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Secção 4:  Escuta Ativa 
 

Definição 

A escuta ativa é a capacidade de se concentrar completamente no que alguém está a dizer, entender 
a sua mensagem, compreender as informações e responder com reflexão. Ao contrário da escuta 
passiva, que é o ato de ouvir alguém sem reter a sua mensagem, esta competência de comunicação 
interpessoal altamente valorizada garante que seja capaz de se envolver e, posteriormente, 
relembrar detalhes específicos sem precisar de informações repetidas. A escuta ativa trata da 
construção de harmonia, compreensão e confiança. 

As competências de escuta não se referem apenas à atenção auditiva; também incluem a observação 
da aparência e do comportamento do cliente. 

A escuta ativa foi descrita como um processo de várias etapas, incluindo fazer comentários 
empáticos, fazer perguntas apropriadas e parafrasear e resumir para fins de verificação (Cramer, 
1998; Gordon, 2003; Turnbull & Turnbull, 1990). 

A escuta ativa refere-se, por um lado, à capacidade de ouvir e focar nas pessoas de uma maneira 
simpática e sem julgamento, que permite que os outros reflitam ideias e sentimentos 
abertamente, enquanto, por outro lado, diz respeito à atenção. 

 

Ouvir 

Ouvir é uma demonstração de que estamos a ouvir e incentiva a exploração contínua do cliente. 
Além disso, trata-se de ouvir com todos os nossos sentidos, prestando total atenção e ouvindo para 
um significado além do que é dito, o que pode envolver o formador para garantir que entendeu 
adequadamente o seu cliente. 

 
Atenção 

Atenção é a capacidade de ouvir e focar nas outras pessoas, de direcionar a atenção para as 
necessidades, sentimentos e cognições dos outros e permanecer atento mesmo quando angustiado. 
A atenção está conceitualmente relacionada à, mas não é sinónimo de empatia ou escuta. O 
comunicador empático deve estar atento, mas o comunicador atento pode não ser empático. Da 
mesma forma, o comportamento de escuta é caracterizado pela atenção, mas o comportamento 
atencioso pode não ser marcado pela atividade de escuta (Norton & Pettegrew, 1979). 
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Carl Rogers (1951) foi talvez o primeiro investigador a explicar alguns dos componentes estilísticos 
da atenção. Isso era principalmente uma função do importante papel que a escuta e a atenção 
desempenhavam na sua abordagem da comunicação terapêutica. Afirma categoricamente que "sem 
atenção não pode haver comunicação". Para Rogers, o comunicador atento "transmite ao locutor 
que vale a pena ouvir a sua contribuição, que, como pessoa, ele é respeitado o suficiente para receber 
a atenção exclusiva de outra pessoa". Numa análise mais profunda, Egan (1998) sugere que a escuta 
ativa envolve quatro componentes: ouvir e responder às mensagens verbais, observar o 
comportamento não-verbal, ouvir o contexto das preocupações dos clientes e ouvir o conteúdo que 
pode eventualmente precisar de ser desafiado. Meier e Davis (1997) descrevem o processo de escuta 
ativa como a base para o aconselhamento. Sugerem que os profissionais demonstram confiança ao 
convidar os clientes a participar, explicando o papel do profissional, orientando e controlando (versus 
liderar) o processo e enfatizando as necessidades dos clientes de serem ouvidos e compreendidos 
(Meier & Davis, 1997). Como ouvir dessas maneiras é essencial para realizar as habilidades básicas 
de aconselhamento (refletir sentimentos e conteúdo, imediatismo, confrontação), os profissionais 
que não ouvem ativamente provavelmente não se sentirão eficazes noutras áreas. 

De acordo com Gearhart & Bodie (2011) a escuta ativa consiste em (a) processos cognitivos, como 
atender, compreender ou interpretar mensagens; (b) processos afetivos, como estar motivado e 
energizado para atender outra pessoa; e (c) processos comportamentais, como a sinalização verbal 
e não-verbal de que uma mensagem foi recebida e compreendida. 

