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Unidade 2. Subunidade 2.1 

Trabalho em equipa 

"Juntarem-se é o começo, ficar juntos é progresso e trabalhar juntos é sucesso." 

- Henry Ford

Tempo: 02h50m 

Os principais objetivos do módulo de trabalho em equipa para os participantes são 

principalmente dois: Reconhecer a importância do trabalho em equipa e o seu efeito 

positivo na eficácia, em geral. Ao reconhecer os dois, esperamos que os participantes 

obtenham competências como: saber trabalhar em cooperação, contribuir para 

grupos com ideias, sugestões e esforço, capacidade em participar na tomada de 

decisão em grupo, melhorar a comunicação e respeitar de forma saudável diferentes 

opiniões e perspetivas. 

O que é trabalho em equipa? 

As competências de trabalho em equipa são os atributos e habilidades que permitem 

uma pessoa trabalhar eficazmente com outras pessoas. Podem ser notadas ao longo 

de conversas, atribuições, reuniões ou outros esforços de grupo (Gibert, et al., 2017). 

Por isso, esta soft skill depende muito da capacidade específica em comunicar, ouvir 

e expressar com base na honestidade e responsabilidade (Butterfield, 2011). Além 
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disso, é geralmente descrito como o compromisso de um grupo de pessoas que 

trabalham em conjunto para alcançar um objetivo comum. Uma equipa pode ser 

delineada apenas como uma horda de pessoas unidas na procura de uma missão ou 

objetivo padrão, geralmente sacrificando agendas pessoais em nome da realização 

da equipa. Assim, os grupos têm muitas características: 

 

 

 

 

 

 

As melhores e mais simples equipas são aquelas compostas por pessoas que 

procuram oportunidades, são solucionadoras energéticas de problemas e 

otimistas incorrigíveis. Estes grupos desenvolvem elevadas dinâmicas em equipa 

e uma base robusta, enquanto potenciam o seu próprio desenvolvimento de 

competências (Melser, 2019). No entanto, vale a pena referir que o trabalho em 

equipa nem sempre é aplicado exclusivamente às equipas, podendo ser aplicado em 

eventos/cooperações aleatórias. 

Exemplos de competências de trabalho em equipa: 

 Comunicação. A capacidade de falar de uma forma muito clara e eficiente é 

crucial para obter competências de cooperação sensatas. Uma vez que trabalha com  

outras pessoas, é necessário que a pessoa partilhe pensamentos, ideias e 

informações fundamentais de uma forma muito simples, para que o público 

compreenda a mensagem principal. Existem muitos estilos de competências de 

comunicação que podem ser verbais e não verbais (Peters-Kühlinger, 2017). 

 Escuta ativa. Tal como a comunicação, as competências de audição ativa 

facilitarão uma equipa a conhecer e a confiar uns nos outros. Ouvir ativamente é o 

Várias pessoas
Objetivo 
comum

Sentido de 
comunidade

Esforço 
conjunto

Partilha
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ato de construir uma tentativa de se concentrar atentamente numa pessoa enquanto 

partilha as suas ideias, pensamentos ou sentimentos. A pessoa pode ainda levantar 

questões ao longo da conversa para aprofundar o que estão a tentar transmitir 

(Peters-Kühlinger, 2017). 

 Consciência. No trabalho em equipa, é fundamental que a pessoa acentue 

a sua capacidade de estar constantemente consciente da dinâmica do grupo. Por 

exemplo, se alguém está a dominar a comunicação ou já não permite que os outros 

falem das suas ideias, é essencial que o equilíbrio seja restaurado, para que cada 

colega da equipa possa contribuir regularmente. Em alternativa, se um indivíduo 

tem tendência a ser mais tímido e hesitante em partilhar uma ideia, é crucial criar 

um espaço que cada parte da equipa se sinta confortável para fazer contribuições na 

sua forma única e capaz (Alex, 2012). 

 Responsabilidade. No âmbito da dinâmica de cooperação entre os 

membros da equipa, é necessário que cada parte em causa perceba o trabalho pelo 

qual é responsável e se esforce para terminar essas mesmas tarefas a tempo e até ao 

resultado esperado. Com toda a equipa a funcionar corretamente, ao assumir a 

responsabilidade por cada trabalho individual, a equipa trabalhará no sentido de um 

objetivo padrão (Gold, 2005). 

 

 Empatia. Ter empatia pelos colegas da equipa permitirá que a pessoa 

perceba melhor os seus motivos e sentimentos. Compreender profundamente como 

os outros se sentem e trabalham, ajudará a pessoa a falar da forma correta, e, por 

outro lado, os outros membros participantes na conversa vão entender e responder, 

de forma completa (Gold, 2005). 

 Honestidade.  É vital ser honesto. Isto poderia significar que, ao partilhar um 

desacordo, a pessoa deveria explicar que simplesmente não foi capaz de completar 
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uma tarefa definitiva a tempo ou de partilhar um novo desenvolvimento. Embora 

não haja transparência, pode ser difícil para uma equipa desenvolver a confiança e, 

assim, trabalhar juntamente com a eficiência (Alex, 2012). 

 Colaboração. O trabalho em equipa existe para que uma comunidade de 

pessoas com uma gama variada de habilidades e pontos fortes possa trabalhar em 

conjunto para construir algo mais que não produziria por si só. É importante 

colaborar com outros colegas e trocar experiências, desenvolver o trabalho uns dos 

outros e apoiarem-se mutuamente para criar uma equipa forte (Peters-Kühlinger, 

2017). 

 

Quais são os seus benefícios? Por que somos melhor juntos? 

Há também desvantagens no trabalho em equipa, mesmo que muitas vezes pareça 

um pouco frustrante e complicado. A verdadeira coesão numa equipa levará tempo 

para começar e, colaborar com outras pessoas juntando as suas características 

diversas nem sempre é simples (Chapple, 2005).  

No entanto, há uma explicação para o porquê do termo popular "duas cabeças são 

melhores do que uma" que já existe há anos. Algumas das melhores coisas que já 

foram alcançadas mundialmente e historicamente não foram executadas por uma 

pessoa apenas.  

Para começar, descobertas científicas brilhantes, expedições corajosas, equipas de 

guerra, equipas desportivas e bandas de música popular, todas elas envolveram uma 

coordenação notável. (Normille, 1994). 

        

 
Descobertas científicas e expedições corajosas 
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Trabalho em equipa: 
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Quais são os desafios do trabalho em equipa? 

O trabalho em equipa é difícil. Questões como a confiança, a proximidade, as 

melhores condições, o conhecimento e o propósito em grupos começam a ocorrer 

em algum momento. Por exemplo, se pensarmos em como soa a "associação" a cada 

nível em grupos e em qualquer organização em geral, lembrar-nos-emos de uma 

situação ou ocorrência em que este tipo de desafios surgiu. 

Tudo começa por reconhecer a importância do indivíduo e a forma como se sentem 

conectados no trabalho.  A equipa falha quando a ligação falha (Richards, 1999).  

 

 

 

 

Traz novas 
perspetivas

Melhores resultados

Aumenta a 
produtividade

Divisão da carga de 
trabalho

Tomada de mais 
riscos

Melhora a ética de 
trabalho e o espírito 

de equipa

INDIVÍDUO Como cada indivíduo se conecta 

com outros indivíduos 

A equipa falha 

quando a ligação falha  
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Exemplos de possíveis desafios enquanto se trabalha em equipa são (Attfield, 2018):  

 

 

Diferentes papéis numa equipa 

Desenvolvido por Meredith Belbin em 1981, após 9 anos de estudo, o papel de 

Belbin tornou-se uma das mais acessíveis e amplas ferramentas usadas para apoiar 

a formação de equipas. As funções da equipa foram concebidas para delinear e 

prever o potencial sucesso dos grupos de gestão, reconhecendo que os grupos mais 

fortes têm uma diversidade de caracteres e variedades de temperamento (Belbin, 

2010). Tem sido criticado devido ao seu potencial de simplificação excessiva e ao 

"canto de pombos" das pessoas. No entanto, uma vez usado, mostrando sabedoria, 

pode tornar-se muito útil para obter uma visão no que diz respeito ao 

funcionamento da equipa e para determinar os pontos fortes e fracos da equipa 

(Belbin, 2010). 

 

 

 

 

Construir confiança

Proximidade

Condições ideais

Autoconsciência dos membros da equipa

Falta de comunicação eficaz

Conflito de personalidade

Falta de propósito
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Figura 1 - Funções de equipa de Belbin (2010) 

Figura 2 - Descrição das funções da equipa de Belbin (2010) 

Figura 2 - Descrição das funções da equipa de Belbin (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As funções de equipa tendem a ser desenvolvidas e maduras, e podem mesmo 

mudar com experiência e consciência. Se falta um papel na equipa, é muitas vezes 

preenchido por alguém que não reconheceu este papel como dominante.  

Papel orientado para a 

ação 

Papel orientado para 

as pessoas 

Papel orientado para o 

pensamento 

Modelador Coordenador Monitor-Avaliador 

Implementador Trabalhador da equipa Especialista 

Finalizador Investigador de Recursos Planeador 
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O trabalho em equipa é um produto da discussão entre os membros da equipa sobre 

as suas responsabilidades de trabalho, para melhorar a comunicação e garantir que 

os objetivos partilhados são alcançados (Belbin, 2010). 

 

Técnicas para resolver problemas dentro da equipa 

Como pudemos verificar antes, trabalhar numa equipa nem sempre é fácil, mas 

digno no final.  As pessoas parecem fazer três coisas quando confrontadas com um 

problema: 

 

 Ficam assustados ou chateados, e querem que o problema desapareça; 

 Acreditam que têm de encontrar uma solução; 

 Estão à procura de alguém para culpar (Laughlin, 2011). 

 

Ser confrontado com um problema não é uma situação agradável e isso é um desafio 

porque há sempre problemas para resolver na vida.  

 Dicas que podem ser úteis para facilitar uma melhor resolução 

criativa de problemas em equipa (Pokras, 2004). 

• Detetar os problemas envolvidos; 

- Seja claro sobre qual é o problema;  

- Tenha em mente que existem diferentes pontos de vista sobre quais 

são os problemas; 
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• Considere as necessidades de todos; 

- Os interesses são as expectativas que queremos concretizar em todas 

as soluções específicas. Por vezes, negligenciamos os nossos próprios 

interesses quando estamos empenhados numa única resposta.  

- A abordagem ideal é aquela que satisfaz as necessidades de ambos; 

- Este é o momento de ouvir inteiramente. 

 

• Enumerar abordagens exequíveis (possibilidades); 

-  Brainstorming.  

 

• Analisar as possibilidades; 

- Quais são os prós e os contras de cada opção? 

 

• Escolha uma possibilidade ou possibilidades; 

- Qual é a melhor opção, juntar tudo? 

 

• Registar o(s) acordo(s) em litígio; 

- Escrever tudo vai garantir que todos pensem nas implicações.  

 

• Consenso, controlo e avaliação. 

- As coisas podem mudar. É melhor prever todas as circunstâncias 

futuras e discuti-las com a equipa; 

- Por vezes, vale a pena estabelecer um termo para a solução acordada 

"Vamos tentar assim para os próximos 2 meses e ver se funciona!".  

 

De acordo com estes métodos, os membros da equipa serão capazes de trabalhar 

em conjunto com maior sucesso, com menos confrontos e com uma maior 
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probabilidade de atracar a solução ideal, dinâmica e viável em mãos (Pokras, 2004). 

A maioria destas estratégias tornar-se-á também mais eficaz com repetição e 

consistência (Pokras, 2004). 

 

Vídeos relacionados em Inglês: 

https://www.youtube.com/watch?v=1ACIsZy2Zjo 

https://www.youtube.com/watch?v=kYjqtLCNqSA 

https://www.youtube.com/watch?v=qh4ms4xgHko 

 

Vídeos relacionados em Português:  

https://www.youtube.com/watch?v=gJDXqIObj-A 

https://www.youtube.com/watch?v=cnHIYmvS4BQ 

https://www.youtube.com/watch?v=bokv6XlAdgYb 

 

Vídeos relacionados em Espanhol:  

https://www.youtube.com/watch?v=EnQhERZwF5k 

https://www.youtube.com/watch?v=XLJ0Fj-CkZk 

https://www.youtube.com/watch?v=x8-fhXlI8Z0 

https://www.youtube.com/watch?v=XeCtsvIg5Eo 

https://www.youtube.com/watch?v=ERj_PO3nZfk 

https://www.youtube.com/watch?v=ajpILcwPE5U 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ACIsZy2Zjo
https://www.youtube.com/watch?v=kYjqtLCNqSA
https://www.youtube.com/watch?v=qh4ms4xgHko
https://www.youtube.com/watch?v=gJDXqIObj-A
https://www.youtube.com/watch?v=cnHIYmvS4BQ
https://www.youtube.com/watch?v=bokv6XlAdgYb
https://www.youtube.com/watch?v=EnQhERZwF5k
https://www.youtube.com/watch?v=XLJ0Fj-CkZk
https://www.youtube.com/watch?v=x8-fhXlI8Z0
https://www.youtube.com/watch?v=XeCtsvIg5Eo
https://www.youtube.com/watch?v=ERj_PO3nZfk
https://www.youtube.com/watch?v=ajpILcwPE5U
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Atividades propostas de trabalho em equipa 

É A VOSSA VEZ! 

