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Este manual é acessível a qualquer pessoa e poderá ser usado em diferentes fases do seu 
desenvolvimento, independentemente de estar no início da sua jornada para se tornar um futuro 
formador ou de ser já um formador experiente.

Este manual ajudará a guiá-lo na sua viagem com várias ferramentas e recursos. E isto porque  
o objetivo do projeto Train the Competent Erasmus+, e deste Manual, é potenciar a empregabilidade 
de adultos com deficiências e incapacidades, proporcionando-lhes uma formação à medida.  
Com as novas competências e aprendizagens, poderão participar ativamente em ações profissionais 
de sensibilização para a igualdade, programas de sensibilização concebidos para os empregadores, 
as quais têm sido um passo importante para a empregabilidade bem-sucedida das pessoas com 
deficiências e incapacidades. Em um sentido mais amplo, o nosso objetivo é desafiar conceitos 
divergentes sobre diversidade funcional, mudar a atitude em relação às pessoas com deficiências  
e incapacidades, potenciar as suas possibilidades de vida ativa e realizada e ajudá-los a tornarem-se 
os seus próprios defensores e pares de referência nesta jornada.

Contact:    Eszter Déri   /   derieszter@gmail.com  /   project leader    /   Salva Vita Foundation 

Train the Competent Erasmus+
KA2 – Cooperação para a inovação e intercâmbio de boas práticas
KA204 – Parcerias Estratégicas para a Educação de Adultos”
01. 09. 2019. – 31. 10. 2022.  
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Introdução

As pessoas com diversidade funcional associada a deficiências e incapacidades lutam mais do 
que outras para entrar e manter um emprego. As pessoas nesta circunstância precisam de apoio 
vocacional personalizado de especialistas na abordagem ao mercado de trabalho e. O apoio 
vocacional precisa ser específico e visa compreender o diferencial   entre as exigências do local de 
trabalho e a competência detida e manifesta pela pessoa com deficiências e incapacidades. O 
especialista em emprego avalia as necessidades do empregador  
e do empregado, personalizando as condições para que ambos prosperem.

O “Train the Trainer” é um método de disseminação de informação (Anderson & Taira, 2018), 
amplamente utilizado em diversas áreas para disseminar conhecimento e competência de forma 
eficaz, para atingir uma grande quantidade de interlocutores num curto período de tempo. Por 
exemplo, uma empresa pode contratar um formador especialista que forma um conjunto de 
formadores locais nas competências necessárias, que por sua vez formarão empregadores e colegas 
de trabalho locais para adotar essas competências (Frank, Becker Haimes, & Kendall, 2020).

Este Manual do Formador, juntamente com o Livro de Atividades para formadores e co-formadores, 
fornecer-lhe-á um conhecimento básico e profundo para desenvolver as suas competências 
como Formador. Após a conclusão da formação, com base neste conteúdo, o seu conhecimento 
permitirá desenvolver habilidades e competências das pessoas com deficiências e incapacidades. 
Como resultado, as pessoas com deficiências e incapacidades podem ampliar suas hipóteses de 
empregabilidade e apoiar os seus pares no mercado de trabalho.

Este manual visa prepará-lo para formar co-formadores e pares de referência também. Existem várias 
competências que são as mesmas tanto para o formador, co-formador e par de referência. Ao longo 
deste manual, os módulos oferecem oportunidades para você conhecer os materiais e exercícios 
aplicando-os inicialmente em si mesmo.

Desenvolvimento do Programa Train the Competent

O programa Train the Competent foi desenvolvido através de um projeto internacional. As organizações 
participantes vieram do Norte, Sul, Leste e Oeste da Europa. São países com diferentes perfis 
sociais e origens culturais. Os dois livros, este manual e o livro de atividades, foram escritos em 
colaboração por nove organizações. O grupo de técnicos era composto por formadores, professores, 
psicólogos, especialistas em comunicação e especialistas que trabalham na área da reabilitação. 
Enquanto compartilhávamos nossas experiências, melhores práticas e novos métodos, estávamos 
constantemente a moldar os pontos de vista uns dos outros. Encontramos um novo terreno comum 
e abordagens eficazes e inovadoras para o desenvolvimento de competências à medida. Pode assim 
ser implementado em toda a Europa dentro de diferentes contextos culturais.
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Para provar que isso poderia ser feito, realizámos testes e avaliações. Em primeiro lugar, testamos 
os módulos dentro do grupo-projeto. Adquirimos aprendizagem e conhecimento sobre como formar 
futuros formadores e co-formadores. Conseguimos montar um programa de formação a partir 
dos materiais elaborados coletivamente com um kit de ferramentas de formação profissional. 
Descobrimos como era importante adaptar o conteúdo e os exercícios para atender às necessidades 
de acesso dos grupos alvo. Finalmente, testamo-nos com sucesso como formadores com uma 
comunidade externa em todos os países participantes: França, Grécia, Hungria, Noruega, Polónia, 
Portugal, Roménia, Reino Unido.

O feedback que recebemos dos participantes – pares de referência, co-formadores – foi ótimo com 
um indicador de satisfação de 95%. Isso é uma evidência de que os materiais funcionam efetivamente 
em diferentes contextos culturais. Esperamos que também seja esta a experiência de todos os que 
daqui em diante participarem nesta formação.

Como se pode usar o manual e o livro de atividades?

Se observar o índice do manual do formador, verá a lógica e os detalhes de como os seis módulos 
se complementam. Os tópicos indicam áreas onde vale a pena manter-se atualizado. Isso permitirá 
ajudar os participantes da formação a encontrar a área certa para melhor utilizar suas habilidades e 
encontrar a melhor maneira possível de desenvolvê-las.

O manual começa com “Conhecimento Específico sobre Deficiência”, pois o foco está na atitude 
positiva em relação à deficiência. Este módulo fornece informações relevantes e atualizadas sobre 
os aspetos sociais, pessoais e políticos da deficiência para ajudá-lo a refletir sobre suas próprias 
atitudes e criar um ambiente de aprendizagem inclusivo. O “Autoconhecimento e a Autorreflexão” 
ajudam a promover mudanças e focar em seus pontos fortes, refletir sobre quem você é, como você 
se vê e a importância dos outros na construção de sua identidade. Quanto mais você conhece a si 
mesmo, melhor será capaz de gerir as suas emoções. A “Gestão Emocional” é uma habilidade crucial. 
Ajuda a aproximar-se dos outros e a superar os desafios da vida social, permitindo controlar o seu 
comportamento, pensamentos, emoções e ações.

Todo esse conhecimento se reflete na resposta às expectativas sociais por meio da “Comunicação”. 
Este módulo aumenta a conscientização sobre a forma como as pessoas comunicam e fornece 
sugestões de formação que promovem competências de comunicação eficazes. Aprenderá a ajustar 
as suas técnicas de comunicação para fornecer uma formação eficaz que atenda às necessidades de 
comunicação dos seus participantes. A “Autogestão” e a independência fornecem o conhecimento 
sobre como fortalecer a autonomia e a independência das pessoas com deficiência. Dá treinamento 
prático sobre habilidades e comportamentos sociais, pessoais e relacionados ao trabalho. Como 
formador, será responsável por toda a formação. O sexto módulo “Como se tornar um formador” 
oferece uma visão clara das competências, conhecimentos e preparação necessários para 
desenvolver efetivamente o conteúdo da formação de acordo com as necessidades dos participantes. 
Ele também – como os outros módulos – fornece uma lista de atividades associadas que ajudam 
você a dominar e a praticar o conteúdo, bem como organizar uma sessão de formação.
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O livro de atividades para formadores e co-formadores contém os conhecimentos teóricos e práticos 
de uma forma fácil de compreender. O sexto módulo “Como se tornar um par de referência/co-
formador” de pares ajuda os participantes a se conscientizarem de seus conhecimentos e de quais 
habilidades eles precisam desenvolver para fazê-lo. Isso é feito fazendo exercícios com descrições, que 
o ajudarão e aos seus participantes na formação a dominar e praticar o conteúdo com mais eficácia.

Quais são as especificidades do programa de formação à medida?

Foca-se na capacidade e não na incapacidade. Como formador, pode escolher em quais módulos, ou 
partes dos módulos, trabalhar dependendo dos objetivos, necessidades e conhecimento prévio de 
seus alunos. Pode escolher qual atividade melhor se adapta às necessidades dos participantes, o que 
os ajuda melhor a aprender, praticar e dominar habilidades relacionadas à empregabilidade.

Pode escolher as atividades que melhor se adaptam à prontidão, competências, funcionalidade 
dos participantes na formação. E encontra versões de exercícios e dicas importantes para adaptar 
atividades aos participantes que vivem com diferentes alterações de funcionalidade, juntamente com 
várias fichas de atividades.

O que garante que se possa manter atualizado como formador?

Durante a sua jornada para se tornar um formador no programa Train the Competent, você conhecerá 
a abordagem de contar histórias para facilitar a aprendizagem. Se você conta suas próprias histórias 
ou se inspira na literatura, filmes ou peças teatrais, as histórias vão esclarecer o contexto e ajudá-lo 
e aos participantes a entender as coisas com mais facilidade. Ao mesmo tempo, eles o ajudam e 
aos participantes a se imaginarem no lugar de outra pessoa e a entender como uma história pode 
ser transformada quando vista de uma perspetiva diferente e nova. Ao longo deste curso, terá a 
oportunidade de assistir a vídeos de palestras, p. ex. TED. Isso ajudará a obter um conhecimento 
mais profundo em novos contextos sobre cada tópico de uma maneira divertida. Também encontrará 
literatura profissional adicional para cada módulo, que o ajudará no futuro a encontrar literatura e 
materiais profissionais mais recentes. Além disso, desenvolverá habilidades sobre como encontrar  
as informações mais valiosas e se manter atualizado como formador.

Aproveite sua jornada formativa!
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Módulo 1
Conhecimento específico sobre deficiência

Enquadramento
A atitude das pessoas em relação à deficiência tem impacto na forma como tratam e veem as pes-
soas com deficiências e incapacidades. Por isso, é importante dar aos formadores uma base para 
que possam compreender como pensar sobre deficiência de uma forma que promova a igualdade e a 
inclusão. A aquisição destas competências é essencial para criar um ambiente onde as pessoas com 
deficiência possam prosperar e onde a compreensão mútua entre pessoas com e sem deficiências e 
incapacidades seja a norma.

Objetivos
Este módulo visa garantir que os formadores possuam conhecimentos relevantes sobre a deficiência, 
que os ajudará na formação de pessoas com deficiências e incapacidades. O objetivo é expandir as suas 
perspetivas sobre deficiência e incapacidade e fornecer-lhes informações atualizadas sobre aspetos 
sociais, pessoais e políticos, ajudando-os a refletirem sobre as suas próprias atitudes. Isto será reforçado 
com a discussão dos aspetos legais dos direitos e responsabilidades das pessoas com deficiências e 
incapacidades estabelecidos na “Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência”.  Abrangeremos também algumas informações práticas sobre deficiências e incapacidades, 
a fim de aumentar a compreensão das barreiras que as pessoas com deficiências e incapacidades 
enfrentam, bem como como ultrapassá-las e criar um ambiente de aprendizagem inclusivo.

Estrutura
O módulo tem três tópicos.

 1.  Significados e modelos
 2.  Conhecer direitos e deveres
 3.  Informação prática sobre
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•  Entender diferentes formas de ver a deficiências e incapacidades.
•   Sensibilizar para o impacto das diversas percepções na inclusão das pessoas  

com deficiências e incapacidades.
•  Desenvolver conhecimentos sobre a cultura da deficiência.

1. Significados e modelos

Objetivos

1.1  Os significados e modelos de deficiência
1.2  Cultura da deficiência
1.3  Influências na identidade – deficiências e incapacidades

2,5 horas

•  O que são deficiências e incapacidades?
•  Por que é importante a forma como encaramos deficiências e incapacidades?
•  O que é a cultura da deficiência?
•  O que causa impacto na identidade de alguém?

•  Atividade 1.1.1a  O que sabe sobre deficiências e incapacidades?
•  Atividade 1.1.2  Conversa TEDx de Stella Young: “I am not your inspiration, thank you very much”
•  Atividade 1.1.3  O modelo médico versus o modelo social
•  Atividade 1.1.4a  O modelo médico e o modelo social na prática
•  Atividade 1.1.5  Reflexão sobre as limitações dos modelos
•  Atividade 1.1.6  Reflexão sobre a cultura da deficiência

•   Stella Young TEDx Talk: I am not your inspiration, thank you very much
•   Linton, Simi (1998). Claiming Disability: Knowledge and Identity. NYU Press.
•   Oliver, Mike (2004). The social model in action: if I had a hammer. In Implementing  

the social model of disability: theory and research
•   Brown, S. E. (2003). Movie stars and sensuous scars: Essays on the journey from 

disability shame to disability pride. New York, NY: People With Disabilities Press

Conteúdo

Atividades

Recursos

Duração

Questões orientadoras

https://www.ted.com/talks/stella_young_i_m_not_your_inspiration_thank_you_very_much?language=en
https://muse.jhu.edu/book/12507
http://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/Barnes-implementing-the-social-model-chapter-2.pdf
http://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/Barnes-implementing-the-social-model-chapter-2.pdf
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1.1 Os significados e modelos

Deficiências e incapacidades pode ser um tema sobre o qual as pessoas se sentem desconfortáveis a 
falar. Se disser a palavra “deficiente” ou a palavra “deficiência” a um grupo de pessoas, cada pessoa terá 
uma imagem diferente a formar-se na sua cabeça. Algumas pessoas só pensam numa pessoa que usa 
uma cadeira de rodas. Outras pessoas vão imaginar alguém que conhecem: pode ser um conhecido, 
um amigo, um membro da família, um colega, ou alguém que eles veem na sua comunidade. Também é 
importante lembrar que as próprias pessoas com deficiências e incapacidades terão uma imagem que 
se forma na sua cabeça que se relaciona com a sua própria vida. 

O que quer que as pessoas pensem quando o tema da deficiência surgirá das suas próprias 
experiências e perceções. Além de imagens que se formam nas suas mentes, as pessoas terão 
sentimentos específicos sobre a deficiência. Estes podem ser positivos ou negativos.

O que é deficiência?

Atividade 1.1.1a O que sabe sobre deficiências e incapacidades?

Antes que se comece a falar sobre algumas das formas como a deficiência foi definida, será útil para si 
refletir sobre o que sabe sobre deficiências e incapacidades e discuti-la com o seu grupo. Depois de ter 
passado algum tempo a pensar nas suas próprias perceções e a discutir a perceção dos outros, talvez 
gostasse de ouvir uma ativista a falar sobre este tema.

Atividade 1.1.2 Conversa TEDx de Stella Young: “I am not your inspiration, thank you very much“

Ouvir a Stella Young pode ajudá-lo a entender melhor o que esta secção irá abordar e oferecerá uma 
perspetiva que vem diretamente de uma pessoa com  deficiências e incapacidades.

Como podemos definir deficiências e incapacidades?

Existem diferentes formas de ver e definir deficiências e incapacidades. Quando as pessoas tentam 
explicar deficiências e incapacidades, podem pensar sobre isso de forma diferente porque têm 
objetivos diferentes em mente. 

Por exemplo:
 •   Algumas pessoas estão interessadas em descobrir a verdade exata sobre o que são 

deficiências e incapacidades e os meios (que é uma questão metafísica e filosófica)
 •   Outras pessoas querem definir deficiências e incapacidades e usar diferentes modelos e 

formas práticas para pensar em como podemos criar uma sociedade mais igualitária
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Neste guia, a nossa abordagem é pensar em como podemos utilizar na prática diferentes modelos 
de deficiência. Cada modelo pode ter as suas vantagens e desvantagens, e podem ser usados de 
forma diferente para diferentes propósitos e contextos. Apesar de terem sido desenvolvidos outros 
modelos, vamo-nos focar em alguns dos modelos principais. É importante pensar nos modelos como 
ferramentas. A razão pela qual é útil ter modelos relativos a deficiências e incapacidades é que cada 
um permite uma melhor compreensão e visibilidade de diferentes aspetos da deficiência. Não existe 
um único modelo que possa descrever totalmente deficiências e incapacidades e o que é ser pessoa 
com deficiências e incapacidades – isso seria impossível!

Atividade 1.1.3 O modelo médico versus o modelo social

Em vez de apenas explicar estes dois modelos, encorajamo-lo a fazer esta atividade para tentar 
descobrir por si mesmo e começar a entender no que é que cada modelo se foca. Há também um 
pequeno vídeo que ajuda a ilustrar como a sociedade é e como podia ser. Veja o vídeo em grupo e 
use-o para pensar em como isto se relaciona com o modelo médico e o modelo social!

