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Atividade 9: Linguagem corporal  

Tipo de atividade: Role-play 

Objetivos de aprendizagem: O objetivo deste exercício é enaltecer a importância das ações não-
verbais no processo de aconselhamento. Os participantes vão concentrar-se na linguagem corporal 
e como os não-verbais podem interferir no processo de aconselhamento. 

Especificidades: Atividade de grupo (pelo menos 2 pessoas são necessárias para o role-play e uma 
terceira como observador) 

Duração: 40 minutos 
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Notas úteis para o formador: 

A atividade será implementada em pequenos grupos (3 pessoas-3 funções). Os participantes são 
divididos em três grupos: Clientes, Profissionais e Observadores. Apresente-lhes as instruções da 
atividade, da seguinte forma: O “cliente” narra uma experiência que deseja partilhar. O 
“profissional” esforça-se ao máximo para encorajar o cliente com vozes, linguagem corporal, 
expressões faciais e gestos, mas sem pronunciar palavras reais. O observador faz anotações sobre 
as reações de ambos os participantes. Este exercício vai durar cerca de 5 minutos. Em seguida, 
mudam de papéis. Todos os participantes devem assumir todas as 3 funções. Depois de terminar o 
role-play, juntam-se em grupo para discutir com os outros formandos.  

 

Instruções: Divida em grupos de três (cliente, profissional e observador). Como cliente, lembre-se de 
uma experiência que deseja partilhar. Como um profissional, faça o seu melhor para encorajar o 
cliente com vozes, linguagem corporal, expressões faciais e gestos, mas sem pronunciar palavras 
reais. Como observador, anote qualquer observação útil que possa ajudar no processo de 
aconselhamento. Cada role-play durará 5 minutos. Em seguida, mude os papéis. 

 

Questões para reflexão:  

● O que percebeu após esta atividade? 
● Quão úteis foram as ações não-verbais no processo de aconselhamento? 
● Quais deles foram os mais eficazes? 

 