Atividade 1. 

O objetivo desta atividade é enriquecer os participantes ao entenderem o significado 

de fazer parte de uma equipa e por que ser um bom membro de equipa é importante 

para o sucesso da sua carreira. 

Tempo: 15/20 minutos 

Materiais: Atividade #1 impressos para cada participante 

Direções: Escolha e exiba cinco citações de "trabalho em equipa": 

− "Compromisso individual para o esforço de grupo como um todo - é isso que 

define o trabalho em equipa, o trabalho de uma empresa, o trabalho da 

sociedade, o trabalho da civilização."  

− "Juntarem-se é o começo, ficar juntos é progresso e trabalhar juntos é 

sucesso."  

− "Não existe tal coisa como uma pessoa autossuficiente. Só atingirá os seus 

objetivos com a ajuda dos outros."  

− "É incrível o que se pode realizar quando ninguém se importa com quem fica 

com os créditos."  

− "O trabalho em equipa divide tarefas e multiplica o sucesso."  

− "Sou membro de uma equipa, e confio na equipa, aceito-a e sacrifico-me por 

ela, porque a equipa, não o individuo, é o campeão final."  

− "Respeitem os vossos companheiros seres humanos, tratem-nos de forma 

justa, discordem deles honestamente, desfrutem da sua amizade, explorem 

os vossos pensamentos um sobre o outro de forma sincera, trabalhem juntos 

para um objetivo comum e ajudem-se mutuamente a alcançá-lo." 

− "O talento ganha jogos, mas o trabalho em equipa e a inteligência ganham 

campeonatos."  

− "Sozinhos podemos fazer tão pouco; juntos podemos fazer muito.” 
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− "A força da equipa é cada membro individual... a força de cada membro é a 

equipa."  

− "União é força... quando há trabalho em equipa e colaboração, coisas 

maravilhosas podem ser alcançadas."  

− Muitas pessoas querem ir consigo na limusina, mas o que você quer é alguém 

que apanhe o autocarro consigo quando a limusina avaria." 

− "Encontrar bons jogadores é fácil. Fazê-los jogar em equipa é outra história."  

 

Peça aos participantes que escolham a citação com o qual se identificam mais. Em 

seguida, o grupo será dividido em grupos mais pequenos de acordo com a citação 

escolhida (isto é, todos os participantes que gostaram da citação 1, etc.). Os 

participantes devem passar aproximadamente dois minutos a discutir a citação e 

chegar a um consenso sobre a razão pela qual gostaram mais dessa. Um membro de 

cada equipa deve estar preparado para oferecer feedback e proporcionar um 

momento de reflexão no grupo. 

 

Atividade 2. 

Um Inventário de Competências 

Materiais: Canetas e fichas de trabalho da atividade #2 

Ser um bom membro de equipa significa em parte aprender a entender os seus 

pontos fortes pessoais (o que tem para oferecer) e onde você pode precisar de obter 

ajuda de outros. Listados nesta folha vai encontrar 10 características que definem 

um membro de equipa como produtivo. Avalie o seu nível de confiança em cada uma 

destas habilidades: 

 

COMPETÊNCIA #1: FIÁVEL 

Isto significa: que se pode contar consigo para ter o trabalho feito. 

Avaliação: ____Pouco confiante ____Algo confiante ____Muito confiante 
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COMPETÊNCIA #2: COMUNICADOR EFICAZ 

Isto significa: que expressa os seus pensamentos e ideias de forma clara e direta, 

com respeito pelos outros. 

Avaliação: ____Pouco confiante ____Algo confiante ____Muito confiante 

 

COMPETÊNCIA #3: OUVINTE ATIVO 

Isto significa: que ouve e respeita diferentes pontos de vista. As outras pessoas 

podem oferecer-lhe feedback construtivo – e você não fica chateado ou na defensiva. 

Avaliação: ____Pouco confiante ____Algo confiante ____Muito confiante 

 

COMPETÊNCIA #4: PARTICIPATIVO 

Isto significa: que está preparado – e envolve-se em atividades de equipa. Você 

contribui com regularidade. 

Avaliação: ____Pouco confiante ____Algo confiante ____Muito confiante 

 

COMPETÊNCIA #5: PARTILHA DE FORMA ABERTA E DE LIVRE VONTADE 

Isto significa: que está disposto a partilhar informação, experiência e conhecimento 

com o grupo. 

Avaliação: ____Pouco confiante ____Algo confiante ____Muito confiante 

 

COMPETÊNCIA 6#: COOPERATIVO 

Isto significa: que trabalha com outros membros da equipa para realizar o trabalho 

- aconteça o que acontecer. 

Avaliação: ____Pouco confiante ____Algo confiante ____Muito confiante 
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COMPETÊNCIA #7: FLEXÍVEL 

Isto significa: que se adapta facilmente quando a equipa muda de direção ou quando 

lhe pedem que experimente algo novo. 

Avaliação: ____Pouco confiante ____Algo confiante ____Muito confiante 

 

COMPETÊNCIA #8: COMPROMETIDO 

Isto significa: que é responsável e dedicado. Dá sempre o seu melhor! 

Avaliação: ____Pouco confiante ____Algo confiante ____Muito confiante 

 

COMPETÊNCIA 9#: SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS 

Isto significa: que se concentra em encontrar soluções. Você não se esforça para 

encontrar falhas nas outras pessoas. 

Avaliação: ____Pouco confiante ____Algo confiante ____Muito confiante 

 

#10 DE COMPETÊNCIA: RESPEITADOR 

Isto significa: que trata os outros membros da equipa com cortesia e consideração - 

a toda a hora. 

Avaliação: ____Pouco confiante ____Algo confiante ____Muito confiante 

 

Considere as suas respostas: 
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Obteve a maioria "pouco confiante"? 

Em caso afirmativo, ainda se encontra a desenvolver a sua confiança como membro 

de equipa. Estas competências muitas vezes demoram algum tempo a desenvolver - 

por isso não se preocupe. Pode ser útil abordar alguém que conheça e confie para o 

ajudar a concentrar em desenvolver um plano para trabalhar em algumas das 

competências em que gostaria de se sentir mais confiante. Não tenha medo em pedir 

ajuda. Pedir ajuda quando se necessita é outra grande competência de um membro 

de equipa produtivo. 

 

Obteve a maioria "algo confiante"? 

Em caso afirmativo, é bastante confiante nas suas competências de trabalho em 

equipa – mas provavelmente precisa de um pouco de apoio ou desenvolvimento 

extra em algumas áreas. Convide alguém próximo de si (alguém que conheça e 

confie), para trabalhar consigo nas áreas que gostaria de melhorar. A maioria das 

pessoas ficaria muito feliz em o ajudar! Aprender certas estratégias para se tornar 

um bom membro de equipa leva tempo, energia e dedicação. 

 

Obteve a maioria "muito confiante"? 

Em caso afirmativo, você sente-se verdadeiramente confiante nas suas capacidades 

em ser um bom membro de equipa. Fantástico! Descubra uma ou duas áreas onde 

gostaria de continuar a ver melhorias (pois devemos sempre nos esforçar para 

sermos o melhor possível) e desenvolva um plano de como aumentar ainda mais 

essas competências. Também tente oferecer apoio a alguém que sabe que pode estar 

a sentir dificuldade com a construção do seu próprio nível de confiança de trabalho 

em equipa. 
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Atividade 3.  

Cenário 

O objetivo desta atividade é, através de um pensamento crítico e do que os 

participantes aprenderam ao longo do módulo, aplicar o conceito de trabalho em 

equipa e o significado de fazer parte de uma equipa, ao fazer uma discussão com os 

outros participantes. 

A Shawn trabalha numa biblioteca. Ela e outros três colegas de trabalho foram 

encarregues de trabalhar em conjunto num projeto. A Shawn entrega o produto 

completo, mas completou-o sem o input ou a ajuda dos outros. A Shawn disse que 

foi difícil arranjar tempo para se encontrarem. Mandou uma mensagem aos outros 

(perguntando sobre o trabalho em conjunto), mas não obteve respostas. O seu 

supervisor, Nathaniel, sabe que ela é uma jovem bibliotecária promissora que quer 

avançar para uma posição de liderança. O Nathaniel também acredita que Shawn 

tem potencial para ser uma boa líder, mas sente que é impaciente quando se trata 

de trabalhar com outros.  

Discussão: 

 • O que Shawn fez de bem? 

 • O que poderia ter feito de diferente? 

 • Como é que ela se pode comportar no futuro? 

 • Como deve o Nathaniel lidar com esta situação?  

 • Considere o facto de que ele provavelmente quer ajudar a Shawn a melhorar e não 

necessariamente puni-la. 
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Unidade 2. Subunidade 2.2 

Resiliência 

“É a sua reação à adversidade, não a própria adversidade, que determina como a sua 

história de vida se desenvolverá.” - Dieter F. Uchtdorf 

 

Tempo: 02h50m 

 

O que é resiliência? 

De forma simples, a resiliência é a capacidade em lidar com e enfrentar desafios, 

problemas e contratempos inevitáveis que uma pessoa encontra ao longo da sua 

vida, e de alguma forma aprende com esses eventos e melhora os seus pontos fortes. 

A resiliência depende de uma série de habilidades e ferramentas, incluindo 

habilidades críticas de raciocínio, bem-estar físico e emocional, e as interações com 

outras pessoas à nossa volta (Ungar, 2008).  

  

 

 

A resiliência não se trata apenas de resolver grandes obstáculos; cada um de nós 

encontra outros problemas regularmente com os quais contaremos com as nossas 

reservas de resiliência (Revell, 2017). 

Existem quatro ingredientes-chave para a resiliência (Leys, et. al., 2019): 

 

Conhecimento – perceber o que se passa à sua volta e dentro da 

sua cabeça; 
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Raciocínio – estar disposto a compreender as coisas que estão 

a acontecer de uma forma razoável; 

 

 

Procurar – como contamos com os outros para nos apoiar e 

superar as dificuldades que enfrentamos, pois a resiliência tem 

tudo a ver com compreender quando pedir ajuda; e 

 

 

Fitness – as nossas capacidades físicas e mentais para nos 

adaptarmos a obstáculos sem serem afetadas. 

 

 

 

Os Sete C’s da Resiliência 

De acordo com Reivich (2003), existem competências específicas que podem ser 

melhoradas para adquirir resiliência. Seguem-se dicas para o formador: 

 

Competência 

Permita que alguém se sinta mais confortável ao encorajá-lo a compreender de que 

forma aborda os seus problemas e se está a lidar com eles. Encoraje-o a levantar 

questões, a envolver-se na administração dos seus regimes de cuidados, ou a saber 

tanto sobre a sua condição ou cuidados quanto possível, se necessário, através de 

qualquer meio de promoção de conhecimento. 

Coping (Lidar) 

Respeitar o método de lidar de alguém, seja ele qual for: evitação, isolamento, 

negação, reenquadramento construtivo, etc. Existem numerosas estratégias para 

gerir, e é de notar que o lidar uma abordagem segura para ultrapassar uma crise. 

Forneça sugestões para novos ou potencialmente alternativos mecanismos de lidar, 

tais como a escrita de diário, discurso mental, pintura ou terapia de animais de 

estimação. 

Confiança 

Ajude a criar confiança ao recompensar o jovem adulto por enfrentar desafios e ao 

atribuir ao que alcançou, em vez de atribuir à boa sorte ou ao acaso. Forneça 



   

 
Projeto “Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out), 2018-1-ES01-KA204-050720. Esta publicação 

reflete as opiniões apenas do autor, e a Agência Nacional Erasmus + Espanhola e a Comissão Europeia não podem ser 
responsabilizadas por qualquer utilização que possa ser feita das informações aí contidas. 

 
23 

recursos para criar confiança um movimento de cada vez, mas ajude os jovens a 

apreciar uma conquista antes de passarem ao próximo desafio.  

Conexão 

Forneça a alguém uma clara sensação de proteção emocional, permitindo-lhe 

transmitir todos os seus sentimentos, a aceitar e ajudar quaisquer emoções que 

possam ser transmitidas. Quando alguém se sente notado, existe a tendência de as 

conexões interpessoais serem reforçadas. 

Caráter 

Reforce o sentido de carácter de alguém, ao ter a sua própria compreensão de quem 

são, quais as suas crenças, e que pontos fortes e talentos têm e devem ter enquanto 

comunicam com outras pessoas. 

Controlo 

As pessoas que entendem que podem influenciar, através da decisão e tomada de 

ação, têm maior probabilidade do seu futuro tornar-se resiliente. A compreensão de 

que alguém pode fazer a diferença empodera competência e confiança.  

Contribuição 

Permita que alguém perceba que, embora possa ganhar mais do que consiga 

oferecer, o mundo é um lugar mais feliz quando essa pessoa está nele. Encontre 

cenários em que um jovem adulto possa genuinamente acreditar que está a 

melhorar e considere oportunidades para incorporar tais circunstâncias na sua 

existência. 

 

A importância da autoconsciência para aumentar a resiliência  
 

Usando o exemplo que Neenan (2017) apresenta no seu livro, vamos imaginar duas 

pessoas que trabalham para a mesma empresa, na mesma posição e com o mesmo 

salário, e ambas adoram o seu trabalho. Infelizmente, devido a uma reestruturação 

na empresa, acabam por perder os seus empregos.  