Depois desta atividade, deve começar a ter uma pequena ideia sobre cada modelo, mas agora vamos 
explicá-los com mais detalhe.

O modelo médico

O modelo médico também é por vezes chamado de modelo das limitações funcionais. Centra-se na 
deficiência como algo que é apenas sobre o indivíduo. A ênfase está nos “défices” da pessoa, e as 
limitações da pessoa são consideradas como decorrendo desses “défices”. Por exemplo, se alguém 
não pode andar e nos focamos apenas neste aspeto médico, podemos pensar que se não pode ir a 
um evento num edifício sem elevador, é porque não pode andar.

O modelo social

Por outro lado, a ideia do modelo social é argumentar que as pessoas com deficiências e incapacidades 
são excluídas da sociedade, não por causa das suas deficiências, mas pela forma como a sociedade 
responde a estas deficiências. Se continuarmos a pensar no exemplo anterior, a razão pela qual a pessoa 
não pode ir a um evento num edifício sem elevador não é porque não pode andar, mas porque o edifício é 
inadequado. Se houvesse um elevador, não haveria mais essa incapacidade!
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Atividade 1.1.4a Aplicação do modelo médico e do modelo social na prática

Nesta atividade, pedimos que pense em diferentes situações que as pessoas com deficiências e 
incapacidades podem encontrar, especialmente situações que possam constituir-se como barreira. 
Encorajamo-lo a considerar diferentes soluções e a ilustrar como a adoção do modelo social  
pode ajudar a eliminar barreiras. 

Aprofundar o modelo social

Depois de pensar nestes dois modelos, pode achar que estes não explicam tudo, e terá razão! 
Como já explicámos, os modelos são apenas ferramentas para ajudar a focar numa determinada 
questão. Quando a disciplina de Estudos de Deficiência se desenvolveu, dizia-se que “Os Estudos de 
Deficiência desafiam a ideia de que o estatuto social e económico dos papéis atribuídos às pessoas 
com deficiências e incapacidades são resultados inevitáveis da sua condição” (Linton, 1998, p.4). 
Esta ideia importante vem diretamente de ativistas dos direitos da deficiência que lutaram para 
que a perspetiva social fosse reconhecida de modo que a sociedade fizesse alterações para incluir 
pessoas com deficiências e incapacidades, em vez de considerar que ter deficiências e incapacidades 
automaticamente significava ficar limitado nas suas escolhas de vida.

Mike Oliver foi um académico britânico que escreveu muito sobre o Modelo Social, e destacou que há 
três pontos importantes a considerar (Oliver, 2004):

 1.   Em vez de se focar nas limitações funcionais individuais das pessoas com deficiências e 
incapacidades, este modelo foca-se nas barreiras económicas, ambientais e culturais com 
que estas pessoas se deparam.

 2.   O modelo vê problemas específicos como parte de um ambiente incapacitante em que as 
pessoas têm de viver. Por exemplo, se as pessoas com deficiências e incapacidades não 
tiverem igual acesso à educação e tiverem dificuldades em encontrar transportes públicos, 
isso afetará a sua capacidade de encontrar emprego.

 3.   O modelo social não considera que as intervenções individuais sejam contraproducentes.

O último ponto é muito importante porque tem havido críticas a este modelo. Uma das principais 
questões levantadas é que ignora as preocupações com as incapacidades e a importância do 
tratamento médico. Não é o caso: o modelo social é uma ferramenta. O seu objetivo é oferecer uma 
perspetiva diferente, uma forma de ver a deficiência que não considere que um indivíduo culpado de 
ser excluído da sociedade. O modelo não pretende descrever experiências pessoais de deficiência. 
Mike Oliver explica que “Temos de continuar e usar [o modelo social de deficiência]. Não devemos 
desperdiçar o dom que foi concedido pelos ativistas da deficiência que lutavam contra as estruturas 
opressivas que mantiveram as pessoas com deficiência fora da sociedade nos anos 70.”
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A aplicação do modelo social deve ajudar a afastarmo-nos de:

 •   A abordagem assistencialista: considerar que a prestação de serviços às pessoas com 
deficiências e incapacidades faz parte da “ajuda aos menos afortunados” e de que as 
pessoas com deficiências e incapacidades devem estar gratas por tudo o que lhes é dado, 
mesmo que não lhes convenha.

 •   A abordagem de conformidade: fazer o mínimo para seguir a lei. Em vez disso, 
devemos alcançar uma abordagem de cidadania, na qual as pessoas com deficiências e 
incapacidades são consideradas cidadãos iguais, com plenos direitos e responsabilidades.

Como já referimos, existem outros modelos e vamos agora discutir alguns deles para que possa 
compreender outros pontos de vista.

O modelo biopsicossocial

Este modelo foi originalmente desenvolvido por George Engel, com foco nas causas da doença mental. 
Este modelo é a base para a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. 
da Organização Mundial de Saúde. O modelo declara que existem fatores biológicos, psicológicos e 
sociais que justificam a circunstância da incapacidade. A ideia é olhar para todo o contexto que rodeia 
uma pessoa.

O modelo sociocultural

O modelo sociocultural também pode ser chamado de modelo de grupo minoritário. Acrescenta 
um elemento de política identitária, considerando as pessoas com deficiências e incapacidades 
como um grupo minoritário que tem em comum a experiência de ser deficiente. Este modelo é útil 
quando pensamos na cultura da deficiência, que discutiremos mais tarde. Este modelo é também 
particularmente importante para alguns grupos: por exemplo, na história dos surdos, os surdos 
utilizaram o modelo minoritário para tentar garantir direitos linguísticos. 

Limitações dos modelos

Um único modelo não pode explicar uma experiência humana tão complexa como a incapacidade.  
É por isso que temos de abordá-la de diferentes perspetivas e considerar os modelos como ferramentas. 

Atividade 1.1.5  Reflexão sobre as limitações dos modelos

Nesta atividade você será incentivado a pensar em diferentes modelos e seus argumentos para 
explicar deficiências e incapacidades. Terá a oportunidade de pensar no que é útil num determinado 
modelo, mas também de considerar porque precisamos de uma perspetiva mais ampla. Isto é 
importante para que possa desenvolver um ponto de vista multifacetado.
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1.2 Cultura da deficiência

Pode ser estranho pensar na existência de uma “cultura de deficiência”, quando a deficiência é 
muitas vezes vista como algo negativo. Brown (2003) explicou que “As pessoas com deficiências e 
incapacidades forjaram uma identidade de grupo. Partilhámos uma história comum de opressão e 
um laço comum de resiliência. Geramos arte, música, literatura e outras expressões das nossas vidas, 
a nossa cultura, infundidas da nossa experiência de deficiência. Mais importante ainda, orgulhamo-
nos de nós mesmos enquanto pessoas com deficiências e incapacidades. Reivindicamos as nossas 
deficiências orgulhosamente como parte da nossa identidade. Somos quem somos: somos pessoas 
com deficiências e incapacidades.”
 
Atividade 1.1.6 Reflexão sobre a cultura da deficiência

Esta atividade irá ajudá-lo a entender melhor o que se entende por “cultura da deficiência” e a pensar 
nas diferenças entre a cultura da deficiência e outras culturas.

O conceito de cultura de deficiência liga-se a um lema bem conhecido entre pessoas com deficiências e 
incapacidades: “Nada sobre nós sem nós”. Esta é a ideia de que qualquer assunto sobre pessoas com 
deficiências e incapacidades deve ser feita em colaboração com estas em vez de lhes ser imposta. 
Os objetivos da cultura da deficiência é ajudar a comunidade a recuperar o poder e desenvolver uma 
identidade positiva.

1.3 Influências na identidade

A identidade das pessoas com deficiências e incapacidades é influenciada por muitas coisas.  
Em primeiro lugar, pode ser influenciado pelo seu passado:
 •   Antecedentes familiares: é a única pessoa com deficiências e incapacidades na sua família? 

Há outras pessoas com deficiências e incapacidades na família? Como é que a família se 
sentiu com a sua deficiência e incapacidade?

 •   Pertencentes ao grupo: socializa-se com outras pessoas com deficiências e incapacidades? 
Beneficiou de medidas de suporte à aprendizagem individualizada?

 •   Contexto cultural/nacional: a história dos direitos é diferente em cada país e também 
influenciará a forma como as pessoas com deficiências e incapacidades pensam sobre si 
mesmas.

Em segundo lugar, a sua identidade será influenciada pela sua própria experiência de deficiência:
 •   Congénita ou adquirida? Nasceram com deficiência ou adquiriram a deficiência? Qual foi a 

sua experiência de crescimento?
 •   Quando foi diagnosticada? Algumas pessoas nascem com deficiência, mas só muito mais 

tarde é que são diagnosticadas!
 •   Tipo de deficiência: qual é a sua deficiência?
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•   Conhecer a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com  
Deficiência (CDPD).

•  Compreender como a CDPD sustenta direitos e deveres.
•  Fornecer uma visão geral de alguns aspetos fundamentais da história da deficiência.

2.1  CDPD 
2.2  Direitos e deveres

2. Conhecer direitos e deveres

•  Atividade 1.2.1a As suas responsabilidades

•  O que é a CDPD?
•  Como alguém pode descobrir sobre os seus direitos?
•   Como é que alguém pode compreender os seus deveres para com as pessoas com  

deficiências e incapacidades, especialmente no âmbito do emprego?

•  A CDPD – Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
•   Slee, R., & Cook, S. (1999). The Cultural Politics of Disability, Education and the Law.  

Discourse: Studies in The Cultural Politics of Education, 20, 267-277.
•   Liasidou,A (2016): Disabling discourses and human rights law: a case study based  

on the implementation of the UN Convention on the Rights of People with Disabilities,  
Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 37(1), 149-162

Questões Orientadoras

Atividades

Recursos

Conteúdo

Objetivos

1 hora

Duração

hhttps://www.inr.pt/convencao-sobre-os-direitos-das-pessoas-com-deficiencia
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2.1  Convenção das Nações Unidas sobre  
os Direitos das Pessoas com Deficiência

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) entrou em 
vigor em 2008. Todos os países participantes neste projeto assinaram-no (França, Grécia, Hungria, 
Noruega, Polónia, Portugal, Roménia e Reino Unido) e no total são 164 signatários.

A legislação por si só não é suficiente para eliminar a discriminação com base na deficiência, e tem 
sido sugerido que “por si só, a Lei não é capaz de eliminar a discriminação com base na deficiência. 
Paradoxalmente, a Lei pode ser aplicada como uma tática para a incapacitação ou capacitação (p. 67)” 
(Slee e Cook 1999). Dependendo da forma como é interpretada, isto significa que a lei pode capacitar 
a sociedade para permitir que as pessoas com deficiências e incapacidades cumpram o seu potencial, 
mas também pode ser aplicada de forma a impedir o avanço dos direitos à deficiência.

No entanto, a CDPD é muito importante porque considera as questões com que se confrontam as 
pessoas com deficiências e incapacidades como uma questão de direitos humanos. As Convenções 
dos Direitos Humanos tinham o potencial de proteger as pessoas com deficiências e incapacidades, 
mas não foram utilizadas dessa forma. A CDPD não tem como objetivo criar novos direitos mas sim 
promover os direitos das pessoas com deficiências e incapacidades. Liasidou (2016) nota que a 
CDPD apresenta a incapacidade como algo que vem da interação da deficiência de alguém com as 
barreiras sociais o que significa que esta não pode participar plenamente e desafia a ideia de que as 
pessoas com deficiências e incapacidades só têm défices individuais. Ainda que os países apliquem 
a Convenção de formas diferentes, esta constitui um ponto de partida muito importante para ter este 
tipo de legislação.

2.2 Direitos e deveres
Cada país terá diferente legislação sobre a deficiência, mas se assinaram a CDPD significa que têm de 
promover a igualdade de acesso às pessoas com deficiências e incapacidades. 

Alguns aspetos importantes que a Convenção salienta são a necessidade de:
 •  Não discriminação
 •  Inclusão
 •  Igualdade
 •  Acessibilidade

Em termos de acessibilidade, alguns exemplos são:
 •  Comunicação
 •  Adaptações razoáveis
 •  Desenho universal
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Se considerarmos este projeto como um exemplo, a CDPD considera que as pessoas com deficiência 
têm o direito de trabalhar e não devem ser discriminadas. Menciona também adaptações razoáveis. 

Como formador, deve:
 •  Fornecer às pessoas adaptações razoáveis para que possam participar plenamente
 •  Tentar compreender e respeitar as suas necessidades de comunicação
 •  Usar desenho universal, quando possível
 •   Informar-se sobre os direitos das pessoas com deficiências e incapacidades no seu próprio 

contexto para garantir que os participantes têm os conhecimentos necessários para 
defender os seus direitos

Discutiremos algumas dicas práticas na última secção deste manual.

Atividade 1.2.1a As suas responsabilidades

Com esta Atividade, você terá a oportunidade de refletir sobre como você, enquanto formador, pode 
apoiar os princípios da CDPD.
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•  Fornecer algumas informações práticas sobre funcionalidade.
•  Encorajar os formadores a pensar em seus próprios conhecimentos.

3. Informação prática sobre funcionalidade

Objetivos

3.1  Exemplos de necessidades e incapacidades
3.2  Criação de um ambiente de aprendizagem inclusivo

1 hora

•  Quais são os pontos-chave a saber sobre funcionalidade?
•  Porque não é suficiente saber sobre a deficiência específica de alguém?
•  Quais são as barreiras que as pessoas com deficiências e incapacidades enfrentam?
•  Como se cria um ambiente de aprendizagem inclusivo?

•  Atividade 1.3.1  Como são as pessoas com deficiências e incapacidades?
•  Atividade 1.3.2a  Necessidades e incapacidades
•  Atividade 1.3.3  Como perguntar às pessoas as suas necessidades
•  Atividade 1.3.4  Antecipação de possíveis necessidades
•  Atividade 1.3.5  Como fazer o check-in das pessoas
•  Atividade 1.3.6  Adaptação de materiais?

•  N/A

Conteúdo

Atividadess

Recursos

Duração

Questões Orientadoras
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3.1 Exemplos de necessidades e deficiências

Atividade 1.3.1 Como são as pessoas com deficiências e incapacidades?

Esta Atividade ajudá-lo-á a desafiar de onde vem o seu conhecimento sobre a deficiência, e ajudá-lo-á 
a perceber que estamos rodeados de pessoas diversas.

Ao ministrar formação, recomendamos que discutam as necessidades individuais diretamente com 
os seus participantes. É importante considerar que as pessoas terão um nível de conforto diferente 
quando falam destes assuntos. Certifique-se de que as pessoas não colocam questões demasiado 
pessoais e modere a discussão para garantir que ninguém se sente desconfortável.

O facto é que saber o diagnóstico de alguém não lhe diz automaticamente quais as necessidades que 
tem. Pessoas com a mesma funcionalidade podem ter necessidades diferentes. Em vez de utilizar a 
funcionalidade das pessoas como ponto de partida para se questionar sobre o que as poderia ajudar, 
talvez fosse mais útil pensar em necessidades específicas e a quem estas poderiam ser úteis. Isto irá 
ajudá-lo a pensar como pode criar um ambiente o mais inclusivo possível desde o início, em vez de 
esperar que alguém expresse uma necessidade.

Atividade 1.3.2a Necessidades e incapacidades

Esta atividade irá ajudá-lo a pensar sobre algumas necessidades comuns que as pessoas com 
deficiências e incapacidades podem ter, e a refletir sobre a sua experiência como formador e os 
ajustes que teve que fazer durante as sessões.

3.2 Criação de um ambiente de aprendizagem inclusivo

Há sempre algo que pode fazer em vários momentos para tornar o seu ambiente de aprendizagem mais 
inclusivo. Seria impossível dar-lhe uma lista de coisas para fazer, de forma a que pudesse responder 
aos seus formandos.

Antes da formação

•  Como vai questionar as pessoas sobre as suas necessidades? Falará com eles de antemão?
 –  Há prós e contras em perguntar às pessoas sobre as suas necessidades.
 –   Prós: está a mostrar que pensou na acessibilidade e na inclusão, e pode aprender aspetos muito 

importantes sobre as pessoas.
 –   Mas tenha cuidado...  Tem de ser feito com uma estrutura. Se perguntar a alguém o que precisa, 

mas a pessoa não sabe nada sobre como conduzir uma formação ou o conteúdo  
de uma formação, será difícil para a pessoa dar uma resposta.  
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Atividade 1.3.3 Como perguntar às pessoas sobre as suas necessidades

Esta atividade vai dar-lhe a oportunidade de praticar conversação com alguém para perguntar as suas 
necessidades de aprendizagem.

•   Como pode refletir sobre a sua formação para ver atividades ou conteúdos específicos que podem 
ser menos acessíveis a algumas pessoas com deficiências e incapacidades?

