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Atividade 5: Role-play de situações da vida real 

 

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  
Duração: 1-1,5 horas 
Materiais necessários: 2 cenários 
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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 (link e pdf para imprimir). 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 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 
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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. 

 

 

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? 

 

 