Claro, inicialmente ambas sentem alguma amargura e desânimo. Mas depois 

começam a mostrar comportamentos diferentes ao lidarem com a perda.  
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A primeira aceita e começa a pensar no próximo trabalho, 

comprometendo-se a encontrar outro. Aceita o apoio da sua família e amigos por 

este esforço, e eventualmente consegue um novo emprego e encara-o com uma 

mentalidade positiva.  

 

A segunda pessoa encontra-se numa luta inicial e refugia-se na bebida. 

Mantém em mente a ideia de que foi uma situação injusta. A sua família 

torna-se hesitante em abordá-la, uma vez que grita com eles quando o fazem. Sente 

inveja dos seus amigos que têm emprego e evita-os. As suas tentativas em encontrar 

um emprego são insignificantes. 

Por que as duas pessoas não reagiram da mesma forma, uma vez que a situação era 

a mesma para ambas? 

 

 

 

 

 

Um ponto de partida para tentar compreender a resiliência é descobrir o significado 

que as pessoas atribuem a eventos desagradáveis da sua vida. 

A vantagem em reconhecer que alguns pensamentos contribuem para as emoções 

do indivíduo é que, definindo as emoções que experienciamos, podemos reconhecer 

como os nossos padrões de pensamento interno podem ser. Caso contrário, isso 

pode não ser evidente, e deve permitir-nos tomar as medidas adequadas para 

resolver os problemas (Neenan, 2018). 

 

Modelo de Resiliência 

 

 

 

 

 

          
Figura 3 – O modelo ABC de resiliência (Skillsyouneed.com, 2019) 

Adversidade 

(Estar numa 
situação 

desafiante)

Crenças 

(Interpretação da 
situação)

Consequências 

(O que faz ou sente 
em resultado da 

situação)
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Também é relevante notar que certos pensamentos contribuem para certos 

sentimentos. 

 

Já referimos que, contra todos os desafios, a resistência persiste e prospera. Por mais 

incrível que isso pareça, não é algo que apenas acontece se pretender que assim seja. 

Exemplo Sentimentos 

Perdi algo Tristeza 

Alguém fez algo para me prejudicar Raiva 

Magoei alguém Vergonha 

Sinto-me ameaçado por algo Medo 

Figura 4 - Exemplos de situações desagradáveis e sentimentos correspondentes 
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Ser flexível envolve estar atento aos pontos fortes e às vulnerabilidades, reconhecer 

quando avançar e quando recuar (Ripullone, 2019). 

A autoconsciência é algo que certas pessoas tomam como garantido e acreditam que 

são, naturalmente, conscientes de si mesmas apenas por estarem vivas (Neenan, 

2017). Isto é válido até certo ponto, mas não é o tipo de autoconsciência que estamos 

a pensar hoje. Saber como se sentiu, quais são os seus valores, capacidades e 

defeitos, também faz parte de ser autoconsciente (Ripullone, 2019). 

Estar atento a si mesmo requer conhecer as características acima descritas. Isto 

implica não apenas aprender como, mas também porque respondemos de uma certa 

forma ao ambiente que nos rodeia. Com esta perceção consciente, continuará a 

construir resiliência (Neenan, 2017). 

 

 

 

O equilíbrio e o controlo são cruciais para alcançar a resiliência. Há uma linha 

direta entre ambos os conceitos. Assim, as pessoas que têm pouco controlo sobre a 

sua vida e não fazem ideia para onde vão são provavelmente muito menos otimistas 

do que outras (Esquivel, et. al., 2011). 

A resiliência não é apenas uma questão de sair da zona de 

conforto. É entender quanto tempo, quanto, e quando é 

necessário parar (Esquivel, et. al., 2011). 

 Disciplinarmo-nos e aprender a conhecer-nos melhor ajudará a 

manter-nos saudáveis quando as coisas ficarem mais difíceis. 

Em suma, os benefícios para a prática da autoconsciência são: 

Pode tornar-nos mais otimistas, melhorar o nosso autorreconhecimento e promover o 

autodesenvolvimento saudável (Sutton, 2016); 

A autoconsciência ajuda a encarar a vida do ponto de vista dos outros, a exercer o 

autocontrolo, a trabalhar ativa e produtivamente e a sentir-se confiante, assim como com 

uma autoestima geral (O'Brien, et. al., 2004); 

Contribui para uma tomada de decisão mais forte (Ridley, et. al., 1992); 

Equilíbrio Controlo
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Figura 5 - Barreiras à autoconsciência (Positivepsychology.com, n.d.) 

Irá fazer-nos mais felizes, comunicadores mais fortes no trabalho, e melhorará a nossa 

autoconfiança e bem-estar relacionados com o trabalho (Sutton, et. al., 2015).  

Barreiras à autoconsciência 

 

 

 

Vídeos relacionados em Inglês:  

https://www.youtube.com/watch?v=BU5IZlBlRBc 

https://www.youtube.com/watch?v=gcbTmw1Y48I 

https://www.youtube.com/watch?v=1FDyiUEn8Vw 

 

Vídeos relacionados em Português:  

https://www.youtube.com/watch?v=Oo2ZbjU1ZeM 

https://www.youtube.com/watch?v=hFwN93b10jg 

https://www.youtube.com/watch?v=M2IaHwG9eF8 

 

Vídeos relacionados em Espanhol:  

https://www.youtube.com/watch?v=dKx7FimruH4 

https://www.youtube.com/watch?v=mdKVDuM5uYM 

https://www.youtube.com/watch?v=4naUjhtOlMI 

https://www.youtube.com/watch?v=cGDy_BlhO28 

https://www.youtube.com/watch?v=UU1EPQCr4_4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BU5IZlBlRBc
https://www.youtube.com/watch?v=gcbTmw1Y48I
https://www.youtube.com/watch?v=1FDyiUEn8Vw
https://www.youtube.com/watch?v=Oo2ZbjU1ZeM
https://www.youtube.com/watch?v=hFwN93b10jg
https://www.youtube.com/watch?v=M2IaHwG9eF8
https://www.youtube.com/watch?v=dKx7FimruH4
https://www.youtube.com/watch?v=mdKVDuM5uYM
https://www.youtube.com/watch?v=4naUjhtOlMI
https://www.youtube.com/watch?v=cGDy_BlhO28
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Atividades propostas de resiliência 

É A VOSSA VEZ! 

Atividade 1. 

O objetivo do Check-up 

O objetivo desta atividade é fazer um pequeno exercício de check-up que lhe permita 

refletir, fazer um inventário e recarregar. 

Por favor, leia cada declaração atentamente e tire alguns momentos para decidir 

uma resposta verdadeira sobre si mesmo. Em seguida, escreva o número que mais 

reflete essa resposta. As respostas têm a seguinte escala: 

 

 1. Definitivamente discordo. 2. De certo modo discordo. 3. De certo modo 

concordo. 4. Definitivamente concordo. 

 

Ter (uma vida exterior): A dimensão da sua experiência e atividade externas — quão 

eficazmente se relaciona com as escolhas que “tem" na sua vida. 

______ A minha satisfação deriva do que tenho na minha vida. 

 ______ Expresso a minha criatividade de várias maneiras. 

______ Encontrei formas de oferecer os meus dons e talentos ao mundo. 

______ Tenho uma visão positiva do meu futuro. 

______ A minha energia física é vital. 

______ Sinto-me satisfeito com as minhas relações pessoais. 

______ Pontuação total do “Ter”. 

 

Fazer (na vida com o “eu” interno): A dimensão da sua experiência interna e 

atividade interior — quão eficazmente se relaciona com as escolhas que "faz" na sua 

vida. 

______ Sigo o meu propósito quando tomo decisões importantes. 

______ Sinto-me satisfeito quando estou sozinho. 

______ Concentro-me e penso de forma clara. 

______ Tenho coragem para enfrentar as minhas adversidades. 

______ Ofereço prontamente compaixão aos outros. 

______ Ofereço facilmente perdão aos outros. 



   

 
Projeto “Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out), 2018-1-ES01-KA204-050720. Esta publicação 

reflete as opiniões apenas do autor, e a Agência Nacional Erasmus + Espanhola e a Comissão Europeia não podem ser 
responsabilizadas por qualquer utilização que possa ser feita das informações aí contidas. 

 
29 

______ Estou a crescer e a desenvolver-me. 

______ Pontuação total do “Fazer”. 

 

Ser (na vida espiritual): A dimensão da sua experiência invisível e atividade 

espiritual — quão eficazmente se relaciona com as escolhas do que "é" na sua vida. 

______ Sinto a presença de um Poder Superior. 

______ Tenho uma prática espiritual regular. 

______ Sinto uma sensação sagrada quando estou no mundo natural. 

______ Sinto um sentimento de gratidão pela minha vida. 

______ Mantenho um equilíbrio entre salvar e saborear o mundo. 

______ Invisto tempo a fazer a diferença nos outros ou no mundo. 

______ Sei pelo que quero ser lembrado. 

______ Pontuação total do “Ser”. 

 

A sua pontuação total do objetivo do check-up (de 84) dá uma medida do poder de 

propósito que se encontra a experienciar na sua vida neste momento. 

 

 

Atividade 2. 

Casos de vida diária num questionário sobre resiliência 

Um questionário será entregue aos participantes pelo formador. No questionário, 

encontrarão algumas questões que representam casos hipotéticos do dia-a-dia e 

possíveis formas de encarar essas situações. Pedir-lhes-á que escolham uma das 

respostas e expliquem a razão pela qual escolheram essa opção. 

Não existem respostas corretas. O objetivo é discutir com os outros participantes as 

razões que os levaram a essa escolha. 

Após os participantes terminarem os questionários, serão convidados a partilhar os 

seus pensamentos e razões com os restantes (voluntariamente). 
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1. A Sílvia perdeu o pai há umas semanas. Ela aceita a ajuda da família que 

cozinhou e limpou para si durante este tempo difícil. Ela também faz questão 

de frequentar regularmente o seu grupo de clube de leitura, apesar de estar 

de luto com a morte do pai. 

Qual das seguintes ferramentas é que a Sílvia está a usar para construir a sua 

resiliência após esta tragédia? Escolha a melhor resposta. 

 

Está a mudar a sua perspetiva 

 

Está a abraçar a mudança 

 

Está a trabalhar em direção aos seus objetivos 

 

Está a estabelecer um forte sistema de apoio 

 

Por favor, explique de forma breve as razões pelas quais escolheu essa opção. 

 

2. O namorado da Eva terminou com ela. Depois do choque inicial e da 

devastação, a Eva aceita o facto de agora estar solteira. Ela faz uma aula de 

ioga, aprende a meditar e começa um passatempo que tem estado a querer 

experimentar. 

 

Em termos de começar a ter aulas de ioga e de aprender a meditar, que ferramenta 

de resiliência está a Eva a usar? 

 

Está a abraçar a mudança 

 

Está a praticar o autocuidado 
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Está a expressar os seus sentimentos 

 

Está a mudar a sua perspetiva 

 

Por favor, explique de forma breve as razões pelas quais escolheu essa opção. 

 

 

Atividade 3. 

 

Contador de histórias 

Nesta atividade, o formador pedirá aos participantes, um a um, que contem uma 

situação/ocasião em que tenham vivido mais ou menos o mesmo que os exemplos 

anteriores, como lidaram com esse sentimento e enfrentaram a situação. A atividade 

é voluntária.  

Ex: ser despedido.

 



   

 
Projeto “Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out), 2018-1-ES01-KA204-050720. Esta publicação 

reflete as opiniões apenas do autor, e a Agência Nacional Erasmus + Espanhola e a Comissão Europeia não podem ser 
responsabilizadas por qualquer utilização que possa ser feita das informações aí contidas. 

 
32 

Figura 6 – As soft skills mais procuradas entre os empregadores (Guy Berger, 2016) 

 

Unidade 2. Subunidade 2.3 

Comunicação 

“A comunicação eficaz é 20% do que sabe e 80% do que sente sobre o que sabe.” – Jim 

Rohn 

 

Tempo: 02h50m 

 

O que é comunicação?  

Ter boas capacidades de escuta e de discurso funciona em todas as facetas da vida – 

da vida profissional à vida pessoal a tudo o resto (Greene, 2011). Do ponto de vista 

do trabalho, todas as conquistas são produto do contacto. Fortes capacidades de 

comunicação são importantes se quiser ser capaz de interpretar os detalhes de 

forma mais correta e rápida (Greene, 2011). 

 

 

 

 

Como é demonstrado acima, a comunicação é uma das soft skills mais importantes 

no mercado de trabalho. A comunicação, na sua forma mais simples, é o processo de 

transmissão de conhecimento de uma pessoa para a outra. Pode ser falada (usando 

a voz), escrita (usando meios impressos ou interativos, como livros, jornais, blogs 

ou e-mails), visual (usando ícones ou gráficos) ou não-verbal (usando linguagem 

corporal, movimentos, som e tom de voz) (Stanton, 2009). 
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Tem impacto em todos os campos das nossas vidas. Por exemplo, profissionalmente, 

as habilidades de comunicação são necessárias para falar com um vasto leque de 

indivíduos, mantendo um contacto visual consistente, mostrando um vocabulário 

diversificado e adaptando a linguagem ao público. Inclui também ouvir de forma 

eficaz, expressar os pensamentos corretamente, comunicar com precisão e 

coerência, e funcionar num ambiente intrapessoal. Muitas destas são qualidades 

importantes que a maioria das empresas procura (Stanton, 2009). 