•   Há alguma coisa que precise ser adaptada nos seus materiais? Como pode antecipar possíveis 
necessidades?

 –  Pode mudar os seus materiais para tentar torná-los o mais inclusivos possível desde o início?
 –  Como mudaria estes materiais para os tornar mais acessíveis?

Atividade 1.3.4 Antecipação de possíveis necessidades

Com esta atividade, poderá pensar em algumas necessidades que podem surgir de certos tipos de 
Atividades.

Durante a formação

•   Durante a formação, pode ser útil certificar-se junto dos participantes se estão a ter dificuldades.

Atividade 1.3.5 Como fazer o check-in das pessoas

Esta atividade vai dar-lhe a oportunidade de praticar uma conversa com alguém para verificar como 
corre uma sessão de formação.
•   Por vezes, pode ser necessário modificar materiais no momento porque percebe que há um 

problema de acessibilidade.

Atividade 1.3.6 Modificação de materiais

Com esta atividade, poderá praticar alguns cenários que possam ocorrer durante uma sessão de 
formação, pensar em como reagiria e quais as modificações a realizar nos seus materiais.

Depois da formação

Após cada formação, é muito importante ter um sistema montado para refletir sobre o que correu 
bem, o que poderia melhorar e tudo o que aprendeu. Isto irá ajudá-lo a desenvolver novas estratégias 
e aumentará as suas competências como formador.

 •  Dicas:   
 –    Pense no conteúdo da sua formação para que possa fazer perguntas mais específicas:  

as pessoas precisam de ler documentos? As pessoas vão precisar de escrever coisas?  
Há muitas imagens? Há vídeos?
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Módulo 2
Autoconhecimento e Autorreflexão

Enquadramento
O autoconhecimento pode ser visto como um processo de investigação sobre si mesmo, que lhe 
permite analisar quem é, quais as suas potencialidades e fraquezas, que expectativas e objetivos tem, 
como se comporta, a qualidade das suas relações e o que espera do ambiente em que se encontra. 

Por outras palavras, pensar em si mesmo como uma pessoa isolada, sem qualquer interferência do  
e com o seu contexto e ambiente, é algo que pode não fazer sentido. 

O ser humano percebe-se a si próprio e aos outros numa multidimensionalidade, o que lhe permite 
compreender de uma forma mais abrangente e integrada a sua vida, e a expectativa que tem sobre ela.

Olhe para si – qual é o seu referencial de análise?

Objetivos
Este módulo permitir-lhe-á compreender o significado da Qualidade de Vida, a importância das 
diferentes experiências de vida no seu desenvolvimento pessoal, as diferentes perspetivas de  
bem-estar e como entender melhor os seus pontos fortes e fracos.

No final desta formação, terá mais consciência de quem você é, da importância das relações, dos 
valores, do seu propósito de vida.

Estrutura
 1.  Bem-estar
 2.  Autorreflexão
 3.  Autoconhecimento
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“O bem-estar pode ser entendido como o que as pessoas sentem e como funcionam, tanto a nível 
pessoal como social, e como avaliam as suas vidas como um todo.” 1 

•  Entender o conceito de bem-estar
•  Compreender o modelo de Qualidade de Vida
•  Compreender o Flourishing Model

1    Bem-estar

Objetivos

1.1  Bem-estar e os 5 principais tipos de bem-estar
1.2  As dimensões da Qualidade de Vida
1.3  Desenvolvimento humano e sistemas ecológicos
1.4  Flourishing Model – Abordagem integrada do bem-estar

Nenhuma

•  O que é bem-estar?
•  Como me posiciono em relação à minha qualidade de vida?
•  Os meus objetivos de vida estão alinhados com o meu bem-estar?
•  Que objetivos devo definir para promover qualidade de vida?

•   https://www.mentalhealth.org.uk/blog/what-wellbeing-how-can-we-measure-it-and-how-
can-we-support-people-improve-it#_ftnref1 

•  https://www.who.int/tools/whoqol 

Conteúdo

Atividades

Questões orientadoras

Recursos

1 hora

Duração

1
  
New Economics Foundation (2012) Measuring Wellbeing: A guide for practitioners, London: New Economics Foundation. 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/click-here-happiness/201901/what-is-well-being-definition-types-and-well-being-skills

https://www.who.int/tools/whoqol
https://www.psychologytoday.com/us/blog/click-here-happiness/201901/what-is-well-being-definition-types-and-well-being-skills
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1.1 Bem-estar e os 5 principais tipos de bem-estar
O bem-estar é uma experiência subjetiva, varia ao longo do tempo e de pessoa para pessoa. Ainda 
assim, a experiência de bem-estar tem um significado comum, relacionado com dimensões de 
Qualidade de Vida, tais como bem-estar físico e mental, participação social e interações pessoais. 
Além disso, é uma experiência pessoal e pode ser gerida diariamente. Está relacionado com a saúde, 
a felicidade, o sentido de propósito e a satisfação.

Podemos identificar 5 subtipos de bem-estar:
 1.   Bem-estar emocional – gestão eficaz das emoções e sensação de estabilidade e 

autoestima.
 2.   Bem-estar físico – criar condições físicas saudáveis, seja através da nutrição ou do 

exercício físico.
 3.  Bem-estar social – desenvolver relações significativas e um sentimento de pertença.
 4.   Bem-estar profissional – desenvolver um ambiente social recompensador e em 

consonância com os valores e o propósito da sua vida.
 5.   Bem-estar social – participar ativamente numa comunidade, cultura e ambiente prósperos.

É importante perceber que o bem-estar surge de pensamentos, ações e experiências, e gera uma 
sensação de poder e controlo. Permite também a definição de objetivos e planos de ação para alcançá-lo.

Mas como sabemos se a nossa definição de bem-estar é realmente saudável e que o meu sentido de 
propósito é sustentável? Vamos descobrir mais sobre o modelo de Qualidade de Vida e o Flourishing 
Model.

1.2 As dimensões da Qualidade de Vida
A OMS (Organização Mundial de Saúde) define a Qualidade de Vida como “a perceção de um indivíduo 
sobre a sua posição na vida no contexto da cultura e dos sistemas de valor em que vive e em relação 
aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”.

O ser humano não se limita a uma única dimensão existencial, não sendo por isso o conceito de 
qualidade de vida redutível a uma “epistemologia atomista e unitária”.

Assim, podem ser identificadas oito componentes críticas de qualidade de vida (Schalock, 1996): 
bem-estar emocional, relações interpessoais, bem-estar material, desenvolvimento pessoal, bem-estar 
físico, autodeterminação, inclusão social e direitos. 

A estrutura do modelo teórico proposto reflete os seguintes pressupostos: 
•  As diferentes dimensões estão reciprocamente relacionadas com as condições presentes 

nos contextos da vida;
•  As diferentes dimensões que contribuem para a qualidade de vida são contingentes em 

relação a múltiplos aspetos do indivíduo, bem como a diferentes dimensões ambientais;
• Os ambientes físicos e sociais são interdependentes – enquadramento multidisciplinar. 
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A análise da Figura 1 destaca as diferentes perceções de importância atribuídas pelos indivíduos  
aos diferentes temas que estão ligados à qualidade de vida.

Os temas do desenvolvimento pessoal, autodeterminação e relações interpessoais são aqueles que 
nos permitem compreender a perceção da competência pessoal em diferentes situações, quer no 
contexto das relações interpessoais, quer no exercício da autodeterminação.

O bem-estar emocional, físico e material são temas em que as pessoas pensam sobre si mesmas, 
incluindo perceções específicas de aceitação, por exemplo, da deficiência, da satisfação com as 
interações na sociedade atual.

Os temas da Inclusão Social e dos Direitos referem-se a oportunidades para alcançar objetivos individuais 
e formas de o fazer. Isto está relacionado com a empregabilidade, cidadania e direitos, manutenção de 
emprego, gestão e desenvolvimento de carreira e o nível de participação na comunidade.

Então porque é que isto é importante para si? Porque, desta forma, pode entender melhor como 
melhorar a sua qualidade de vida. 

Figura 1

Bem-estar 
emocional

Desenvolvimento 
pessoal

Autodeterminação

Relações interpessoais

Inclusão social

Direitos

Bem-estar material

Bem-estar fisico
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1.3  Desenvolvimento humano e sistemas ecológicos
A Teoria dos Sistemas Ecológicos de Bronfenbrenner (1979/1996) destaca a complexidade da 
natureza humana na perspetiva do desenvolvimento, defendendo os modelos que consideram o 
caráter biopsicossocial do indivíduo. O desenvolvimento ocorre dentro de um conjunto de dimensões 
biopsicossociais em que cada sujeito organiza os mesmos e dá sentido à sua estrutura de existência.

Esta teoria é importante porque permite entender que o conceito de qualidade de vida está ligado a 
uma condição de bem-estar e à forma como o contexto e os acontecimentos impactam na sua vida. 

1.4  Flourishing Model – Abordagem integrada  
do bem-estar

A forma como a vida pode ser perspetivada, e o bem-estar que obtém dela, consta no Flourishing Model, 
no qual Keyes (2010) propõe que a saúde mental seja encarada como um estado completo, constituído 
por duas dimensões opostas entre si: (1) o contínuo de doença mental e (2) o contínuo da saúde mental. 

CRONOSSISTEMA
Mudanças ao longo do tempo

MACROSSISTEMA
Valores sociais e culturais

EXOSSISTEMA
Ambiente indireto

MESOSSISTEMA
Conexões

MICROSSISTEMA
Ambiente imediato

O Individuo
Casa, escola ou creche, grupo de pares 
e ambiente comunitário das crianças.

É um sistema de microssistemas,  
pelo que envolve ligações entre casa  
e escola, grupo de pares e família,  
e entre a família e a comunidade.

Pessoas e lugares onde as crianças  
não podem interagir diretamente, tais 
como os locais de trabalho dos pais, 
membros da família alargada e local  
onde as crianças vivem.

Refere-se aos padrões e valores 
culturais das crianças, especificamente 
às suas crenças e ideias dominantes 
e aos seus sistemas políticos e 
económicos.

Acrescenta a dimensão útil do tempo  
e pode incluir uma mudança na 
estrutura familiar, morada, estatuto 
profissional dos pais, bem como 
imensas mudanças na sociedade.
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Este modelo abrange combinação de altos níveis de bem-estar:

•  Emocional
•  Psicológico
•  Social

De acordo com Keyes, a saúde mental existe num contínuo de florescimento (ou saúde mental positiva) 
até ao enfraquecimento (ou saúde mental negativa, mas não necessariamente tendo uma doença 
mental). O Flourishing Model identifica quais os aspetos necessários nas três áreas de bem-estar 
emocional, social e psicológico para construir uma vida florescente (i.e. próspera, plena).

1. experiência frequente de emoções positivas
2. experiência ocasional de emoções negativas
3. um alto nível de satisfação com a vida

Abordagem integrada do bem-estar – Flourishing Model

Bem-estar Emocional (Diener, 1984)

1. autonomia (independência e normas autodeterminadas)
2.  controlo sobre o ambiente (capacidade de encontrar e utilizar as oportunidades no 

ambiente circundante)
3.  desenvolvimento pessoal (procura contínua de oportunidades de crescimento e 

desenvolvimento)
4.  relações positivas com os outros (compromisso com relações mutuamente gratificantes, 

calorosas e de confiança com outras pessoas)
5. objetivo de vida (capacidade de identificar e alcançar objetivos significativos de vida)
6. autoaceitação (atitude positiva para consigo mesmo)

1.  aceitação social (bem-estar entre outras pessoas e atitude positiva em relação a estas)
2.  atualização social (crença de que outras pessoas e instituições sociais ajudam uma  

pessoa a atingir todo o seu potencial)
3.  sentido de coesão social (percebendo as relações com os outros e as relações sociais  

em geral como organizadas e sensatas)
4.  contribuição para a vida social (considera-se valioso e apreciado por outros membros 

da sociedade)
5. inclusão social (sentimento de unidade com a sociedade e apoio da mesma)

Bem-estar Psicológico (Ryff, 1989)

Bem-Estar Social (Keyes, 2006)
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A satisfação com a vida promove um estado de equilíbrio, autoaceitação, autonomia, relações 
positivas, definição de objetivos, otimismo e promoção de um estilo de vida saudável.  No entanto, 
a não satisfação com a vida não significa necessariamente um estilo de vida pouco saudável. Uma 
pessoa pode ser diagnosticada com doença mental, mas ainda assim floresce, e uma pessoa pode 
estar livre do diagnóstico, mas ainda assim definha.

Para uma análise profunda de como as pessoas vivem as suas vidas, é necessário ter tempo 
para refletir sobre a vida e concentrar-se apenas em compreender as suas próprias emoções e 
sentimentos.

Se conseguir ter tempo para si, vai aproveitar ao máximo os seus momentos com os outros, partilhar 
as suas ideias e ouvir atentamente os outros, procurando compreendê-los em vez de os julgar, 
fazendo-o estar presente em cada momento.
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•  Compreender a importância da autorreflexão e o impacto na vida
•  Capitalizar experiências de vida
•  Compreender a importância da identidade pessoal
•  Reconhecer os impactos dos outros na sua autorrepresentação

2.  Autorreflexão e autoconhecimento

Objetivos

2.1  Autorreflexão
2.2  Autoconhecimento

•  O que sabe sobre si?
•  O que sabia sobre si?
•  Que reflexo os outros têm em si?
•  Qual é a diferença entre como se vê e como é visto pelos outros?
•  O processo de autodescoberta enriquece o seu projeto de vida?

•  Actividade 2.2.1  Linha da vida
•  Actividade 2.2.2  Roda da Vida
•  Actividade 2.2.3  “Minnha fotografia” e “Meu retrato” 
•  Actividade 2.2.4  Espelho
•  Actividade 2.2.5  Janela de Johari
•  Actividade 2.2.6  Aproxima-te da linha se...
•  Actividade 2.2.7  As minhas principais características / Como me vejo como trabalhador...

•  Mulder, P. (2018). Gibbs Reflective Cycle par Graham Gibbs. 
•  https://www.toolshero.com/management/gibbs-reflective-cycle-graham-gibbs/ 
•   https://ensaiosenotas.com/2020/06/13/erik-erikson-os-estagios-psicossociais-do-desen-

volvimento/

Conteúdo

Questões orientadoras

Atividades

Recursos

Mínimo 30 min., dependendo do número de atividades que opte realizar

Duração

https://www.toolshero.com/management/gibbs-reflective-cycle-graham-gibbs/
https://ensaiosenotas.com/2020/06/13/erik-erikson-os-estagios-psicossociais-do-desenvolvimento/
https://ensaiosenotas.com/2020/06/13/erik-erikson-os-estagios-psicossociais-do-desenvolvimento/
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2.1 Autorreflexão
A autorreflexão é o processo a partir do qual olhamos para dentro de nós – um processo conhecido 
como “introspeção” – que nos permite compreender os nossos processos mentais. É a capacidade 
de olhar ao espelho e ver quem somos, como pensamos e sentimos, quais são os nossos processos 
mentais e recursos internos.
Isto remete para a sua capacidade para olhar para dentro de si e de ver o seu potencial, usando tudo o 
que tem para atingir os seus objetivos, para viver os seus valores e superar obstáculos que surjam.
Em 1988, o sociólogo e psicólogo americano Graham Gibbs publicou o seu modelo de Ciclo Reflexivo 2 
no seu livro ‘Learning by Doing’. O Ciclo Reflexivo de Gibbs encoraja as pessoas a pensarem 
sistematicamente sobre as suas experiências durante uma situação específica, evento ou atividade.

Pensar nas suas próprias experiências pode ajudá-lo a ter um desempenho melhor ou a fazer as coisas 
de forma diferente no futuro. Como mostra o diagrama da figura acima, estas experiências não têm 
de ser positivas, uma vez que as experiências negativas também podem ser úteis. Os formadores e 
co-formadores também podem usar o Ciclo para sensibilizar os participantes sobre comportamentos 
indesejados e desejados, e a encontrarem formas de reagir de forma diferente a uma situação.

PASSO 1
Descrição

O que aconteceu?

CICLO  
REFLEXIVO DE

GIBBS
(1988)

Conclusão

Que mais 
podia ter 

feito?

PASSO 5

Análise

Que sentido 
pode retirar 

da situação?

PASSO 4

Sentimentos

O que estava a 
pensar e sentir?

PASSO 2

Avaliação

O que foi bom  
e mau nessa  
experiência?

PASSO 3

Plano de ação

Se voltar a 
acontecer o 
que faria?

