou para resolver um dilema de vida, porque é 
levado a pensar profundamente sobre questões difíceis com mais precisão e clareza. 

Especificidades: A atividade pode ser feita individualmente, mas funciona melhor em grupos. 
Os formandos podem categorizar o tipo de perguntas sozinhos ou em pequenos grupos e 
depois voltar em grupo para refletir sobre a sua experiência durante a atividade. 

Duração: 30 minutos 
Material necessário: A lista de perguntas (formulário online) 
 

Informações úteis para o formador: 

Em primeiro lugar, lembre os formandos a diferença entre questões de esclarecimento e 
sondagem e, em seguida, informe-os de que lhes será fornecida uma lista de questões 
(disponível na plataforma STRENGTh), que devem categorizar em 2 grupos: questões de 
sondagem e de esclarecimento. Pode ser realizado individualmente ou em pequenos grupos 
(2-3 pessoas). Quando terminarem a tarefa designada, voltam para o grupo para refletir sobre 
a sua experiência. 

Instruções:  

No exercício a seguir, escolha se a questão é de esclarecimento * ou se é de sondagem**. 

* Perguntas esclarecedoras são simples questões de facto. Esclarecem o problema ou o 
dilema. Têm respostas breves e factuais e não fornecem material para reflexão para o 
utilizador. Pode dizer-se a diferença entre uma pergunta esclarecedora e uma pergunta de 
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sondagem porque, para responder a uma pergunta esclarecedora, o cliente não precisa de 
pensar com antecedência. 

** Perguntas de sondagem são perguntas abertas que pretendem fazer o cliente pensar mais 
profundamente sobre o assunto em questão. Se uma pergunta de sondagem não tiver esse 
efeito, pode ser considerada um conselho inferido do profissional ou uma recomendação: por 
exemplo: Não acha que deveria... Uma boa pergunta de sondagem deve permitir várias 
respostas, capacitar o cliente para resolver o problema ou dilema e estimular o pensamento 
reflexivo. 

Perguntas 

Há algo em particular que goste nos seus estudos? P 

Tem algum colega de quarto? C 

Como escolheu este campo específico de estudo? P 

Está feliz com aquilo que estuda? Porquê? P 

Em que matéria teve melhor desempenho este ano? C 

Está ansioso com alguma coisa neste período de tempo? P 

Como se sente ao fazer um teste? C 

Há quanto tempo estuda naquela faculdade? C 

Em que ano está? C 

Tem algum irmão ou irmã? C 

Quanto tempo estuda por semana? C 

Partilharia um problema com os seus pais?  Porquê?? P 

Quais são os seus passatempos? C 

Pode por favor descrever-me a sua rotina num dia de faculdade? P 

O que gostaria de ser quando terminar a faculdade? Quais são os seus planos após formar-
se? P 
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Pode contar-me mais sobre o relacionamento dos seus pais? P 

Como descreveria o seu relacionamento com a sua família? P 

Imagine que a faculdade tinha uma caixa onde cada aluno pudesse colocar um pedaço de 
papel com uma das suas reclamações sobre a faculdade por escrito. Qual seria a sua? P 

Conseegue pensar em alguma solução possível para erradicar o problema na reclamação que 
referiu? P 

Qual é a profissão da sua mãe?? C 

Qual é a profissão do seu pai? C 

Qual escola frequentou? C 

Onde morava com a sua família antes de ir para a faculdade? C 

Já conversou com um tutor sobre algo que o preocupa? C 

Tem algum dinheiro no bolso? C 

Já lhe aconteceu algo que se tivesse o poder mudaria esse acontecimento? P 

Está satisfeito com o seu desempenho como estudante? Existe algo que gostaria de mudar? 
P 

Tem algum amigo na faculdade? C 

Que tipo de informação partilharia com eles?? P 

Quem é o seu melhor amigo? C 

Mantém contacto com algum dos seus amigos da escola? C 

De que é que tem mais medo que aconteça se a situação permanecer como está? P 

Alguma vez trabalhou? C 

Gostaria de ter um emprego part-time na faculdade? C 

Conte-me mais sobre a sua infância. Conte-me um incidente que se lembre com nostalgia e 
também um momento embaraçoso? P 



 

 
P. 116 of 154 

Existe algo que o incomoda no ambiente universitário?  Porquê? P 

Tem namorada? C 

Questões para reflexão: 

- Quão fácil foi esta atividade? 
- Teve alguma dificuldade em distinguir entre sondar e esclarecer dúvidas? 
- O que é que aprendeu? 

 

Atividade 3 – Role playing usando perguntas, reflexão e paráfrase 

Informações para o programador de TI: Atividade Tipo B – reunião em sala.  

Tipo de atividade: Role playing 

Objetivos de aprendizagem: Este exercício visa ajudar os profissionais a usar perguntas 
esclarecedoras e abertas durante o aconselhamento de carreira com a ajuda de estudos de 
caso reais. Os participantes experimentam em primeira mão o impacto que os itens acima 
mencionados têm no processo de aconselhamento e identificam as dificuldades. Também 
aprendem a refletir e parafrasear com eficácia porque recebem feedback de outros 
consultores no local. 

Especificidades: Atividade de grupo (trabalho em pares) 

Duração: 45 minutos 

Material necessário: 4 demonstrações (disponíveis na plataforma) 

 

Informação útil para o formador: 

Organize os formandos em grupos de 2 pessoas e forneça-lhes as 4 afirmações, explicando-
lhes que essas afirmações foram feitas com base em incidentes da vida real por vários clientes. 
Em seguida, convide-os a assumir os papéis de profissional e cliente. Cada um deles receberá 
2 instruções para trabalhar como profissional e 2 para trabalhar como cliente. No caso do 
profissional, deve informá-lo de que ele deve implementar técnicas específicas de escuta ativa, 
conforme segue: 

1. uma pergunta de esclarecimento para cada declaração 
2. 2 perguntas abertas que encorajariam o cliente a abrir-se e dar informações (têm que 

encenar o diálogo) 
3. use a reflexão e paráfrase levando em consideração o conteúdo, bem como os 

sentimentos expressos nas palavras do cliente.  
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Quando ambos os formandos terminarem de encenar, voltam para o grupo para partilhar com 
os outros formandos as suas experiências  

 

Instruções:  Irá receber 4 afirmações que os clientes fizeram com base em incidentes de vida 
real. Leia-os e trabalhe em pares. Uma pessoa será o profissional e outra o cliente em 2 
afirmações e, em seguida, mudará os papéis para as outras 2 afirmações.  

Em cada caso, como profissional, deve: 

a. faça uma pergunta de esclarecimento bem-sucedida para cada afirmação 
b. faça duas perguntas abertas que encorajariam o seu cliente a se abrir e fornecer 

informações. Faça o role-play do diálogo. 
c. Ative a sua escuta de reflexão e paráfrase levando em consideração o conteúdo, bem 

como os sentimentos expressos nas palavras do seu cliente.  
 

Afirmações: 

1: Estou preso aos meus estudos. Estou a sair com os meus amigos todos os dias. Eu também 
falto às aulas de propósito.  

2: Estou com raiva da minha mãe. Ela não me aceita. Ele nunca comenta o meu progresso, as 
minhas notas nem quando ganhei uma medalha. Mas ela elogia sempre o meu irmãozinho! 

3: Tenho uma paixão por voleibol e sou bom em línguas estrangeiras, mas não quero línguas 
como uma carreira, ao contrário dos meus pais. 

4: Eu não quero fazer nada. Eu não me importo com o futuro. Não há nada que eu goste.  

 
Questões para reflexão:  Após terminar o role-play, partilhe a sua experiencia referindo-se ao 
seguinte: 
1. Encontrou alguma dificuldade nas situações de role-play e quais foram (como profissional 

e cliente também)? 
2. Há algo que poderia ter feito melhor se tivesse a oportunidade ou qualquer outras 

técnicas/respostas que pudesse usar? 
3. Quais são os seus sentiment sobre o processo? 
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Atividade 4 – Reflexão das necessidades emocionais e parafraseamento 

Informação para o programador de TI: Atividade Tipo B – reunião na sala.  