 

                                                                              

 

Além disso, nas relações pessoais a comunicação parece ser um aliado fundamental 

para construir uma ligação saudável. A falta da capacidade de comunicar tem sido 

culpada pelo colapso de muitas amizades e relações — mas a vontade de ouvir é 

muitas vezes um fator significativo. Desde a menor coisa, como planear umas férias 

até à educação das nossas crianças, tudo precisa de uma boa comunicação (Lishman, 

2009). 

 

Métodos e técnicas para melhorar a má comunicação 

Aqui encontram-se algumas coisas que se deve prestar atenção enquanto se tenta 

desenvolver a capacidade de interagir eficientemente com os outros (Hargie, 2018): 
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1. Ouvir 

É necessário ser um bom ouvinte para se tornar um comunicador bem-sucedido. É 

importante aprender a ouvir ativamente – prestar especial atenção ao que todos 

dizem e clarificar a ambiguidade ao reformular as suas perguntas para uma melhor 

compreensão. 

 

2. Concisão 

Deixe a sua mensagem clara! Não utilize termos vazios e vá direto ao assunto. É 

provável que as divagações façam o público sentir-se entediado ou desinteressado, 

ou se sinta confuso sobre o que está a dizer. Evite falar alto e usar termos que possam 

irritar a multidão. 

 

3. Linguagem corporal 

É necessário utilizar uma linguagem corporal forte, contacto visual, movimentos 

com as mãos e monitorizar o som da voz enquanto fala com os outros. Uma atitude 

corporal descontraída com um som acolhedor pode ajudá-lo a parecer mais aberto 

aos outros. 

O contacto visual é crucial na comunicação – olhe a pessoa nos olhos para mostrar 

que está atento à conversa. Mas certifique-se que não a fixa porque pode ficar 

nervoso. 

 

4. Confiança 

Mostre confiança e otimismo no que está a tentar transmitir. Ser otimista pode ser 

tão simples como manter o contacto visual, manter uma posição calma do corpo e 

comunicar com concisão. Tente não fazer comentários que soem a questionamentos 

e tente não soar ofensivo ou humilhante. 

 

5. Mente aberta 

Em circunstâncias em que não concorda com o que alguém quer dizer, seja com um 

chefe, um colega de trabalho ou um parente, é melhor simpatizar com a sua 

perspetiva em vez de realmente procurar transmitir a sua mensagem. Valorize as 

opiniões dos outros e nunca humilhe alguém que não concorde consigo. 
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6. Respeito 

Reconhecer e compreender as sugestões das pessoas é uma parte essencial da 

conversa. Ser educado pode ser tão fácil como prestar atenção ao que o público tem 

para oferecer, dirigir-se às pessoas pelos seus nomes, e não fazer com que as pessoas 

sejam interrompidas. Ao respeitar os outros, sentir-se-ão valorizados, o que 

resultará numa conversa mais honesta e frutífera. 

 

7. Para utilizar o método correto 

Existem vários métodos de comunicação a utilizar – é essencial escolher o correto. 

Por exemplo, é mais importante reunir-se pessoalmente sobre problemas 

significativos do que enviar um e-mail ou uma mensagem sobre o assunto. 

 

 

 

 

Barreiras à comunicação eficaz 

No ciclo da comunicação, é evidente que haverá obstáculos que podem ou não ser 

evitados; assim, devem aumentar uns nos outros todas as capacidades, 

comportamentos e características necessárias para ultrapassar as barreiras à 

comunicação (Hargie, 2018). 

 

Exemplos de impedimentos à comunicação são (Hargie, 2018): 

To 
listen

Conciseness

Body language

Confidence

Open-mindeness

To use the correct 
medium

Respect
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• Julgar a outra pessoa: Se alguém está a julgar uma pessoa enquanto outra 

está a falar, pode estar a criticar ou a chamar-lhe nomes. Um exemplo desta 

atitude é dizer "percebes alguma coisa que eu digo?" 

 

 

 

• Não prestar atenção à pessoa com quem está a falar: As distrações podem 

ocorrer durante a apresentação dos outros, mas tenha cuidado para não dar 

a impressão de que não valoriza o trabalho deles (por exemplo, a utilização 

de telefone, tablets, etc.). 

 

 

 
 

• Linguagem técnica: Utilização indevida de discursos técnicos, como 

acrónimos ou linguagem aplicável apenas à sua profissão. 
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• Dar soluções ou conselhos indesejados: Às vezes as pessoas enganam-se 

quando alguém lhes diz o que fazer ou como deve fazê-lo. 

 

• Evitar as preocupações dos outros: Num diálogo que ignore os problemas 

dos outros, o inquirido pode não responder à questão. Isto pode ser 

alcançado de várias formas, nomeadamente desviando uma discussão ou 

ignorando a sua opinião. 

 

 
 

• Diferenças culturais: As regras de interação com as pessoas variam muito 

em diferentes sociedades, assim como a forma como as pessoas partilham os 

seus sentimentos. Por exemplo, a definição de privacidade pessoal difere 

entre culturas e vários contextos sociais. Essas diferenças podem criar 

estereótipos e temas tabu que não são úteis para uma comunicação eficaz. 

 

 

 

Outras competências de comunicação 

• Habilidades de apresentação: Muitos de nós ocasionalmente 

utilizamos apenas habilidades de apresentação. No entanto, pode haver 

momentos na sua vida em que tem de dar informações a um grupo de 
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pessoas, seja num ambiente formal ou informal. As apresentações são muito 

mais do que apenas ficar em frente ao projetor e conversar em torno de uma 

série de slides. A interação é um fator chave e depende das capacidades de 

comunicação (Greene, 2016). 

 

• Capacidades de escrita: As capacidades de escrita são um aspeto 

integrante da comunicação. Boas habilidades de escrita permitem-lhe 

transmitir a sua mensagem com precisão e alcançar um público muito maior 

do que através de conversas presenciais ou telefónicas (Greene, 2016). 

Pronúncia, gramática e pontuação corretas são as chaves das comunicações 

escritas. O leitor pode criar uma opinião sobre si, o autor, tanto com base no 

material como na entrega, e é mais provável que os erros contribuam para 

uma interpretação negativa (Greene, 2016). 

 

• Competências pessoais: As competências pessoais são os traços 

pessoais que nos definem e influenciam o nosso corpo e mente, refletindo na 

comunicação. Para ilustração, aumentar a sua autoestima e melhorar a sua 

confiança fará com que se sinta mais otimista sobre si mesmo e a sua 

capacidade em se conectar (Greene, 2016). E o primeiro passo para agir de 

forma mais favorável e, portanto, eficiente, é sentir-se otimista. Além disso, é 

mais provável que seja persuasivo obtendo uma melhor compreensão de si 

mesmo e uma perspetiva mais confiante e otimista da vida, característica que 

pode ajudar ainda mais o processo de comunicação (Cristopher, et. al., 2012). 

 

Comunicação verbal e não verbal 

Comunicação verbal 

O discurso é principalmente o que dizemos, que é uma forma significativa de 

compreenderem a nossa mensagem, mas também abrange a forma como o 

apresentador transmite a mensagem e 

como o público a recebe. 

As frases que escolhemos podem ter um 

enorme impacto naquilo que os outros 

seres humanos entendem. Considere, 

por exemplo, comunicar com uma 

criança, ou com qualquer pessoa que 
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não tenha as suas capacidades de comunicação totalmente desenvolvidas (Stanton, 

2009).  

Nestas circunstâncias, o melhor é empregar uma linguagem simples, frases breves, 

e olhar para a perceção do outro regularmente. É bastante distinto de um diálogo 

com uma pessoa mais velha que você conhece há anos e que, eventualmente, nem 

precisa de terminar as suas frases porque a pessoa percebe o que quer transmitir 

(Stanton, 2009). Do mesmo modo, um diálogo com um amigo é muito diferente de 

uma conversa de negócios, e as frases escolhidas seriam possivelmente muito mais 

técnicas e formais se falasse com um colega (Stanton, 2009).  

Reflexão e explicação são estratégias regularmente utilizadas na comunicação 

verbal para garantir que aquilo que ouviu e compreendeu foi exatamente o proposto 

(Buck, et.al., 2002). A reflexão é o caminho para resumir e repetir o que o outro 

indivíduo afirmou recentemente; é o que o leva à compreensão. A explicação é o 

caminho para procurar mais dados para iluminar a sua compreensão, por exemplo, 

colocando questões (Buck, et.al., 2002). 

 

 

 

Colocar questões é uma parte significativa da comunicação verbal, frequentemente 

utilizada na explicação, bem como uma abordagem para manter uma discussão 

saudável, facilitando a dinâmica da comunicação (Buck, et.al., 2002). 

 

 

 

Comunicação não verbal 

A comunicação não verbal alude a movimentos, aparências exteriores, forma de 

falar, contacto visual (ou a sua inexistência), linguagem corporal, pose, e outras 

maneiras diferentes que um indivíduo pode comunicar sem ser através do discurso 

verbal (Cristopher, et. al., 2012). 

Grandes estratégias de comunicação 
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Por exemplo, no momento em que está a ser entrevistado para um emprego ou está 

presente numa reunião, a sua comunicação não verbal é quase tão significativa como 

as suas reações verbais. Braços cruzados podem transmitir proteção. A má postura 

pode parecer amadorística. Um olhar descendente ou manter-se afastado do 

contacto visual pode diminuir a perceção que os outros têm sobre si de ser seguro 

(Stanton, 2009). 

Numa entrevista de emprego, os empregadores avaliarão o que faz e o que afirma, 

pelo que é aconselhável utilizar as suas capacidades relacionais não verbais para 

estabelecer uma melhor ligação com as pessoas. Se as suas aptidões precisam de 

melhorias, pode ensaiá-las, para estabelecer uma ligação positiva com todos os que 

interage no ambiente de trabalho (Stanton, 2009). 

Exemplos de competências de comunicação não verbal, de acordo com Boyce 

(2017): 

• Não leve dispositivos que possam distraí-lo durante a reunião; 

• Elimine a contorção e o tremor; 

• Crie contacto visual frequente, mas não fixe; 

• Concentre-se no assunto; 

• Numa conversa em grupo, mude o contacto visual para os vários oradores; 

• Apresente-se com uma postura empática: sorria e apresente um aperto de 

mão firme; 

• Mantenha as mãos afastadas do rosto e do cabelo; 

• Não interrompa quando a outra pessoa está a falar; 

• Evite braços cruzados; 

• Module o tom vocal para expressar pontos-chave importantes; 

• Acene para mostrar compreensão; 

• Observe a resposta dos outros às suas palavras; 

• Leia os sinais não verbais dos outros. Dê explicações se parecerem confusos. 

 

Vídeos relacionados em Inglês: 

https://www.youtube.com/watch?v=sHeFWHpmHSM 

https://www.youtube.com/watch?v=I6IAhXM-vps 

https://www.youtube.com/watch?v=kaH4xfodN3w 

 

Vídeos relacionados em Português: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pu8D18RhUcs 

https://www.youtube.com/watch?v=9J4o52gVxKg 

https://www.youtube.com/watch?v=sHeFWHpmHSM
https://www.youtube.com/watch?v=I6IAhXM-vps
https://www.youtube.com/watch?v=kaH4xfodN3w
https://www.youtube.com/watch?v=Pu8D18RhUcs
https://www.youtube.com/watch?v=9J4o52gVxKg
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https://www.youtube.com/watch?v=4voNO5hbWyc 

 

Vídeos relacionados em Espanhol: 

https://www.youtube.com/watch?v=Os-Yfp4YXnI 

https://www.youtube.com/watch?v=xpDd26goN90 

https://www.youtube.com/watch?v=_LW9MSFRs_0 

https://www.youtube.com/watch?v=j0lWLWdlY6Y 

https://www.youtube.com/watch?v=XCFEKXKDz6E 

https://www.youtube.com/watch?v=xFA7-YyaDP4 

https://www.youtube.com/watch?v=Aa5-p4To9es 

https://www.youtube.com/watch?v=AjF6MwcaXos 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4voNO5hbWyc
https://www.youtube.com/watch?v=Os-Yfp4YXnI
https://www.youtube.com/watch?v=xpDd26goN90
https://www.youtube.com/watch?v=_LW9MSFRs_0
https://www.youtube.com/watch?v=j0lWLWdlY6Y
https://www.youtube.com/watch?v=XCFEKXKDz6E
https://www.youtube.com/watch?v=xFA7-YyaDP4
https://www.youtube.com/watch?v=Aa5-p4To9es
https://www.youtube.com/watch?v=AjF6MwcaXos
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Atividades propostas de comunicação 

É A VOSSA VEZ! 

Atividade 1. 

Quiz 

Experimente este simples questionário para ver se é um apresentador 

'premier'.  

Qual seria o máximo número de pessoas com as quais se sentiria confiante 

para falar presencialmente? 

(a) 20-200 pessoas 

(b) 5-15 pessoas  

(c) 2 pessoas (com um empurrão) 

Quando o seu tutor lhe pede para dar feedback acerca do progresso do seu 

grupo para a turma, será que...  

(a) Aproveita e voluntaria-se? 