Bodie (2011) desenvolveu a Escala de Escuta Ativa-Empática (EEAE), que captura essas características 
de escuta ao longo de três etapas: (a) deteção, que significa atender e captar ativamente as 
informações verbais e não-verbais; (b) processamento, que significa dar sentido às informações 
verbais e não-verbais e, por fim, sintetizar essas informações num “todo narrativo”; e (c) responder, 
que inclui canalização de volta (por exemplo, acenos de cabeça) e dicas verbais (por exemplo, fazer 
perguntas, parafrasear) para sinalizar que a informação foi compreendida (Gearhart & Bodie, 2011, 
p. 87). Vários estudos de Bodie e colegas mostram que o fornecimento de abordagem centrada na 
pessoa e o apoio não-verbal e afetuoso está intimamente relacionado com a extensão em que os 
apoiantes se envolvem na escuta ativa (Bodie & Jones, 2012; Bodie, Jones, Vickery, Hatcher e 
Cannava, 2014; Bodie, Vickery, & Gearhart, 2013). 

 

Importância das habilidades de escuta ativa 

Algumas das competências básicas esperadas dos psicólogos são a compreensão, consciência, escuta 
eficaz, abordagem empática, determinação de objetivos, formação de relacionamentos, observação, 
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dar feedback, emoção e reflexão de conteúdo, interpretação, adaptação facilitada e monitorização 
do processo (McLeod & McLeod, 2011). 

Espera-se que os profissionais eficazes tenham a capacidade de se adaptar e improvisar várias 
competências, como atender, responder, sondar, desafiar, interpretar e refletir sentimentos 
continuamente, a fim de gerir as circunstâncias flutuantes e mutáveis dentro da sessão de 
aconselhamento (Larson & Daniels, 1998). 

Smaby e Maddux (2011) sugerem que a escuta ativa é uma forma de prova social, permitindo ao 
cliente avaliar se a pessoa à sua frente está pronta e capaz de ajudá-lo. A boa capacidade de escuta 
no aconselhamento estabelece confiança, ajuda o cliente a abrir e revelar os seus pensamentos e 
encoraja-o a partilhar as suas emoções, facilitando assim a recolha de informações valiosas sobre o 
cliente que, por sua vez, ajudariam no processo de aconselhamento. 

Mais importante ainda, o cliente frequentemente encontra soluções para as suas próprias 
preocupações por meio da conversa livre e também permite que o profissional tenha uma visão mais 
profunda dos fatores que podem estar a causar o problema. 

Além disso, de acordo com Rogers e Farson (1987) “a escuta ativa é uma forma importante de 
provocar mudanças nas pessoas. Apesar da noção popular de que ouvir é uma abordagem passiva, 
as evidências clínicas e de pesquisa mostram claramente que a escuta sensível é o agente mais eficaz 
para a mudança da personalidade individual e o desenvolvimento do grupo. Ouvir traz mudanças nas 
atitudes das pessoas em relação a si mesmas e aos outros; também traz mudanças nos seus valores 
básicos e filosofia pessoal. As pessoas que foram ouvidas desta forma nova e especial tornam-se mais 
maduras emocionalmente, mais abertas às suas experiências, menos defensivas, mais democráticas 
e menos autoritárias”. 

Nelson Jones (2013) sugere que a escuta ativa ajuda a estabelecer um relacionamento que faz com 
que os clientes sintam que as suas preocupações são compreendidas, cria uma perceção de 
honestidade, integridade e confiabilidade no relacionamento, minimiza a atitude defensiva do cliente 
e, como resultado, os profissionais podem reunir todas as informações valiosas sobre um cliente e o 
cliente podem experimentar sentimentos e reconhecer o fluxo interno das suas emoções. Além disso, 
a escuta ativa ajuda a superar as diferenças e a compreender melhor um cliente com um conjunto 
diferente de circunstâncias de vida e, ao mostrar compreensão a clientes de diferentes grupos 
culturais, os profissionais são percebidos como tendo status e credibilidade. 

Existem inúmeras situações em que os profissionais podem utilizar a escuta ativa para construir 
relacionamento com os clientes e melhorar a comunicação geral. Dentre eles, os mais frequentes são 
os seguintes: 
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• Informações – obter uma imagem nítida. Isto significa fazer perguntas para descobrir as 
necessidades, instruções e contexto de um cliente. Os profissionais devem verificar novamente 
para garantir que ouviram e compreenderam os detalhes relevantes e que o cliente concorda 
com os factos.  

• Afirmação – afirmar, reconhecer, explorar o problema. Ouvir ativamente uma pessoa que se 
beneficiaria se o seu problema fosse reconhecido pelo médico. O problema pode ou não 
envolver o médico diretamente. Os profissionais podem refletir acerca dos sentimentos do 
cliente e talvez o conteúdo do problema com uma única declaração de reconhecimento ou 
durante um diálogo durante um período de tempo, explorando a dificuldade com mais 
profundidade.  