 

Tipo de atividade: Role playing 

Objetivos de aprendizagem: O objetivo deste exercício é ajudá-lo a exercitar a paráfrase e 
refletir não apenas sobre as palavras reais do cliente, mas também sobre as suas emoções, 
expressões faciais, linguagem corporal, postura e tom de voz. Parafrasear é a chave para a 
construção da confiança mútua e para a revelação das questões a serem discutidas durante 
o aconselhamento. O cliente é levado a ouvir o que expressou através do profissional e isso 
ajuda-o a entender melhor o seu caso, bem como as suas necessidades numa base mais 
realista. 

Especificidades: Atividade de grupo (2 pessoas ou mais – trabalho de pares)  

Duração: 45 minutos 

Material necessário: 14 demonstrações (disponíveis na plataforma) 

 

Informação útil para o formador: 

Organize os formandos em grupos de 2 pessoas e forneça-lhes as 14 afirmações, que são 
afirmações da vida real. Explique que cada um deve ocupar os dois papéis, o do cliente 
(expressando as falas uma a uma) e o do profissional, exercitando a paráfrase com foco na 
emoção expressa em cada caso. Cada um dos formandos deve escolher 7 afirmações 
(diferentes das afirmações do outro formador) para realizar o role-play. 

Ao terminar o role-play, reúna todos os formandos num grupo para compartilhar as suas 
experiências. 

 

Instruções:  Assume o papel do cliente e expressa as afirmações feitas uma a uma. A pessoa 
ao seu lado assume o papel do formando e tenta parafrasear as palavras do cliente, 
mostrando que está a refletir sobre a emoção expressa. Mude os papéis (escolha 7 afirmações 
de cada pessoa para praticar como profissional). 

Por exemplo:  

Cliente: Ele disse-me que me iria ajudar mas não o fez. Ele mentiu-me. 

Profissional: Sente-se traído porque o seu amigo quebrou a promessa de o ajudar.  

 

Afirmações para usar: 



 

 
P. 119 of 154 

1) O meu pai menospreza-me constantemente. Eu odeio-o. 

2) Ouvi a minha mãe a dizer que gostaria que eu nunca tivesse nascido. 

3) A minha amiga espalhou o boato de que roubei o namorado dela. Eu não aguento mais. 

4) O meu colega culpa-me por coisas que nunca fiz. 

5) Estava a apresentar o meu trabalho aos meus colegas. O meu chefe entrou e eu congelei. 

6) A minha esposa disse-me que eu era uma deceção na vida dela. Eu queria desaparecer.  

7) Tive uma crítica negative e a minha mãe disse que esperava mais de mim. Eu simplesmente 
sai. 

8) O meu chefe disse que eu receberia a promoção à frente de todos. Agora ignora-me. Além 
disso, a promoção foi dada a uma pessoa mais nova, com muito menos experiência. 

9) Não sei qual área seguir. Gosto de física, mas também gostaria de me tornar num médico. 

10) Moro no país há 7 anos, mas ainda sou estrangeiro. O chefe promove constantemente a 
população local de funções inferiores à minha. Devo renunciar ou pedir educadamente por 
mais no meu trabalho atual? 

11) Fui demitido. Eu tenho 48 anos. Eu não vou encontrar um emprego novamente.  

12) Não conheço ninguém nesta cidade onde o meu marido conseguiu emprego há um mês. 

13) Não gosto do meu trabalho. É tudo rotina.  

14)  Ninguém fala comigo na aula e ouvi alguém a sussurrar que não gostam de mim.  

 
Questões para reflexão: 
Após terminarem o role-play os formandos irão partilhar as suas experiências referentes ao 
seguinte: 

1. Conseguiu fazer as reflexões corretas sobre o que o seu cliente expressou? 
2. Como cliente, acha que o profissional expressou os seus sentimentos e palavras de 

maneira precisa? 
3. Quais são os seus sentimentos sobre o processo? 
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Atividade 5: Escuta palavra por palavra 

Informação para o programador de TI: Atividade Tipo B – reunião em sala.  

 

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 

 

Notas 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. 
 
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? 
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Atividade 6 – Reformular o dilema  

Informação para o programador de TI: Atividade Tipo B – reunião em sala.  

Tipo de atividade: Role playing 

Objetivos de aprendizagem: Este exercício visa preparar o profissional com a competência 
de reflexão efetiva sobre o dilema do cliente da forma mais clara e aberta possível. Esta 
técnica permite ao cliente pesar os prós e os contras de cada opção antes de tomar a sua 
decisão, pensando nos resultados possíveis de maneira lógica e informada. Desta forma, o 
cliente sente-se muito mais no controlo da situação.  

Especificidades: Atividade de grupo (2 pessoas– trabalho de pares) 
Duração: 30 minutos 
Material necessário: 6 afirmações (disponível na plataforma) 

 

Informação útil para o formador: 

Organize os formandos em grupos de 2 pessoas e forneça-lhes as 6 afirmações. Explique que 
cada um deve ocupar os dois papéis, o do cliente (expressando as informações uma a uma) e 
o do profissional, exercitando a reflexão e tentando reformular o dilema do cliente. Cada um 
dos formandos deve escolher 3 afirmações do outro formador) para desempenhar o papel do 
profissional. 

Ao terminar o role-play, reúna todos os formandos num grupo para partilharem as suas 
experiências.  

 

Instruções:  Assuma o papel do cliente e expresse as afirmações feitas uma a uma. A pessoa 
ao seu lado assume o papel de profissional e tenta afastá-lo de um dilema reformulando o 
seu dilema para fazê-lo pensar nas opções abertamente. Faça o role-play do diálogo. Mude 
os papéis (escolha 3 afirmações para cada pessoa praticar como profissional). 

Exemplo:  

Cliente: “Não tenho a certeza se devo fazer uma pós-graduação ou optar por encontrar um 
emprego relacionado com os meus estudos.” 

Profissional: “Se entendi bem, o seu dilema é se prefere fazer um mestrado ou um trabalho 
relacionado com os seus estudos.” 

 

Afirmações 

1) Moro no país há 7 anos, mais ainda sou estrangeiro. O chefe promove constantemente a 
população local de funções inferiores à minha. Devo renunciar ou pedir educadamente por 
mais no meu trabalho atual? 
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2) Estudar no exterior abrirá os meus horizontes e minhas perspetivas de carreira no futuro, 
mas é bastante caro. 

3) Morar com o meu namorado vai-me poupar dinheiro, mas não vou concentrar-me tanto 
nos estudos. 

4) Renunciar ao emprego vai-me salvar da rotina, mas não sei se irei encontrar algo mais 
motivador e desafiador em breve.  

5) Tenho um emprego estável com um salário razoável. Trabalhar sozinho não é um risco 
porque conheço o trabalho, mas não haverá uma renda estável. 

6) Não me sinto bem o suficiente para seguir uma carreira nessa área. Não sei se procuro um 
emprego relacionado ou me inscrevo para um seminário de treino. 

 

Questões para reflexão:  
1. Conseguiu reformular o dilema do seu cliente? 
2. Quais são os seus sentimentos sobre o processo? 

 

Atividade 7 – Motive as perguntas da entrevista 

Informação para o programador de TI: Tipo B – Salas de reunião 

Tipo de atividade: Role playing 

Objetivos de aprendizagem: Este exercício de paráfrase não visa apenas reformular com 
sucesso o que está a ser dito, mas também motivar o cliente a continuar as suas revelações 
sobre o que o preocupa e as suas emoções a respeito desse assunto. Ao encorajar o cliente a 
falar, o cliente é ajudado a tomar uma decisão informada sobre qual ação ou plano de ação é 
mais adequado para si e resolver quaisquer dilemas ou questões de indecisão que possa ter. 

 

Especificidades: A atividade pode ser realizada individualmente, mas resulta melhor em 
grupo.  