(b) Diz 'eu faço-o se alguém me ajudar'?  

(c) Pega na caneta, coloca-a na mão de outra pessoa e empurra-a para a frente da 

sala dizendo "se insiste"? 

Equaciona fazer uma apresentação com... 

(a) Algo agradável, como chocolate ou cerveja?  

(b) Indiferença: um pouco como assistir a um reality show?  

(c) Dor e ansiedade: semelhante a ir ao dentista? 

Quando pensa em fazer uma apresentação, imagina...  

(a) Ser o centro do palco com o público na palma da sua mão?  

(b) Dar um desempenho sólido: nada de muito brilhante, mas ok?  

(c) A soluçar no canto do palco? 

Qual é a sua maior preocupação em fazer uma apresentação?  

(a) Não querer sair do palco  

(b) Falhar nas suas falas  

(c) Ficar sem saber o que fazer 
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Resultados:  

Se respondeu principalmente (a), é alguém que gosta da oportunidade de 

partilhar as suas ideias com um público mais vasto - um pouco de um viciado em 

performance. As suas apresentações provavelmente transpiram confiança, e porque 

é confiante o seu público quer ouvir o que diz. Com tanto carisma e poder, deve 

verificar os seus factos e ter cuidado para não se deixar levar. 

Se respondeu principalmente (b), tem um bom equilíbrio. No geral é muito 

confiante em apresentar as suas ideias, embora isso não seja algo que 

necessariamente goste ou procure.  

Se respondeu principalmente (c), as apresentações aterrorizam-no e, a menos 

que domine o seu medo, isso poderá retê-lo um pouco. Pelo lado positivo, aprender 

a falar em frente aos outros é uma habilidade. 

 

Atividade 2. 

O Jogo das Adivinhas 

Finalmente, outro jogo divertido e envolvente que pode aumentar as habilidades de 

comunicação: "O Jogo das Adivinhas". 

Para começar, separe o grupo em duas equipas de forma igual (ou aproximadamente 

igual). Instrua um jogador a tirar um papel de um frasco cheio de papéis com 

palavras relacionadas com objetos. Em seguida, essa pessoa terá de explicar aos seus 

colegas de equipa e eles tentarão adivinhar qual é o objeto fazendo apenas 

perguntas de "Sim ou Não" (isto é, perguntas que só podem ser respondidas com 

"sim" ou "não"). A equipa pode fazer as perguntas que precisar, mas terá de ser 

lembrada que está em competição com outra equipa. Se houver tempo, pode haver 

várias rondas para uma competição acrescida entre equipas. 

Utilize os últimos 10 minutos para discutir e interrogar. Utilize os seguintes pontos 

e perguntas para guiá-lo: 

• Diga ao grupo que obviamente demoraram algum tempo e fizeram um 

esforço para descobrir o objeto em cada ronda, mas e SE não tivéssemos 

tempo e só tivéssemos uma pergunta a fazer para descobrir o objeto, qual 

seria essa pergunta? 

• A resposta seria "Qual é o objeto?" visto ser uma pergunta aberta. 

• As perguntas abertas são uma excelente forma de poupar tempo e energia e 

ajudam a obter a informação necessária rapidamente, no entanto, questões 

fechadas também podem ser muito úteis em alguns casos para confirmar a 
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sua compreensão ou ajudar a controlar a conversa com uma pessoa/cliente 

excessivamente falador. 

 

Atividade 3. 

Teste de Memória 

É assim que funciona: 

1. Diga aos participantes que lhes vai ler uma lista de palavras para testar a sua 

memória. 

2. Instrua-os a ouvir com atenção, pois não podem apontar nenhuma das 

palavras. Diga-lhes que os vai testar mais tarde para ver quantas palavras se 

conseguem lembrar. 

3. Repita cada uma das seguintes palavras lentamente, fazendo uma breve 

pausa entre cada uma: 

o sonho 

o dormir 

o noite 

o colchão 

o soneca 

o folha 

o acenar 

o cansado 

o noite 

o alcachofra 

o insónia 

o cobertor 

o noite 

o alarme 

o sesta 

o ressonar 

o almofada 

4. Quando terminar de ler a lista de palavras, distraia os seus participantes 

falando de outra coisa durante pelo menos um minuto inteiro. 
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5. Uma vez terminada a conversa, peça a cada participante que escrevam o 

máximo de palavras que se lembrarem da lista. 

Os participantes acharão que é muito difícil recordar uma lista de palavras algo 

aleatórias, especialmente quando há uma rutura no tempo e outra discussão entre 

ouvi-las e recordá-las! Relacione isto com a escuta da vida real, enfatizando a 

importância de prestar atenção às pessoas quando estão a falar consigo, 

especialmente se for uma conversa importante. 

 

Atividade 4.  

Estados da Mente  

Estas são as instruções para esta atividade: 

1. Corte várias tiras de papel. 

2. Em cada tira de papel, escreva um humor, sentimento ou disposição, como 

culpado, feliz, suspeito, paranoico, insultado ou inseguro. 

3. Dobre as tiras de papel para que não possa ver o que está escrito e coloque-

as numa tigela ou num jarro. 

4. Peça a cada participante que retire uma tira de papel da tigela ou do jarro e 

leia a mesma frase para a turma, mas com a emoção que a tira especifica. 

5. A frase que todos lerão é: "Precisamos de reunir todos os nossos bens e 

mudar-nos para outro edifício o mais rápido possível." 

6. Os participantes terão de adivinhar a emoção de cada leitor, ao escrever o 

que pensam sobre o que poderá estar a sentir (ou o que é suposto estar a 

sentir). 

Depois de cada participante ter tido a oportunidade de ler a frase com base numa 

das instruções, observe quantos participantes adivinharam corretamente a emoção. 

Finalmente, conduza uma discussão sobre como, por exemplo, o tom vocal e a 

linguagem corporal podem ter impacto na forma como uma mensagem é recebida. 
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Unidade 2. Subunidade 2.4 

Motivação 

“Só aqueles que correrão o risco de ir mais longe podem descobrir até onde 

conseguem ir.” – T.S. Eliot 

 

Tempo: 02h25m 

 

O que é motivação? 

De modo geral, a motivação é o propósito da pessoa para agir/fazer algo. A 

motivação envolve coragem, uma força que apoia as pessoas a seguir em frente. A 

motivação é afetada pela satisfação das necessidades necessárias para sustentar a 

vida ou que são essenciais para o bem-estar e crescimento (MDT Training, 2010; 

Tutorials Point, 2016). Tendo em conta isto, segue-se o seguinte exemplo prático: 

um baixo nível de motivação é, por exemplo, quando se está a demorar demasiado 

tempo para terminar, ou para começar, uma determinada tarefa/ação. Uma pessoa 

motivada é alguém que é energizada ou estimulada a alcançar e terminar um 

objetivo/tarefa.  

 

 

 

Há dois tipos de motivação que representam todos os condutores motivacionais: 

motivação intrínseca e extrínseca: 

• Motivação intrínseca: como o nome indica, surge de fatores internos, 

descreve todas as coisas que o motivam baseadas em recompensas internas, 

como a automelhoria em ajudar um amigo necessitado. Por exemplo: pode 

sentir-se motivado para obter uma promoção de emprego porque aprenderá 

novas habilidades importantes. Por outro lado, também pode sentir-se 

motivado para obter esta promoção, uma vez que sabe que irá afetar 
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positivamente a vida dos seus entes queridos (MDT Training, 2010; 

Tutorialspoint, 2016).  

 

Vídeos relacionados sobre motivação intrínseca em Inglês: 

https://www.youtube.com/watch?v=fDZyl9L1le4&pbjreload=101 

 

Vídeos relacionados sobre motivação intrínseca em Espanhol: 

https://www.youtube.com/watch?v=h57mlwi5KXA 

 

Todos os exemplos anteriores estão relacionados com os condutores positivos da 

motivação intrínseca. No entanto, podemos ter condutores negativos também: por 

exemplo, pode se motivar para adquirir novos conhecimentos e aprender coisas 

novas, visto que sem isto experienciará uma sensação de insatisfação. Isto significa 

que o resultado desta ação é positivo (na verdade, aprenderá coisas novas), mas o 

principal objetivo por detrás foi impedir que um resultado negativo acontecesse 

(isto é, sentir-se insatisfeito).  

 

Condutores negativos de motivação  

  

 

A motivação intrínseca é mais eficaz e sustentável do que a motivação extrínseca 

porque está focada em coisas que pode controlar, com base numa forma positiva ou 

altruísta de pensar.  Por outro lado, a motivação extrínseca centra-se em coisas que 

lhe são fornecidas pelos outros e, portanto, não estão diretamente sob o seu controlo 

para as alcançar (Hofeditz, Nienaber, Dysvik e Schewe, 2015).  

 

• Motivação extrínseca: baseia-se em recompensas externas que o motivam 

(isto é, dinheiro ou elogios de alguém). A motivação extrínseca é geralmente 

mais comum que a motivação intrínseca e está associada ao alcançar algo, 

baseado num objetivo tangível, no medo ou na expectativa. Portanto, não se 

pode controlar estes fatores, são todos externos a si. Um exemplo disto é: 

pode querer ser promovido apenas porque a sua produtividade vai aumentar 

(MDT Training, 2010; Tutorialspoint, 2016). 

 

 

 

Quando o objetivo principal 

ao fazer algo é evitar um 

impacto negativo na sua vida 

https://www.youtube.com/watch?v=fDZyl9L1le4&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=h57mlwi5KXA
https://www.youtube.com/watch?v=h57mlwi5KXA
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Vídeos relacionados com motivação extrínseca em Inglês:  

https://www.youtube.com/watch?v=dyr7wg9s7gM 

https://www.youtube.com/watch?v=kUNE4RtZnbk 

 

Vídeos relacionados com motivação extrínseca em Português:  

https://www.youtube.com/watch?v=nu_5GiicMvE 

https://www.youtube.com/watch?v=u6vROZ9LNvk 

 

Vídeos relacionados com motivação extrínseca em Espanhol: 

https://www.youtube.com/watch?v=me_XxLrasHc 

 

Como se observou na motivação intrínseca, a motivação extrínseca também pode 

ter condutores negativos: por exemplo, pode sentir-se motivado para fazer um 
ótimo trabalho porque tem medo de ser despedido.  

A motivação é um tema muito complexo, mas para resumir o que foi dito sobre a 

motivação, observe a seguinte figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Motivação Intrínseca vs. Motivação Extrínseca (Ryan & Deci, 2000) 

https://www.youtube.com/watch?v=dyr7wg9s7gM
https://www.youtube.com/watch?v=kUNE4RtZnbk
https://www.youtube.com/watch?v=kUNE4RtZnbk
https://www.youtube.com/watch?v=nu_5GiicMvE
https://www.youtube.com/watch?v=u6vROZ9LNvk
https://www.youtube.com/watch?v=me_XxLrasHc
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Fatores desmotivadores e fatores motivacionais 

A motivação é um processo dinâmico, e os nossos motivos podem mudar com o 

tempo. A nossa motivação pode aumentar ou diminuir com base nas circunstâncias 

da situação específica e à medida que o tempo passa. Por isso, somos movidos por 

vários motivos diferentes a qualquer momento. Com base nisto, foram 

desenvolvidas várias teorias para estudar os fatores motivacionais e 

desmotivadores. Por enquanto, vamos aprender sobre a "Teoria das Três 

Necessidades" (Governo da Tasmânia, n.d.). 

 

Teoria das Três Necessidades - uma combinação de três fatores 

 

 

Alguns fatores motivacionais são (Khera, 2014): 

 

• ter a sensação de um trabalho estar bem executado e ser reconhecido por isso.

Conquista

• ter algum controlo sobre nossas ações e talvez sobre as ações e resultados de 
outras pessoas. Isto pode ser formal, onde você é reconhecido como um 
gerente ou supervisor formal, ou informal, onde é reconhecido por ser um 
especialista numa determinada área/tópico.

Poder

• ter um sentido de pertença à equipa e conexões sociais com seus membros. 
Clubes sociais, equipas desportivas e organização de jantares de 
equipas/empresas são uma abordagem frequente para gerar esse sentimento 
entre os colegas.

Afiliação

Respeito
Reconheci-

mento

Definição 
de metas

Feedback
construtivo
/adequado
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Então, por que nos desmotivamos? 

Há duas razões importantes para isto: um pensamento negativo ou um ambiente 

negativo. Como os nomes implicam, o pensamento negativo está relacionado 

connosco, enquanto um ambiente negativo pode ser dividido em duas categorias: 

físico ou emocional. 

 

 

 

Há outros fatores que nos fazem sentir desmotivados (Governo da Tasmânia, n.d.; 

Formação MDT, 2010): 

 

 

falta de formação

feedback injusto/negativo/desadequado/desconstrutivo;

recompensa injusta;

falhar ou medo de falhar;

falta de objetivos mensuráveis;

fluxo de trabalho desequilibrado (por exemplo: ter 
demasiado/pouco trabalho);

baixa autoestima, entre outros. 

A categoria físico está relacionada em não 

ter as condições necessárias para 

trabalhar (por exemplo: o telefone não 
funciona; o computador não funciona). 