PASSO 6

2 Mulder, P. (2018). Gibbs Reflective Cycle by Graham Gibbs.
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2.2 Autoconhecimento
Autoconhecimento, implica saber quem você é, como se vê e percebe porque age de uma certa forma.3

Promove o conhecimento de si mesmo e da sua identidade. Do latim identĭtas, a identidade é o conjunto 
de características e traços ligados a um indivíduo ou a uma comunidade.

O autoconhecimento é um processo dinâmico e não há uma resposta única. Na verdade, o 
autoconhecimento é uma espécie de puzzle, difícil de conhecer quais as suas motivações internas. 
Apesar desta dificuldade, há filósofos e psicólogos que refletiram sobre o autoconhecimento.

Segundo Erikson (1902-1994), a identidade é uma construção individual, desenvolvida por tensões 
contraditórias ao longo da vida. Erikson salienta não só as características individuais, mas também  
a importância do contexto e da sociedade no desenvolvimento da personalidade.

Sócrates (Atenas, século V a.c.) consolidou a ideia central do autoconhecimento: “Conhece-te a 
ti mesmo”. Este “aforismo” (conhece-te a ti mesmo) está inscrito na entrada do templo de Delfos, 
construído em honra de Apolo, o deus grego do sol, beleza e harmonia. Segundo Platão, Sócrates 
esteve presente no Templo de Apolo em Delphi, onde o oráculo o declarou o homem mais sábio.  
No entanto, a resposta de Sócrates foi aquela que é provavelmente a sua frase mais conhecida:  
“Só sei que nada sei.”

“Conhece-te a ti mesmo” surge como uma 
proposta, um desafio, concretizado através da 
análise, aceitação e profundidade.  O primeiro 
passo para o verdadeiro conhecimento é 
conhecer-se a si próprio. Se quer conhecer o 
mundo que o rodeia, primeiro deve saber quem 
é. Conhecer e conhecer-se é um processo, uma 
busca que não tem fim e que todos os dias pode 
aprender mais.

O processo de autoconhecimento muda a forma 
como uma pessoa interage com o mundo e com 

os outros, abrindo a possibilidade de aprender coisas novas.

Freud, psiquiatra, psicanalista e neurologista austríaco (1856-1939), argumentou que o processo de 
autoconhecimento ajuda cada um a lidar consigo mesmo e com os seus próprios sentimentos. Freud 
dedicou-se profundamente ao estudo da mente e à forma como acedemos à informação nela contida. 
Ao que conscientemente sabemos de nós mesmos, Freud introduziu o conceito de “inconsciente”, 
revelando que a mente é como um icebergue do qual só conhecemos racionalmente o “pico”. Para os 
psicanalistas, a infância é crucial para a construção do “eu”.

3   Pode ver um vídeo chamado “How to know yourself” (Como conhecer a si mesmo): 
https://www.youtube.com/watch?v=cwTPeXbHzBk

https://conceitos.com/saber/
https://conceitos.com/desafio/
https://www.youtube.com/watch?v=cwTPeXbHzBk
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Anos mais tarde, Erik Erikson, pai da Teoria do Desenvolvimento Psicossocial, viria a defender o 
impacto que os fatores de contexto e da sociedade têm na construção da identidade, acreditando 
que esta se desenvolve ao longo da vida e não apenas pelos acontecimentos gerados na infância. 
Erikson compreendeu o significado do desenvolvimento ao longo da vida, à medida que descrevia 
as diferentes fases. Cada etapa refere-se a conflitos internos causados por elementos internos e 
externos, e a sua resolução eleva a identidade a um novo nível de desenvolvimento. A identidade é 
assim vista como uma construção individual, desenvolvida por tensões contraditórias ao longo da 
vida. Desta forma, é dada ênfase não só às características individuais, mas também à importância  
do contexto e da sociedade no desenvolvimento da personalidade.

Para Erikson, construir uma identidade implica definir quem é a pessoa, quais são os seus valores 
e quais são os seus objetivos de vida. A identidade é uma conceção de si mesmo, composta por 
valores, crenças e objetivos com os quais o indivíduo está de facto comprometido.

Ter a capacidade de olhar ao espelho, saber quem você é e estar consciente do ambiente que o rodeia, 
é o propósito.

“De todos os conhecimentos possíveis, o mais sábio e útil é conhecer-se a si mesmo”
William Shakespeare
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Agora que entende a importância do “autoconhecimento e autorreflexão”, como 
proceder? Como alcançar experiências de vida, entender quem você é e o que fazer 
com esta reflexão e conhecimento?

Atividades desafiadoras constam no Manual de Atividades – módulo 2.

Eventos importantes nas nossas vidas e a forma como atribuímos valor e significado 
podem levar à construção da nossa identidade, crenças e valores. Isto também pode 
afetar positiva ou negativamente as nossas próprias expectativas em relação ao futuro. 

E o que são estes eventos? Para isso, faça a atividade Linha da Vida, na qual identificará os 
eventos mais importantes da sua vida. Há eventos positivos que nos ajudaram a crescer 
e eventos negativos que nos ensinaram a ser mais fortes, mais resistentes ou a gerir a 
mudança.

Nesta atividade os participantes são convidados a explorar a sua história de vida e as 
experiências significativas da sua vida até aos tempos de hoje.

No fim, através da identificação de eventos importantes, os participantes devem ser 
capazes de identificar o impacto destes eventos e aprofundar a definição de  “quem eu 
sou” (identidade).

Atividade 2.2.1 “Linha da Vida”

•  Dica: 
Há pessoas que resistem a identificar acontecimentos negativos ou até se sentem 
tristes por se lembrarem deles. Nesta situação, a estratégia a adotar é valorizar 
não o evento em si, mas a sua superação, e mesmo que não haja evidência de 
acontecimentos positivos significativos após a experiência, o momento atual  
e o facto de a pessoa ter chegado a este ponto deve ser valorizado.

•  Dica: 
Há pessoas que não identificam qualquer tipo de evento. Neste caso, podemos dar 
exemplos de eventos históricos, como nascimento, casamento, obtenção de uma 
licenciatura, obtenção de um emprego, ...

Agora que chegou até aqui, o que aprendeu sobre si mesmo?Reflexão:
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Atividade 2.2.2 “A Roda da vida”

Como me vejo, que características tenho, o que acho de mim? Não importa o que nos digam, todos 
temos uma representação individual de nós próprios e nem sempre coincide com o que os outros 
veem! Podemo-nos definir com uma imagem, uma palavra ou desenho, porque somos mais do que 
vemos no espelho!

Nesta atividade, cada pessoa será desafiada a representar-se simbolicamente, e ainda, como se viu 
no passado, como se vê no presente e como se imagina no futuro. Cada pessoa é assim levada a 
descobrir o seu autoconceito e as expectativas que tem sobre si mesma.

Quem somos, as experiências que temos, os nossos objetivos, dependem de diferentes áreas da vida, 
como: Desenvolvimento Pessoal, Família, Saúde, Relacionamentos, Lazer, Formação Profissional, 
Trabalho, Dinheiro, Tempo Livre.

Para saber como se posiciona em cada uma delas e que nível de satisfação tem com cada uma, 
deve realizar uma avaliação quantitativa e identificar aquela em que deseja ou precisa investir para 
melhorar a sua qualidade de vida e satisfação pessoal.

O objetivo desta atividade é apoiar as pessoas na autoavaliação das áreas importantes da vida e 
identificar as que se adequam às suas necessidades e expectativas individuais, bem como as que 
precisam de investimento, servindo como um “gatilho” para a mudança.

Atividade 2.2.3 “A minha foto” e “O meu retrato” 

•  Dica:  
Pode haver pessoas com áreas de vida com pouco investimento, mas isso não significa que 
tenham de ser desafiadas a melhorar.

•  Dica:   
O posicionamento em cada área da vida pode ser feito com %, com números ou mesmo  
com um traço/ponto.

Agora que chegou até aqui, o que aprendeu sobre si mesmo?Reflexão:

Agora que chegou até aqui, o que aprendeu sobre si mesmo?Reflexão:
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A dinâmica do espelho tem sido usada com sucesso como forma de avaliar comportamentos.  
Além disso, permite o trabalho de autoconhecimento e amplia a importância de cada indivíduo no grupo. 
A sua prática é aconselhada quando queremos desenvolver alguns conceitos importantes.

No final desta atividade espera-se que o participante seja capaz de expressar impressões positivas de si 
mesmo e tornar-se mais consciente dos seus próprios valores e autoconceito.

Atividade 2.2.4 “Espelho”

•  Dica:  
Se o participante tiver algumas dificuldades em identificar algumas características pessoais,  
o formador pode sugerir começar com algumas características físicas e, em seguida, tentar 
explorar o comportamento do participante e como este se vê.

A Janela de Johari é uma técnica de autoconhecimento 
que desperta para a autoconsciência, o desenvolvimento 
pessoal, o desenvolvimento de grupo e a compreensão 
das relações.

Esta ferramenta psicológica, criada por Joseph Luft e 
Harry Ingham, é útil porque permite a compreensão e 
desenvolvimento de:

 •  Autoconsciência
 •  Desenvolvimento pessoal
 •  Comunicação
 •  Relações interpessoais
 •  Dinâmicas de grupo
 •  Desenvolvimento de equipas
 •  Relação intergrupal

Atividade 2.2.5 “Janela Johari”

Agora que chegou até aqui, o que aprendeu sobre si mesmo?Reflexão:
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Fazer a Janela de Johari pode ser um desafio, mas também o objetivo do autoconhecimento,  
por isso, por favor, encoraje as pessoas dos grupos a participar.

Aceite o desafio e faça a sua Janela de Johari. Pode encontrar um modelo no manual.

•  Dica:  
Nesta atividade o formador tem o importante papel de apoiar quaisquer dificuldades que 
possam ocorrer em qualquer um dos passos da atividade.

•  Dica:   
O formador pode começar com um exemplo para o grupo, para ajudar os participantes,  
mas também é importante que haja a possibilidade de apoio individual.

EU ABERTO
Conhecido por nós mesmos  

e pelos outros.

Conhecido por mim Não conhecido por mim

Conhecido 
pelos outros

Não conhecido
 pelos outros

JANELA DE JOHARI

Estes seriam descritores que  
o indivíduo escolhe sobre si e que 

são desconhecidos para os outros. 
Podemos pensar nisto como  
o nosso espaço privado que 
escondemos dos outros ou 
escolhemos não mostrar.

EU SECRETO

Estes são os aspetos de nós  
mesmos que os outros vêem  

e nós não. Todos temos aspetos  
que desconhecemos.

EU CEGO

Ambas as partes desconhecem  
os aspetos aqui presentes.  

Esta pode ser a oportunidade  
para a descoberta.

DESCONHECIDO

PERGUNTAR

D
IG

A

Agora que chegou até aqui, o que aprendeu sobre si mesmo?Reflexão:
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Atividade 2.2.6 “Aproxime-se da linha se... “

Atividade 2.2.7 “As minhas principais características” e “Como me vejo enquanto trabalhador...”

Esta atividade destina-se a promover o autoconhecimento e a coesão entre os participantes, 
facilitando a identificação de semelhanças e diferenças.

Esta atividade permitir-lhe-á reconhecer o que o torna único, compreender o que o une aos outros  
e que, independentemente do contexto ou realidade da vida de cada pessoa, temos valor e podemos 
ter um propósito comum, como por exemplo querer um emprego.

Depois de uma atividade mais introspetiva e reflexiva sobre “Quem sou”, a próxima atividade pretende 
ser mais objetiva, tendo em conta o perfil profissional de cada participante.

Através da atividade “As minhas principais características”, o participante é desafiado a identificar as 
características que o distingue de uma série de características. Na atividade “Como me vejo enquanto 
trabalhador...”, o participante identifica os seus pontos fortes como profissional, bem como o que 
precisa de melhorar.

•  Dica:    
Caso um participante não tenha vocabulário suficiente e não saiba uma determinada palavra, 
o formador pode sugerir o uso de um dicionário (online ou físico) ou explicar o que uma 
determinada palavra significa.

E agora que chegou até aqui: PARABÉNS,  
porque agora já se deve conhecer melhor!!

Agora que chegou até aqui, o que aprendeu sobre si mesmo?Reflexão:
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Módulo 3
Gestão emocional

Enquadramento
A gestão das nossas emoções é uma capacidade vital de todo o ser humano e está relacionada 
com a inteligência emocional, entendida como a capacidade de reconhecer, expressar e que nos 
permite identificar, compreender e influenciar os sentimentos de outras pessoas. Ter um nível 
elevado de inteligência emocional permite-lhe ter empatia pelos outros, comunicar eficazmente 
e ser, simultaneamente, auto e socialmente consciente. A inteligência emocional tem impacto no 
quão satisfatório pode ser o seu desempenho em casa e no ambiente de trabalho. Quanto melhor 
se entender a si mesmo e aos outros, como sente e porque sente algo, melhor será capaz de 
lidar com diferentes situações. Um dos exemplos mais práticos de gestão das suas emoções é o 
comportamento assertivo e, como verá nesta formação, não é difícil aprender a usá-lo em situações 
do dia-a-dia. 

Objetivos

Este módulo pretende explicar brevemente o que é emoção, humor e sentimento, e o que os 
diferencia. Passando por um conjunto de exercícios você terá a oportunidade de se familiarizar com 
a leitura, identificação e expressão de um conjunto alargado de emoções. Você também vai adquirir 
competências sobre como gerir emoções e conhecimento para um comportamento empático.  
Nas partes relacionadas com a inteligência emocional e a assertividade haverá a oportunidade de 
treinar comportamentos assertivos, como defender assertivamente os seus direitos e adquirirá a 
capacidade para gerir emoções positivas e negativas. Ao completar este módulo, os formadores 
podem facilmente passar tanto o conhecimento teórico como as competências práticas aos  
co-formadores e pares de referência de forma cativante e fácil de entender.

Estrutura

 1.  Emoção
 2.  Inteligência emocional
 3.  Gestão de emoções – assertividade
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•  Compreender o que é emoção, sentimento e humor
•  Distinguir emoção/ humor/ sentimento 

1.  Emoção

Objetivos

1.1  O conceito de emoção, humor e sentimento
1.2  Introdução à intensidade emocional e complexidade

•  O que é uma emoção, sentimento e humor?
•  O que é intensidade numa emoção?
•  O que são emoções básicas e emoções complexas?

•  Atividade 3.1.1  Jogo dos emoticons
•  Atividade 3.1.2  Emoções na minha vida
•  Atividade 3.1.3  O circulo das emoções

•  www.psychologytoday.com
•   Plutchik, R. (2001). The Nature of Emotions: Human emotions have deep evolutionary 

roots, a fact that may explain their complexity and provide tools for clinical practice.  
American Scientist, 89(4), 344-350. Retrieved December 13, 2020, 

    from http://www.jstor.org/stable/27857503
•  https://zielone-przedmiescie.pl/2020/11/03/emocje-uczucia-i-nastroj-podstawa-w-terapii/
•  https://www.paulekman.com/resources/universal-facial-expressions

Conteúdo

Atividades 

Recursos

Questões orientadoras

1hora

Duração

www.psychologytoday.com
http://www.jstor.org/stable/27857503
https://zielone-przedmiescie.pl/2020/11/03/emocje-uczucia-i-nastroj-podstawa-w-terapii/
https://www.paulekman.com/resources/universal-facial-expressions
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1.1 O conceito de emoção, humor e sentimento

É muito importante entender o que são emoções, humores e sentimentos. Como sabemos que 
estamos felizes ou zangados? Por que experimentamos certas emoções? O que nos faz estar de bom 
ou mau humor, e o que é exatamente humor? Conhecer algumas definições e diferenças básicas entre 
esses conceitos ajuda-nos a compreendê-los melhor.

Atividade 3.1.1

Jogo dos Emoticons: Reconhecer e aprender a usar adequadamente os sinais emoticons

A emoção pode ser entendida como uma apreciação do significado da relação entre a pessoa 
e o ambiente desta para o seu bem-estar. A emoção contempla a função cognitiva, as reações 
fisiológicas, os padrões motivacionais e as ações. Emoções diferentes são indicadores da nossa 
qualidade de vida num determinado ambiente. Portanto, uma emoção é uma interpretação cognitiva 
do evento (pensamento, outra reação humana, etc.).

Certamente se pergunta de onde vêm as emoções. São energia que viaja para o cérebro, que a 
interpreta de acordo com a experiência passada. As emoções vêm dos nossos valores e crenças, e da 
forma como percebemos a nossa experiência de vida atual, e como se relaciona com esses mesmos 
valores e crenças. Os nossos valores e crenças formam-se através das nossas experiências de vida, 
família, comunidade e pares. Os nossos valores e crenças são desenvolvidos para que possamos 
satisfazer as necessidades humanas básicas para o nosso bem-estar psicológico e físico. 