Duração: 45 minutos 

Materiais necessários: Lista de 10 afirmações (disponível na plataforma) 

 

Informação útil para o formador: 

Em caso de atividade individual: Informe aos formandos que serão fornecidas 10 afirmações, 
para as quais terão de parafrasear o conteúdo utilizando uma pergunta de entrevista 
motivadora. Quando terminam a atividade, voltam para o grupo para refletir sobre a sua 
experiência. 
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Atividade em grupo: reúna os formandos em duplas e forneça-lhes as 10 afirmações, nas quais 
eles devem representar (profissional e cliente). Informe-os de que cada um deve ocupar os 
dois papéis, fazendo uma paráfrase do conteúdo da afirmação, usando uma pergunta de 
entrevista motivadora. Cada um dos formandos deve escolher 5 afirmações (diferentes das 
afirmações do outro formandor) para desempenhar o papel do profissional. Ao terminar o 
role-play, reúna todos os formandos num grupo para partilharem as suas experiências. 

 

Instruções:  

Leia atentamente cada uma das afirmações e tente parafrasear o seu conteúdo ao escrever 
uma pergunta de entrevista motivadora. 

No caso de trabalhar em duplas, assuma o papel do cliente e expresse as falas uma a uma. A 
pessoa ao seu lado assume o papel do profissional e tenta parafrasear o que está a ser 
comunicado por si (como cliente) usando uma pergunta de entrevista motivadora. Mude os 
papéis (escolha 5 afirmações para cada pessoa praticar como profissional) 

EXEMPLO: Cliente: gostaria de obter uma posição superior na minha organização. 

Profissional: Está dizendo que gostaria de ter mais responsabilidades? 

Afirmações 

1) Sinto-me inseguro por trabalhar por conta própria, pois o meu ordenado não é fixo. 

2) Não sei se conseguirei aceitar esta oferta de emprego que implica atingir uma meta de 
vendas mais exigente, quase o dobro. 

3) Nenhuma das escolhas me satisfaz. Tenho que procurar algo novo.  

4) Estudar finanças vai prender-me a trabalhar num escritório e eu gosto de viajar.  

5) Trabalhar depois de terminar o curso é uma opção muito boa, mas tenho sede de aprender. 

6) As pessoas falam que trabalhar como secretária já não tem tanta procura. Mas é nisso que 
eu sou hábil.  

7) Quero ter a minha própria família, mas não faço o suficiente para dar o passo. 

8) O divórcio criará muitas dificuldades financeiras para mim. 

9) Não estou com vontade de ir trabalhar. Estou entediado. 

10) Eu não gosto de nada. Eu não sei o que estudar.  

 

Questões para reflexão:  
1. Conseguiu fazer as perguntas certas na entrevista motivacional? 
2. Foi fácil para todos usarem as perguntas certas? 
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3. Como cliente, acha que o profissional fez as perguntas certas? 
4. Quais são os seus sentimentos sobre o processo? 

 

Atividade 8_ Profissional enganador 

Informação para o programador de TI: Atividade tipo B: Salas de reunião 

 

Tipo de atividade: Role-play 

Objetivos de aprendizagem: Este exercício visa trazer à superfície erros comuns que o 
profissional pode cometer enquanto ouve a história de vida do seu cliente numa sessão. 
Também mostra como estes erros afetam a atitude do cliente, os seus sentimentos e a relação 
entre o profissional e o cliente em geral. 

Especificidades: Atividade de grupo (pelo menos 3 pessoas- uma será o profissional e a outra 
o cliente e 1 facilitador) 

Duração: 40 minutos 

 

Notas úteis para o formador: Esta é uma atividade de role-play, onde terá que guiar os 
participantes para a execução de acordo com o script. Deve orientar a conversa entre o cliente 
e o profissional com o seguinte guião: 

- O cliente pensa num problema relacionado com a carreira e deve tentar ser o mais 
concreto possível no que vai dizer. Começa a narrar a sua história, descrevendo também 
os sentimentos. 

- O profissional interrompe e faz uma pergunta. 

- O cliente continua a narrar. 

- O profissional muda repentinamente o tópico da discussão. 

- O cliente tenta redirecionar a conversa para o que o preocupa. 

- O profissional parece distraído com outra coisa: relógio, papéis, algo que está a 
acontecer. 

- O cliente continua a falar e expressa o seu sentimento sobre o seu problema. 

- O profissional interrompe-o e finaliza a frase. 

- O cliente, confuso, tenta continuar com a sua história. 

 

Questões para reflexão:  

Para os que estão no papel de profissionais: Como o cliente se deve sentir? 
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Para aqueles no papel de cliente: Expresse como se sentiu sobre a atitude do profissional 
e se foi capaz de se expressar? 

 

Atividade 9: Linguagem corporal  

Informações para o programador de TI: Atividade Tipo B: Salas de reunião 

Tipo de atividade: Role-play 

Objetivos de aprendizagem: O objetivo deste exercício é enaltecer a importância das ações 
não-verbais no processo de aconselhamento. Os participantes vão concentrar-se na 
linguagem corporal e como os não-verbais podem interferir no processo de aconselhamento. 

Especificidades: Atividade de grupo (pelo menos 2 pessoas são necessárias para o role-play e 
uma terceira como observador) 

Duração: 40 minutos 

Notas úteis para o formador: 

A atividade será implementada em pequenos grupos (3 pessoas-3 funções). Os participantes 
são divididos em três grupos: Clientes, Profissionais e Observadores. Apresente-lhes as 
instruções da atividade, da seguinte forma: O “cliente” narra uma experiência que deseja 
partilhar. O “profissional” esforça-se ao máximo para encorajar o cliente com sons, linguagem 
corporal, expressões faciais e gestos, mas sem pronunciar palavras reais. O observador faz 
anotações sobre as reações de ambos os participantes. Este exercício vai durar cerca de 5 
minutos. Em seguida, mudam de papéis. Todos os participantes devem assumir todas as 3 
funções. Depois de terminar o role-play, juntam-se em grupo para discutir com os outros 
formandos. 

 

Instruções: Divída em grupos de três (cliente, profissional e observador). Como cliente, 
lembre-se de uma experiência que deseja partilhar. Como um profissional, faça o seu melhor 
para encorajar o cliente com vozes, linguagem corporal, expressões faciais e gestos, mas sem 
pronunciar palavras reais. Como observador, anote qualquer observação útil que possa ajudar 
no processo de aconselhamento. Cada role-play durará 5 minutos. Em seguida, mude os 
papéis. 

 

Questões para reflexão:  

- O que você percebeu após esta atividade? 
- Quão úteis foram as ações não-verbais no processo de aconselhamento? 
- Quais deles foram os mais eficazes? 
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4.3 Exercícios de Autoavaliação 
As questões de múltipla escolha a seguir irão ajudá-lo a refletir sobre o material educacional 
da secção e a avaliar a sua compreensão sobre os conceitos básicos relevantes e sobre a 
formação teórica. (5 perguntas para cada secção) 

 
Questão 1  
A que se referem as competências de escuta ativa? 
1. assistência a alguém para falar à frente de outras pessoas 

2. ouvir alguém que está a falar sem reter a sua mensagem 
3. ser capaz de ouvir mais do que uma pessoa ao mesmo tempo 
4. focar completamente em alguém que esteja a falar, entender a sua mensagem, 
compreender as informações e responder com atenção 
 
Questão 2 
O que é comum tanto na escuta ativa quanto na atenção plena? 
1.São técnicas de relaxamento 
2.Concentram-se na importância da atenção e orientação presente 
3.Precisam de mais de 2 pessoas para serem eficazes 
4.São orientados para o future das pessoas envolvidas 
 

 
Questão 3 
Qual das alternativas a seguir é uma técnica de escuta ativa não-verbal? 
1. parafrasear 
2. sondagem 
3. refletir 
4. contacto visual 

 
 Questão 4 

Às vezes, fingir que entendeu a pessoa ou o seu significado, mesmo que não tenha 
entendido, é necessário para ser eficaz na escuta. 
Certo 
Errado 
 
Questão 5  
A escuta ativa consiste em: 
1. atender, compreender e interpretar mensagens 
2. estar motivado e com energia para atender outra pessoa 
3. sinalização verbal e não verbal de que uma mensagem foi recebida e compreendida 
4. todas as opções acima 
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4.4  Recursos para estudos e referências adicionais 
 

O poder de ouvir: https://www.youtube.com/watch?v=saXfavo1OQo 

5 maneiras de ouvir: https://www.youtube.com/watch?v=cSohjlYQI2A 
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Secção 5: Cooperação 

 

Descrição Breve 

O objetivo é aumentar as competências dos participantes para gerir relacionamentos de 
forma eficaz. O treino de colaboração deve promover a capacidade dos alunos de construir e 
gerir relacionamentos, de dar e aceitar ajuda e de formar acordos de cooperação. O treino 
em negociação e resolução de conflitos deve apoiar os participantes na abordagem 
construtiva de mal-entendidos, conflitos de valor e recursos. O treino de influência deve 
promover a compreensão dos alunos sobre os seus próprios pontos fortes e valores e apoiá-
los a persuadir outras pessoas. 