A categoria emocional podem ser questões 

relacionadas com as pessoas (por exemplo: 

salário injusto; não se dar bem com um 

colega/equipa; desorganização; falta de 
comunicação). 
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Hierarquia de necessidades de Maslow 

De acordo com Maslow, a motivação é o resultado da tentativa de uma pessoa em 

satisfazer cinco necessidades básicas (MTD Training, 2010; Tutorials Point, 2016): 

• necessidades psicológicas; 

• necessidades de segurança; 

• necessidades de pertença; 

• necessidades de estima; 

• necessidades de autorrealização.  

 

Esta teoria afirma que estas necessidades criam pressões internas 

que influenciam o comportamento de uma pessoa. Por 

conseguinte, estas necessidades foram organizadas numa 

hierarquia e, em primeiro lugar, procuramos satisfazer o nível 

mais baixo das necessidades.  

Uma vez feito isto, procuramos satisfazer o outro nível superior 

imediato, até nos sentirmos plenamente satisfeitos (em todas as 5 hierarquias) 

(MTD Training, 2010; Tutorials Point, 2016:  

 

A hierarquia das necessidades é a seguinte (MtD Training, 2010; Tutorials Point, 

2016:  

 

Nível 1 - Necessidades psicológicas: são coisas que o nosso corpo precisa 

para continuar a funcionar, tais como comida, água, ar, roupa, abrigo e atividade 

sexual. 

Nível 2 - Necessidades de segurança: coisas que as pessoas esperam ter de 

estabelecer um certo nível de previsibilidade e ordem, tais como um emprego seguro, 

poupanças financeiras, seguros, entre outros. 

Nível 3 - Necessidades de pertença: conduz em torno das interações sociais e 

da necessidade de pertença. Esta necessidade será satisfeita através da procura de 

relações individuais (por exemplo: família, amigos, relações íntimas) e ao juntar-se a 

outros grupos sociais/organizações (equipas desportivas, grupos religiosos, clubes ou 

organizações sociais). Estas relações baseiam-se em emoções e satisfazem a 

necessidade de amor, cuidado e aceitação.  
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Nível 4 - Necessidades de estima: Estas necessidades estão relacionadas com as 

necessidades de pertença, mas com uma ligeira diferença. Estas necessidades são sobre 

a forma como acreditamos ser vistos por esses grupos (a perceção dos outros sobre 

nós). As pessoas tentarão satisfazer esta necessidade pelo seu estatuto e realizações de 

trabalho; acumulação de riqueza; reconhecimento/aceitação de outros; oportunidades 

em ser um líder; realização pessoal em educação, competências e passatempos; orgulho 

nas conquistas da família, entre outros.  

Nível 5 – Autorrealização: Esta necessidade está relacionada com o alcance 

de todo o nosso potencial (independentemente do que possa ser). Esta necessidade 

representa o desejo de se tornar mais e mais.  

 

Esta teoria diz que cada um de nós precisa de atingir estes cinco níveis de 

necessidades para nos sentirmos motivados. Quanto mais básica for a necessidade, 

mais motivados nos sentiremos para a cumprir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicas para a auto motivação 

Vamos fornecer-lhe alguns exemplos para melhorar a sua auto motivação (Tutorials 

Point, 2016; Governo da Tasmânia, n.d., Khera, 2014): 

 

Figura 8 - Hierarquia de necessidades de Maslow 

(Finkestein, 2006) 
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1. Definir objetivos elevados, mas razoáveis (por exemplo, objetivos SMART), 

como mencionado anteriormente; definir objetivos/tarefas aumentará a sua 

motivação; 

2. Confie no feedback construtivo para descobrir como e em que é que pode 

melhorar. O feedback construtivo permite-lhe compreender as suas 

fraquezas e pontos fortes. Ouça atentamente quando as pessoas lhe fornecem 

feedback construtivo para que possa identificar como e em que pode 

melhorar; 

3. Seja comprometido. Para atingir objetivos (os seus próprios objetivos ou os 

objetivos da sua organização) é preciso estar preparado para trabalhar 

arduamente e "fazer o esforço extra" para os alcançar; 

4. Procure ativamente oportunidades e aproveite-as quando elas emergirem; 

5. Seja capaz de lidar com contratempos e, apesar disso, persista para atingir os 

seus objetivos. 

 

Vídeos relacionados em Inglês: 

https://www.youtube.com/watch?v=pZT-FZqfxZA 

https://www.youtube.com/watch?v=iu3IY_6BtH0 

https://www.youtube.com/watch?v=BIQuBawUGVQ 

 

Vídeos relacionados em Português: 

https://www.youtube.com/watch?v=eSkuur51irk 

 

Vídeos relacionados em Espanhol: 

https://www.youtube.com/watch?v=LWaDE7uSZHg 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pZT-FZqfxZA
https://www.youtube.com/watch?v=iu3IY_6BtH0
https://www.youtube.com/watch?v=BIQuBawUGVQ
https://www.youtube.com/watch?v=eSkuur51irk
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Atividades Propostas de Motivação 
É A VOSSA VEZ! 

Atividade 1. 

O formador perguntará aos participantes o que os motiva no seu dia-a-dia 

(levantarem-se de manhã, fazerem coisas diferentes todos os dias, ...). O principal 

objetivo é verificar as possíveis e alternativas respostas entre as pessoas nas 

mesmas circunstâncias.  

 

Atividade 2.  

Teste de diagnóstico 

Esta atividade permitirá que os participantes pensem criticamente sobre si mesmos 

e a aplicação da auto motivação aos seus próprios pensamentos. O formador 

fornecerá aos participantes uma folha com o seguinte teste: 

1. Sinto-me orgulhoso depois de... 

a. Ter as coisas feitas. 

b. Ajudar outros colegas. 

c. Pensar nos problemas e resolvê-los. 

 

2. Eu contemplo/penso sobre... 

a. O que vai acontecer a seguir. 

b. A sociedade e as pessoas nela. 

c. Ideias e pensamentos. 

 

3. Eu relaxo por... 

a. Envolver-me numa atividade agradável (por exemplo, ler um livro, ver 

televisão, ...). 

b. Falar com os meus colegas. 

c. Aprender algo novo (por exemplo, uma nova ocupação, ganhar conhecimento 

e competências, ...). 

 

4. A minha forma de funcionar é... 

a. Quando eu realizo o que me foi pedido. 
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b. Quando alguém trabalha comigo. 

c. Quando parece que estou a desenvolver-me. 

 

5. Enquanto procuro novas informações (por exemplo, livros, revistas, jornais, 

televisão, rádio) gosto de... 

a. Procurar tópicos que considero interessantes. 

b. Falar com outras pessoas para discutir novos tópicos interessantes. 

c. Procurar o que acho de apelativo no momento.  

 

6. De acordo comigo, as tarefas devem ser... 

a. Concluídas a tempo. 

b. Trabalhadas em grupo. 

c. Significativas para as pessoas que trabalham nelas. 

 

7. Quando estava na escola, costumava... 

a. Fazer muitas perguntas aos meus instrutores. 

b. Fazer muitos amigos. 

c. Passar o tempo a ler muitos tópicos. 

 

8. Manter horários... 

a. Ajuda-me a organizar-me. 

b. Ajude-me a coordenar-me corretamente com os outros. 

c. Mantém-me focado na tarefa que tenho pela frente. 

 

9. Gosto que me considerem… 

a. Organizado, resolvido, pontual. 

b. Gentil, amigável, atencioso. 

c. Inteligente, curioso, observador. 

 

10. Enquanto participo numa tarefa... 
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a. Termino a tarefa. 

b. Gosto de trabalhar em equipa com a ajuda dos outros. 

c. Quero trabalhar e continuar a aprender do princípio ao fim. 

 

Resultados 

Maior contagem de a's – Orientado a Objetivos – Gosta de fazer o trabalho de forma 

direta e óbvia. Se enfrenta algum problema com a sua tarefa, é mais provável que 

descubra uma pessoa com quem pode interagir e fazer as suas perguntas para obter 

alguma ajuda. 

Maior contagem de b's – Orientado a Relações – Está principalmente interessado 

em contacto social. Para si, aprender é uma forma de interagir com as pessoas. 

Trabalhar de forma independente ou concentrar-se na sua tarefa isoladamente não 

é bem o seu estilo. É difícil motivar-se sem companhia. 

Maior contagem de c's – Orientado à Aprendizagem – Está interessado em 

aprender coisas novas. Está interessado em tentar diferentes tarefas para aprender 

algo novo com elas. Se a tarefa demorar mais tempo a ser concluída do que o 

processo de aprendizagem, então sente-se frustrado. Estas pessoas odeiam se não 

conseguem montar uma televisão mesmo depois de terem passado por todo o 

manual de instruções. 

A unidade de contagem mais alta é o seu estilo motivacional primário; no entanto, a 

segunda unidade mais alta é o seu estilo motivacional secundário. Significa que, se 

uma pessoa orientada a objetivos encontrar motivação, tentará fazer o trabalho 

sozinha, no entanto, se o seu estilo motivacional secundário for orientado para a 

aprendizagem, então irá gostar de ler e aprender sobre a tarefa primeiro, e depois 

começa a trabalhar nela. 
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Unidade 2. Subunidade 2.5 

Responsabilização 

“Quando um homem aponta o dedo a outra pessoa, deve lembrar-se que quatro dos 

seus dedos estão a apontar para si mesmo.” - Louis Nizer 

Tempo: 02h25m 

O que é a responsabilização? 

Ser responsável pelos próprios atos pode ser caracterizado como ter posse dos seus 

pensamentos, comportamentos, ações e desempenho.  

Uma pessoa que tem um elevado nível de responsabilização 

pelos seus atos é alguém que demonstra resiliência, engenho 

e honestidade. As pessoas responsáveis pelos seus atos são 

valiosas, uma vez que você sabe que pode sempre contar 

com elas, e que farão o seu melhor para que o trabalho seja 

feito. 

Quando se trabalha em equipa, uma pessoa com baixas capacidades em se 

responsabilizar pelos seus atos pode diminuir a moral de todo o grupo, uma vez que 

tende a não cumprir prazos e a quebrar promessas,  acabando por usar as mesmas 

desculpas antigas para o seu mau desempenho (por exemplo: a culpa não foi minha; 

o prazo era apertado; a equipa não teve um bom desempenho; entre outros).

Basicamente, ser responsável pelos seus atos é fazer o que disse 

que iria fazer. Se tomou uma decisão e algo correu mal, ser 

responsável pelos seus atos é ser responsável por isso, não 

inventar desculpas, não ignorar o problema ou culpar outra 

pessoa. Lembre-se que esta é uma oportunidade para aprender 

com os seus erros.  

A escada da responsabilização 

A escada da responsabilização de atos descreve como os indivíduos podem subir e 

descer de uma posição irresponsável e converter alguns sentimentos, como a culpa 

e a negação, em emoções positivas, usando a responsabilização de atos.  

Esta escada descreve oito níveis de responsabilização de atos. Os quatro níveis mais 

baixos (negação, culpa, desculpas, espera e esperança) estão relacionados com 

eventos passados ou com o evitamento do desconforto no presente. Estes níveis 
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Figura 9 - Escada de responsabilidade (InfoProLearning, 2016) 

mais baixos da escada estão relacionados com o comportamento reativo, com a 

mentalidade de vítima e com uma maior sensação de impotência. Os quatro níveis 

superiores (reconhecer a realidade, possuir uma posição, encontrar/criar soluções 

e implementar soluções) da escada tendem a diminuir a ansiedade e, a tempo, a 

conduzir a maiores resultados e a melhores relações. 
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O que é responsabilidade e como se relaciona com assumir as consequências 

dos nossos atos? 

A responsabilidade pessoal está intimamente relacionada com o indivíduo, uma vez 

que ser responsável é responsabilizar-se pelas suas próprias ações.  A 

responsabilidade está relacionada com as pessoas assumirem a responsabilidade 

individual das suas próprias decisões e ações, bem como os resultados e impactos 

que estes podem ter sobre si mesmas ou sobre os outros. A responsabilidade revela 

a maturidade e capacidade individuais em lidar com situações do dia-a-dia. Uma 

pessoa responsável é confiável e desejável para outras pessoas (Kalytchak, 

Kharlamova, Klimenkova, Lutsenko, Paschenko, Pavlenko & Senyk, n.d.). 

 

Agora, vamos mostrar-lhe alguns exemplos de responsabilidade (Kalytchak, 

Kharlamova, Klimenkova, Lutsenko, Paschenko, Pavlenko & Senyk, n.d.; Bivins, 

2006): 

 

• Não procrastinar/tirar tempo como uma vantagem para concluir o 

trabalho/tarefa/atribuição. 

• Reconhecer os seus próprios erros. 

• Não culpar os outros pelas suas próprias ações. 

 

Além de alguns exemplos de não ser responsável (Kalytchak, Kharlamova, 

Klimenkova, Lutsenko, Paschenko, Pavlenko & Senyk, n.d.; Bivins, 2006; U.S. Office 

of Personnel Management, 2008): 

 

• Não cumprir com as responsabilidades acordadas; 

• Não demonstrar interesse em cumprir as responsabilidades acordadas; 

• Não aparecer para trabalhar; 

• Falta de pontualidade; 

• Não cumprir (frequentemente) os prazos propostos; 

• Desrespeitar as regras de segurança.  

