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Exercício 2 – Entender as emoções  

 

Método/tipo de atividade: estudo de caso, consciência 

Objetivo de aprendizagem:  

O exercício visa ajudar os participantes através de cenários da vida real a reconhecer como os 
clientes se estão a sentir. Em vários casos, o que um cliente descreve pode esconder mais de uma 
emoção. Além da emoção óbvia, existem também algumas emoções subjacentes. Assim, diante de 
diferentes cenários, os participantes têm a oportunidade de se colocarem no papel de um 
conselheiro tendo que lidar com diferentes casos e em cada um deles tentar descobrir quais são as 
emoções subjacentes.  

Especificidades: A atividade pode ser realizada individualmente, mas funciona melhor em grupo 
quando se trata da parte de reflexão. 

Duração: 45 minutos 

Materiais necessários: Cenários & Lista das emoções & Clique na resposta certa no Toolkit 
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Informação útil para o formador: 

No caso de atividade individual: Informe os formandos que serão fornecidos 7 cenários e uma lista 
de emoções. O objetivo da atividade é ler os cenários e combiná-los com 2 emoções que são 
descritas ou estão prestes a ser desencadeadas em cada caso. Eles podem escolher a sua resposta 
na lista fornecida. Quando eles terminarem a correspondência, voltam para um grupo para refletir 
sobre a sua experiência. 

Atividade em grupo: Reúna os formandos em pequenos grupos (2-4 pessoas) e apresente-lhes os 
cenários apresentados e a lista de emoções. Convide-os a adicionar emoções adicionais na lista 
enquanto discutem nos seus grupos os cenários. Quando eles terminarem de combinar as emoções 
com os cenários, juntam-se num grupo para discussão. 

Instruções:  

Leia as seguintes vinhetas e combine-as com as emoções descritas ou prestes a serem desencadeadas 
a cada vez. 

A lista de emoções entre as quais você deve selecionar são: 

Raiva, Medo, Nojo, Tristeza, Ciúme, Surpresa, Desprezo, Traição  
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Cenários 

1. Alberto é um candidato a emprego desempregado que participa numa reunião e apresenta 
sinais de alcoolismo. Alberto e José, o profissional de carreira, conhecem-se de vários 
contextos e ocasiões. Quando José pede a Alberto a sua carteira de identidade, Alberto 
começa a gritar com José e sugere que é culpa de José ele ainda não ter emprego. 

2. Numa sessão de aconselhamento de carreira com Augusta (uma adolescente) e com a sua 
mãe, esta percebe de repente que os seus altos padrões de aprendizagem e comportamento 
da sua filha eram emocionalmente abusivos e não fazia ideia disso. A sua filha alegou que a 
sua mãe tinha arruinado a sua vida. 

3. Numa sessão de aconselhamento de carreira, Augusta (uma adolescente) disse que os altos 
padrões da sua mãe em relação â aprendizagem e comportamento perfeitos da sua filha eram 
emocionalmente abusivos. A sua mãe estava sempre descontente com os resultados da 
menina e com os seus comportamentos, relacionamentos, atividades de tempo livre e 
hobbies. Tudo o que ela fez foi errado para ela. Augusta também reclama que o namorado da 
sua mãe se comportou de forma inadequada ao apalpar Augusta e fazer piadas com conteúdo 
sexual e ela não quer estar na presença dele. 

4. Julia trabalha como Gerente de Recursos Humanos numa grande organização internacional. 
Ela está a ficar cada vez mais stressada no trabalho, pois a empresa está em constante 
mudança e precisa de acompanhar as mudanças, caso contrário perderá o emprego. Ela está 
a trabalhar doze horas por dia, seis dias por semana e não tem tempo livre. Ela começou a 
gritar com os membros da equipa quando eles fazem perguntas e cometem pequenos erros 
no seu trabalho. 

5. Marc tem 58 anos e herdou a casa da família há cinco anos com a morte da sua mãe. É uma 
propriedade substancial num local desejável à beira-mar e o testamento afirmou que seria 
dividido igualmente entre Marc e o seu irmão Frank. Quando Frank enfrentou dificuldades 
financeiras, Marc entendeu que a propriedade precisaria de ser vendida para atender às 
necessidades financeiras de Franc. No entanto, sempre que surgia a questão de vender a 
“casa da mãe”, Marc saía abruptamente da sala ou evitava o assunto, mas não entendia o 
porquê, pois era uma pessoa prática e lógica e os irmãos sempre foram muito próximos. 

6. Thomas casou-se há 4 anos com Helen. Neste momento estão a enfrentar problemas 
recorrentes na sua parceria e ele sente que o principal problema é a interferência da família 
de Helen. Helen teve um relacionamento próximo com a sua mãe e com o seu pai, mas 
nenhum deles aprova o seu relacionamento com Thomas, desde o primeiro encontro. 
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Eventualmente, casaram e tiveram um filho. Os pais de Helen esperam ser visitados 
semanalmente. Thomas sente que isso é desgastante porque eles ignoram-no ou ficam a dizer 
que a filha merecia um marido melhor. 

7. Bill, um garoto de 16 anos, é um excelente aluno. Apesar dos seus esforços, ele nunca recebe 
aprovação dos seus pais, especialmente da sua mãe. Ele sente que eles nunca estão satisfeitos 
com o seu trabalho e conquistas, enquanto demonstram grande admiração pelo seu 
irmãozinho. Ele afirma que eles não prestam atenção às suas necessidades e nem passam 
algum tempo a fazer coisas juntos. Agora, na sessão de aconselhamento de carreira de Olivia, 
Bill não está interessado em discutir as suas necessidades e interesses pessoais relacionados 
à carreira. O seu principal interesse é fazer uma escolha que aborreça os seus pais e os faça 
prestar atenção nele em vez de no seu irmãozinho..  
 
 

Soluções propostas: 
1. As emoções de Alberto são: Raiva, Traição 
2. Emoções da mãe: Surpresa, Tristeza 
3. Emoções de Auguta: Raiva, Nojo 
4. Emoções de Júlia: Medo, Raiva 
5. Emoções de Marc: Raiva, Tristeza 
6. Emoções de Thomas: Tristeza, Desprezo 
7. Emoções de Bill: Desprezo, Ciúme 

 
 

 

Questões para reflexão: 

1. Foi fácil reconhecer as emoções nos cenários apresentados? 
2. Como se sentiu em relação a esta atividade? 
3. Tem alguma outra informação que precise de partilhar com o grupo? 