Objetivos de Aprendizagem 

No final da secção, os profissionais serão capazes de: 

 compreender de forma holística o que significa cooperação e que outros 
conceitos rodeiam em torno da mesma; 

 perceber a importância das competências de cooperação no campo da 
orientação e aconselhamento profissional; 

 aprender quais abordagens teóricas podem contribuir para o 
desenvolvimento de competências de cooperação; 

 fortalecer a sua capacidade de gerir com eficácia os seus relacionamentos 
com os clientes; 

 “cultivar” o sentimento de que o objetivo é comum a todos os membros 
da equipa de que fazem parte de uma unidade, obtendo maior satisfação 
nas relações entre eles, moralmente e com regras e valores comuns; 

 aprimorar e desenvolver competências de resolução de conflitos e 
negociação, o que ajudará a gerir adequadamente as relações 
interpessoais e a identificar a fonte de conflitos e mal-entendidos para que 
possam ser tratados de forma holística, com o objetivo de ajudar os 
clientes a superar a difícil situação em que se encontram, para gerir as suas 
emoções e atingir os seus objetivos; 

 

5.1 Fundamentos teóricos 
 

Definições 

Um ambiente de aconselhamento e relacionamento é um lugar para explorar problemas, ter 
conversas francas, debater potenciais soluções e refletir sobre alternativas. Portanto, as 
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competências de cooperação são essenciais para todos os profissionais, pois permitem uma 
gestão de relacionamentos de maneira eficaz. 

Competências importantes que permitem um profissional agir cooperativamente são: 

 

Cooperação 

É a capacidade do profissional de construir e gerir relacionamentos, de dar e aceitar ajuda e 
de estabelecer acordos de cooperação. A palavra “cooperação” tem cada vez mais destaque 
na escrita sobre aconselhamento, mais comumente sobre relações entre profissionais e 
clientes (Anderson, 1997; Hoffman, 1995; O’Hanlon & Weiner-Davis, 2003). A colaboração 
teve vários significados, incluindo aqueles derivados de abordagens de aconselhamento onde 
a colaboração do cliente é vista como cooperação com as diretrizes do médico (por exemplo, 
Colson et al., 1988). 

A aliança terapêutica tem sido mais comumente definida como uma reflexão da qualidade e 
a força da relação colaborativa entre o profissional e o cliente (Bordin, 1994; Pinsof & 
Catherall, 1986). O centro conceitual da aliança é a colaboração, definida como "o cliente e o 
terapeuta formam uma parceria contra o inimigo comum da dor deliberada do cliente" 
(Horvath & Greenberg, 1994, p. 1). O conceito de colaboração transmite um senso de trabalho 
em equipa, parceria, cooperação e trabalho conjunto em direção a objetivos comuns 
(Diamond & Scheifler, 2007). 

Cooperação também significa negociar os objetivos do aconselhamento e decidir sobre um 
caminho para alcançá-los. Também significa expressar diferentes opiniões, preocupações, 
curiosidade, perguntas e ideias sobre a direção do aconselhamento, o que tem sido útil e o 
que está a faltar no aconselhamento e/ou não está a funcionar. Por outras palavras, a 
colaboração não pretende ser um alinhamento perfeito, pelo contrário, significa uma parceria 
que é vivenciada como aberta, respeitosa, energizada e com propósito (Bohart & Tallman, 
1999; Duncan & Miller, 2000). 

A cooperação é aprimorada quando clientes e profissionais reconhecem que podem moldar 
a maneira e as realizações dos seus diálogos. Noutras palavras, como negoceiam "continuar" 
(Wittgenstein, 1953) um com o outro pode restringir ou facilitar o seu potencial para 
continuarem juntos. 
 

Resolução de conflitos e negociação 
 

Refere-se à capacidade de abordar mal-entendidos, conflitos de valores e recursos de forma 
construtiva (respeitosamente, com o objetivo de resolver um conflito pacificamente). 
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A resolução de conflitos está intimamente ligada às competências de cooperação e 
negociação, uma vez que também envolvem a gestão eficaz de conflitos. A resolução eficaz 
de conflitos refere-se a competências como adaptação às motivações psicológicas, 
preservação da imagem e equilíbrio entre diferenças de poder (Roloff, Putman & Anastasiou, 
2003). Os resultados da pesquisa (De Dreu & Van De Vliert, 1997; Johnson & Johnson, 1998) 
indicaram que, ao contrário da tendência da nossa cultura de evitar conflitos, o conflito, 
quando gerido de forma construtiva e saudável, é positivo para os relacionamentos e a força 
de trabalho. Ver o conflito como uma oportunidade de criatividade, crescimento e 
aprendizagem em vez de dor e humilhação é uma reformulação do conflito que ajuda a evitar 
formas ineficazes de lidar com o conflito (Brown & Fisher, 1988; Borisoff & Victor, 1998; 
Coulson, 1996; De Dreu e Van De Vliert, 1997; Kottler, 1994). 

As competências de negociação referem-se a um subconjunto de conhecimentos e 
comportamentos que influenciam o desempenho de “negociação” (Lewicki, 1997). A 
negociação como um conjunto de habilidades é essencial na cooperação, pois permite criar 
algo novo que nenhuma das partes poderia alcançar de forma independente e, assim, 
resolver problemas complexos por meio da “negociação” (Lewicki, 1986). 

A negociação é considerada eficaz quando alguém atinge o seu objetivo final (seja esse o 
resultado final ou um subobjetivo numa colaboração mais ampla) ou quando surge de uma 
compreensão do processo que supera o desempenho mínimo. A negociação eficaz também 
significa que os profissionais colaboram nas decisões e constroem relacionamentos saudáveis 
por meio do trabalho com os seus clientes. 

 

Influência 
 

A influência é inerente à cooperação e negociação. Refere-se à compreensão dos seus 
próprios pontos fortes e valores e de ser capaz de expressá-los para induzir as respostas 
desejadas de outros (por exemplo, inspiração). É o poder de afetar ou mudar a forma como 
alguém se comporta ou pensa de maneira indireta ou intangível. Está interrelacionado com 
um conjunto de competências de gestão emocional no sentido de que a influência efetiva 
requer compreensão emocional, conhecimento e projeção das minhas próprias forças e 
valores para persuadir uma pessoa ou um grupo de pessoas. Do ponto de vista do profissional, 
deve compreender os seus próprios pontos fortes e valores (qualidades comportamentais, 
emocionais e cognitivas duradouras que são características habituais do indivíduo) e fornecer 
apoio enquanto persuade outras pessoas. Devem atuar como um modelo exemplar, envolver 
e motivar os outros e facilitar o pensamento criativo (Bass & Avolio, 2000). 
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Características de um professional que domina as competências de cooperação 

Os conselheiros de carreira devem construir uma aliança sólida com o cliente para serem 
eficazes. Henneman, Lee & Cohen (1995) realizaram uma análise da estrutura do conceito de 
colaboração e propuseram os seguintes atributos essenciais, definindo atributos sem os quais 
a colaboração não pode existir: a. compromisso com um empreendimento compartilhado; b. 
participação voluntária; c. abordagem de equipa; d. planeamento e tomada de decisão 
partilhados; e. contribuição partilhada de experiência; f. uma relação não hierárquica na qual 
o poder é compartilhado e baseado no conhecimento, em vez de no papel ou título. Mesmo 
que a vontade e a postura positiva do cliente sejam fatores que contribuem para o resultado 
geral, a prática colaborativa do profissional, como escuta profissional, confiança profissional, 
partilha e relacionamento de apoio, é a única dimensão que contribui exclusivamente para a 
perceção de colaboração do profissional. 