Perguntar-se-á quais são as necessidades básicas – segue em baixo a lista:

 •  Sobrevivência: alimentação, segurança, abrigo

 •  Conexão: amor, partilha, cooperação e sentido de pertença

 •  Sentido na Vida: alcançar, realizar, reconhecimento e respeito

 •  Controlo e Poder sobre a sua vida: ter e fazer escolhas

 •  Diversão: rir e brincar
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Todos nós experimentamos todo o tipo de humores, positivos e negativos. Estamos com humor em 
alta ou baixa. Mas qual é exatamente o humor de que falamos, ouvimos falar, em que na verdade 
“estamos” todos os dias? Uma grande parte das considerações contemporâneas relativamente a este 
conceito centra-se nas tentativas de estabelecer a sua definição. Os investigadores perguntam-se se é 
apenas um aspeto emocional ou um fenómeno afetivo distinto. 

Podemos ter a certeza de que os humores e as emoções estão ligados. Quando estamos de mau 
humor, tendemos a ter emoções negativas, como estar triste, zangado ou com medo de alguma coisa. 
Mas quando estamos de bom humor, tendemos a ter emoções positivas, como estar feliz ou com 
esperança em relação a alguma coisa. Assim, a natureza das emoções pode nos esclarecer sobre a 
natureza dos humores.

Da mesma forma, a capacidade dos humores em gerarem emoções positivas ou negativas resulta dos 
mecanismos básicos que produzem as emoções. Estar de bom humor é ter processos acontecendo no 
nosso corpo, e nos juízos inconscientes de situações pelo nosso cérebro, que juntos produzem tipos 
particulares de emoções em resposta a determinados tipos de situações. Por exemplo, se estiver de bom 
humor a sua fisiologia e pensamento profundo estão a funcionar de forma a que interprete positivamente 
situações novas. Mais especificamente, se você tem algumas das marcas fisiológicas de boas emoções, 
tais como batimentos cardíacos estáveis, taxas de respiração e níveis de cortisol, e se você tem feito 
avaliações positivas sobre os acontecimentos, então estes processos de fundo representados no seu 
cérebro vão torná-lo mais propenso a responder a novas situações com emoções positivas.

E por último, mas não menos importante: os sentimentos. Sentimentos são experiências emocionais 
e sensações físicas, como fome, dor, raiva ou alegria. Os sentimentos são uma experiência consciente 
e relacionados com determinada emoção. 

Deve estar a pensar: bem, sei as definições, mas o que diferencia as emoções, os humores e os 
sentimentos? Como cooperam e como se complementam uns aos outros?

Emoções e sentimentos, embora diferentes uns dos outros, têm muito em comum. Geram-se nos 
humanos e com o tempo podem desaparecer ou mudar de intensidade. Transmitem informações 
importantes sobre o que nos está a acontecer e dão-nos energia para agir. Mas o que é um humor?

Imagine o teatro. Os atores entram em palco, atuam e desaparecem. Isto são emoções e sentimentos, 
elementos muito expressivos. Por outro lado, no teatro, o cenário desempenha um papel muito 
importante. O cenário é o ambiente. Ao contrário das emoções, o humor é constante. Não 
desaparece. Estamos sempre de mau humor. Podemos estar de mau humor na segunda-feira, que 
tornará muito mais fácil ficarmos zangados ou chateados com algum acontecimento. As chamadas 
emoções negativas vão afetar-nos mais. Também podemos estar de bom humor no dia seguinte. 
Então a raiva não nos vencerá facilmente, e uma boa piada vai fazer-nos rir mais do que o habitual.

Já se perguntou quantas emoções podemos sentir? Pode dar-lhes o nome a todas? O cone de 
emoções de Pluchik pode ser útil para isso.
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Figura 1. Cone de Emoções (Plutchik, 2001)
Fonte: www.psychologytoday.com

www.psychologytoday.com
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Atividade 3.1.2
Emoções na minha vida. Tomar consciência de como e quando se sentem as emoções.

Na imagem pode ver exemplos de sete expressões faciais universais mostrando diferentes emoções.

Fonte:  https://www.paulekman.com/resources/universal-facial-expressions/

Raiva

Felicidade Tristeza Desprezo

Nojo Medo Surpresa

https://www.paulekman.com/resources/universal-facial-expressions/
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Atividade 3.1.3
Circulo das emoções. Aprender a ler emoções e a exprimir emoções opostas.
Também pode visualizar o seguinte vídeo na internet: 
The secrets to decoding facial expressions

1.2 Introdução à intensidade emocional e complexidade

O cone de emoções (Figura 1) apresenta a sua versão em duas dimensões (versão 2D) com três 
círculos concêntricos. Neste modelo podemos ver dois aspetos das emoções:

 –  Intensidade 
 –  Complexidade

Podemos desenhar uma seta para visualizar a intensidade das emoções. Por exemplo, pode dizer-se 
que a aceitação é mais suave do que a confiança e a confiança é mais suave do que a admiração. 
Assim, no modelo podemos diferenciar 3 níveis de intensidade emocional: 

https://www.youtube.com/watch?v=B0ouAnmsO1Y&t=308s
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Aqui pode encontrar um exemplo que poderá achar útil ao tentar perceber o que significa intensidade 
na prática:

As pessoas aceitam (emoção de baixa intensidade) os colegas que estão na sala de aula, mas 
não os conhecem o suficiente para contar segredos. Os colegas podem mostrar emoções de baixa 
intensidade na sala de aula, uma vez que não se conhecem muito bem.

Mas as mesmas pessoas têm alguns amigos em quem confiam (emoção de intensidade moderada) e 
sabem que os seus amigos vão guardar os segredos.

As pessoas provavelmente têm alguns amigos que admiram (emoção de alta intensidade). Quando as 
pessoas admiram alguém, querem ficar mais perto dessa pessoa e do que das outras. 

O segundo aspeto é a Complexidade, que significa que algumas emoções são compostas e englobam 
duas ou mais emoções individuais. Na Figura 1, pode ver as emoções acima mencionadas – 
aceitação, confiança, admiração – ao lado de emoções como serenidade, alegria, êxtase. Entre elas 
Plutchik, o autor do modelo, colocou o amor, enquanto emoção composta.  

Agora podemos entender que uma pessoa pode sentir o amor não só como estado de agitação 
emocional como excitação, mas também como um sentimento de aceitação e serenidade.

1. Aceitação 2. Confiança 3. Admiração

Aceitação
Confiança
Admiração

Serenidade
Alegria
Êxtase

O amor
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•  Introduzir a compreensão da inteligência emocional
•  Fornecer instruções práticas sobre como entender as emoções de outras pessoas

2. Inteligência emocional

2.1  Introdução à inteligência emocional
2.2  Definição de inteligência emocional
2.3  Empatia e escuta empática
2.4  Comunicação violenta e não violenta

•  Como gerir as suas emoções para si e para os outros? 
•  O que significa ser emocionalmente inteligente?
•  O que é empatia? 
•  Quais são os elementos da empatia? 
•  Como mudar a sua atitude emocional?
•  Por que é importante utilizar comunicação positiva e não violenta?

•  Atividade 3.2.1  Meditação de consciência emocional
•  Atividade 3.2.2  Autorreflexão
•  Atividade 3.2.3  Empatia
•  Atividade 3.2.4  Escuta empática
•  Atividade 3.2.5  Comunicação positiva

•   Mayer, J. D., Salovey, P., Caruso, D. R., & Sitarenios, G. (2001). Emotional intelligence as a 
standard intelligence. Emotion, 1(3), 232–242. https://doi.org/10.1037/1528-3542.1.3.232

•   Emotional Intelligence: New Ability or Eclectic Traits?” John D. Mayer, Peter Salovey  
and David R. Caruso. American Psychologist, September 2008, Vol. 63, No. 6, 503 – 517. 

•  http://www.theeiinstitute.com 
•  Emotional Intelligence https://www.youtube.com/watch?v=LgUCyWhJf6s
•  https://www.mastersincommunications.org/empathy-what-why-how/
•  Empathy vs Sympathy https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
•  www.nonviolentcommunication.com
•  www.positivepsychology.com

Questões orientadoras

Atividades

Recursos

Conteúdo

Objetivos

Duração

Mínimo 1 hora, dependendo do número de atividades que opte realizar

https://doi.org/10.1037/1528-3542.1.3.232
http://www.theeiinstitute.com
https://www.youtube.com/watch?v=LgUCyWhJf6s
https://www.mastersincommunications.org/empathy-what-why-how/
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
www.nonviolentcommunication.com
www.positivepsychology.com
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2.1 Introdução à inteligência emocional

Compreender o que é inteligência emocional não é muito fácil. Mas com alguns exemplos, poderá ter 
a noção do que é. 

A inteligência emocional refere-se à capacidade de reconhecer, interpretar e processar emoções em 
si mesmo e nos outros. Enquanto a genética, a educação e o ambiente desempenham o seu papel, 
existem passos que podem ajudar a desenvolver a sua inteligência emocional ao longo do tempo.

O primeiro passo é conhecer-se a si mesmo. As pessoas emocionalmente inteligentes são 
autoconscientes. Estas pessoas têm uma visão realista dos seus pontos fortes e fracos, e como 
encaram com os outros. O feedback dos pares é uma forma de melhorar a sua autoconsciência e de 
poder descobrir alguns dos seus pontos cegos emocionais. 

Também é importante aprender quais são os seus gatilhos. Associado à noção de autoconsciência, 
conhecer os seus gatilhos remete para saber como é provável que responda em determinadas situações. 
Pense como se sentiu da última vez que esteve sob pressão. Estes sentimentos ajudaram-no ou 
bloquearam-no? Reconhecer as emoções e o seu sentido pode mudar o seu estado emocional.

O próximo passo é ser capaz de empatizar. Empatizar significa ver as coisas do ponto de vista de 
outra pessoa, ajudando-o a entender os valores e crenças dessa outra pessoa. Isto é importante 
quando se trata de motivar e envolver os outros. Faça um esforço consciente para conhecer os seus 
colegas. Faça perguntas abertas e ouça ativamente o que eles têm a dizer, em vez de simplesmente 
esperar pela sua vez de falar. Esteja atento à linguagem corporal e a outros sinais não verbais, pois 
estes podem dizer-lhe mais do que alguém está disposto a expressar em alta voz. 

Aproprie-se das suas emoções. Se alguém o perturba, em vez de reagir impulsivamente, faça uma 
pausa e reflita sobre o porquê de sentir-se assim com ações de outra pessoa. Reconheça que uma 
conversa é uma interação bilateral e que são precisas duas pessoas para o deixar zangado, triste ou 
frustrado. 

Também deve seguir o seu instinto, o que significa ouvir o seu corpo. Se o seu estômago começar 
a dar cambalhotas cada vez que fala com uma chefia, ou os músculos ficam tensos antes de ir para 
uma reunião, o que é que isto lhe diz? Por mais contraintuitivo que possa parecer, as emoções podem 
ser uma valiosa fonte de informação quando se tomam decisões racionais no trabalho. Lembre-se, 
inteligência emocional não é sobre suprimir emoções. Trata-se de aprender a reconhecer, processar  
e canalizar essas emoções de forma a beneficiá-lo a si e à sua equipa. 

Melhorar a sua inteligência emocional requer esforço, mas pode ser alcançada pela prática 
continuada. 
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Atividade 3.2.1
Meditação de consciência emocional. Perceção dos próprios sentimentos, humores e emoções.

Atividade 3.2.2
Autorreflexão. Compreender e familiarizar-se com os próprios sentimentos. 

2.2 Definição de inteligência emocional

Aqui encontrará a definição científica e os requisitos da inteligência emocional.

A inteligência emocional é o conjunto de capacidades que analisa cognitivamente a informação 
emocional. A Inteligência emocional inclui a capacidade de se envolver no processamento complexo 
de informação sobre as emoções do próprio e dos outros, e a capacidade de usar essa informação 
como um guia para o pensamento e comportamento. Ou seja, indivíduos com elevada inteligência 
emocional prestam atenção, usam, compreendem e gerem emoções, e essas capacidades servem 
funções adaptativas que potencialmente beneficiam o próprio e os outros.

A Inteligência Emocional requer:

 •  Perceber a Emoção, o que significa que alguém:
 –  identifica expressões emocionais enganosas ou desonestas
 –  discrimina expressões emocionais exatas das imprecisas
 –  entende como as emoções são exibidas dependendo do contexto e da cultura
 –  expressa emoções com precisão quando desejado
 –  percebe conteúdo emocional no ambiente, nas artes visuais e na música
 –   percebe emoções em outras pessoas através de pistas vocais, expressão facial,  

linguagem e comportamento
 –  identifica emoções nos próprios estados físicos, sentimentos e pensamentos

 •  Facilitar o pensamento usando a emoção, o que significa que alguém é capaz de:
 –   selecionar problemas com base no modo como o seu estado emocional no momento  

pode facilitar a cognição
 –  alavancar mudanças de humor para gerar diferentes perspetivas cognitivas
 –  priorizar o pensamento, direcionando a atenção de acordo com o sentimento presente
 –  gerar emoções como meio para se relacionar com experiências de outra pessoa
 –  gerar emoções como uma ajuda ao julgamento e à memória
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 •  Compreender as emoções, o que é equivalente a:
 –  reconhecer diferenças culturais na avaliação de emoções
 –   compreender como uma pessoa pode se sentir no futuro ou sob determinadas condições 

(previsão afetiva)
 –  reconhecer transições prováveis entre emoções, como da raiva à satisfação
 –  compreender emoções complexas e misturadas
 –  diferenciar entre humores e emoções
 –  avaliar as situações que são suscetíveis de provocar emoções
 –  determinar os antecedentes, significados e consequências das emoções
 –  classificar emoções e reconhecer as relações entre elas

 •  Gerir emoções, pressupõe que alguém é capaz de:
 –  gerir efetivamente as emoções dos outros para alcançar um resultado desejado
 –  gerir efetivamente as próprias emoções para alcançar um resultado desejado
 –  avaliar estratégias para manter, reduzir ou intensificar uma resposta emocional
 –  monitorizar reações emocionais para determinar a sua razoabilidade
 –  envolver-se com emoções se for útil; desprender-se delas se não for útil
 –   estar aberto a sentimentos agradáveis e desagradáveis, conforme necessário, e à 

informação que transmitem

2.3  Empatia e escuta empática

É provavelmente difícil encontrar uma pessoa que não tenha ouvido falar de empatia. Mas será que 
sabe o significado exato de empatia? Em termos simples, a empatia é a capacidade de entender as 
coisas do ponto de vista de outra pessoa. É a capacidade de partilhar os sentimentos e emoções de 
outra pessoa e de entender por que razão tem esses sentimentos.
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Atividade 3.2.3

Empatia: Introdução do conceito de empatia.

Você deve estar a perguntar porque é tão importante a empatia e como pode ajudar na vida pessoal 
de uma pessoa? A resposta é fácil – relacionamentos saudáveis precisam ser nutridos, cuidados 
e compreendidos. Uma amizade ou relação romântica que carece de empatia e compreensão em 
breve irá afundar-se. Quando as pessoas só pensam nos seus próprios interesses, a outra pessoa na 
relação vai sofrer. Num casamento, se um cônjuge renunciar a ver as coisas do outro, provavelmente 
terão problemas conjugais. Não existem duas pessoas a pensar exatamente da mesma maneira, 
e nem a ter as mesmas experiências. Ambas as pessoas numa relação trazem as suas próprias 
ideias, experiências de vida e lutas.  Nos relacionamentos, sem tempo para tentarem relacionar-se 
com os sentimentos e perspetivas do outro, as pessoas irão provavelmente sentir-se mal-amadas e 
desconsideradas.

     >    A empatia também faz parte da comunicação não-violenta. 

Segundo Rosenberg: os fundamentos da Comunicação Não Violenta implicam expressarmo-nos com 
clareza, compaixão, autorresponsabilidade, empatia e o bem comum em mente, o exato oposto do 
que é a comunicação violenta. A comunicação violenta implica intimidar, julgar, desumanizar, culpar 
ou coagir os outros para dominarmos uma situação. A comunicação violenta cria mal-entendidos e 
frustrações, dor e divergências. Em termos de relacionamento quotidianos desejáveis, comunicação 
violenta é uma forma de pensar e falar que atrapalha a qualidade da relação que procuramos. Também 
pode levar à raiva, vergonha, culpa, depressão e, em casos extremos, à violência emocional ou física.

Muitos de nós somos ensinados a expressar os nossos sentimentos em termos do que outra pessoa 
“nos fez”. Infelizmente, não nos ensinam a apropriarmo-nos dos nossos sentimentos e necessidades, 
a fim de pedir apenas o que é benéfico e justo para todas as partes envolvidas.

     >    Empatia vs simpatia

Clicar no seguinte link para ver um exemplo: https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw

  
     >    O comportamento empático (abaixo) tem 8 elementos de escuta empática.

