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Atividade 3 – Role playing usando perguntas, reflexão e paráfrase 

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 (link e pdf para imprimir)  
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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: 

uma pergunta de esclarecimento para cada declaração 

2 perguntas abertas que encorajariam o cliente a abrir-se e dar informações (têm que encenar o 
diálogo) 

use a reflexão e paráfrase levando em consideração o conteúdo, bem como os sentimentos 
expressos nas palavras do cliente.  

Quando ambos os formandos terminarem de encenar, voltam para o grupo para partilhar com os 
outros formandos as suas experiências. 
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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.  
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Questões para reflexão:  Após terminar o role-play, partilhe a sua experiencia referindo-se ao 
seguinte: 
 

● Encontrou alguma dificuldade nas situações de role-play e quais foram (como profissional e 
cliente também)? 

● Há algo que poderia ter feito melhor se tivesse a oportunidade ou qualquer outras 
técnicas/respostas que pudesse usar? 

● Quais são os seus sentimentos sobre o processo? 
 

 