Portanto, os profissionais colaborativos são flexíveis e ativamente envolvidos no processo de 
mudança dos seus clientes (Bachelor, Laverdière, Gamache, & Bordeleau, 2007). 

Ao formar uma relação de cooperação, o profissional trabalha com o cliente para criar uma 
nova compreensão da experiência do indivíduo, permitindo a transformação. Uma parte 
crucial é o reconhecimento do profissional de que uma pessoa em terapia é o especialista na 
sua própria experiência. O terapeuta não age como uma figura de autoridade ou como se 
tivesse maior conhecimento ou compreensão. Podem oferecer as suas próprias sugestões ou 
perspetivas, mas evitam impor as suas próprias ideias ao indivíduo em terapia (Anderson, 
2001). 

Em suma, um profissional eficaz o suficiente em cooperação pode ser atribuído com as 
seguintes características: 

 autoconhecimento;  
 autoconsciência; 
 desenvolveu resiliência mental pessoal; 
 conhecimento holístico sobre as suas atitudes, sistema de crenças, pontos fortes, 

características positivas e competências; 
 confiança; 
 honestidade; 
 aceitação pelos clientes; 
 adaptabilidade; 
 criatividade; 
 confidencialidade; 
 respeito pela individualidade; 
 honestidade e clareza em relação aos seus limites; 
 abordagem holística dos problemas do cliente; 
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 respeito pela diferenciação e pelas diferentes necessidades de cada um em função da 
idade e do período de vida; 

 compreender a experiência subjetiva de cada membro e a forma como eles percebem 
o processo de aconselhamento; 

 

Importância das competências de cooperação em aconselhamento de carreira 

O relacionamento entre o profissional e o cliente é de suma importância. Esse tipo de relação 
diz respeito à emoção, às atitudes e às crenças dos envolvidos no processo de 
aconselhamento (Thwaites, 2007). A qualidade desse relacionamento em evolução determina 
o resultado do processo de aconselhamento mais do que as perspetivas e resultados reais da 
carreira. 

O comportamento do profissional deve refletir o empoderamento e a aceitação aos olhos do 
cliente. O profissional deve ser percebido como uma pessoa capaz, séria, sensível, honesta, 
confidencial e responsável, que aceita o cliente incondicionalmente e tem o treino e as 
competências necessárias para fornecer orientação (Malkiosi-Loizou, 2012). Para que essas 
qualidades sejam projetadas e aplicadas no processo de aconselhamento, a cooperação é 
essencial. A cooperação, no âmbito do aconselhamento de carreira, inclui oferecer ajuda ao 
cliente ou à equipa, quando necessário, sempre de acordo com os ritmos do cliente ou da 
equipa e regular o comportamento de forma a que as suas ações não sejam mal interpretadas 
(Salas, Sims & Klein, 2004). Da mesma forma, o processo pelo qual um clima de unidade é 
alcançado entre um profissional e um cliente ou entre um profissional e uma equipa é 
denominado parceria (Salas, Sims & Klein, 2004). 

Além disso, o aconselhamento, como outras formas de interação social, tem divergências e é 
por isso que as competências de cooperação são essenciais. Suponha que o cliente considere 
as respostas do profissional inconsistentes a si próprio com o que é procurado pelo 
profissional. O profissional, por sua vez, pode interpretar tal "inconsistência" como a 
resistência do cliente em trabalhar colaborativamente. Estes problemas podem surgir devido 
a diferenças de perspetivas e julgamentos. Discordâncias como essa são frequentemente 
associadas a mal-entendidos sobre como o relacionamento profissional e os seus 
procedimentos emergentes são considerados por clientes e profissionais (por exemplo, Vera 
& Speight, 2003). A colaboração pode envolver uma discussão inicial de tais expectativas a 
caminho de um contrato implícito do que a colaboração acarreta. Esta é uma visão comum 
da aliança de trabalho em que profissionais e clientes delineiam arranjos relacionais, objetivos 
e tarefas no início do aconselhamento e aderem a eles depois disso (por exemplo, Horvath & 
Greenberg, 1994). Além disso, o aconselhamento é um processo em que o julgamento do 
cliente e do profissional é solicitado em cada turno de conversação (Strong & Sutherland, 
2007). 
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A cooperação atende a cada etapa do processo de aconselhamento. Durante a preparação do 
profissional, deve ser capaz de planear e organizar um curso de ação, especificamente 
estruturado e pensado sobre ascompetências, aspirações e objetivos do cliente. Isto só pode 
ser alcançado por meio de conversa honesta e cooperativa entre o profissional e o cliente ao 
definir os objetivos do processo. Da mesma forma, enquanto os profissionais e clientes estão 
a explorar e a avaliar diferentes caminhos educacionais e de carreira, a cooperação ainda é 
essencial. Os profissionais devem ser capazes de compreender as complexidades por trás das 
questões de carreira do cliente e as razões por trás de possíveis limitações, perceções e 
hesitações. Nesse ponto, é importante que o profissional use os seus próprios pontos fortes 
para ajudá-lo a encontrar soluções e estabelecer metas (Green, Lee, Trask & Reinsheld, 2005). 
Além disso, a resistência e hesitações do cliente podem causar frustração e conflito dentro 
do processo que pode exigir modificações no plano de aconselhamento. Os profissionais 
precisam de ser adaptáveis, capazes de negociar e gerir conflitos para diminuir a tensão e 
sustentar o relacionamento. Como especialistas, devem ser capazes de fornecer caminhos 
alternativos viáveis e influenciar os seus clientes. 

Com base no acima exposto, desenvolver e melhorar a competência de cooperação dos 
profissionais é essencial, pois é um elemento crucial no processo de aconselhamento e 
contribui de forma eficaz para a solução ou melhor gestão dos problemas e preocupações do 
cliente, especialmente em períodos de crise. 

 

Métodos para a melhoria de competências de cooperação 

Abordagens Cognitivo-comportamentais 
As técnicas cognitivo-comportamentais podem auxiliar os alunos a “rever” alguns dos seus 
pensamentos, atitudes, crenças e comportamentos com o objetivo de resolver problemas e 
prevenir ou negociar um conflito (Ellis, 1973). Com base nessa perspetiva, o profissional tenta 
ajudar o cliente a livrar-se de ideias irracionais e substituí-las por outras lógicas (Malikiosi-
Loizou, 1989). 

Portanto, seguirá um procedimento específico: 

 Desenvolver um clima de confiança; 

 Revelar crenças irracionais e ajudar os clientes a tornarem-se totalmente cientes 
delas; 

 Mostrar-lhes como essas ideias irracionais criam problemas; 

 Ajudar os clientes a mudar essas crenças irracionais e falar para si próprios; 

 Incentive-os a aplicar esses novos conceitos. 
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Esse procedimento também pode ser bem aplicado no processo de aconselhamento de 
carreira. As atitudes, crenças e hesitações dos clientes podem afetar o resultado do 
aconselhamento e até mesmo produzir um ambiente de conflito. No início, os profissionais 
precisam de ser capazes de detetar esses problemas e moderar o seu comportamento de 
acordo. Construindo com confiança e honestidade, escuta ativa e comunicação, os 
profissionais podem persuadir os clientes a seguir o procedimento mencionado acima e 
chegar a um consenso. 

O coaching também é um método que combina técnicas cognitivo-comportamentais (Grant, 
Curtayne & Burton, 2006). 

• Ter um relacionamento de apoio, no qual os indivíduos podem sentir-se seguros para 
confiar e analisar as suas questões pessoais e profissionais, pode aliviá-los da tensão e do 
stress, ajudando-os a gerir conflitos de forma mais eficaz (Myers, 1999). 

• O processo de definição de metas específicas e, em seguida, o esforço para alcançá-las pode 
aumentar a autoeficácia (Sheldon & Houser-Marko, 2001), resultando em negociações bem-
sucedidas e num clima de cooperação. 

A participação sistemática nos procedimentos acima e o suporte para lidar com o fracasso 
podem criar resiliência e fortalecer a autorregulação (Baumeister, Gailliot, DeWall & Oaten, 
2006) que são elementos importantes para resolver quaisquer conflitos entre o consultor e 
os seus clientes. 

