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Secção 5: Cooperação 

Breve Descrição 

O objetivo é aumentar as competências dos participantes para gerir relacionamentos de forma eficaz. 
O treino de colaboração deve promover a capacidade dos alunos de construir e gerir 
relacionamentos, de dar e aceitar ajuda e de formar acordos de cooperação. O treino em negociação 
e resolução de conflitos deve apoiar os participantes na abordagem construtiva de mal-entendidos, 
conflitos de valor e recursos. O treino de influência deve promover a compreensão dos alunos sobre 
os seus próprios pontos fortes e valores e apoiá-los a persuadir outras pessoas. 

Objetivos de Aprendizagem 

No final da secção, os profissionais serão capazes de: 

• compreender de forma holística o que significa cooperação e que outros conceitos 
rodeiam em torno da mesma; 

• perceber a importância das competências de cooperação no campo da orientação 
e aconselhamento profissional; 

• aprender quais abordagens teóricas podem contribuir para o desenvolvimento de 
competências de cooperação; 

• fortalecer a sua capacidade de gerir com eficácia os seus relacionamentos com os 
clientes; 

• “cultivar” o sentimento de que o objetivo é comum a todos os membros da equipa 
de que fazem parte de uma unidade, obtendo maior satisfação nas relações entre 
eles, moralmente e com regras e valores comuns; 

• aprimorar e desenvolver competências de resolução de conflitos e negociação, o 
que ajudará a gerir adequadamente as relações interpessoais e a identificar a 
fonte de conflitos e mal-entendidos para que possam ser tratados de forma 
holística, com o objetivo de ajudar os clientes a superar a difícil situação em que 
se encontram, para gerir as suas emoções e atingir os seus objetivos; 
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1.1 Fundamentos teóricos 
 

Definições 

Um ambiente de aconselhamento e relacionamento é um lugar para explorar problemas, ter 
conversas francas, debater potenciais soluções e refletir sobre alternativas. Portanto, as 
competências de cooperação são essenciais para todos os profissionais, pois permitem uma gestão 
de relacionamentos de maneira eficaz.Competências importantes que permitem um profissional agir 
cooperativamente são: 
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Cooperação 

É a capacidade do profissional de construir e gerir relacionamentos, de dar e aceitar ajuda e de 
estabelecer acordos de cooperação. A palavra “cooperação” tem cada vez mais destaque na escrita 
sobre aconselhamento, mais comumente sobre relações entre profissionais e clientes (Anderson, 
1997; Hoffman, 1995; O’Hanlon & Weiner-Davis, 2003). A colaboração teve vários significados, 
incluindo aqueles derivados de abordagens de aconselhamento onde a colaboração do cliente é vista 
como cooperação com as diretrizes do médico (por exemplo, Colson et al., 1988). 

A aliança terapêutica tem sido mais comumente definida como uma reflexão da qualidade e a força 
da relação colaborativa entre o profissional e o cliente (Bordin, 1994; Pinsof & Catherall, 1986). O 
centro conceitual da aliança é a colaboração, definida como "o cliente e o terapeuta formam uma 
parceria contra o inimigo comum da dor deliberada do cliente" (Horvath & Greenberg, 1994, p. 1). O 
conceito de colaboração transmite um senso de trabalho em equipa, parceria, cooperação e trabalho 
conjunto em direção a objetivos comuns (Diamond & Scheifler, 2007). 

Cooperação também significa negociar os objetivos do aconselhamento e decidir sobre um caminho 
para alcançá-los. Também significa expressar diferentes opiniões, preocupações, curiosidade, 
perguntas e ideias sobre a direção do aconselhamento, o que tem sido útil e o que está a faltar no 
aconselhamento e/ou não está a funcionar. Por outras palavras, a colaboração não pretende ser um 
alinhamento perfeito, pelo contrário, significa uma parceria que é vivenciada como aberta, 
respeitosa, energizada e com propósito (Bohart & Tallman, 1999; Duncan & Miller, 2000). 

A cooperação é aprimorada quando clientes e profissionais reconhecem que podem moldar a 
maneira e as realizações dos seus diálogos. Noutras palavras, como negoceiam "continuar" 
(Wittgenstein, 1953) um com o outro pode restringir ou facilitar o seu potencial para continuarem 
juntos. 

Resolução de conflitos e negociação 
Refere-se à capacidade de abordar mal-entendidos, conflitos de valores e recursos de forma 
construtiva (respeitosamente, com o objetivo de resolver um conflito pacificamente). 