• Inflamação – resposta a uma reclamação. Quando os clientes dizem ao profissional que estão 
insatisfeitos com eles, quando os criticam ou reclamam. 

Resumindo, a escuta ativa é uma ferramenta eficaz para reduzir a emoção de uma situação. Cada vez 
que o profissional rotula corretamente uma emoção, a intensidade desta dissipa-se como o estouro 
de uma bolha. O cliente sente-se ouvido e compreendido. Uma vez que o nível emocional tenha sido 
reduzido, as capacidades de raciocínio podem funcionar com mais eficácia. Se as emoções estiverem 
intensas, os profissionais devem lidar com as emoções primeiro usando competências de escuta ativa. 
O uso eficaz de competências de escuta ativa pode transformar uma situação desafiadora numa 
situação cooperativa. 

 

Pré-requisitos para ser um bom ouvinte 

Existem certas condições que o profissional deve seguir para ser um bom ouvinte e deixar o cliente 
mais confortável para conversar. De acordo com Rogers, a parte mais importante da comunicação 
interpessoal é a visão humanística consistentemente positiva da natureza humana, que enfatiza que a 
tendência de cada pessoa para a autoatualização deve ser respeitada e apoiada. O princípio mais 
relevante para o significado geral da escuta ativa é a criação de um ambiente adequado que promova 
a comunicação. Essa atmosfera está sujeita a várias condições distintas, de acordo com Rogers. 

Primeiro, a comunicação deve ser genuína, congruente e honesta. Este princípio é bastante óbvio 
porque o comportamento correto de escuta é acompanhado pela formação de uma base de confiança 
mútua. A congruência é uma “correspondência íntima entre o que é experimentado no nível do 
intestino, o que está presente na consciência e o que é expresso para o cliente” (Rogers, 1980 / 1995b, 
p.116). A congruência do profissional é de importância central para a compreensão empática. Além 
disso, pelo seu aspeto externo, denominado genuinidade ou transparência, influencia diretamente na 
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comunicação terapêutica. Isso significa que o profissional não se esconde atrás de uma falsa fachada, 
mas encara o cliente como a pessoa que realmente é na situação imediata. A falta de autenticidade, 
se percebida pelo cliente, é uma grande ameaça para o relacionamento terapêutico: “Os clientes são 
muito percetivos e captam as incongruências como um íman pega num alfinete. Ao fazê-lo, o nível de 
confiança cairá, a intimidade dissolver-se-á e o relacionamento começará a enfraquecer” (Natiello, 
2001, p. 34). 

 
A sigla RRCDAI (REDOL) pode ajudar o profissional a retratar as suas atitudes e valores internos de 
autenticidade e respeito para com o cliente. 

R: O profissional é Relaxado (Relaxed), paciente e natural com o cliente. 

E: O profissional faz um bom Contato Visual (Eye Contact) com o cliente, o que transmite a mensagem 
de que está interessado no que o cliente menciona. Também ajuda a transmitir o seu ponto de vista 
de forma mais eficaz e ajuda a construir a confiança do cliente. 

D: O profissional enfrenta Devidamente (Duly) o cliente eliminando qualquer obstáculo como uma 
mesa que cria uma barreira psicológica para o cliente. 

O: Postura aberta. O profissional garante que a sua postura comunique Abertura (Openess) e 
disponibilidade ao cliente. Pernas cruzadas e braços cruzados podem ser interpretados como 
envolvimento desvalorizado com o cliente ou mesmo indisponibilidade ou afastamento. 

L: O profissional inclina-se em direção ao cliente, de forma discreta, para mostrar interesse e 
envolvimento. Afastar-se do cliente pode transmitir o oposto. 

  
O segundo princípio para uma escuta bem-sucedida e facilitadora é a aceitação, consideração positiva 
incondicional, compaixão ou mesmo apreciação. Essa atitude visa demonstrar que o cliente é 
valorizado como pessoa e que o assunto que comunica é significativo. O profissional deve comunicar 
verbal e não-verbalmente que encara o assunto com interesse e compreensão, sem fazer julgamentos, 
e está sempre atento durante a conversa. Isso facilita a vontade do cliente de se abrir e se sentir seguro 
durante a conversa. Ao expressar carinho e respeito pelo cliente, independentemente das suas 
palavras e ações, os profissionais podem promover o seu próprio senso de autoestima e colocá-los no 
caminho do crescimento pessoal. O princípio da consideração positiva incondicional implica que “o 
terapeuta valorize o cliente de uma forma total e não condicional” (Rogers, 1980 / 1995b). Isso significa 
que a totalidade das experiências do cliente é aceita incondicionalmente pelo terapeuta. A 
consideração positiva incondicional é marcada por "sentimentos de compaixão, cordialidade, respeito 
ou admiração, interesse ou simpatia e outros sentimentos positivos" (Barrett-Lennard, 1998) do 



