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Atividade 6 – Reformular o dilema  

Tipo de atividade: Role playing 

Objetivos de aprendizagem: Este exercício visa preparar o profissional com a competência de 
reflexão efetiva sobre o dilema do cliente da forma mais clara e aberta possível. Esta técnica permite 
ao cliente pesar os prós e os contras de cada opção antes de tomar a sua decisão, pensando nos 
resultados possíveis de maneira lógica e informada. Desta forma, o cliente sente-se muito mais no 
controlo da situação.  

Especificidades: Atividade de grupo (2 pessoas– trabalho de pares) 
Duração: 30 minutos 
Material necessário: 6 afirmações (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 6 afirmações. Explique que cada 
um deve ocupar os dois papéis, o do cliente (expressando as informações uma a uma) e o do 
profissional, exercitando a reflexão e tentando reformular o dilema do cliente. Cada um dos 
formandos deve escolher 3 afirmações do outro formador) para desempenhar o papel do 
profissional. 

Ao terminar o role-play, reúna todos os formandos num grupo para partilharem as suas 
experiências. 

 

Instruções:  Assuma o papel do cliente e expresse as afirmações feitas uma a uma. A pessoa ao seu 
lado assume o papel de profissional e tenta afastá-lo de um dilema reformulando o seu dilema para 
fazê-lo pensar nas opções abertamente. Faça o role-play do diálogo. Mude os papéis (escolha 3 
afirmações para cada pessoa praticar como profissional). 

Exemplo:  

Cliente: “Não tenho a certeza se devo fazer uma pós-graduação ou optar por encontrar um emprego 
relacionado com os meus estudos.” 

Profissional: “Se entendi bem, o seu dilemma é se prefere fazer um mestrado ou um trabalho 
relacionado com os seus estudos.” 

 

Afirmações 

1) Moro no país há 7 anos, mais 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? 

2) Estudar no exterior abrirá os meus horizontes e minhas perspetivas de carreira no future, mas é 
bastante caro. 

3) Morar com o meu namorado vai-me poupar dinheiro, mas não vou concentrar-me tanto nos 
estudos. 

4) Renunciar ao emprego vai-me salvar da rotina, mas não sei se irei encontrar algo mais motivador 
e desafiador em breve.  
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5) Tenho um emprego estável com um salário razoável. Trabalhar sozinho não é um risco porque 
conheço o trabalho, mas não haverá uma renda estável. 

6) Não me sinto bem o suficiente parqa seguir uma carreira nessa área. Não sei se procuro um 
emprego relacionado ou me inscrevo para um seminário de treino. 

 

Questões para reflexão:  

● Conseguiu reformular o dilema do seu cliente? 
● Quais são os seus sentimentos sobre o processo? 

 

 