A empatia compreende:

–  perceber a perspetiva do outro
–  não fazer julgamentos 
–  reconhecer a emoção em outra pessoa
–  capacidade de descrever emoções sentidas 

Simpatia é:

–  distanciamento em relação às emoções  
dos outros

– ficar com sua própria perspectiva
– poder ajuízar os outros
–  não ser óbvia a definição das emoções  

dos outros

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
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1.   Manter os comentários e opiniões de cada um para si mesmo – concentre-se em não falar 
enquanto a outra pessoa estiver a falar;

2.  Manter um bom contacto visual enquanto presta atenção;
3.  Pausar sempre que necessário;
4.   Quando a outra pessoa parar de falar tente parafrasear palavras-chave ou diga por palavras suas  

o que ele ou ela disse – isto reflete o que acredita ter ouvido para garantir que houve entendimento;
5.  Mantenha-se focado na pessoa enquanto esta fala;
6.   Considere a perspetiva do outro – isto é, ouvir para compreender plenamente o que o outro está  

a dizer em vez de preparar a sua resposta;
7.   Comunicar não verbalmente com linguagem corporal encorajadora (como acenar), enquanto está 

atento às pistas não verbais da outra pessoa; e
8.   Identificar ou refletir os sentimentos da pessoa que está a falar, por exemplo, pode dizer:  

“A sua voz parece de zangado” ou “Parece estar chateado”.

positivePsychology.com
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Atividade 3.2.4
Escuta empática. Introdução ao conceito de empatia e escuta empática.

2.4 Comunicação violenta e não violenta
Há dois tipos de linguagem: conversa de chacal e conversa de girafa. 
De acordo com esta ideia, o Chacal está a culpar os outros pelo que fizeram, enquanto a Girafa está  
a tentar sentir a emoção da outra pessoa.

Na comunicação não-violenta (Rosenberg), empatia é:
 –  percecionar/compreender os sentimentos/necessidades do outro
 –  dar a nossa presença plena, com todo o nosso ser
 –  permitir que a outra pessoa experimente ser profundamente compreendida 

Técnicas de Comunicação Positivas

A forma como expressa a sua mensagem afeta se esta é recebida positiva ou negativamente.  
A forma influencia a resposta que vai receber. Mesmo quando transmite notícias indesejáveis,  
o impacto pode ser atenuado usando uma linguagem positiva. O primeiro passo é estar ciente se  
a frase e linguagem são positivas ou negativas. 

Uma comunicação positiva não significa apenas dizer coisas boas e evitar conflitos. Significa 
descrever o que quer, em vez do que não quer. Isto muda o contexto de crítico e queixoso para de 
apoio e praticável, e liga-se a estratégias de reforço positivas, uma vez que é mais fácil recompensar 
alguém por fazer algo do que por não fazer. Ser positivo diminui atitudes defensivas e reativas, e 
promove a motivação. Enquadrado positivamente: “Pare de vir trabalhar tarde” torna-se em “Venha 
trabalhar às (horas).” 

(Rosenberg, 2010)

CONVERSA DE CHACAL 
Linguagem que magoa

acusatória   crítica
julgadora   autoritária

observadora   conectada
emocional   solícita

Linguagem do coração
CONVERSA DE GIRAFA 
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Rotular os seus sentimentos descrevendo a sua reação emocional a um determinado problema 
pode ajudar a provocar empatia e consideração. Para obter os melhores resultados, apresente os 
seus sentimentos de forma calma e não acusatória. Se os seus sentimentos forem muito intensos, 
acalmar-se pode ser uma boa estratégia. Por isso, se se sentir “furioso e aterrorizado” poderá dizer 
“frustrado e preocupado”.

O uso de “I-messages” é um método desenvolvido pelo psicólogo Thomas Gordon. Uma I-message é 
uma afirmação sobre os sentimentos, crenças, valores, etc. da pessoa que fala, geralmente expressa 
como uma frase que começa com a palavra «eu» (I, em inglês), em contraste com uma «mensagem» 
que muitas vezes começa com a palavra “tu” e se centra na pessoa com quem fala. 

As mensagens I-messages tentam ser assertivas sem colocar o recetor na defensiva e a evitar 
acusações. Também se apropriam dos sentimentos de alguém em vez de insinuarem que são 
causados por outra pessoa. 

Alguns exemplos:

Modelo de 3 partes „I-message”

1.  Sinto-me... (inserir palavra de sentimento)
2.  Quando... (dizer o que causou a sensação, ou seja, o evento objetivo)
3.  Gostaria... (diga o que quer que aconteça em vez disso).

O modelo básico da comunicação não violenta

Quando vejo que .................................................
sinto ................................................
porque a minha necessidade de ................................................ é/ não é satisfeita.
Estarias disposto a ................................................? 

O modelo de Comunicação Não Violenta (NVC) criado por Marshall B. Rosenberg é outro  
exemplo de utilização de comunicação positiva. 

Mensagens centradas na outra pessoa I-mensagens

“Tens de aprender a atar as fitas nos sacos de 
uma forma melhor.”

“Tive de voltar a amarrar 8 fitas nas malas que 
preparaste.”

“Não terminou as peças a tempo!”
“Estou mesmo a ficar atrasado no meu trabalho, 
já que ainda não tenho todas as partes”

“Deixas-me furioso quando falas de mim.”
“Sinto-me zangado quando falas de mim como 
se eu não estivesse aqui”.

Atividade 3.2.5
Comunicação Positiva – Role play para praticar utilizando os modelos de “I-message” e modelo NVC.
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•  Fornecer informações práticas sobre comportamento assertivo
•  Criar oportunidade para praticar comportamentos em situações da vida real

Mínimo 1 hora e 30 minutos, dependendo do número de atividades que opte realizar

3. Gestão de emoções – assertividade

Objetivos

3.1  Definição de assertividade 
3.2   Assertividade em situações quotidianas – defender os seus direitos e expressar 

emoções em contacto com pessoas diferentes?
3.3  Ressignificação

•  O que é um comportamento assertivo?
•  Como defender os seus direitos em contacto com pessoas diferentes?
•  Como exprimir emoções positivas?
•  Como exprimir emoções negativas?
•  O que é e como se pode usar a reformulação?

•  Atividade 3.3.1  As coisas que eu faço mal – atividade interpessoal 
•  Atividade 3.3.2  Assertividade na vida real – exemplos
•  Atividade 3.3.3  Assertividade na vida real – Ben and Jim
•  Atividade 3.3.4  Expressar emoções positivas
•  Atividade 3.3.5  Expressar emoções negativas – etapas para expressar raiva

•  Król-Fijewska, M. (1993). Trening asertywności [Assertivity training]. Wraszawa: PTS
•   Bargiel-Matusiewicz, K. Dziurla, R. (2014). Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej–Bieg 

po zdrowie [Anti-tobacco health promotion program – Running for health]. Warszawa: GIS.
•  https://emiliawojciechowska.com/asertywnosc-w-pracy-i-w-zyciu/

Conteúdo

Atividades

Recursos

Questões orientadoras

Duração

https://emiliawojciechowska.com/asertywnosc-w-pracy-i-w-zyciu/
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3.1 Definição de assertividade
Atividade 3.3.1

As coisas que eu faço mal – atividade interpessoal. Compreender melhor sentimentos e emoções.

Assertividade significa capacidade de exprimir direta, honesta e firmemente à outra pessoa os seus 
sentimentos, atitudes, opiniões ou desejos, respeitando os sentimentos, atitudes e opiniões, bem 
como os direitos e desejos da outra pessoa. Então, assertividade é a capacidade de se exprimir 
plenamente em contacto com outras pessoas. Quando se fala de assertividade, temos de começar 
pelo facto de que cada pessoa tem o direito de fazer coisas de forma diferente. Todos têm o 
direito de ser eles mesmos, ou seja, todos têm o direito de estar no ambiente que lhes convém, de 
tomar decisões sobre assuntos que lhes são importantes, de ter os seus próprios pensamentos, 
sentimentos e opiniões sobre diferentes assuntos. Assertividade significa agir de acordo consigo 
mesmo, mas também de forma a não magoar outra pessoa. 

 >     Para compreender melhor o que é a assertividade, diferenciaremos compreender, identificar 
lidar com os próprios sentimentos. Estas são as perguntas que podem ser feitas:

 –  O que é um facto (visível e sensível)?
 –  O que acontece depois do facto acontecer (interior)?

 >    Três tipos de atitudes na comunicação – comparação

Fonte: https://emiliawojciechowska.com/asertywnosc-w-pracy-i-w-zyciu/hurt 

Atitude agressiva Atitude agressiva Atitude assertiva 

Eu estou bem, os outros não.
Os outros estão bem, não  
estou bem.

Estou bem, outros também 
estão bem.

As minhas necessidades são  
as mais importantes.

As necessidades dos outros 
são mais importantes.

Tanto as minhas necessidades 
como as dos outros são 
importantes.

Só me respeito a mim. Respeito apenas os outros.
Respeito-me por mim e aos 
outros.

Não controlo as minhas 
emoções.

Ocultei as minhas emoções.
Expresso abertamente as 
minhas emoções

Tenho um sentido de 
superioridade para com  
os outros.

Tenho um sentimento de 
inferioridade para com  
os outros.

Coloquei-me em pé de 
igualdade com os outros.

https://emiliawojciechowska.com/asertywnosc-w-pracy-i-w-zyciu/hurt
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O facto mais importante a lembrar é que você pode sentir várias emoções e tem o direito de senti-las. 
Apesar de as sentir as outras pessoas podem não saber, portanto, deve informá-las sobre as suas 
emoções e expressá-las de forma assertiva.

Ao desenvolver uma atitude assertiva, descobre que pode estabelecer limites (sobre o que quer e não 
quer expressar). Também aumentará a sua autoestima, autoconfiança e crença nas suas próprias 
capacidades, aliás, abrir-se-á com os outros, apreciará os seus pontos de vista e tentará ver o melhor 
nos outros. Abaixo estão alguns exemplos de comportamento assertivo.

     >     Defender os seus direitos como recusa assertiva (defenda os seus direitos não ferindo os outros)  
–  a palavra NÃO e a informação sobre o que vamos fazer:

 –  Não, não vou ao cinema contigo esta noite. Tenho outros planos para esta noite.
 –  Não, não vou estar na reunião porque vou passar o domingo em casa com a minha família.

O importante a lembrar é que a recusa assertiva não contém ressentimento (agressão) ou desculpa 
(submissão).

Atividade 3.3.2
Assertividade na vida real – exemplos. Melhor compreensão do significado de assertividade na vida 
quotidiana.

Atividade 3.3.3
Assertividade na vida real – Pedro e Rui. Introdução da assertividade em cenários da vida real.

     >    Expressando emoções positivas

Sensibilidade e demonstração de emoções são a base da comunicação e da criação de laços com 
outras pessoas. Mas falar de sentimentos, positivos ou negativos, não é a coisa mais fácil de se fazer. 
Isto porque muitas vezes o associamos a fraqueza e temos medo de ser prejudicados. Mas devemos 
lembrar que só assumindo este risco é que nos permitimos experienciar plenamente toda uma gama 
de emoções. Aqui tem alguns exemplos do que dizer para expressar emoções positivas:

     >    Gostei do que fizeste.
     >    Confio em ti.
     >    Respeito a tua atitude nesta situação difícil.
     >    Eu gosto de ti.
     >    Eu amo-te.
     >    O que me disseste fez-me sentir muito bem.
     >    Gosto de falar contigo.
     >    Sinto-me bem na tua companhia.

3.2  Assertividade em situações quotidianas –  
como defender os seus direitos e expressar 
emoções em contacto com pessoas diferentes?
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Atividade 3.3.4
Expressar sentimentos positivos. Como expressar os sentimentos positivos.

     >    Expressando emoções negativas 

Experimentar emoções negativas é muito mais difícil e oneroso para nós do que experimentar emoções 
positivas. As emoções negativas podem sobrecarregar-nos, abrandar ou parar completamente os nossos 
planos e ações.  Não nos permitem funcionar eficazmente e usar todo o nosso potencial. É por isso que é 
tão importante identificá-los e expressá-los (não ferir ninguém ao mesmo tempo).

Formas de expressar raiva:

Estágios de expressão assertiva da raiva:

1. Fornecer informações
Nesta fase deve informar a pessoa que um certo comportamento dela é desconfortável para si. Por 
exemplo: é difícil para mim quando está a fumar perto de mim. Pare, por favor.

2. Expressar de sentimentos
Se a primeira fase não causasse a mudança do comportamento irritante, poderia informar a pessoa 
dos seus sentimentos nessa situação. Por exemplo: Por favor, pare de fumar perto de mim, isso é 
realmente irritante! 

3. Recurso à lei
Quando estágio anterior não tiver o resultado esperado,. pode apelar à lei para ajudá-lo a obter a mudança 
de comportamento. Por exemplo: se não parar de fumar aqui, chamarei o segurança do edifício. 

4. Aplicação da Lei
Nesta fase, tem de agir de acordo com o que disse na terceira fase. Por exemplo: ainda está a fumar. 
Vou chamar a segurança!

Atividade 3.3.5
Expressar emoções negativas – etapas para expresser raiva. 
Como expressar emoções negativas. Como expresser raiva.

Agressivo Submisso Assertivo

Ações destinadas a destruir o 
objeto causador da raiva.

Supressão da raiva sentida. Focado na tarefa de mudar uma 
determinada circunstância da 
realidade.
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3.3 Ressignificação
‘Ressignificação’ refere-se a uma técnica de comunicação, que gerará um novo significado ou 
adicionará um novo significado a uma situação ou contexto.

O significado que damos às situações ou contextos dos nossos comportamentos está diretamente 
relacionado com os “filtros” (quadros) que colocamos, e que são condicionados pelas nossas 
crenças, valores, cultura, eventos de vida significativos. É este “quadro” que colocamos sobre a 
realidade que justifica porque é que o mesmo evento pode ter significados e impactos diferentes 
nas pessoas que o vivem.  E cada quadro pode ter uma interpretação mais positiva ou negativa da 
realidade objetiva, dependendo da experiência de cada um.

considerou que a nossa linguagem traduz o “mapa do mundo” que cada um de nós constrói e 
que, cada termo que usamos, traz em si o significado que cada um lhe dá, carregado de emoções, 
expectativas e individualidade.

Nas relações, a forma como nós comunicamos também não é literal. Cada mensagem enviada traz 
consigo um conjunto de elementos individuais do mapa da vida do seu remetente e é interpretada 
pelo outro através da sua experiência, crença, ou seja, o mapa do outro (recetor). 

“Se o pensamento corrompe a linguagem, a linguagem também pode  
corromper o pensamento” 

George Orwell

A comunicação, intra e interpessoal, é um reflexo da construção da nossa realidade interna.

John Grinder e Richard Bandler em “The Structure of Magic” (1975) identificam padrões linguísticos 
que podem “corromper” o significado original do pensamento, tais como generalizações, omissões 
e distorções. Através de perguntas esclarecedoras, o significado original da mensagem é resgatado. 
Permita-se identificar limitações e expandir as opções de escolha.

Exemplos: 

Padrões linguísticos Questões poderosas
Ninguém gosta de mim! Como é que sabes isso? 
Não posso desapontar a minha mãe. O que acontece se a desapontares?
Nunca conseguirei um emprego porque Conhece alguma pessoa com deficiências 
tenho deficiências e incapacidades. incapacidades que esteja empregado?



56O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo,  
que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável  
por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

     >    Qual é o propósito de ressignificar?

O reenquadramento é uma ferramenta de usada para alterar conscientemente os seus 
quadros limitativos, que visa apoiar os seus objetivos, crenças e comportamentos desejados. 
O reenquadramento permite o desenvolvimento da autoconfiança.

Quando muda o quadro da sua experiência, muda a sua visão das coisas e isso influencia a 
forma como tende a perceber, interpretar e reagir a eventos e circunstâncias. Podemos dizer 
que a ressignificação também ajuda a experimentar as ações e o impacto das suas atitudes e 
crenças de uma forma diferente. Assim como ajuda a experimentar coisas de uma perspetiva 
ou quadro de referência diferente que pode ser mais vantajoso e útil.  Desta forma, torna-se 
mais hábil e, por isso, pode tomar melhores e mais otimizadas decisões para progredir.

     >    Há dois tipos de reenquadramento que normalmente podemos fazer. 

Para ambos pode pensar em diferentes perspetivas/quadros:

     >    Tempo.  Está relacionado com a relatividade do tempo. Se estou numa situação 
perigosa, 1 minuto pode ser muito tempo, mas se está a abraçar alguém de quem gosta, 
1 minuto pode ser muito pouco! Então, perante um problema particular, posso brincar 
que a minha “urgência” em resolvê-lo é real.