 

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
 

PROJECT ID: 2019-1-RO01-KA202-063198 

 

profissional para com o cliente, que permeiam a comunicação do profissional. Não é novidade que o 
contato social positivo geralmente diminui o stress e a ansiedade. Atualmente, chama-se de “efeito 
tampão social” (Kikusi, Winslow, & Mori, 2006). Esse efeito está intimamente relacionado ao princípio 
da consideração positiva incondicional. Se o cliente é dominado por emoções ou sentimentos 
negativos, mas observa que o profissional o compreende e permanece calmo - enfrentando todas as 
experiências do cliente com uma postura de aceitação incondicional - o cliente mudará em direção à 
mais calma, devido à ressonância evocada dentro dele. 

A terceira e última pré-condição para a escuta ativa facilitadora, de acordo com Carl Rogers, é a 
empatia. Vivenciar as emoções do cliente transforma completamente a relação entre duas pessoas 
numa absoluta confiança e, junto com os demais princípios mencionados, forma a base de uma 
comunicação que traz vantagens para ambas as partes e é produtiva e significativa. O profissional deve 
exercer empatia, que se refere a ver o mundo através da perspetiva do cliente e aceitar as perceções 
e sentimentos dos clientes como se fossem seus, sem perder os limites e o senso de identidade. O 
profissional escuta atentamente o cliente, entendendo o que significam da melhor maneira, e 
comunica esse entendimento ao cliente de tal forma que este sinta que o profissional o entende em 
grande medida. Isso pode ajudar os clientes a se entenderem mais plenamente e a agir de acordo com 
o que eles entendem. No processo de empatia, o profissional esquece-se temporariamente do próprio 
quadro de referência. O profissional então compartilha esse entendimento com o cliente de uma 
maneira verbal ou não-verbal. 

De modo geral, a escuta ativa é a competência mais importante exigida no processo de 
aconselhamento. Depois de dominado, cria uma perceção de honestidade, integridade e 
confiabilidade no relacionamento cliente-profissional, o que contribui para um forte relacionamento 
de trabalho. 

 

Competências de escuta ativa na prática – Técnicas para usar 

A escuta ativa visa provocar mudanças nas pessoas. Para atingir esse objetivo, depende de técnicas 
definidas - a fazer e a evitar. 

A seguir são apresentadas diferentes técnicas que nos ajudam a ser melhores ouvintes ativos -  
verbais ou não-verbais. 

A. As técnias de escuta ativa verbal incluem: 
1. Repetir/Parafrasear: Para mostrar que estamos a ouvir, temos que repetir de vez em quando 

o que pensamos que a pessoa disse - não repetir, mas parafrasear o que ouvimos com as 
nossas próprias palavras. Por exemplo, “Vamos ver se entendi bem…” ou “Então, está a dizer-
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me que a incerteza sobre quem será o seu novo supervisor está a criar-lhe stress”. Um estudo 
recente descobriu que, embora a paráfrase não faça necessariamente as pessoas sentirem-
se compreendidas, ela cria uma sensação maior de proximidade e intimidade numa conversa. 
Esta é uma parte fundamental para construir confiança e possíveis amizades (Weger et al., 
2010). 

2. Reflectir: Em vez de apenas repetir, devemos refletir sobre as palavras do orador em termos 
de sentimentos - por exemplo, "Isso parece muito importante para si". Refletir sentimentos 
permite que os clientes ouçam os sentimentos que acabaram de expressar e pode ajudá-los 
a compreender melhor as suas respostas emocionais a vários estímulos. 

3. Sumarizar: Isto significa reunir os factos e partes do problema para verificar o seu 
entendimento. Também dará ao cliente a oportunidade de esclarecer informações vagas ou 
expandir a sua mensagem. Por exemplo, “Parece-me que sim…”, “É isso?” ou “O que está a 
dizer é que o seu sistema de gestão de conteúdo atual não atende às necessidades técnicas 
das suas equipas porque não oferece suporte a arquivos grandes”. Resumir é semelhante a 
refletir, exceto que, ao resumir, o profissional deixa claro que está prestes a passar do tópico 
atual. Ao resumir, você explica apenas os pontos principais do tópico geral do orador, os 
detalhes minuciosos que você teve que esclarecer antes não são mais importantes nesta 
parte da conversa. 