A resolução de conflitos está intimamente ligada às competências de cooperação e negociação, uma 
vez que também envolvem a gestão eficaz de conflitos. A resolução eficaz de conflitos refere-se a 
competências como adaptação às motivações psicológicas, preservação da imagem e equilíbrio entre 
diferenças de poder (Roloff, Putman & Anastasiou, 2003). Os resultados da pesquisa (De Dreu & Van 
De Vliert, 1997; Johnson & Johnson, 1998) indicaram que, ao contrário da tendência da nossa cultura 
de evitar conflitos, o conflito, quando gerido de forma construtiva e saudável, é positivo para os 
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relacionamentos e a força de trabalho. Ver o conflito como uma oportunidade de criatividade, 
crescimento e aprendizagem em vez de dor e humilhação é uma reformulação do conflito que ajuda 
a evitar formas ineficazes de lidar com o conflito (Brown & Fisher, 1988; Borisoff & Victor, 1998; 
Coulson, 1996; De Dreu e Van De Vliert, 1997; Kottler, 1994). 

As competências de negociação referem-se a um subconjunto de conhecimentos e comportamentos 
que influenciam o desempenho de “negociação” (Lewicki, 1997). A negociação como um conjunto 
de habilidades é essencial na cooperação, pois permite criar algo novo que nenhuma das partes 
poderia alcançar de forma independente e, assim, resolver problemas complexos por meio da 
“negociação” (Lewicki, 1986). 

A negociação é considerada eficaz quando alguém atinge o seu objetivo final (seja esse o resultado 
final ou um subobjetivo numa colaboração mais ampla) ou quando surge de uma compreensão do 
processo que supera o desempenho mínimo. A negociação eficaz também significa que os 
profissionais colaboram nas decisões e constroem relacionamentos saudáveis por meio do trabalho 
com os seus clientes. 

Influência 
A influência é inerente à cooperação e negociação. Refere-se à compreensão dos seus próprios 
pontos fortes e valores e de ser capaz de expressá-los para induzir as respostas desejadas de outros 
(por exemplo, inspiração). É o poder de afetar ou mudar a forma como alguém se comporta ou pensa 
de maneira indireta ou intangível. Está interrelacionado com um conjunto de competências de gestão 
emocional no sentido de que a influência efetiva requer compreensão emocional, conhecimento e 
projeção das minhas próprias forças e valores para persuadir uma pessoa ou um grupo de pessoas. 
Do ponto de vista do profissional, deve compreender os seus próprios pontos fortes e valores 
(qualidades comportamentais, emocionais e cognitivas duradouras que são características habituais 
do indivíduo) e fornecer apoio enquanto persuade outras pessoas. Devem atuar como um modelo 
exemplar, envolver e motivar os outros e facilitar o pensamento criativo (Bass & Avolio, 2000). 

 

Características de um professional que domina as competências de cooperação 

Os profissionais de carreira devem construir uma aliança sólida com o cliente para serem eficazes. 
Henneman, Lee & Cohen (1995) realizaram uma análise da estrutura do conceito de colaboração e 
propuseram os seguintes atributos essenciais, definindo atributos sem os quais a colaboração não 
pode existir: a. compromisso com um empreendimento compartilhado; b. participação voluntária; c. 
abordagem de equipa; d. planeamento e tomada de decisão partilhados; e. contribuição partilhada 
de experiência; f. uma relação não hierárquica na qual o poder é compartilhado e baseado no 
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conhecimento, em vez de no papel ou título. Mesmo que a vontade e a postura positiva do cliente 
sejam fatores que contribuem para o resultado geral, a prática colaborativa do profissional, como 
escuta profissional, confiança profissional, partilha e relacionamento de apoio, é a única dimensão 
que contribui exclusivamente para a perceção de colaboração do profissional. 

Portanto, os profissionais colaborativos são flexíveis e ativamente envolvidos no processo de 
mudança dos seus clientes (Bachelor, Laverdière, Gamache, & Bordeleau, 2007). 

Ao formar uma relação de cooperação, o profissional trabalha com o cliente para criar uma nova 
compreensão da experiência do indivíduo, permitindo a transformação. Uma parte crucial é o 
reconhecimento do profissional de que uma pessoa em terapia é o especialista na sua própria 
experiência. O terapeuta não age como uma figura de autoridade ou como se tivesse maior 
conhecimento ou compreensão. Podem oferecer as suas próprias sugestões ou perspetivas, mas 
evitam impor as suas próprias ideias ao indivíduo em terapia (Anderson, 2001). 

