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Atividade 4 – Reflexão das necessidades emocionais e parafraseamento 

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 (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 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: 

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. 
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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: 

● Conseguiu fazer as reflexões corretas sobre o que o seu cliente expressou? 
● Como cliente, acha que o professional expressou os seus sentimentos e palavras de maneira 

precisa? 
● Quais são os seus sentimentos sobre o processo? 