     >    Redefinição de experiências. Colocar um novo foco no comportamento ou emoção, 
tentar vê-lo sob uma nova luz, outra perspetiva. Ajudará se pensarmos que estamos a 
“ver o filme” e a pensar que somos uma personagem da ação. Dissociar pode ajudá-lo a 
ser mais objetivo!

     >    Ressignificação metafórica. As metáforas ajudam-nos a viver uma situação semelhante, 
dando-nos pistas para outras emoções, outras ações e outros propósitos.

     >    Ressignificação com Intenções Positivas. Todos os comportamentos têm uma intenção 
positiva, ou seja, destinam-se a satisfazer uma determinada necessidade. Se a nossa ação 
não alcança o resultado desejado, temos de nos concentrar na intenção e mudar a ação.

     >    Ressignificação de importância. Focar-se no que é essencial, evitando a exploração 
dos detalhes do problema e “desculpas”. Foco na solução e no resultado que queremos 
alcançar.

     >    Ressignificação de aprendizagem. Aprender com a experiência, mesmo que esteja a 
correr de uma forma que não nos agrada.

Ressignificação de conteúdo Ressignificação de contexto

A ressignificação de conteúdo muda o 
significado do comportamento.

A Ressignificação de contexto muda 
a interpretação e/ou a perceção do 
comportamento.
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Módulo 4
Comunicação

Enquadramento
Comunicação é a forma como interage com as pessoas à sua volta. Compreender a sua forma de 
comunicar, bem como a forma de comunicar das outras pessoas, é essencial para interações bem-
sucedidas em todos os aspetos da vida: família, pessoal e profissional. A aquisição de competências 
eficazes para se expressar e compreender as mensagens dos outros é essencial, quer comunique 
com uma pessoa ou em grupo, seja instruindo uma pessoa, um grupo ou fazendo uma apresentação 
para uma grande audiência.

Objetivos
Este módulo visa sensibilizar para a forma como as pessoas comunicam bem como fornecer 
sugestões de formação que promovam competências de comunicação eficazes. Aprender sobre 
comunicação, e ter a oportunidade de praticar a comunicação com diferentes tipos de pessoas, em 
diferentes situações, ajudará a melhorar as capacidades de comunicação. No final, o formador terá 
os conhecimentos teóricos e as competências práticas para apoiar os co-formadores e pares de 
referência no desenvolvimento das suas competências de comunicação. Irá ser capaz de ajustar 
as suas técnicas de comunicação de forma a proporcionar uma formação eficaz e a fazer ajustes 
razoáveis para atender às necessidades de comunicação dos seus participantes.

Estrutura
O módulo tem 6 secções, as quais podem ser utilizadas pelo formador em função do nível de 
conhecimento e competências dos participantes. 

 1.  Os fundamentos da comunicação 
 2.  Comunicação não verbal
 3.  Competências de escuta eficazes
 4.  Competências de fala eficazes
 5.  Comunicação interpessoal eficaz
 6.  Comunicação eficaz utilizando a tecnologia
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•  Compreender os objetivos da comunicação 
•  Tomar conhecimento de tipos e canais de comunicação
•  Compreender o conceito de emissor e recetor
•  Identificar estilos de comunicação

1. Os fundamentos da comunicação

Objetivos

1.1  Objetivos de comunicação
1.2  Tipos e Canais de comunicação
1.3  Conceito de Emissor-Recetor
1.4  Estilos de comunicação

•  Qual é a definição de comunicação?
•   Porque é útil estar consciente dos vários tipos e canais de comunicação?
•  Que fatores afetam o Emissor e o Recetor?
•   Por que é importante entender os seus estilos de comunicação e os dos outros? 

•  Atividade 4.1.1  Conceito de emissor-recetor
•  Atividade 4.1.2  Questionário de estilos de comunicação

•   Kiernan, C., Reid, B. & Goldbart, J., (1987). Fundações de Comunicação e Linguagem. 
Manchester University Press

•   Formação MTD (2010). Capacidades de Comunicação Eficazes. MTD Training e Ventus 
Publishing ApS ISBN 978-87-7681-598-1

1 Hora

Conteúdo

Atividades

Recursos

Duração

Questões Orientadoras
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1.1 Objetivos de comunicação
Comunicação é a interação verbal e/ou não verbal entre dois ou mais indivíduos, com o objetivo de 
trocar informações, ideias, pensamentos, sentimentos e emoções. Trata-se de um processo dinâmico 
bidirecional com o objetivo principal de partilhar informação, e o significado dessa informação, de 
uma pessoa para outra ou para grupo. 

Atividade de brainstorming pergunte ao grupo “Porque comunica? Porque fala com alguém? Porque é 
que alguém fala consigo?” (Faça uma lista e coloque-a numa parede)

Notas para o formador: Possíveis razões para comunicar incluem: informar, solicitar, expressar 
necessidades/sentimentos/desejos, expressar ideias/pensamentos/opiniões, criar consciência, 
partilhar conhecimentos e experiências, persuadir, entreter, motivar, inspirar, projetar uma imagem, 
construir relacionamentos.

A razão depende do conteúdo da mensagem, do contexto, da pessoa e da relação com essa pessoa.

1.2 Tipos e Canais de Comunicação 
Quando comunica, você utiliza muitos modos ou métodos para transmitir uma mensagem. Os dois 
tipos principais são a comunicação verbal e a não verbal.

A comunicação verbal envolve o uso de palavras e linguagem para passar a mensagem pretendida.  
A comunicação verbal pode estar sob a forma falada/oral ou escrita. 

  A Comunicação Oral usa palavras faladas. É o tipo de comunicação mais utilizado. Pode ser 
direta e sincronizada (face a face, por telefone, numa videochamada) ou indireta/assíncrona 
(conversando através de mensagens de voz). 

  A Comunicação Escrita usa palavras escritas. É geralmente assíncrona (e-mails, textos, 
cartas, relatórios, SMS, publicações nas plataformas das redes sociais, documentos, manuais, 
cartazes, panfletos, etc.), mas também pode ser síncrona (por exemplo, SMS, salas de chat).

A comunicação não verbal é feita através da linguagem corporal, gestos, expressões faciais e tom de 
voz, bem como língua gestual e imagens/fotografias/símbolos. 

A comunicação não verbal pode ocorrer sem comunicação verbal, mas a comunicação verbal não 
pode ocorrer sem comunicação não verbal. 
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Você comunica durante a maior parte do dia, todos os dias da sua vida, com pessoas diferentes 
usando algum ou todos estes meios. Estes elementos verbais e não verbais interagem entre si 
durante todo o processo de comunicação. Gestos, palavras e expressões faciais são comportamentos 
simbólicos e cada um pode ser usado para obter um resultado semelhante – por exemplo, para enviar 
a mensagem de que concorda que pode fazer o gesto OK com a mão, pode dizer ou escrever “ok”, ou 
pode sorrir e acenar com a cabeça. 

Os canais de comunicação são as diferentes formas pelas quais uma mensagem pode ser 
transmitida. O objetivo da mensagem determina qual o canal mais eficaz para o recetor e contexto 
específico. Os canais variam na sua “riqueza de informação”. Os canais ricos em informação 
transmitem mais informação não verbal.

Discuta como o tipo e o canal de comunicação utilizados podem afetar pessoas com dificuldades 
visuais, auditivas ou de compreensão linguística.

Algumas pessoas podem ter dificuldades em usar ou compreender um ou mais destes tipos de 
comunicação. Podem não comunicar verbalmente e podem utilizar outro tipo de comunicação. 
Algumas pessoas podem usar língua gestual ou usar alguns sinais para complementar a fala e a 
compreensão. Alguns podem usar imagens que transmitem significado para apoiar o seu discurso ou 
como uma alternativa à fala. Estas imagens incluem fotografias, símbolos e desenhos. Estes podem 
ser meios alternativos e aumentativos de comunicação, tais como quadros de comunicação (com 
imagens) ou dispositivos eletrónicos de comunicação.

É sua responsabilidade, como formador, descobrir como é que os seus participantes comunicam e 
qual é o melhor canal ou canais para usar com eles. É essencial obter informação sobre o tipo de 
comunicação utilizada (verbal, escrita, gestual ou uma combinação), para entender como uma pessoa 
usa o seu sistema de comunicação não verbal, e para ajustar o seu estilo de comunicação de modo a 
satisfazer as necessidades da pessoa. 

Menos complexo
– impessoal
– unidirecional
– rápido

Mais complexo
– pessoal
– bidirecional
– lento

Escrita Oralidade

Relatórios, 
publicações, 

boletins 
eletrónicos

Memorandos, 
cartas, 

folhetos

Telefone, 
videochamada, 
conferências

Cara a cara, 
reuniões, 

conversas

Email, correio 
de voz
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1.3 Conceito de Emissor-Recetor

Toda a comunicação envolve um emissor e um recetor. O emissor pretende concretizar algo 
comunicando. Comunicação é o comportamento intencional de uma pessoa que procura influenciar 
o comportamento de outra pessoa ou pessoas, com a expectativa de que a outra pessoa receba 
e responda à mensagem. A comunicação é um processo ativo e bidirecional entre o emissor e o 
recetor. Ambos têm de partilhar um código comum para alcançarem entendimento. Estes papéis são 
permutáveis e dependem um do outro.

Atividade 4.1.1 
Para melhor compreender as funções do ‘emissor’ e do ‘recetor’, faça a atividade “Conceito de 
Emissor-Recetor” utilizando um canal de comunicação diferente daquele que costuma utilizar.

O processo de comunicação refere-se à troca mútua de informação (mensagem) entre duas ou mais 
pessoas. É composto por muitas etapas e para que a comunicação tenha êxito, ambas as partes 
devem poder trocar informações e entender-se mutuamente. A comunicação começa num dado 
ponto: o primeiro passo é a geração de informação e o segundo passo é colocar estas informações 
ou dados num canal para transmitir ao público pretendido.

Descrição da imagem: Duas pessoas numa troca comunicativa. O emissor tem uma ideia,  
neste caso “pizza”. O emissor transmite esta mensagem no seu meio de comunicação (canal).  
O recetor recebe a mensagem e dá feedback ao emissor. Descarregado a partir de:
https://www.toppr.com/guides/business-correspondence-and-reporting/communication/
types-of-communication/

Canal

EMISSOR RECETOR

MENSAGEM

FEEDBACK

https://www.thoughtco.com/message-communication-term-1691309
https://www.toppr.com/guides/business-correspondence-and-reporting/communication/types-of-communication/
https://www.toppr.com/guides/business-correspondence-and-reporting/communication/types-of-communication/
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Imprima ou desenhe o seguinte diagrama como um cartaz e use-o como uma referência em todo  
o módulo.

O processo de comunicação é uma interação dinâmica em contínuo, mostrada neste diagrama cíclico, 
e depende do contexto específico em que está a ocorrer.

O Emissor é a fonte da comunicação ou mensagem.
A Mensagem é a informação que pretende comunicar.
A Codificação envolve transferir a sua mensagem (ideia, pensamento, informação, etc.) para um 
formato que pode ser partilhado e compreendido pela outra pessoa.
O Canal é o meio usado para transmitir a mensagem. 
A Descodificação implica receber a mensagem com precisão.
O Recetor é a pessoa que recebe a mensagem enviada através da visão/leitura/escuta etc.
O feedback do recetor ajuda-o a determinar o sucesso da sua comunicação. A comunicação só é 
considerada completa depois de receber uma mensagem de “feedback” (retorno).

O P R O C E S S O D E C O M U N I C A Ç Ã O

Mensagem de feedback Mensagem

Mensagem 
de feedback

Contexto
Mensagem

Recetor Codificação

Canal

Emissor

Descodificação

Mensagem

Mensagem

Mensagem

Mensagem
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Tanto o “emissor” como o “recetor” têm a responsabilidade de tornar a comunicação um ato 
completo e de alcançar o propósito. Durante este processo, o iniciador da comunicação deve 
prestar uma atenção extra à natureza da informação e utilizar as competências de comunicação 
adequadas (linguagem, palavras e emoções) para alcançar uma comunicação eficaz. O processo 
de comunicação depende igualmente da forma como o recetor presta atenção, compreende a 
mensagem e dá a mensagem de feedback.

Em interações curtas, o processo pára após a mensagem de feedback ser recebida. Em conversação, 
o processo é contínuo e as funções alternam-se entre o emissor e o recetor. Em qualquer fase do 
processo de comunicação, existem potenciais fatores de distorção que podem criar obstáculos e 
levar a falhas de comunicação.

1.4 Estilos de comunicação
Os estilos de comunicação baseiam-se em experiências que ao longo do tempo se desenvolveram 
num padrão de atitudes e ações. É um ciclo contínuo, onde as experiências influenciam os seus 
pensamentos. Os seus pensamentos, com o tempo, convertem-se em atitudes. Estas atitudes 
tornam-se a base para novas experiências, que se desenvolvem em padrões de comportamento. 
A consciência do seu estilo pessoal é fundamental para começar a transformar atitudes e 
comportamentos negativos em atitudes e comportamentos positivos. 

O seu estilo de comunicação pode ser diferenciado, e pode optar por utilizar diferentes estilos, 
dependendo de com quem está a comunicar, porque está a comunicar e onde. Diferenças nos estilos de 
comunicação podem levar à quebra de comunicação e podem ser barreiras a interações bem-sucedidas.

Atividade 4.1.2 Os participantes preenchem o questionário “Estilos de Comunicação”. 
O objetivo do questionário é que os participantes compreendam os diferentes estilos, se apercebam 
de como o seu estilo é percebido pelos outros e como podem comunicar de forma mais eficaz com 
um determinado estilo de comunicador. Reserve 10 minutos para o questionário. Após a conclusão, 
não divulgue os resultados. Evite rotular os participantes como tendo um estilo particular. Utilize o 
diagrama abaixo para explicar as duas dimensões (o nível de assertividade e o nível emocional) e como 
estas podem mudar em função da situação. Concentre-se em como os estilos se afetam mutuamente. 
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ANALÍTICOS PRAGMÁTICOS

AMÁVEIS EXPRESSIVOS

Menos responsivo  
Orientado para a tarefa

Mais responsivo  
Orientado para as relações

Menos assertivo  
Ritmo mais lento

Mais assertivo  
Ritmo mais rápido

Diagrama mostrando os quatro estilos de comunicação. Imagem descarregada (e traduzida)  
a partir de: https://www.astridbaumgardner.com/blog-and-resources/communicating-under-
pressure-how-to-leverage-and-flex-the-4-communication-styles/

Discuta o valor do questionário e como pode ser utilizado com participantes. Porque é importante 
estar atento aos estilos de comunicação do próprio e dos outros? 

 •   Saber o que é importante para cada estilo ao comunicar com eles tornará a comunicação  
mais eficaz.

 •   Saber o que é difícil para cada estilo vai ajudá-lo a encontrar uma maneira diferente de se 
expressar ou de transmitir uma mensagem.

 •   Identificar os traços de comunicação verbais e não verbais de cada tipo ajuda-o a 
compreendê-los melhor e permite-lhe adaptar-se a esse estilo quando reflete ou ministra 
formação.

 •   Estes estilos de comunicação também podem ser identificados na comunicação escrita  
e estar ciente do estilo de alguém irá ajudá-lo a escrever da forma mais eficaz.

Os estilos de comunicação identificados serão utilizados em atividades noutras partes deste módulo.

https://www.astridbaumgardner.com/blog-and-resources/communicating-under-pressure-how-to-leverage-and-flex-the-4-communication-styles/
https://www.astridbaumgardner.com/blog-and-resources/communicating-under-pressure-how-to-leverage-and-flex-the-4-communication-styles/
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Veja o vídeo “The Still Face Experiment” para ver a importância da comunicação não verbal na interação 
humana https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0

•  Entender a importância da linguagem corporal
•  Entender a importância das características vocais

2.   Comunicação não verbal

Objetivos

2.1  Linguagem corporal
2.2  Características vocais

•   Porque é importante estar atento à sua própria linguagem corporal e ao uso da voz?
•   Como é que prestar atenção à linguagem corporal de alguém e ao uso da voz ajuda-o a 

comunicar melhor?

•  Atividade 4.2.1 Identificar e interpretar a linguagem corporal
•  Atividade 4.2.4 Características Vocais
•  Atividade 4.2.5 Role-play Costas com Costas e Face a Face

•   Video “The Still Face Experiment” https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0 
•   Ekman, P. (1972). Universals and Cultural Differences in Facial Expressions of Emotions. 

In Cole, J. (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation (pp. 207-282). Lincoln,  
NB: University of Nebraska Press.