 

Mindfulness  
Com base na teoria da interdependência, os estudiosos desenvolveram recentemente um 
conceito para descrever o cuidado individual e a satisfação das necessidades autónomas dos 
outros na interação interpessoal, ou seja, mindfulness social, demonstrando que 
comportamentos socialmente mindful são notados e apreciados por outros e que níveis mais 
elevados de mindfulness percebido de outros levam a julgamentos sociais mais favoráveis 
(Van Doesum, Van Lange, & Van Lange, 2013; Van Lange & Van Doesum, 2015). Além disso, 
foi provado que a atenção plena social desempenha um papel vital na interação interpessoal 
e nas relações de equipa (Van Doesum, Van Prooijen, Verburgh, & Van Lange, 2016). Assim, a 
atenção plena social representa uma nova perspetiva sobre comportamentos cooperativos. 
Os comportamentos cooperativos referem-se à resistência dos indivíduos ao interesse 
próprio para maximizar o interesse coletivo (Van Vugt, Snyder, Tyler, & Biel, 2000). 

No comportamento socialmente consciente, o condutor respeita e protege a opção do 
recetor na interação interpessoal, o que ajuda a construir a confiança entre dois estranhos 
(Declerck et al., 2013). Estudos indicaram que a confiança é um mecanismo crucial de 
promoção de comportamentos cooperativos (Irwin, Edwards, & Tamburello, 2015; Parks et 
al., 2013), especialmente quando as pessoas encontram conflitos de interesses (Balliet & Van 
Lange, 2013). Como Van Lange e Van Doesum (2015) ilustraram, a alta consciência social 
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promove um relacionamento próximo e facilita a interação interpessoal. Comportamentos 
socialmente conscientes são de importância vital para melhorar e construir relacionamentos 
interpessoais e íntimos. 

No aconselhamento de carreira, a consciência social pode assumir a forma de o profissional 
reconhecer a inclusão imediata ou esperada do cliente no processo de aconselhamento, 
avaliando os efeitos de suas próprias ações nas opções comportamentais restantes dos 
clientes e mantendo uma consideração positiva durante todo o processo de aconselhamento. 
A tomada de perspetiva e a preocupação empática também são importantes. Mesmo que os 
conselheiros de carreira já tenham desenvolvido um plano de ação, isso pode ser traduzido 
pelos clientes como limitante. Embora apresentar opções limitadas possa ser benéfico às 
vezes, não retirar as opções de resultados para alguém pode ajudar a construir e manter 
relacionamentos interpessoais. Os conselheiros de carreira devem ser capazes de "sacrificar" 
ou modificar as suas opções de escolha se isso resultar em maior valorização e satisfação do 
cliente. 

 

Autoreflexão e supervisão ao longo da vida 
A supervisão ao longo da vida de profissionais e psicoterapeutas foi reconhecida 
internacionalmente como um instrumento fundamental para melhorar, apoiar e garantir a 
qualidade dos serviços prestados. Hoje em dia, a supervisão de profissionais tornou-se uma 
profissão nova, florescente e discreta, baseada em modelos teóricos, praticada de acordo 
com padrões específicos e conduzindo a resultados positivos para todas as partes envolvidas. 
Muitos estudos apresentam o ponto da situação sobre a supervisão dos profissionais. Além 
disso, concentram-se no impacto positivo da supervisão ao longo da vida na melhoria da 
qualidade dos serviços de aconselhamento (Vassara, 2016). 

Segundo Loganbill, Hardy e Delworth (1982), a supervisão é definida como o relacionamento 
interpessoal próximo onde uma pessoa se compromete a facilitar o desenvolvimento das 
competências da outra. No cerne das definições de supervisão está o reforço das 
competências dos supervisionados e a avaliação do seu trabalho de consultoria. Conforme 
mencionado por Hawkins e Shohet (2006), em 1987 a British Counseling and Psychotherapy 
Association considerou necessário esclarecer que a supervisão não aparece em benefício dos 
supervisionados, mas principalmente em benefício dos destinatários finais dos serviços. 

A autorreflexão e a supervisão ao longo da vida podem beneficiar os profissionais para que 
se concentrem no desenvolvimento e no exercício de uma atitude positiva em relação aos 
clientes, para aprimorar competências como cooperação e passar por situações de trabalho 
stressantes. 
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5.2  Atividades sugeridas para melhorar as competências de cooperação  
 

Atividade 1: Ajude-me 

Informações para o programador de TI: Combinação de dois tipos de atividades. Tipo 
G: formulário online para preencher & Tipo B: sala para reuniões. 

Os formandos receberão o formulário de “ficha de conflito” para preenchimento 
(ambas as partes A e B). Após 20 minutos, entrarão numa sala para discutir/refletir 
com os outros formandos.  

Também poderíamos ter a folha de conflito em versão PDF caso a atividade seja feita 
em aula. 

 

Atividade: Experimental 

Objetivos de aprendizagem: O objetivo desta atividade é fazer com que os participantes se 
lembrem de 3 conflitos vividos nos últimos 3 dias, reflitam sobre as palavras que os 
desencadearam e recebam algumas soluções de outras pessoas. 

 O objetivo é chamar a atenção para o número de conflitos e situações stressantes 
semelhantes vivenciadas pelos profissionais numa semana e usar parceiros para chegar a 
soluções razoáveis para cada conflito. 

 

Especificidades: Atividade de grupo 

Material necessário: Uma cópia da “Folha de conflito”  

Duração: 1 hora 

 

Informações úteis para o formador: 

Informe os formandos que receberão uma “Folha de conflito” (online na plataforma e em 
forma de download), onde devem escrever 3 conflitos que experimentaram, as pessoas 
envolvidas, as palavras que desencadearam o conflito, etc. depois de concluírem a parte A, 
devem passar pela parte B, onde devem relembrar a emoção que sentiram em cada caso e 
tentar pensar como poderiam ter lidado de forma diferente com a situação. 

Quando todos os formandos terminarem as tarefas atribuídas, reúna-os num grupo para 
discutir as suas experiências. No grupo, peça a cada formando para partilhar um de seus casos 
de conflito e convide os outros formandos a fazerem sugestões sobre como poderia ter lidado 
com a situação de uma maneira diferente. 
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Instruções: 

 Deverá preencher a “Folha de Conflitos – Parte A” registando 3 conflitos em que 
esteve envolvido, na última semana. Tem que registar as “palavras tóxicas” que 
desencadearam os conflitos e fizeram sentir que precisava protestar e defender-se. 

 Depois de preencher a “Folha de Conflitos – Parte A”, deve tentar responder às 
seguintes questões preenchendo a parte B: 

-Como se sentiu ao relembrar um conflito?  

-Poderia ter lidado com essa situação particular de forma diferente? 

 

Questões para reflexão:  

Cada participante apresenta um assunto de aconflito e o facilitador pode a outros membros 
forneçam algumas sugestões sobre como deveria ter respondido de forma diferente.  

-As sugestões dos parceiros foram úteis? 

- Poderia usar novas sugestões para resolver o seu conflito ou evitar que aconteçam? 
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Folha de Conflito 

Parte A 

Por favor, preencha a tabela com 3 conflitos em que se envolveu nos últimos 3 dias. 

Sujeito do Conflito Pessoas Envolvidas O que aconteceu? Palavra-Gatilho 

Exemplo: 

Lavar pratos 
O meu marido e eu 

O meu marido acusou-me de ser 
desarrumada ao dizer: 

“Tu deixas sempre uma pilha de 
pratos sujos na pia por dias” 

 Sempre 

1:       

2:      

    

 

Parte B 

Agora, depois de refletir sobre os conflitos mencionados anteriormente e conversar com um 
parceiro, preencha a seguinte tabela: 

Sujeito do Conflito
Sentimento 
Experienciado  

Como é que eu poderia
ter lidado com a situação
de forma diferente? 

Sugestão de outros (parceiros) 

Exemplo: 

Lavar pratos 

 

Raiva e críticas 
injustas Poderia fizer que nos 

próximos dias 
compensaria ao fazer 
mais limpeza na casa.  