4. Sondar: Realizar perguntas para atrair a pessoa e obter informações mais aprofundadas e 
significativas. Existem diferentes tipos de perguntas para usar. 

 Perguntas Abertas 

Realizamos perguntas que mostram que reunimos a essência do que os clientes 
compartilharam e orientamo-los no ato de compartilhar informações adicionais. As 
perguntas abertas são usadas para expandir a discussão. Por exemplo: “Quando ela lhe 
disse isso, como se sentiu?” 

 Perguntas de Reflexão 

Pode ajudar as pessoas a entenderem mais sobre o que disseram - por exemplo, alguém 
diz: “Estou preocupada por não não me lembrar”. Uma boa pergunta reflexiva pode ser 
algo como: "Parece que gostaria de ter alguma ajuda para se lembrar ou está preocupado 
com a sua memória no futuro?" 

 Perguntas Fechadas 
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As perguntas fechadas geralmente podem ser respondidas com uma única palavra. Não 
levam a mais informações, mas podem fazer a pessoa sentir-se mais na defensiva (como 
se a conversa fosse mais um interrogatório do que um dar e receber). Portanto, este tipo 
de pergunta deve ser evitada. 

 Perguntas Hipotéticas 

Perguntas hipotéticas são úteis para visualizar consequências positivas ou negativas de 
algumas ações e para considerar diferentes alternativas de ações. O cliente pode sentir-
se mais confortável ao abordar o problema hipoteticamente. Por exemplo: “Se tivesse que 
tomar uma decisão em relação à sua carreira, como faria?” ou "Se estivesse nessa posição, 
o que gostaria de fazer?" 

 
5. Breve afirmação verbal:  Afirmações curtas e positivas ajudarão o cliente a sentir-se mais 

confortável e mostrar que estamos envolvidos e capazes de processar as informações que 
estão a ser fornecidas. Pequenas afirmações verbais ajudam-nos a continuar a conversa sem 
interromper o cliente ou o seu fluxo. Exemplo: “Eu entendo.”, “Eu vejo.”, “Sim, isso faz 
sentido.” e “Eu concordo.”. Essas afirmações funcionam para demonstrar uma compreensão 
do que foi dito (Jefferson, 2002), ou reivindicar compreensão, interesse, concordância e 
atenção (Schegloff, 1982). 

6. Rotular Emoções: Colocar os sentimentos em palavras muitas vezes ajuda a pessoa a ver as 
coisas de forma mais objetiva. Para ajudar o cliente a começar, usamos “abridores de portas”. 
Por exemplo, “Estou a percebera que está a sentir-se frustrado/preocupado/ansioso…”. 

7. Amplificar: Enfatizar um aspeto importante ou positivo da situação. 

8. Focar a comunicação no momento presente - aqui e agora - Uma situação passada é trazida 
para o presente ao fazer perguntas como: “O que está a sentir agora?”, “O que acha disso?”, 
“O que sabe agora?”. 

9. Demonstrar preocupação/demonstrar empatia: Devemos ter a certeza de que o cliente 
entende que somos capazes de reconhecer as suas emoções e compartilhar os seus 
sentimentos. Ao mostrar compaixão, em vez de apenas a sentir, somos capazes de nos 
conectar com o cliente e começar a estabelecer um sentimento de confiança mútua. Por 
exemplo: “Estou ansioso para ajudar; Eu sei que está a passar por alguns desafios difíceis.”. 
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10. Validar: Reconhecer os problemas, questões e sentimentos do cliente. Ouça abertamente e 
com empatia e responda de uma forma interessada. Por exemplo: “Agradeço sua disposição 
em falar sobre um assunto tão difícil…”. 

11. Pausa eficaz: Faça pausas deliberadamente em pontos-chave para dar ênfase. Isto dirá à 
pessoa que o que é comunicado é muito importante para o ouvinte. 

12. Silêncio: Devemos possibilitar silêncios confortáveis, com o objetivo de desacelerar a partilha. 
Damos ao cliente tempo para pensar e também para falar. O silêncio também pode ser muito 
útil para difundir uma interação improdutiva. 

13. Mensagens do “eu”: Ao usar o “eu” nas nossas afirmações, focamos no problema, não na 
pessoa. Uma mensagem do “eu” permite que a pessoa saiba o que sentimos e porquê. Por 
exemplo: “Sei que tem muito a dizer, mas preciso…”. 