 

Formas de evitar a responsabilização pelos próprios atos 

Como mencionado anteriormente, a responsabilização pelos próprios atos é 

basicamente a responsabilidade da pessoa para alcançar os resultados desejados e 

as suas próprias ações. É possível evitarmos a responsabilização pelos nossos atos? 
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Sim, é. Vamos mostrar-lhe os sinais de evitamento de responsabilidade (Kalytchak, 

Kharlamova, Klimenkova, Lutsenko, Paschenko, Pavlenko & Senyk, n.d.; Bivins, 

2006): 

1. Falta de interesse no seu trabalho e no bem-estar da equipa; 

2. Culpar os outros pelos seus próprios erros e fracassos; 

3. Não cumprir prazos; 

4. Evitar tarefas/trabalho desafiantes e não correr riscos; 

5. Queixar-se (regularmente) de tratamento injusto e de se 

envolver em autopiedade; 

6. Não tomar iniciativa, e depender de outros para 

desempenhar os suas tarefas (no que diz respeito ao 

trabalho, conselhos ou instruções); 

7. Falta de confiança nos membros da equipa e nos líderes; 

8. Usar desculpas regularmente (por exemplo: "a culpa não é 

minha" ou "isto é injusto").  

 

Dicas para melhorar a responsabilização pelos próprios atos 

Podemos melhorar as suas capacidades em se responsabilizar pelos seus atos 

seguindo as seguintes dicas (U.S. Office of Personnel Management, 2008):  

1. Defina alguns objetivos para desenvolver um conjunto de 

capacidades. A definição de objetivos SMART facilitará esta tarefa, uma vez 

que agora tem objetivos/tarefas concretas; 

2. Pare de inventar desculpas. Se em vez de assumir o erro arranja 

uma desculpa, está a ser irresponsável. Avalie a situação e pense no que pode 

ou não fazer, evitando fazer promessas que sabe que não pode cumprir.  

3. Pare de reclamar. Se não gosta de como uma determinada tarefa está 

a ser executada, pare de reclamar e faça-a você mesmo ou consulte (de forma 

calma, respeitosa e educada) a pessoa que fez mal.  

4. Evite a procrastinação. A procrastinação não o levará a lugar 

nenhum. Use o tempo que tem de uma forma inteligente e criativa.   

 

Vídeos relacionados em Inglês: 

https://www.youtube.com/watch?v=MeI_VUmdVqo 

https://www.youtube.com/watch?v=9Hn1yiixa0s 

https://www.youtube.com/watch?v=MeI_VUmdVqo
https://www.youtube.com/watch?v=9Hn1yiixa0s
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https://www.youtube.com/watch?v=BD0S0eCulHc 

 

Vídeos relacionados em Português: 

https://www.youtube.com/watch?v=cUuKDRzs3F4 

https://www.youtube.com/watch?v=ctbX-NbarnQ 

 

Vídeos relacionados em Espanhol  

https://www.youtube.com/watch?v=r2RMuHrD7to 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BD0S0eCulHc
https://www.youtube.com/watch?v=cUuKDRzs3F4
https://www.youtube.com/watch?v=ctbX-NbarnQ
https://www.youtube.com/watch?v=r2RMuHrD7to
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Proposta de Atividades de Responsabilização de atos 
É A VOSSA VEZ! 

 

Atividade 1. 

Após a apresentação do formador, deve pedir aos participantes que apresentem a 

sua própria definição de responsabilização. Isto assegurará uma troca de ideias e 

mudanças de perspetiva e uma discussão em grupo. 

 

Atividade 2. 

O formador irá propor aos participantes que apresentem os seus próprios exemplos 

de assumir e atuar com responsabilidade. 

 

Atividade 3.  

TESTE 

Considere o seu último conflito com um amigo, membro da família, um ente querido, 

colega, etc. e, em seguida, responda às perguntas abaixo. Responda com SIM ou NÃO. 

• Passou grande parte do tempo a defender-se, às suas ações, ou à sua posição? 

• Foi a pessoa que falou mais?  

• Vê-se injustamente atacado ou ferido?  

• Evitou o conflito dizendo apenas o que tinha a dizer para sair da situação? 

• Fez promessas que não cumpriu? 

• Disse que sim quando precisava mesmo de dizer não?  

• Desvalorizou, minimizou ou negou os seus sentimentos ou necessidades?  

• A outra pessoa teve de insistir consigo e pressioná-lo para expressar os seus 

pensamentos ou ações?  

• Partilhou com outros os detalhes do seu conflito e os seus sentimentos em vez de 

falar com a pessoa com quem teve conflito?  

• Guardou rancor ou agiu zangado, silencioso e retirou-se após o conflito? 

• Enviou mensagens através de uma terceira pessoa a quem estava chateado? 

• Esperava que outros lessem a sua mente?  

• Parou de tentar comunicar após o primeiro sinal de resistência ou de mal-

entendido? 
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• Abandonou a conversa, não devolveu chamadas, recusou-se a comunicar, usou o 

tratamento do silêncio, adiou a conversa durante dias ou semanas?  

• Abandonou a relação sem qualquer aviso ou ao primeiro sinal de dificuldade? 

• Expressou a amigos o que a outra pessoa fez de errado, ao mesmo tempo que teve 

dificuldade em ver ou admitir o que você fez de errado, ou como poderia ter 

melhorado a situação?  

• Ficou na defensiva, sentiu-se zangado ou retirou-se depois de outros terem 

expressado como lidou com a situação de forma incorreta?  

• Expressou que sabe que algo está errado consigo e que precisa de mudar, mas 

desde então não procurou ajuda, tomou medidas ou seguiu com um plano de 

mudança que durou mais de alguns dias ou semanas? 

 

Resultados:  

Se respondeu sim a quatro ou mais perguntas acima, então definitivamente NÃO 

está a assumir responsabilidade suficiente pela sua parte nos problemas da sua 

relação. Este também é o caso se não respondeu sim a nenhuma das perguntas 

acima, o que seria um sinal de não perfeição, mas a sua negação e falta de 

discernimento pessoal. 

Depois o formador perguntará: ao lerem estas perguntas, pensaram e a 

analisaram a outra pessoa na forma como se comportou nestas situações convosco, 

ou estão a colocar-se a vocês mesmos nessa posição e a fazerem uma autoanálise? 

 

Atividade 4. 

Aos participantes é proposto que terminem algumas frases inacabadas uma a uma 

sobre responsabilizar-se pelos seus atos e responsabilidade, enquanto o formador 

as mostra no PowerPoint: 

Se não tem coragem ou confiança para falar, saiba e aceite que... as suas opiniões 

simplesmente não podem e não serão tomadas em consideração (exemplo). 

Frases: 

• Se mentir e for descoberto, saiba e aceite que... (as consequências que sofre 

como resultado não são culpa de mais ninguém, a não ser sua). 

• Se intimidar alguém e depois essa pessoa fizer uma queixa contra si, saiba 

e aceite que... (você realmente mereceu). 

• Se falhar numa situação pela qual já tenha passado dez vezes, saiba e aceite 

que... (falhou consigo próprio e com os outros quando escolheu repetir o erro). 
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• Quando um erro é detetado no seu trabalho, saiba e aceite que... (é sua a 

responsabilidade de corrigir e que a energia gasta em encontrar outros para culpar 

pelos seus erros é desperdício de tempo de todos). 

• Quando o trabalho que delegou outra pessoa não está feito, saiba e aceite 

que...(foi o seu fracasso em apoiá-los ou geri-los adequadamente depois de os 

delegar). 

• Quando a sua carreira não está a progredir como queria, saiba e aceite que... 

(enquanto outros podem estar lá para apoiá-lo, a responsabilidade total pela sua 

carreira estará sempre nas suas mãos, você não é filho ou filha do seu chefe, por isso é 

necessário parar de se considerar precioso e de esperar que ele o considere). 

• Se a sua ética e atitude de trabalho forem péssimas, saiba e aceite que... (um 

dia isso terá impacto nos seus ganhos, na sua popularidade e oportunidades. Pode até 

acontecer que seja demitido um dia).  

• Se estiver a sentir-se mal no trabalho numa sexta ou segunda-feira, saiba e 

aceite que... (os excessos da sua vida social estão a afetar o seu trabalho e que, a dada 

altura, colocarão em causa as suas perspetivas de emprego, a sua família e, 

possivelmente, a sua saúde também). 

• Saiba que no local de trabalho a preguiça, a falta de assertividade, a 

agressividade, a baixa autoestima, o egoísmo e a desonestidade trazem 

consequências e quando as coisas correm mal, a primeira pessoa que deve 

procurar é... (a si mesmo... o que poderia ter feito mais, o que poderia ter feito de 

diferente, o que deveria ter reconhecido e lidado antes, e se tivesse escolhido uma 

atitude diferente naquele dia?). 
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Unidade 2. Subunidade 2.6 

Gestão de Conflitos 

“A paz não é a ausência de conflito, é a capacidade em lidar com o conflito por meios pacíficos.” 

- Ronald Reagan.  

 

Tempo: 02h25m 

 

O que é o conflito? O que é a gestão de conflito? 

Antes de começar por explicar como resolver conflitos, é importante aprendermos 

a diferença entre conflito e desacordo. Quando as pessoas têm uma discordância, 

significa que, apesar de não concordarem umas com as outras, a relação permanece 

intacta. Por outro lado, os conflitos podem conduzir a relações frágeis, uma vez que 

envolve uma dualidade entre o problema e a relação (Centro Dinamarquês de 

Resolução de Conflitos, 2011).  

No entanto, os conflitos fazem parte de relações normais e saudáveis. Não podemos 

esperar que as pessoas concordem sempre em tudo. Portanto, os conflitos não 

podem ser evitados e aprender com eles é crucial para o seu crescimento pessoal e 

profissional. Uma gestão fraca e ineficaz do conflito pode prejudicar a relação, no 

entanto, quando geridos de forma construtiva e positiva, os conflitos podem 

proporcionar uma oportunidade de crescimento e até mesmo reforçar o vínculo 

entre as pessoas envolvidas. Aprender a resolver situações conflituosas, de uma 

forma que não aumente os seus níveis de stress (e os de outras pessoas) é 

fundamental (Centro Dinamarquês de Resolução de Conflitos, 2011; Scannell, 2010). 

 

 

Um conflito emerge de diferenças e ocorre quando discordamos com os valores, 

motivações, visões, crenças ou desejos de outras pessoas. Há alturas em que estas 

diferenças não parecem ser importantes, mas temos de compreender que, quando 

um conflito desencadeia sentimentos fortes, é porque, normalmente, uma 

necessidade pessoal e relacional profunda está na essência do problema (Centro 
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Dinamarquês de Resolução de Conflitos, 2011; Scannell, 2010; Segal, Robinson &  

Smith,  2019): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perante isto, uma resolução de conflitos bem-sucedida depende da 
sua capacidade de (Segal, Robinson & Smith, 2019): 

 

• Gerir eficazmente o stress e continuar alerta e 

relaxado. Se permanecer calmo durante uma situação 

conflituosa, poderá identificar e descodificar a 

comunicação verbal e não verbal que está a ser utilizada; 

• Controlar as emoções e o comportamento. Se tiver o 

controlo das suas emoções, pode comunicar com os outros de forma calma e 

assertiva (sem aumentar a sua voz, ameaçar, sem sentir medo de comunicar 

o que quer dizer). 

• Respeitar as diferenças.  Se mantivermos o respeito 

pela/s outra/s pessoa/s na situação de conflito, será 

mais fácil e rápido de o resolver.  

 

Tipos de competências de gestão de conflitos 

Antes de explicar os tipos de competências de gestão de conflitos é importante 

compreender os principais tipos de conflitos (Centro Dinamarquês de Resolução de 

Conflitos, 2011):  

 

a necessidade de se 
sentir seguro e 

protegido

a necessidade de se 
sentir respeitado e 

apreciado

a necessidade de 
uma maior 

aproximidade e 
intimidade
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Formas ineficazes de lidar com conflitos 

Como mencionado anteriormente, os conflitos, para além de terem a 

componente do problema (ou seja, o problema em discussão), também têm a 

componente das emoções. Um conflito pode desencadear fortes sentimentos e 

emoções, e quando mal gerido pode agravar-se e levar a sérios danos na relação 

entre as pessoas envolvidas. Perante isto, veremos formas ineficazes de lidar com 

conflitos (Centro Dinamarquês de Resolução de Conflitos, 2011; Segal, Robinson & 

Smith, 2019): 

• Não ser capaz de se colocar na perspetiva da outra pessoa: o que é 

importante para si pode não ser importante para a outra pessoa e vice-versa, 

e durante uma gestão ineficaz de conflitos as pessoas tendem a não ser 

capazes de reconhecer e responder às necessidades de outros; 

• Não ser capaz de controlar as suas emoções: perder o controlo das suas 

emoções só aumentará o conflito, a comunicação não será eficaz (não será 

capaz de ler a comunicação verbal e não verbal de outras pessoas) e surgirão 

mal-entendidos e reações dolorosas.  

• Ignorando o conflito: ignorar o conflito não o resolverá. É ao contrário, só o 

piorará. Um conflito é como uma pequena chama que ainda pode controlar, 

mas ignorá-lo vai transformá-lo num incêndio que não será capaz de apagar.  

• Evitar o conflito: a maioria das pessoas não gosta de conflitos e tende a 

associar conflitos a pensamentos negativos como o medo e maus resultados, 

e geralmente não consegue ver como os conflitos podem ser benéficos tanto 

para o crescimento pessoal como para o crescimento profissional.  

