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Atividade 7 – Motive as perguntas da entrevista 

Tipo de atividade: Role playing 

Objetivos de aprendizagem: Este exercício de paráfrase não visa apenas reformular com sucesso o 
que está a ser dito, mas também motivar o cliente a continuar as suas revelações sobre o que o 
preocupa e as suas emoções a respeito desse assunto. Ao encorajar o cliente a falar, o cliente é 
ajudado a tomar uma decisão informada sobre qual ação ou plano de ação é mais adequado para si 
e resolver quaisquer dilemas ou questões de indecisão que possa ter. 

 

Especificidades: A atividade pode ser realizada individualmente, mas resulta melhor em grupo.  

Duração: 45 minutos 

Materiais necessários: Lista de 10 afirmações (link e pdf para imprimir) 
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Informação útil para o formador: 

Em caso de atividade individual: Informe aos formandos que serão fornecidas 10 afirmações, para 
as quais terão de parafrasear o conteúdo utilizando uma pergunta de entrevista motivadora. Quando 
terminam a atividade, voltaram para o grupo para refletir sobre a sua experiência. 

Atividade em grupo: reúna os formandos em duplas e forneça-lhes as 10 afirmações, nas quais eles 
devem representar (profissional e cliente). Informe-os de que cada um deve ocupar os dois papéis, 
fazendo uma paráfrase do conteúdo da afirmação, usando uma pergunta de entrevista motivadora. 
Cada um dos formandos deve escolher 5 afirmações (diferentes das afirmações do outro 
formandor) para desempenhar o papel do profissional. Ao terminar o role-play, reúna todos os 
formandos num grupo para partilharem as suas experiências. 

 

Instruções:  

Leia atentamente cada uma das afirmações e tente parafrasear o seu conteúdo ao escrever uma 
pergunta de entrevista motivadora. 

No caso de trabalhar em duplas, assuma o papel do cliente e expresse as falas uma a uma. A pessoa 
ao seu lado assume o papel do profissional e tenta parafrasear o que está a ser comunicado por si 
(como cliente) usando uma pergunta de entrevista motivadora. Mude os papéis (escolha 5 
afirmações para cada pessoa praticar como profissional) 

EXEMPLO: Cliente: gostaria de obter uma posição superior na minha organização. 

Profissional: Está dizendo que gostaria de ter mais responsabilidades? 

 

Afirmações 

1) Sinto-me inseguro por trabalhar por conta própria, pois o meu ordenado não é fixo. 

2) Não sei se conseguirei aceitar esta oferta de emprego que implica atingir uma meta de vendas 
mais exigente, quase o dobro. 

3) Nenhuma das escolhas me satisfaz. Tenho que procurar algo novo.  

4) Estudar finanças vai prender-me a trabalhar num escritório e eu gosto de viajar.  

5) Trabalhar depois de terminar o curso é uma opção muito boa, mas tenho sede de aprender. 
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6) As pessoas falam que trabalhar como secretária já não tem tanta procura. Mas é nisso que eu sou 
hábil.  

7) Quero ter a minha própria família, mas não faço o suficiente para dar o passo. 

8) O divórcio criará muitas dificuldades financeiras para mim. 

9) Não estou com vontade de ir trabalhar. Estou entediado. 

10) Eu não gosto de nada. Eu não sei o que estudar.  

 

 

 

Questões para reflexão:  

● Conseguiu fazer as perguntas certas na entrevista motivacional? 
● Foi fácil para todos usarem as perguntas certas?   
● Como cliente, acha que o professional fez as perguntas certas? 
● Quais são os seus sentimentos sobre o processo? 

 
 