14. Lembre-se de informações partilhadas anteriormente: Tentar lembrar-se de conceitos-
chave, ideias ou outros pontos críticos que o cliente partilhou connosco no passado é uma 
boa técnica. Demonstra que não estamos apenas a ouvir o que eles estão a dizer, mas também 
podemos reter informações e lembrar detalhes específicos. Por exemplo: “Na semana 
passada, mencionou novas ideias sobre como lidar com o seu chefe. Implementou alguma?”. 

15. Revelar experiências semelhantes para mostrar compreensão: Discutir situações 
comparáveis não apenas mostrará ao cliente que interpretamos com sucesso a sua 
mensagem, mas também pode ajudar a construir relacionamentos. Se o cliente partilhou um 
problema, fornecer informações sobre como resolvemos desafios semelhantes é valioso para 
outras pessoas. Exemplo: “Eu também estava em conflito sobre voltar ao trabalho após o 
nascimento do meu filho.” Porém, temos que salientar que os profissionais podem divulgar 
informações pessoais sobre si mesmos a um cliente apenas em circunstâncias limitadas. Só 
deve ser usado se beneficiar o processo de aconselhamento e se parecer essencial para ajudar 
os profissionais a se relacionarem com o cliente de forma mais eficaz. 

16. Redirecionar: Se alguém está a mostrar sinais de ser excessivamente agressivo, agitado ou 
zangado, é hora de mudar a discussão para outro tópico. 

 

B. Técnicas não-verbais 



 

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
 

PROJECT ID: 2019-1-RO01-KA202-063198 

 

As técnicas não-verbais também desempenham um papel importante na escuta ativa e devem ser 
praticadas por profissionais. Porém, devemos ter cuidado, pois algumas dessas técnicas podem não 
ser apropriadas em certas situações ou culturas. Entre as dicas não-verbais mais frequentes que 
mostram compreensão estão: 

1. Sorrisos e acenos 

Oferecer ao cliente alguns acenos simples mostra que entende o que estão a dizer. Um aceno com a 
cabeça é uma dica útil e de apoio, e não necessariamente comunica que concorda com o mesmo - 
apenas que é capaz de processar o significado de sua mensagem. 

Como um aceno de cabeça, um pequeno sorriso encoraja o cliente a continuar. No entanto, ao 
contrário de um aceno de cabeça, comunica que concorda com a mensagem ou que está feliz com o 
que têm a dizer. Um sorriso pode substituir uma curta afirmação verbal para ajudar a dissipar 
qualquer tensão e garantir que o cliente se sinta confortável. 

Se combinarmos o sorriso com acenos e o ocasional "uh-uh", a pessoa que está a falar connosco 
sentirá que estamos a prestar atenção à sua mensagem. 

Sorrir e balançar a cabeça nem sempre é apropriado, é claro. Não devemos sorrir se estamos a ouvir 
más notícias ou a ser repreendidos. Também não devemos balançar a cabeça quando não 
concordamos com o que estamos a ouvir. Em ambos os casos, um simples “entendo” ou “entendi” 
seria suficiente. 

2. Evite movimentos distraídos 

Estar quieto pode comunicar o foco. Para fazer isso, devemos tentar evitar movimentos como olhar 
para o relógio ou telefone, suspirar audivelmente, rabiscar ou bater com uma caneta. Devemos 
também evitar trocar comunicações verbais ou não-verbais com outras pessoas que estejam a ouvir 
o cliente. Isto pode fazer com que o cliente se sinta frustrado e desconfortável. 

3. Mantenha contacto visual 

Olhar diretamente para alguém demonstra que tem toda a nossa atenção e que a estamos a ouvir. 
Temos que nos certificar de que mantemos o nosso olhar natural, ao usar acenos e sorrisos para 
garantir que os estamos a encorajar em vez de fazer o cliente sentir-se intimidado ou inquieto. 
Devemos estar cientes de que, em algumas culturas, o contacto visual pode ser visto como 
desrespeitoso. 

4. Linguagem corporal 
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Estar relaxado é uma ótima maneira de convidar alguém para falar sobre si mesmo! Inclinar-se 
ligeiramente para a frente na cadeira demonstra que estamos dando toda a nossa atenção, a ouvir 
ativamente o que nosso cliente está a dizer. Comunicamos muito com os nossos movimentos 
corporais. Por exemplo, sentar com os braços e as pernas cruzados, encurvados, pode dar a 
impressão de que colocamos uma barreira e não estamos a ouvir ou interessados. Balançar os braços 
também pode ser uma grande distração. Além disso, franzir a testa ou levantar as sobrancelhas pode 
transmitir repulsa ou julgamento que pode desligar o cliente, enquanto sorrir em momentos 
apropriados demonstra calor humano que ajuda a construir confiança e desenvolve o 
relacionamento (Griffin, 2006). 