Em suma, um profissional eficaz o suficiente em cooperação pode ser atribuído com as seguintes 
características: 

• autoconhecimento;  
• autoconsciência; 
• desenvolveu resiliência mental pessoal; 
• conhecimento holístico sobre as suas atitudes, sistema de crenças, pontos fortes, 

características positivas e competências; 
• confiança; 
• honestidade; 
• aceitação pelos clientes; 
• adaptabilidade; 
• criatividade; 
• confidencialidade; 
• respeito pela individualidade; 
• honestidade e clareza em relação aos seus limites; 
• abordagem holística dos problemas do cliente; 
• respeito pela diferenciação e pelas diferentes necessidades de cada um em função da idade 

e do período de vida; 
• compreender a experiência subjetiva de cada membro e a forma como eles percebem o 

processo de aconselhamento;  
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Importância das competências de cooperação em aconselhamento de carreira 

O relacionamento entre o profissional e o cliente é de suma importância. Esse tipo de relação diz 
respeito à emoção, às atitudes e às crenças dos envolvidos no processo de aconselhamento 
(Thwaites, 2007). A qualidade desse relacionamento em evolução determina o resultado do processo 
de aconselhamento mais do que as perspetivas e resultados reais da carreira. 

O comportamento do profissional deve refletir o empoderamento e a aceitação aos olhos do cliente. 
O profissional deve ser percebido como uma pessoa capaz, séria, sensível, honesta, confidencial e 
responsável, que aceita o cliente incondicionalmente e tem o treino e as competências necessárias 
para fornecer orientação (Malkiosi-Loizou, 2012). Para que essas qualidades sejam projetadas e 
aplicadas no processo de aconselhamento, a cooperação é essencial. A cooperação, no âmbito do 
aconselhamento de carreira, inclui oferecer ajuda ao cliente ou à equipa, quando necessário, sempre 
de acordo com os ritmos do cliente ou da equipa e regular o comportamento de forma a que as suas 
ações não sejam mal interpretadas (Salas, Sims & Klein, 2004). Da mesma forma, o processo pelo 
qual um clima de unidade é alcançado entre um profissional e um cliente ou entre um profissional e 
uma equipa é denominado parceria (Salas, Sims & Klein, 2004). 

Além disso, o aconselhamento, como outras formas de interação social, tem divergências e é por isso 
que as competências de cooperação são essenciais. Suponha que o cliente considere as respostas do 
profissional inconsistentes a si próprio com o que é procurado pelo profissional. O profissional, por 
sua vez, pode interpretar tal "inconsistência" como a resistência do cliente em trabalhar 
colaborativamente. Estes problemas podem surgir devido a diferenças de perspetivas e julgamentos. 
Discordâncias como essa são frequentemente associadas a mal-entendidos sobre como o 
relacionamento profissional e os seus procedimentos emergentes são considerados por clientes e 
profissionais (por exemplo, Vera & Speight, 2003). A colaboração pode envolver uma discussão inicial 
de tais expectativas a caminho de um contrato implícito do que a colaboração acarreta. Esta é uma 
visão comum da aliança de trabalho em que profissionais e clientes delineiam arranjos relacionais, 
objetivos e tarefas no início do aconselhamento e aderem a eles depois disso (por exemplo, Horvath 
& Greenberg, 1994). Além disso, o aconselhamento é um processo em que o julgamento do cliente 
e do profissional é solicitado em cada turno de conversação (Strong & Sutherland, 2007). 

A cooperação atende a cada etapa do processo de aconselhamento. Durante a preparação do 
profissional, deve ser capaz de planear e organizar um curso de ação, especificamente estruturado e 
pensado sobre ascompetências, aspirações e objetivos do cliente. Isto só pode ser alcançado por 
meio de conversa honesta e cooperativa entre o profissional e o cliente ao definir os objetivos do 
processo. Da mesma forma, enquanto os profissionais e clientes estão a explorar e a avaliar 
diferentes caminhos educacionais e de carreira, a cooperação ainda é essencial. Os profissionais 
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devem ser capazes de compreender as complexidades por trás das questões de carreira do cliente e 
as razões por trás de possíveis limitações, perceções e hesitações. Nesse ponto, é importante que o 
profissional use os seus próprios pontos fortes para ajudá-lo a encontrar soluções e estabelecer 
metas (Green, Lee, Trask & Reinsheld, 2005). Além disso, a resistência e hesitações do cliente podem 
causar frustração e conflito dentro do processo que pode exigir modificações no plano de 
aconselhamento. Os profissionais precisam de ser adaptáveis, capazes de negociar e gerir conflitos 
para diminuir a tensão e sustentar o relacionamento. Como especialistas, devem ser capazes de 
fornecer caminhos alternativos viáveis e influenciar os seus clientes. 