Conflitos pessoais ou 
relacionais

• Geralmente 
relacionado com a 
nossa identidade, 

autoimagem ou outros 
aspetos como lealdade, 

quebra de confiança, 
traição ou falta de 

respeito.
• Uma boa maneira de 
lidar com este tipo de 
conflito é por meio do 

diálogo aberto e da 
comunicação não 

violenta.

Conflitos 
instrumentais

• Normalmente sobre 
objetivos, estruturas, 

procedimentos e 
meios.

• Uma boa maneira de 
resolver este tipo de 

conflito é 
argumentando e 

encontrando soluções 
aceitáveis para ambas 

as partes.

Conflitos de interesse

• Normalmente é sobre 
a distribuição de meios 

para atingir metas, 
como o tempo, o 

dinheiro, o espaço e o 
staff.

• Uma boa forma de 
resolver este tipo de 
conflito é através da 

negociação, e chegar a 
um acordo para a 

divisão do recurso.
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Dicas para uma resolução eficaz de conflitos 

Existem algumas competências que podemos trabalhar e desenvolver 

para melhorar as nossas capacidades de resolução de conflitos. Para 

uma resolução eficaz dos conflitos é importante compreender que 

mais do que resolver o problema, o objetivo é resolvê-lo de uma forma em que a 

confiança possa ser melhorada e reforçada. Assim, as seguintes dicas podem ser 

usadas para melhorar a resolução de conflitos (Segal, Robinson & Smith, 2019):  

• Ser capaz de aliviar o stress de forma rápida. Como mencionado 

anteriormente, é necessário manter a calma durante uma resolução de 

conflitos. Ao manter-se calmo poderá responder de forma assertiva, calma e 

ajustada, uma vez que não permitirá que as suas emoções o atrapalhem. Uma 

dica para aliviar o stress é usar os seus sentidos: cheiro, toque, sabor, visão e 

som. Alguns exemplos: 

o Visão: feche os olhos e imagine um lugar onde se sinta calmo e 

tranquilo; 

o Cheiro: respire fundo e tente identificar os diferentes cheiros no ar. 

Também pode apanhar um pouco de ar fresco, depois de 

educadamente informar a pessoa. 

o Toque: segure um objeto confortável (pode ser qualquer coisa desde 

que o relaxe), e faça uma massagem à mão; 

o Sabor: se não for má educação, pode mastigar um pedaço de pastilha 

elástica, beber um chá, café ou uma bebida refrescante; 

o Som: se tiver a oportunidade de sair da sala, para se acalmar, ouça a 

sua música favorita, música calma, ou vá lá fora e ouça os sons que o 

rodeiam.   
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• Seja capaz de reconhecer e controlar as suas emoções. Ser 

emocionalmente consciente é fundamental para se entender a si mesmo e aos 

outros. A consciência emocional permite-lhe entender como se sente e 

porquê. Se sabe exatamente como e porquê tem esses sentimentos, é mais 

capaz de os comunicar claramente a outros. Não tenha medo de sentimentos 

ou emoções fortes, apenas tente entender o porquê e como eles emergiram.   

 

 
• Melhore a sua comunicação não verbal. Ao comunicar, pode utilizar dois 

tipos de comunicação: verbal (usando palavras) e não verbal (por exemplo: 

contacto visual, linguagem corporal, gestos, ...). As informações mais 

relevantes durante um conflito ou discussão são geralmente feitas através da 

utilização da comunicação não verbal. Quando envolvido num conflito, deve 

prestar atenção à comunicação não verbal, uma vez que lhe dará alguns sinais 

dos verdadeiros sentimentos e intenções da pessoa. Isto também lhe 

permitirá responder a estas emoções ou sentimentos de forma apropriada, 

construindo confiança.  
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• Usar o humor e brincar para lidar com conflitos. Isto requer a referida 

"consciência emocional". Apesar de ser uma forma muito boa de iluminar o 

ambiente e de dizer coisas que seriam muito difíceis de dizer, quando usada 

despropositadamente pode causar mais danos do que o bem. A regra devia 

ser rir com a outra pessoa e não sobre ela. O humor e a brincadeira podem 

reduzir a raiva e os sentimentos de tensão, podem fazer com que as pessoas 

envolvidas repensem o problema e coloquem a situação em perspetiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeos relacionados em Inglês: 

https://www.youtube.com/watch?v=KY5TWVz5ZDU 

https://www.youtube.com/watch?v=QLbGHQo4qnA 

https://www.youtube.com/watch?v=v4sby5j4dTY 

 

Vídeos relacionados em Português:  

https://www.youtube.com/watch?v=wg1DHNuBELQ 

https://www.youtube.com/watch?v=CxK5F17Dyd8 

https://www.youtube.com/watch?v=me97LuVmZOg 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KY5TWVz5ZDU
https://www.youtube.com/watch?v=v4sby5j4dTY
https://www.youtube.com/watch?v=wg1DHNuBELQ
https://www.youtube.com/watch?v=CxK5F17Dyd8
https://www.youtube.com/watch?v=me97LuVmZOg
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Vídeos relacionados em Espanhol:  

https://www.youtube.com/watch?v=aDWZVBvNo_o 

https://www.youtube.com/watch?v=aDWZVBvNo_o 

https://www.youtube.com/watch?v=ShYlEXSGtxM 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aDWZVBvNo_o
https://www.youtube.com/watch?v=aDWZVBvNo_o
https://www.youtube.com/watch?v=ShYlEXSGtxM
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Atividades Propostas de Gestão de Conflitos 

É A VOSSA VEZ! 

 

Atividade 1.  

Explicar o exercício: 2 minutos 

Atividade: 5 minutos individualmente + 10 minutos em grupo + 10 minutos 

partilhar com a turma = 25 minutos 

Feedback do grupo: 5 minutos 

Este exercício ajuda a explorar a natureza de um determinado tópico. Ajuda a gerar 

uma discussão em torno desse tópico e ver como as pessoas o perspetivam de forma 

diferente. O objetivo é fornecer uma visão da própria perspetiva de um determinado 

tema. 

• Conflito 

• Comunicação interpessoal eficaz 

• Empatia 

• Trabalho em equipa 

• Coaching 

• Mediação 

 

Peça aos participantes que pensem em 4 palavras que captam os seus pensamentos 

sobre os tópicos. Peça-lhes que escrevam cada palavra num cartão separado. Por 

exemplo, uma pessoa pode considerar as seguintes palavras associadas a "conflito": 

Argumento/Evitar/Desagradável/Discordar 

 

Aloque 5 minutos para esta parte. 

 

Peça aos participantes que escrevam as 4 palavras no papel para referência futura. 

 

Divida os participantes em grupos de 3. 

 

Peça aos grupos que se reúnam e mostrem uns aos outros o que escolheram. É 

provável que cada pessoa escolha um conjunto diferente de palavras. Explique que 

cada grupo deve agora escolher 4 palavras entre as 12 palavras que escolheram 

entre eles que melhor descrevem o tópico. Isto criará uma discussão em torno do 
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tópico. O contraste entre as palavras selecionadas pode dar início a uma discussão 

sobre o tópico. Por exemplo, outra pessoa pode ter selecionado as seguintes 4 

palavras que contrastam com a lista acima: 

• Resolução 

• Crescer 

• Resolver 

• Trabalho em equipa 

Aloque 10 minutos para esta parte. Reúna todos. Peça a cada grupo que apresente 

as suas 4 palavras à turma. Escreva as suas 4 palavras no quadro juntamente com o 

identificador de grupo. 

 

Uma vez que o formador capte todas as palavras, os participantes serão encorajados 

a continuar as discussões sobre o porquê de as palavras serem diferentes e o que 

isso sugere sobre como cada grupo pensa sobre o tópico. Concentre-se nas 

semelhanças e nas diferenças. 

 

Acompanhe com uma discussão final para terminar. 

 

Discussão 

Como é que este exercício o ajudou a aprender sobre o "tópico"? As suas ideias eram 

semelhantes ou diferentes das dos outros? Ficou surpreendido com as diferenças 

das suas opiniões com as dos outros? Foi fácil selecionar um subconjunto de 

palavras quando discutia o tópico no seu grupo? Sentiu-se intimidado, forçado ou 

empurrado, ou foi a escolha final o resultado de uma discussão saudável para chegar 

a uma decisão comum? 

 

Atividade 2. 

Explicando o Exercício: 5 minutos 

 

Atividade: 5 minutos Estágio 1 + 2 minutos Estágio 2 + 4 minutos Estágio 3 + 10 

minutos Estágio 4 = 21 minutos 

 

Feedback do grupo: 10 minutos 
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Este exercício ajuda a compreender a importância de reconhecer a perspetiva de 

uma pessoa com quem está a ter uma conversa, mesmo que a pessoa tenha uma 

opinião diferente. Este exercício ajuda a criar um exemplo vívido que pode então ser 

discutido e explorado mais adiante e ver como uma conversa pode diferir da outra. 

 

Ao realizar esta atividade, os participantes vão ser capazes de desenvolver uma 

conversa amigável em vez de serem antagónicos com uma opinião contrária e 

poderem ouvir mais que argumentam. 

 

Haverá vários tópicos (sobre o uso da internet, compra de livros em papel ou livros 

digitais, etc.), - importante não pegar em tópicos que suscitem emoções (política, 

religião, etc.) - e o grupo será dividido em pares. 

 

Fase 1: 

Explique que cada par precisa de escolher um tópico. Não importa se os grupos 

escolhem o mesmo tópico, mas é melhor que não o façam para que não oiçam o de 

outros grupos. 

O tópico deve ser seguro na medida em que não leve a conversas emocionais 

intensas, como a política ou a religião. Devem escolher um tópico que possam 

facilmente interpretar visões opostas. Um exemplo é comprar livros digitais contra 

comprar livros de papel. 

 

Fase 2: 

Explique que cada par precisa discutir o tópico escolhendo duas visões opostas. A 

primeira pessoa deve fazer uma declaração e a outra pessoa deve fazer uma 

contradeclaração, e devem continuar uma declaração de cada vez até que sejam 

instruídos a parar. 

Peça-lhes para iniciarem as conversas e deixe-as continuar por 2 minutos. 

Aqui está um exemplo de conversa: 

− Pessoa A: Os livros digitais são mais baratos. 

− Pessoa B: O dispositivo onde está a ler o livro pode ficar sem bateria e pode 

perder o livro. 

− Pessoa A: Pode carregar milhares de livros no seu dispositivo sem peso extra. 

− Pessoa B: Hoje em dia, com tudo o que se passa, é provável que leiamos muito 

poucos livros de qualquer maneira quanto mais “milhares”. 
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− Pessoa A: Pode pesquisar, traduzir, pesquisar termos, pode tomar notas. 

− Pessoa B: Nada melhor que o cheiro e a sensação de um livro de papel nas 

suas mãos. 

 

Fase 3: 

Nesta fase, a primeira pessoa deve fazer uma declaração. A segunda pessoa deve 

começar com: "Então, o que quer dizer é ..." e continuar ao parafrasear a declaração 

que a outra pessoa acabou de dizer. 

 

A primeira pessoa deve então dizer: "Sim, é a isso que me refiro", se a paráfrase 

corresponder ao que pretendia comunicar. Caso contrário, deverá corrigir em 

conformidade. 

 

Uma vez que a pessoa ouve, "Sim, é a isso que me refiro", é a sua vez de fazer uma 

declaração. Essa pode estar relacionada ou não com a declaração anterior. Desta vez, 

a outra pessoa deve parafrasear. 

 

Isto continua até ser parado pelo formador. 

 

Deixe as conversas continuarem durante 4 minutos. 

 

Aqui está um exemplo de conversa: 

− Pessoa A: Os livros digitais podem ser comprados instantaneamente em 

qualquer lugar que esteja e pode começar a lê-los imediatamente. 

− Pessoa B: Então, o que quer dizer é que posso encomendar o livro, pô-lo no 

meu dispositivo instantaneamente, abri-lo e começar a lê-lo, mesmo quando 

estou a viajar. 

− Pessoa A: Sim, é a isso que me refiro. 

− Pessoa B: Pode lembrar-se do conteúdo de um livro de bolso muito mais do 

que o digital. Se precisa de aprender algo, os livros de bolso são melhores. 

− Pessoa A: Então, o que quer dizer é que ao ler um livro de bolso é mais 

provável que me lembre do conteúdo do que se estivesse a ler num 

dispositivo digital. 

− Pessoa B: Sim, é a isso que me refiro. 
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Fase 4: 

Peça a cada grupo para discutir o que experienciaram. Peça-lhes para compararem 

as suas duas conversas — uma com visões opostas e outra com parafraseando. Como 

se sentiram durante a primeira? E na segunda conversa? 

Aloque 10 minutos para esta parte. 

Reúna todos e inicie uma discussão. 

 

Discussão 

Qual foi a sensação de ter uma conversa em que o seu parceiro continuava a afirmar 

as suas próprias opiniões em vez de reconhecer as suas? Como foi ser parafraseado? 

Quando tem conversas, sente que tem de se apressar, para dizer o que pensa sobre 

um assunto em vez de procurar compreender e reconhecer a visão da outra pessoa? 

Qual foi a lição mais importante que aprendeu neste exercício? 
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