 

Bloqueadores de escuta ativa 

No entanto, a boa escuta tem os seus desafios. Muitos de nós adotamos vários hábitos que dificultam 
a escuta ativa durante uma conversa. Os seguintes obstáculos à comunicação podem interromper a 
mesma e devem ser evitados: 

 Perguntas de “porquê”. Tendem a deixar as pessoas na defensiva. 
 Garantia rápida, ao dizer coisas como, "Não se preocupe com isso.". 
 Dar conselhos específicos, porque muda a dinâmica da conversa. Por exemplo: “Acho que a 

melhor coisa a fazer será mudar para uma vida assistida.”. 
 Procurar informações e forçar alguém a falar sobre algo sobre o qual prefere não falar. 
 Paternalista, porque faz a outra pessoa sentir pena. Por exemplo, “Pobrezinho, sei 

exatamente como se sente”. 
 Pregar, porque faz de si o especialista na situação. Por exemplo, “Deveria…” ou “Não 

deveria…”. 
 Interromper, porque mostra que não está realmente interessado no que a outra pessoa está 

a dizer (Grohol, 2020). 
 

Consequeências da falha de escuta ativa 

A presença de bloqueadores de escuta ativa ou de falha de escuta ativa pode ser experienciada pelo 
cliente como rejeição, indiferença, desaprovação, deceção e, eventualmente, pode desligar-se do 
processo de aconselhamento. 

 

Escuta ativa: o que FAZER e o que NÃO FAZER 
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Resumindo, os profissionais devem (Johnson, 2008): 

1. Dar ao cliente toda a atenção. 
2. Ouvir sem fazer julgamentos ou tomar posição sobre um assunto.  
3. Obter uma compreensão da situação do ponto de vista do outro. 
4. Repetir a conversa de volta para o cliente, com as suas próprias palavras, fornecendo a sua 

interpretação ou compreensão do significado do cliente (parafrasear). - Repita o que ouviu 
para verificar a precisão. Use as palavras exatas do cliente quando tiver dúvidas de que ouviu 
com precisão; mais frequentemente, é melhor parafrasear o que foi dito. 
Ao refletir o conteúdo do que está sendo dito de volta ao cliente, verifique se entendeu a 
mensagem. Retribua ao cliente os seus sentimentos, bem como o conteúdo (por exemplo, 
como se sentiu quando…? Como é que isso o afetou? Parece que ficou realmente irritado). 

5. Seja o mais preciso possível ao resumir o significado do cliente o máximo que puder. 
6. Tente novamente se parafrasear não for preciso ou bem-recebido.  
7. Permita que o cliente termine os pensamentos sem interrupção. Geralmente inclui breves 

períodos de silêncio, como alguns segundos. Pode ser necessária alguma prática antes de 
saber quanto tempo esperar antes de dar algum tipo de resposta. Se não tiver a certeza, é 
sempre melhor esperar muito tempo do que falar muito cedo e interromper os pensamentos 
do cliente. 

8. Mostre que sua atenção está focada. Faça contacto visual, incline-se para o cliente quando o 
seu interesse aumentar e partilhe qualquer humor com um sorriso ou outra resposta natural. 

9. Desafie de maneira subtil e não ameaçadora. Por exemplo, uma declaração como “Isso é 
impossível.”, deve ser parafraseada como: “Parece impossível para si agora” ou uma 
declaração: “Não há nada que eu possa fazer”, pode ser parafraseada como “Não pode, 
encontre qualquer coisa que possa reparar”. 

10. Não tente forçar a conversa, permita silêncios - e esteja atento à linguagem corporal, observe 
as mudanças e responda de acordo. 

11. Como etapa final, mas não antes, os clientes podem optar por partilhar situações semelhantes 
que vivenciaram ou os seus próprios pontos de vista sobre o problema. Podem até partilhar 
uma opinião completamente diferente daquela expressada, desde que essa partilha seja feita 
depois de entenderem o que lhes foi comunicado. 

