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

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 
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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 (online e pdf 
para imprimir). 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 refletir 
sobre a sua experiência. 

 

 

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.” 
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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 

Verificar perceções 

Divulgar situações semelhantes 

 