 Eu poderia ter explicado ao meu 
marido que “sempre” não é 
verdade, já que estou acostumada a 
ajudar na limpeza da casa e, devido 
às obrigações da semana passada, 
esqueci-me. Eu poderia fazê-lo 
concordar que “sempre” não é 
verdade, o que me fará sentir 
melhor, e concordaria em ajudar 
mais nos próximos dias.  

1:      

2:      

3    
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Atividade 2: Debate vs Diálogo sobre a Atividade de Gestão de Conflitos 

Informaçção para o programador de TI: Atividade Tipo B – sala para reunir. 

Tipo de atividade: Experimental 

Objetivos de aprendizagem: Esta atividade é uma ótima maneira para os participantes se 
envolverem num mini-conflito com outro membro da equipa de uma forma não ameaçadora. 

O objetivo deste exercício é que os participantes entendam que o debate é uma tentativa de 
provar que a sua posição é melhor do que a posição da outra pessoa. O objetivo é "conquistar" 
a outra pessoa, encontrando falhas na posição da outra pessoa. Por outro lado, um diálogo, 
em vez disso, é sobre compreensão e cooperação. O objetivo do diálogo é alcançar o 
entendimento mútuo enquanto valoriza os pontos fortes da posição da outra pessoa e esta é 
a melhor solução em relação à gestão de conflitos. 

Especificidades: Atividade de grupo – 2 formandos para o role-play e todos os formandos em 
discussão de grupo 

Duração: 45 minutos. 
 
Informações úteis para o formador: 

Em primeiro lugar, deve informar aos formandos que o objetivo desta atividade é 
experimentar a diferença entre o debate e o diálogo. Em seguida, reúna-os em grupos de 2 
pessoas e explique-lhes as instruções da atividade. Durante a atividade, pode supervisionar 
como os participantes estão a lidar com a situação de “debate” e de “diálogo” e auxiliá-los 
sempre que necessário. Quando todos os grupos terminarem o role-play, reúna-os novamente 
num grupo para refletir sobre a sua experiência. 
 

Instruções:  

1. Trabalhará em pares.  

2. Cada pessoa terá que dizer o nome de um objeto que se lembre (por exemplo, carro, mesa, 
um animal, comida, etc.). Em seguida, irão debater entre si para argumentar que o seu item 
é melhor do que o item da outra pessoa por 3 minutos. 

3. Após três minutos, terá que iniciar um diálogo. Isso significa fazer perguntas um ao outro 
sobre os seus itens, ouvir as respostas e chegar a um acordo entre eles. Este processo dura 
cerca de 5 minutos. 

 

Questões para reflexão: No final do exercício, deverá refletir sobre o processo de debate e 
diálogo. 

 Como se sentiu em relação a cada situação (debate x diálogo)? 



 

 
P. 142 of 154 

 Como reagiu a cada situação? 
 Como se comportaria em situações reais de conflito? 
 Como as coisas mudaram quando se mudou do debate para o diálogo? 
 É difícil ouvir quando alguém discorda de si? Porquê? Como chegou a essa 

conclusão? 
 De que maneiras poderia usar essas competências na próxima vez em que entrar em 

conflito com outra pessoa? 

 

Atividade 3: Conflito em diferentes perspetivas 

Informação para o programador de TI: Combinação de três tipos de atividades. Tipo G: 
formulário online para preencher e Tipo C: post-it & Tipo B: sala para reunião. 

Os formandos receberão o formulário de “Fica de Perspetivas de Conflito” para o 
preencher. As respostas de todos os participantes assumem uma forma de “post-it” e 
são visíveis para todos. Após 20 minutos, entrarão numa sala para discutir/debater 
com os restantes formandos. 

Também poderíamos ter a folha de perspetivas de conflito em format PDF, caso a 
atividade seja realizada em sala de aula.  

 

Tipo de atividade: Experimental 

Objetivos de aprendizagem: O objetivo desta atividade é ajudá-lo a compreender a sua 
perceção do conflito e, ao mesmo tempo, entrar em contacto com diferentes perspetivas 
sobre o conflito e técnicas para lidar melhor com o conflito. Além disso, com esta atividade, 
terá a oportunidade de considerar os aspetos positivos do conflito e sentir-se mais 
confortável com ele. 
 

Especificidades: Atividades de grupo  
Materiais: Uma cópia da Folha de Perspetivas de Conflito 
Duração: 45 minutos  
 
Informações úteis para o formador: 

Informe aos formandos que receberão uma “Folha de Perspetiva de Conflito” (online na 
plataforma e em formato para download), onde deverão responder a várias perguntas sobre 
conflito na sua própria perspetiva. Será realizado individualmente e podem ter de 15 a 20 
minutos para escrever as suas respostas. 
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Em seguida, quando todos os formandos terminarem a tarefa designada, reúna-os num grupo 
para discutir sua experiência. 

Instruções:  

Primeiro, trabalhe a nível individual e preencha a “Ficha de Perspetivas de Conflito” por 15-
20 minutos. 

Depois de ter respondido a todas as perguntas, reúna-se em um grupo e converse sobre as 
suas respostas com os outros membros.  

 

Folha de Perspetivas de Conflito 
 

1. Quais são as características de um conflito? 
…………………………………………….. 

 
2. Como é que geralmente responde ao conflito? 
…………………………………………….. 

 
3.  Qual é o resultado mais importante do conflito? 
…………………………………………….. 

 
4. Qual é a sua maior força ao lidar com conflitos?  
…………………………………………….. 

 
5. Se pudesse mudar algo na sua maneira como lida com os conflitos, o que seria 

e porquê? 
…………………………………………….. 

 
6. Existem benefícios em situações de conflito dentro de uma equipa? 
…………………………………………….. 

 
7. Como é que o conflito pode ser prejudicial para uma equipa? 
…………………………………………….. 
 
8. Quais são alguns motivos para escolher evitar conflitos? 

…………………………………………….. 
 

9. O que é uma boa atitude para lidar com o conflito dentro da sua equipa? 
…………………………………………….. 
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Questões para reflexão: 

1. As perspetivas do seu parceiro eram diferentes da sua? 

2. Quais foram algumas coisas que aprendeu ao considerar a perspetiva de outra pessoa? 

3. Discutir conflito como este o torna “menos perigoso”? De que maneiras? 

4. O conflito é bom ou mau? 

5. Quais são algumas das maneiras pelas quais o conflito é prejudicial à equipa? 

6. Quais são algumas maneiras pelas quais o conflito pode beneficiar a equipa? 

 

Atividade 4: No lugar do outro 

Informação para o programador de TI: Combinação de dois tipos de atividades. Tipo G: 
formulário online para preencher & Tipo B: sala para reuniões. 

Os formandos receberão o formulário (folheto do calçado do outro) e deverão escrever as 
suas respostas online. Em seguida, os participantes irão reunir-se numa sala para discutir as 
suas respostas e pensamentos. 

 

Tipo de atividade: Método cognitivo – perspetiva tomada 

Objetivos de aprendizagem: Esta atividade visa ajudar os profissionais a aprender como 
considerar outra perspetiva e compreender e ter empatia por alguém que discorda deles. 

 

Especificidades: Atividade de grupo 
Materiais: Folheto Nos Sapatos do outro 
Duração: 45 minutos 
 

Informações úteis para o formador: 

Explique aos formandos que podemos melhorar a nossa gestão de conflitos e as competências 
de cooperação, tornando-nos mais conscientes das emoções das outras pessoas e como elas 
desempenham um fator nas nossas interações. Sob esta perspetiva, ao passar por esta 
atividade, os formandos tentarão abordar uma situação através da perspetiva da outra 
pessoa. 

Convide os formandos a relembrar uma situação em que estiveram em conflito com outra 
pessoa e tendo em mente apenas a perspetiva da outra pessoa para tentar preencher o 
"Folheto nos sapatos do outro" (online na plataforma STRENGTh ou em formulário para 
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download). Isto será feito individualmente e podem ter de 15 a 20 minutos para escrever as 
suas respostas. 

Então, quando todos os formandos terminarem a tarefa designada, reúna-os num grupo para 
discutir a sua experiência. 