Com base no acima exposto, desenvolver e melhorar a competência de cooperação dos profissionais 
é essencial, pois é um elemento crucial no processo de aconselhamento e contribui de forma eficaz 
para a solução ou melhor gestão dos problemas e preocupações do cliente, especialmente em 
períodos de crise. 

 

Métodos para a melhoria de competências de cooperação 

Abordagens Cognitivo-comportamentais 
As técnicas cognitivo-comportamentais podem auxiliar os alunos a “rever” alguns dos seus 
pensamentos, atitudes, crenças e comportamentos com o objetivo de resolver problemas e prevenir 
ou negociar um conflito (Ellis, 1973). Com base nessa perspetiva, o profissional tenta ajudar o cliente 
a livrar-se de ideias irracionais e substituí-las por outras lógicas (Malikiosi-Loizou, 1989). 

Portanto, seguirá um procedimento específico: 

• Desenvolver um clima de confiança; 

• Revelar crenças irracionais e ajudar os clientes a tornarem-se totalmente cientes delas; 

• Mostrar-lhes como essas ideias irracionais criam problemas; 

• Ajudar os clientes a mudar essas crenças irracionais e falar para si próprios; 

• Incentive-os a aplicar esses novos conceitos. 

Esse procedimento também pode ser bem aplicado no processo de aconselhamento de carreira. As 
atitudes, crenças e hesitações dos clientes podem afetar o resultado do aconselhamento e até 
mesmo produzir um ambiente de conflito. No início, os profissionais precisam de ser capazes de 
detetar esses problemas e moderar o seu comportamento de acordo. Construindo com confiança e 
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honestidade, escuta ativa e comunicação, os profissionais podem persuadir os clientes a seguir o 
procedimento mencionado acima e chegar a um consenso. 

O coaching também é um método que combina técnicas cognitivo-comportamentais (Grant, 
Curtayne & Burton, 2006). 

• Ter um relacionamento de apoio, no qual os indivíduos podem sentir-se seguros para confiar e 
analisar as suas questões pessoais e profissionais, pode aliviá-los da tensão e do stress, ajudando-os 
a gerir conflitos de forma mais eficaz (Myers, 1999). 

• O processo de definição de metas específicas e, em seguida, o esforço para alcançá-las pode 
aumentar a autoeficácia (Sheldon & Houser-Marko, 2001), resultando em negociações bem-
sucedidas e num clima de cooperação. 

A participação sistemática nos procedimentos acima e o suporte para lidar com o fracasso podem 
criar resiliência e fortalecer a autorregulação (Baumeister, Gailliot, DeWall & Oaten, 2006) que são 
elementos importantes para resolver quaisquer conflitos entre o consultor e os seus clientes. 

Mindfulness  
Com base na teoria da interdependência, os estudiosos desenvolveram recentemente um conceito 
para descrever o cuidado individual e a satisfação das necessidades autónomas dos outros na 
interação interpessoal, ou seja, mindfulness social, demonstrando que comportamentos socialmente 
mindful são notados e apreciados por outros e que níveis mais elevados de mindfulness percebido 
de outros levam a julgamentos sociais mais favoráveis (Van Doesum, Van Lange, & Van Lange, 2013; 
Van Lange & Van Doesum, 2015). Além disso, foi provado que a atenção plena social desempenha 
um papel vital na interação interpessoal e nas relações de equipa (Van Doesum, Van Prooijen, 
Verburgh, & Van Lange, 2016). Assim, a atenção plena social representa uma nova perspetiva sobre 
comportamentos cooperativos. Os comportamentos cooperativos referem-se à resistência dos 
indivíduos ao interesse próprio para maximizar o interesse coletivo (Van Vugt, Snyder, Tyler, & Biel, 
2000). 

