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Atividade 8 Profissional enganador 

Tipo de atividade: Role-play 

Objetivos de aprendizagem: Este exercício visa trazer à superfície erros comuns que o profissional 
pode cometer enquanto ouve a história de vida do seu cliente numa sessão. Também mostra como 
estes erros afetam a atitude do cliente, os seus sentimentos e a relação entre o profissional e o cliente 
em geral. 

Especificidades: Atividade de grupo (pelo menos 3 pessoas- uma será o profissional e a outra o cliente 
e 1 facilitador) 

Duração: 40 minutos 
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Notas úteis para o formador: Esta é uma atividade de role-play, onde terá que guiar os participantes 
para a execução de acordo com o script. Deve orientar a conversa entre o cliente e o profissional com 
o seguinte guião: 

- O cliente pensa num problema relacionado com a carreira e deve tentar ser o mais concreto 
possível no que vai dizer. Começa a narrar a sua história, descrevendo também os sentimentos. 

- O profissional interrompe e faz uma pergunta. 

- O cliente continua a narrar. 

- O profissional muda repentinamente o tópico da discussão. 

- O cliente tenta redirecionar a conversa para o que o preocupa. 

- O profissional parece distraído com outra coisa: relógio, papéis, algo que está a acontecer. 

- O cliente continua a falar e expressa o seu sentimento sobre o seu problema. 

- O profissional interrompe-o e finaliza a frase. 

- O cliente, confuso, tenta continuar com a sua história. 
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Questões para reflexão:  

● Para os que estão no papel de profissionais: Como é que o cliente se deve sentir?  
● Para aqueles no papel de cliente: Expresse como se sentiu sobre a atitude do 

profissional e se conseguiu expressar-se 

 

 