Você também pode convidar 2 ou 3 participantes para partilhar a sua situação de conflito, 
para que os outros forneçam respostas adicionais e os ajudem com mais e diferentes 
perspetivas da outra pessoa. 

Instruções: 

Cada participante deve preencher a ficha individualmente e depois formar um grupo para 
refletir sobre o processo de acordo com as questões de reflexão. 

 

Folha de no lugar do outro 

 

Pense numa situação em que estava em conflito com outra pessoa. Considere 
cuidadosamente a perspetiva da outra pessoa ao responder a essas perguntas. Lembre-se de 
olhar para a situação apenas do ponto de vista da outra pessoa. 

 

1. Na sua opinião, qual é/era o problema? 

……………………………………………………………………… 

2. O que o causou? 
…………………………………………………………………… 

3. O que está a sentir?  
……………………………………………………… 

4. Como descreveria o evento?  

……………………………………………………………………… 

5. O que gostaria que acontecesse para resolver o conflito? 
……………………………………………………………………… 

 

Questões para reflexão: 

1. Qual foi a sensação de estar no lugar de outra pessoa? 

2. De que forma a sua compreensão da perspetiva da outra pessoa mudou? 

3. Quais são algumas maneiras pelas quais podemos ter certeza de que estamos interpretando 
as emoções de outra pessoa com precisão, de uma maneira não confrontadora? 
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4. De que forma isso pode influenciar a probabilidade de transformar o conflito em algo 
produtivo? 

5. Como esta atividade beneficia a equipa? 

6. O que fará de diferente na próxima vez que se envolver num conflito? 

 

Atividade 5: Role-play de situações da vida real 

Informação para o programador de TI: Tipo de atividade B: sala de reunião 

 

Tipo de atividade: Role-play 

Objetivos de aprendizagem: A atividade ajudará os formandos a compreender e ter empatia 
por alguém que discorda deles e generalizar o ensino de resolução de conflitos para a vida 
real, por meio de prática suficiente num ambiente seguro. 

Especificidades: Atividade de grupo  

Materiais necessários: 2 cenários 
Duração: 1-1,5 horas 
 
Informações úteis para o formador: 

Informe os participantes que irão realizar 2 role-plays diferentes, como objetivo de praticar a 
resolução de conflitos num ambiente seguro. Peça aos participantes para formarem pequenos 
grupos de 3 pessoas (3 funções: cliente - profissional - observador). Atribua a cada participante 
um dos dois cenários (podem encontrá-los na plataforma STRENGTh online ou em forma de 
download). Convide-os a estudar cuidadosamente o cenário e o role-play de acordo com as 
seguintes instruções: 

-Participantes que desempenham o papel de “cliente” descrevem a sua opinião e a sua raiva, 
de onde vem essa raiva; 

-Participantes que desempenham o papel de profissional focam-se no que está a ser dito com 
interesse genuíno e encorajam o “cliente” a falar para se acalmar. 

- o observador faz anotações sobre as reações do profissional e do cliente 

Todos os participantes devem assumir todas as 3 funções. 

Cada role-play deve durar cerca de 5 a 10 minutos. No final de cada um, os participantes 
resumem quão bem o profissional geriu o incidente e quão bem demonstrou comportamentos 
cooperativos ativos ou se havia algo mais que poderia ter feito. Devem ser observadas as 
estratégias, métodos, palavras que se mostraram eficazes para a resolução de conflitos e 
aquelas que podem ser ineficazes. Os participantes que representam o “cliente” expressam 
como se sentiram e o que poderia ser diferente, o que os ajudou ou não a se acalmarem. Os 
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observadores concentram-se nas reações de ambos os participantes e no que parecia estar a 
funcionar bem e no que não estava. 

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

Instruções: 

Trabalho em pares (2-3 pessoas) 

Estude o seu papel e aja de acordo. 

Cliente: descreva a sua opinião e expresse a sua raiva (de onde vem essa raiva). 

Profissional: concentre-se no que está a ser dito com interesse genuíno e incentive o "cliente" 
a falar para se acalmar 

Observador: anote as reações do profissional e do cliente 

 

2 Cenários 

Cenário A: Louis É Atacado Pessoalmente 

Louis, um profissional de carreira, organiza regularmente fóruns onde os empregadores 
apresentam o seu campo profissional. Louis primeiro entrevista os empregadores. Mais tarde, 
os participantes podem fazer perguntas. No início de um fórum com 20 participantes, Louis 
acaba de entrevistar o diretor-gerente de uma grande empresa da região. O convidado gosta 
de conversar e começa a desviar-se do assunto, de modo que Louis o interrompe após um 
minuto com uma pergunta que o remete a oportunidades de emprego. Nesse momento, um 
dos participantes do fórum grita repentinamente com Louis, mandando-o “calar a boca” e 
deixar o convidado falar. 

Cenário B: Maria a Mãe Conflituosa 

Helen, uma estudante, frequenta um programa de aconselhamento profissional juntamente 
com a sua mãe, Maria. Maria é uma analista financeira que possui a sua própria empresa. Ela 
quer que Helen estude economia para que Helen possa assumir o controlo da empresa no 
futuro. Quando Robert, o profissional, anuncia que Helen expressou o seu interesse em se 
tornar professora num questionário de interesse profissional, Maria fica chateada e começa 
a gritar com Robert. Ela afirma que o questionário de carreira é inválido porque conhece a 
filha melhor do que ninguém e sabe o que é mais adequado para ela. 
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Questões para reflexão: 

- Qual foi a sua experiência geral nesta atividade? 
- Quão difícil foi tentar evitar conflitos e acalmar o cliente? 
- Quais técnicas se mostraram mais eficazes/ineficazes? 
- Como esta atividade o ajuda a avançar no processo de aconselhamento em termos de 

cooperação e gestão de conflitos? 
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5.3 Exercícios de autoavaliação 
As perguntas a seguir ajudarão-no a refletir sobre o material educacional da secção e a avaliar 
sua compreensão sobre os conceitos básicos relevantes e sobre a formação teórica. (5 
perguntas para cada secção) 

Questão 1: 
Influência refere-se a: 

1. a compreensão dos seus próprios pontos fortes e valores e ser capaz de expressá-los 
para induzir as respostas desejadas de outros   

2. a capacidade de resolver mal-entendidos e conflitos de recursos de forma 
construtiva 

3. a capacidade de construir e gerir relacionamentos, de dar e aceitar ajuda e de firmar 
acordos de cooperação 

4. a compreensão das emoções ocultas 

 

Questão 2: 
A resolução de conflitos está intrinsecamente ligada a …………….  

1. diversidade e competências de escuta ativa 
2. competências de cooperação e negociação 
3. competências de cooperação e diversidade 
4. diversidade e competências de empatia 

 

Questão 3: 
Negociação eficaz significa que os profissionais colaboram nas decisões e constroem 
relacionamentos saudáveis por meio do trabalho com seus clientes. 

1. Certo  
2. Errado 

 

Questão 4: 
Qual das afirmações a seguir está errada? 

1. Mesmo que a vontade e a postura positiva do cliente sejam fatores que contribuem 
para o resultado geral, a prática colaborativa do profissional é a única dimensão a 
contribuir exclusivamente para a perceção do profissional de colaboração. 

2. Os profissionais colaborativos são flexíveis e ativamente envolvidos no processo de 
mudança com os seus clientes. 
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3. Ao formar uma relação de cooperação, o profissional trabalha juntamente com o 
cliente para criar uma nova compreensão da experiência do indivíduo, permitindo a 
transformação. 

4. Os profissionais devem atuar como uma figura de autoridade, poi têm maior 
conhecimento e compreensão.  

 

Questão 5 
A tomada de perspectiva é importante para que uma cooperação eficaz seja alcançada. 

1. Certo 
2. Errado 
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5.4 Recursos para um estudo mais aprofundado – Referências 
 

O almoço: https://www.youtube.com/watch?v=epuTZigxUY8 

David Eagleman: https://www.youtube.com/watch?v=S6kGUdQSa_k&t=1s  

Desigualdades Sociais https://www.youtube.com/watch?v=4K5fbQ1-zps 
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