No comportamento socialmente consciente, o condutor respeita e protege a opção do recetor na 
interação interpessoal, o que ajuda a construir a confiança entre dois estranhos (Declerck et al., 
2013). Estudos indicaram que a confiança é um mecanismo crucial de promoção de comportamentos 
cooperativos (Irwin, Edwards, & Tamburello, 2015; Parks et al., 2013), especialmente quando as 
pessoas encontram conflitos de interesses (Balliet & Van Lange, 2013). Como Van Lange e Van 
Doesum (2015) ilustraram, a alta consciência social promove um relacionamento próximo e facilita a 
interação interpessoal. Comportamentos socialmente conscientes são de importância vital para 
melhorar e construir relacionamentos interpessoais e íntimos. 
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No aconselhamento de carreira, a consciência social pode assumir a forma de o profissional 
reconhecer a inclusão imediata ou esperada do cliente no processo de aconselhamento, avaliando 
os efeitos de suas próprias ações nas opções comportamentais restantes dos clientes e mantendo 
uma consideração positiva durante todo o processo de aconselhamento. A tomada de perspetiva e 
a preocupação empática também são importantes. Mesmo que os profissionais de carreira já tenham 
desenvolvido um plano de ação, isso pode ser traduzido pelos clientes como limitante. Embora 
apresentar opções limitadas possa ser benéfico às vezes, não retirar as opções de resultados para 
alguém pode ajudar a construir e manter relacionamentos interpessoais. Os profissionais de carreira 
devem ser capazes de "sacrificar" ou modificar as suas opções de escolha se isso resultar em maior 
valorização e satisfação do cliente. 

 

Autoreflexão e supervisão ao longo da vida 
A supervisão ao longo da vida de profissionais e psicoterapeutas foi reconhecida internacionalmente 
como um instrumento fundamental para melhorar, apoiar e garantir a qualidade dos serviços 
prestados. Hoje em dia, a supervisão de profissionais tornou-se uma profissão nova, florescente e 
discreta, baseada em modelos teóricos, praticada de acordo com padrões específicos e conduzindo 
a resultados positivos para todas as partes envolvidas. Muitos estudos apresentam o ponto da 
situação sobre a supervisão dos profissionais. Além disso, concentram-se no impacto positivo da 
supervisão ao longo da vida na melhoria da qualidade dos serviços de aconselhamento (Vassara, 
2016). 

Segundo Loganbill, Hardy e Delworth (1982), a supervisão é definida como o relacionamento 
interpessoal próximo onde uma pessoa se compromete a facilitar o desenvolvimento das 
competências da outra. No cerne das definições de supervisão está o reforço das competências dos 
supervisionados e a avaliação do seu trabalho de consultoria. Conforme mencionado por Hawkins e 
Shohet (2006), em 1987 a British Counseling and Psychotherapy Association considerou necessário 
esclarecer que a supervisão não aparece em benefício dos supervisionados, mas principalmente em 
benefício dos destinatários finais dos serviços. 

A autorreflexão e a supervisão ao longo da vida podem beneficiar os profissionais para que se 
concentrem no desenvolvimento e no exercício de uma atitude positiva em relação aos clientes, para 
aprimorar competências como cooperação e passar por situações de trabalho stressantes. 

 


	Secção 5: Cooperação
	1.1 Fundamentos teóricos
	Cooperação
	É a capacidade do profissional de construir e gerir relacionamentos, de dar e aceitar ajuda e de estabelecer acordos de cooperação. A palavra “cooperação” tem cada vez mais destaque na escrita sobre aconselhamento, mais comumente sobre relações entre ...
	A aliança terapêutica tem sido mais comumente definida como uma reflexão da qualidade e a força da relação colaborativa entre o profissional e o cliente (Bordin, 1994; Pinsof & Catherall, 1986). O centro conceitual da aliança é a colaboração, definida...
	Cooperação também significa negociar os objetivos do aconselhamento e decidir sobre um caminho para alcançá-los. Também significa expressar diferentes opiniões, preocupações, curiosidade, perguntas e ideias sobre a direção do aconselhamento, o que tem...
	A cooperação é aprimorada quando clientes e profissionais reconhecem que podem moldar a maneira e as realizações dos seus diálogos. Noutras palavras, como negoceiam "continuar" (Wittgenstein, 1953) um com o outro pode restringir ou facilitar o seu pot...
	Resolução de conflitos e negociação
	Influência
	Abordagens Cognitivo-comportamentais
	Mindfulness
	Autoreflexão e supervisão ao longo da vida