Por outro lado, os profissionais devem abster-se de: 

1. Falar sobre si mesmo e apresentar as suas próprias reações ou comentários bem-
intencionados. 

2. Mudar de assunto e pensar sobre o que vão dizer a seguir. 
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3. Aconselhar, diagnosticar, tranquilizar, encorajar, criticar ou provocar um cliente. 
4. Deixar de fazer contacto visual. Interrupções do contacto visual são normais e esperadas, mas 

a total falta de contacto visual indica falta de atenção.  
5. Usar “mm” ou “ah” exclusiva ou inadequadamente. 
6. Fingir ter compreendido a pessoa ou o seu significado, caso não o tenha feito.  
7. Distrair-se com outros pensamentos ou eventos próximos e perder o foco. Sonhar acordado 

enquanto finge ouvir provavelmente só vai frustrar o cliente. 
8. Permitir que o cliente desvie para um tópico menos significativo, porque sente que o 

profissional não entende. 
9. Consertar, mudar ou melhorar o que o cliente disse – ou terminar as frases. / Apressando 

desta forma o cliente. Isto pode ser um desafio, especialmente quando o cliente entra em 
detalhes excessivos ou não relacionados para contar a sua história. Faça o possível para 
encorajá-los educadamente a seguir em frente com o assunto.  

10. Preencher cada espaço com conversa. 
11. Ignorar os seus sentimentos na situação. 
12.  Interromper uma frase. Mesmo que haja uma longa pausa, deve-se primeiro encorajar a 

conclusão do pensamento do cliente. 

 

Métodos para melhorar as Competências de Escuta Ativa 

 

Role playing 

Role-play é um método de estimulação cognitiva usado numa ampla variedade de contextos e áreas 
de conteúdo (Rao & Stupans, 2012). Essencialmente, é uma prática em que os formandos assumem 
funções específicas – geralmente aquelas nas quais não estão familiarizados – e representam-nas 
num cenário baseado em casos com o propósito de aprender o conteúdo do curso ou compreender 
“conceitos complexos ou ambíguos” (Sogunro, 2004). O Role-Play é um método de representar 
formas específicas de interagir com outras pessoas numa situação imaginária (Byrne, 1986) e de 
promover a interação entre os formandos e aumentar a motivação (Ladousse, 1995). Além disso, 
Budden (2006) afirma que o role-play é uma atividade de falar quando nos colocamos no lugar de 
outra pessoa ou numa situação imaginária.  

Quando os formandos aproveitam as competências que aprenderam na teoria e as colocam em 
prática, criam um vínculo cognitivo mais profundo com o material, tornando mais fácil aprenderem 
(Johnson & Johnson, 1997). Finalmente, o uso do role-play como ferramenta de treino ajuda os 
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formandos a mudar comportamentos e a usar as melhores práticas em ambientes do mundo real 
(Beard, et. Al., 1995). 

Por meio do role-play, os formandos podem melhorar as suas competências de escuta ativa, pois 
podem praticar as técnicas aprendidas. Estando envolvidos no desempenho de papéis, os formandos 
aplicam os seus conhecimentos a um determinado problema, refletem sobre as questões e as 
opiniões dos outros, ilustram a relevância das ideias teóricas, colocando-as num contexto do mundo 
real, e ilustram a complexidade da tomada de decisão (Pavey e Donoghue, 2003. 

A revisão da literatura de Aspegren (1999) sobre como o estudante de medicina aprende melhor as 
competências de comunicação e escuta ativa revelou que o treino experimental, parte do qual é role-
play, produziu resultados muito melhores do que a simples instrução unilateral. 

 

Escuta Ativa e Atenção Plena 

Tanto a escuta ativa quanto a atenção plena concentram-se na importância da atenção e da 
orientação presente (em oposição a ensaiar uma resposta). Por se sobreporem conceitualmente, 
Shapiro e Mariels (2013) sugeriram que o atendimento atento, que é capturado com a observação 
e atuação consciente, deve prever a escuta ativa, pois a atenção plena estimula o profissional a 
orientar-se para o cliente e a permanecer presente. Como uma capacidade metacognitiva que afeta 
o comportamento, a atenção plena encoraja as pessoas a reconhecer não apenas o seu próprio 
estado afetivo no momento presente, mas também as orienta a estímulos contextuais 
momentâneos de uma forma curiosa, aberta e recetiva (Bishop et al., 2004). Esses recursos de 
atenção plena devem influenciar a escuta ativa, o que requer que a pessoa preste atenção aos 
estímulos contextuais para compreender as informações e responder efetivamente à outra pessoa. 
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