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Atividade 1 – Identificar a tolerância/Quão confortável estou? 

Tipo/método de atividade:  Autoconsciência 

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: “Quão confortável estou?” questionário 
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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. 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. 
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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. 

Questionário + pdf para imprimir 

Situação Nada 
confortável 

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 num 
equipamento social.  

1 2 3 4 

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

1 2 3 4 

O seu dentista tem HIV 
positive. 

1 2 3 4 

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 
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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 
Critão 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 

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 
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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?  
 