Conteúdo

Atividades

Recursos

Questões orientadoras

45 minutos

Duração

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
https://1ammce38pkj41n8xkp1iocwe-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2013/07/Universals-And-Cultural-Differences-In-Facial-Expressions-Of.pdf
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2.1 A linguagem corporal
A linguagem corporal refere-se a sinais não verbais que são fisicamente observáveis. 

Peça ao grupo para pensar “Quais são os diferentes tipos de linguagem corporal?”

Notas para o formador A linguagem corporal inclui:
 •  gestos de mão e braço (movimentos com os braços ou mãos, inquietantes)
 •  expressões faciais (sorrindo, franzindo a testa)
 •  movimentos da cabeça (acenar)
 •  posição e postura (sentado, de pé, balançar)
 •  toque
 •  olhar e contacto visual (olhar fixo, evitar troca de olhares)
 •  proximidade/distância (quão perto se senta ou se coloca, espaço pessoal)
 •  velocidade respiratória, engolir, tossir (comportamentos involuntários)
 •  corar (involuntário)

Enquanto emissor, você pode utilizar sinais não verbais para dar mais significado a uma mensagem, 
para dar ênfase e chamar a atenção para determinadas partes de uma mensagem. A investigação 
revelou que os alunos aprendem melhor com os professores que usam gestos e, em geral, as pessoas 
estão mais interessadas quando um orador usa gestos. 

No papel de emissor, você também precisa prestar atenção aos sinais subtis de linguagem corporal 
do seu recetor; estes dão-lhe feedback sobre como reagir à mensagem. A linguagem corporal fornece-
lhe informações úteis sobre os sentimentos, emoções e atitudes da outra pessoa. Ajuda-o a avaliar 
se o recetor compreende a mensagem, concorda/discorda, está interessado/entediado e assim 
por diante. É também importante estar consciente da sua própria linguagem corporal ao receber a 
mensagem de alguém. 

De acordo com a pesquisa, existem emoções básicas que são expressas universalmente através de 
culturas e outras que aparecem de forma diferente (Ekman, 1972). As diferenças específicas entre 
culturas devem-se ao contexto e Ekman criou o termo de regras de exibição. Estas são regras que 
aprendemos no decorrer do crescimento sobre quando, como e a quem é apropriado mostrar as 
nossas expressões emocionais. Isto significa que uma expressão emocional pode ser suprimida, 
reduzida, exagerada ou mesmo mascarada. As regras de exibição funcionam principalmente em 
público e isso explicaria por que razão as expressões seriam culturalmente diferentes, especialmente 
quando observadas por estranhos em situações sociais.

Atividade 4.2.1 Identificar e interpretar a linguagem corporal. 
Esta atividade é útil para praticar vários gestos e interpretar o que a linguagem corporal de alguém 
pode significar.



67O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo,  
que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável  
por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

2.2 As características vocais 
As características vocais referem-se às características paralinguísticas da voz e à forma como o 
falante utiliza a sua voz e palavras. 

As características vocais incluem:
 •  tom de voz
 •  volume
 •  ênfase/entoação
 •  estilo de falar
 •  velocidade da fala
 •  pausas entre palavras e frases 
 •  o nível e tipo de emoção transmitida

Estas características vocais de comunicação falada transmitem muito significado na comunicação 
que faz todos os dias. Podem mostrar um certo estado de emoção, uma atitude ou sentimento. É útil 
estar atento à sua voz quando é o emissor e considerar como está a apoiar as suas mensagens ou 
se a sua mensagem está a ser distorcida. Pense em como pode modificar estas características para 
chamar a atenção para informações importantes, para motivar, para persuadir ou influenciar. 

Ter consciência das características vocais dos outros pode dar-lhe uma ideia de como se sentem, se 
o entenderam, e quão confiantes estão. Prestar atenção a estas características vocais é a arte de “ler 
nas entrelinhas” ao ouvir alguém falar. Pode ter de ouvir o que fica por dizer ou apenas parcialmente 
dito com alguns participantes, especialmente quando se trabalha com pessoas que não se expressam 
muito ou bem.

As pessoas que usam auxiliares de comunicação de saída de voz (VOCA) não escolhem 
necessariamente o tom de voz ou estilo de fala dos seus dispositivos; portanto, não podem usar 
características vocais para suportar a sua mensagem. O discurso digitalizado muitas vezes soa 
monótono. Além disso, alguém pode ter um distúrbio de voz e não ser capaz de falar alto; alguém 
pode gaguejar ou ter uma voz sem muita entoação. 

Atividade 4.2.4 Características Vocais. 
Pratique variando o tom de voz, o volume e a ênfase para ver como o significado muda e como pode 
usar as características vocais de forma eficaz.

É importante estar atento à sua comunicação não verbal, uma vez que pode criar uma impressão 
positiva (ou negativa). Isto está relacionado com a forma como a outra pessoa percebe os seus 
comportamentos não verbais e isso é simultaneamente subjetivo e específico da cultura. Aprender a 
observar a linguagem corporal e as características vocais dos outros vai ajudá-lo a compreender as 
pessoas e a notar inconsistências entre mensagens verbais e não verbais. As palavras podem estar 
certas, mas a mensagem não verbal pode anular, contradizer ou confundir a mensagem devido a 
expressões faciais, tom de voz ou postura corporal que mostram incerteza, dúvida ou hostilidade.
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A comunicação não verbal pode funcionar das seguintes formas:

 1.   Repetição do significado de uma mensagem verbal. Por exemplo, uma expressão facial que 
demonstre que algo é muito aborrecido ou dizer “sim/não” e acenar ou abanar a cabeça.

 2.   Complemento da mensagem verbal em combinação com um comportamento não verbal 
que enfatiza o significado de toda a mensagem. Um formador que dá umas palmadinhas 
nas costas de um participante para além de elogiar pode aumentar o impacto da 
mensagem.

 3.   Substituição é um comportamento não verbal que substitui a mensagem verbal. Por 
exemplo, os olhos de uma pessoa podem muitas vezes transmitir uma mensagem muito 
mais expressiva do que por palavras ou pode abraçar alguém em vez de dizer obrigado.

 4.   Acentuar uma mensagem verbal enfatizando ou sublinhando o significado de uma palavra 
ou parte da mensagem. Bater na mesa, por exemplo, pode mostrar como alguém está 
zangado.

 5.   Regulação do fluxo de comunicação através de comportamentos não verbais pode dizer ao 
seu parceiro quando deve falar, continuar, apressar-se ou terminar a conversa.

 6.   Contradição de uma mensagem verbal com comportamento não verbal incongruente.  
Por exemplo, se alguém diz que está feliz com a sua vida, mas através de dentes cerrados 
ou com lágrimas enchendo os olhos, consideramos que as mensagens verbais e não 
verbais estão em conflito. Tendemos a acreditar mais na comunicação não-verbal do que 
na verbal.

Atividade 4.2.5 Costas com costas e Face a Face. 
Esta atividade de interpretação sensibiliza para o significado transmitido através de características 
vocais e ajuda os participantes a reconhecer a importância das expressões faciais e da linguagem 
corporal.



69O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo,  
que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável  
por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

Consulte o diagrama do processo de comunicação da parte A. Esta parte centra-se na descodificação 
da mensagem, no Recetor e no Feedback.

•  Entender a diferença entre escutar e ouvir
•  Diferenciar os diferentes tipos de escuta
•  Desenvolver competências de escuta ativa
•  Entender as barreiras à escuta eficaz

3. Competências de escuta eficazes

Objetivos

3.1  Ouvir
3.2  Escuta ativa (Sinais Não Verbais e Competências Verbais)
3.3  Barreiras à escuta eficaz

•  Porque é importante utilizar sinais ativos de escuta verbal e não verbal?
•  Como é que estes sinais afetam o fluxo de uma conversa?
•   O que pode acontecer a uma conversa quando um dos intervenientes não está  

a escutar ativamente?

•  Vídeo sobre escuta ativa https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk
•   Edwards, Renee(2011) ‘Listening and Message Interpretation’, International Journal  

of Listening, 25: 1, 47 — 65

•  Atividade 4.3.1 História de repetição
•  Atividade 4.3.9 Ouça!

Conteúdo

Recursos

Atividades

Questões orientadoras

1 hora

Duração

https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk
https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk


70O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo,  
que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável  
por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

3.1 Escutar
Atividade 4.3.1 História de repetição. 
Inicie esta secção com uma atividade que demonstre a importância da escuta ativa e o esforço 
necessário para fazê-lo bem.

Escutar não é algo que acontece (isto é ouvir). Escutar é um processo ativo no qual é tomada uma 
decisão consciente de ouvir e compreender as mensagens do orador. Ouvir é uma atividade acidental, 
involuntária e sem esforço. A escuta é focada, voluntária e intencional.

Pergunte ao grupo Quais são alguns dos vossos exemplos?
Escutar é muito importante na comunicação interpessoal e é fundamental para a sua capacidade 
de se tornar um comunicador eficaz. Escutar não é tão fácil como parece. Quando estamos a 
escutar bem, estamos intencionalmente a concentrar-nos no que a outra pessoa está a dizer para 
compreender o que pretendem exprimir, e isso requer energia e esforço.

Existem diferentes tipos de escuta definidos pelo objetivo da interação. Os tipos mais comuns na 
comunicação interpessoal são:
 •  Escuta Informativa (escutar para aprender)
 •  Escuta Crítica (escutar para avaliar e analisar)
 •  Escuta Terapêutica ou Empática (escutar para compreender o sentimento e a emoção)
 •  Escuta Abrangente (escutar para compreender o significado da mensagem)

Na realidade, pode haver mais do que um objetivo para escutar em qualquer momento – por exemplo, 
você pode estar a escutar para aprender enquanto tenta ser empático. É importante compreender que 
tipo de escuta é necessária numa determinada situação. Muitas vezes, quando dá formação ou apoia 
alguém, tende a falar muito. Se passar mais tempo a ouvir os outros, conseguirá melhores resultados.

Quando se está no papel de recetor, o melhor é prestar atenção tanto às palavras faladas como aos 
elementos não verbais que o acompanham (voz, gestos e linguagem corporal) que transmitem muito 
significado também. A sua audição é muito mais lenta do que a capacidade de pensar do seu cérebro. 
Ouve-se 400-500 palavras por minuto enquanto o seu cérebro pode utilizar uma maior quantidade de 
palavras por minuto durante o pensamento. Também processa imagens mais rápido do que palavras. 

A sua visão armazena as imagens vistas para sempre na sua memória de longo prazo. Por isso, 
enquanto conversa com alguém, além de escutar as suas palavras, também está a processar muito 
visualmente.
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3.2 Escuta ativa
A escuta ativa consiste em concentração plena no emissor e no que este diz, em vez de apenas “ouvir” 
passivamente a sua mensagem. Mostrar ativamente sinais verbais e não verbais de escuta ajuda a 
entender realmente o que a outra pessoa está a dizer. Trata-se de escutar o que a outra pessoa tem 
para dizer antes de você tentar interpor aquilo que gostaria de dizer. É reafirmar ou devolver informação 
ao emissor, para mostrar que você está a prestar atenção e ativamente envolvido.

Quando um ouvinte usa feedback não-verbal e verbal, a pessoa que fala:
 •  sabe que o recetor está interessado no que diz
 •  sente-se mais confortável 
 •  sente-se valorizado
 •  comunica mais facilmente, abertamente e honestamente.

Sinais não verbais de escuta ativa

É importante que quem está em “escuta ativa” seja “visto” a fazê-lo. Escutar ativamente envolve 
escutar com o corpo todo e todos os sentidos, não apenas com os ouvidos. Você mostra-se ciente 
do que faz com a cabeça, olhos, boca, costas, mãos e pés e assegura-se que o seu cérebro e coração 
estão a prestar atenção plena. Por exemplo, pode reforçar de forma positiva quem está a falar com 
feedback não-verbal como acenar com a cabeça ou sorrir. Tenha em mente que sinais não verbais 
como sorrir, acenar com a cabeça, contacto visual, encarar o emissor, postura vertical, podem não ser 
apropriados em todas as situações e em todas as culturas. As competências de escuta ativa podem 
ser desenvolvidas com prática e beneficiarão muito os participantes durante as interações. 

Competências verbais para escuta ativa

Escutar ativamente não é simplesmente repetir o que acabou de ser dito ou usar frases como  
“Acho que te ouvi dizer...”. A escuta ativa implica escutar conteúdo, emoções, objetivos. Existem 
muitas técnicas que podem ser usadas e vão desde competências simples como o reforço positivo, 
a mais complexas como a reformulação. Em baixo, segue uma lista de competências verbais para a 
escuta ativa que pode desenvolver:
•  Reforço positivo dizendo “mmh”, “sim”
•   Comentários de ignição ajudam a aliviar o fluxo de conversa, por exemplo, “Leve o seu tempo”,  

“Por onde gostaria de começar?”
•   Questões abertas incentivam a discussão e a expansão das respostas. Muitas vezes começam com 

Quem, O quê, Porquê, Quando, Onde e Como.
•   Perguntas de aprofundamento podem ser feitas para obter mais detalhes, por exemplo,  

“Mencionou o seu cão, pode contar-me mais coisas sobre ele?”
•   Esclarecimento com perguntas para garantir a compreensão de algo dito. Espere por uma pausa  

do emissor para fazer perguntas e evite perguntas que perturbem a sua linha de pensamento.
•   Sumariar é escolher os pontos mais importantes e devolvê-los ao emissor, mostrando-lhe o 

que compreendeu. É uma técnica útil com pessoas que falam muito ou se detêm em detalhes 
desnecessários. Utilize-o durante uma longa pausa ou no final de uma conversação. 
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•   Reformulação oferece um espelho ao conteúdo recebido usando as mesmas palavras do emissor. 
Reflete a atenção, clareza comunicativa e aceitação. É uma técnica simples com um efeito muito 
poderoso. A sua utilização ajuda a verificar a sua capacidade de ouvir, prestar atenção e suspender 
o julgamento. Comece com “Está a dizer-me que...”; “Se eu entendo o que disse...”; “Então, de acordo 
com o seu ponto de vista...”

•   Parafrasear é reafirmar o que foi recebido nas suas próprias palavras. Mostra uma compreensão 
mais geral do que foi dito, repetindo os pensamentos expressos, usando outras palavras ou outras 
frases. Deve sempre ligar a algo que o emissor tenha realmente dito. 

•   Reflexão foca-se no conteúdo emocional da mensagem que pode ser captado através do tom de 
voz, da escolha de palavras, etc. Parafrasear e refletir o que ouviu, por exemplo, “Soa-me que está 
frustrado com isso”. Refletir é certificar o emissor e encorajá-lo a elaborar ou aprofundar mais o tema. 

•   Silêncio fornece espaço para pensar, refletir e refocar. O silêncio dá tempo para processar 
informação. A “regra dos 10 segundos” é uma boa prática e temos de ter em mente que a espera 
parece mais longa do que realmente é.

•    Lembrar o que a pessoa disse requer esforço, mas é reconfortante para o emissor e uma forma 
poderosa de mostrar o seu envolvimento no tema.

Mostre aos participantes como se manter ativo fazendo perguntas mentais. Demonstre com uma 
conversa consigo próprio. Algumas perguntas a fazer a si mesmo enquanto ouve, podem ser: 
 1.  Quais são os pontos-chave do orador?
 2.  Como é que isto se encaixa com o que sei por experiência própria?
 3.  Como é que esta informação me pode beneficiar?

Atividade 4.3.9 
Ouça! é uma atividade que vai aumentar a consciência sobre escutar com o corpo todo e uma 
mente aberta, a fim de se concentrar e escutar ativamente o que está sendo dito. Constitui uma 
oportunidade para praticar a capacidade de sumariar.

3.3 Barreiras à escuta eficaz
Ter consciência de alguns hábitos que podem ser obstáculos a uma escuta eficaz ajuda-o a evitá-los 
ou a encontrar alternativas. É importante consciencializar os seus participantes e ajudá-los a evitar 
estes hábitos. Alguns exemplos são:
 •  interromper, falar por cima dos outros ou terminar as suas frases 
 •  estar distraído (isto inclui pensar sobre o que vai dizer a seguir)
 •  ter uma mente fechada, não empatizando
 •  sendo tendencioso, preconceituoso, julgador

Estas barreiras impedem uma escuta eficaz e podem levar a:
 •  mal-entendidos 
 •  pressupostos e conclusões imprecisos
 •  danos na comunicação
 •  relações interpessoais pobres (tanto a nível profissional como pessoal)

Veja o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk Fornece um exemplo divertido do uso 
de algumas competências de escuta ativa.

https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk
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•  Aprender a expressar-se eficazmente
•  Compreender o poder da comunicação positiva, elogios e feedback construtivo
•  Diferenciar a comunicação formal e informal

4. Competências de fala eficazes

4.1  Expresse-se eficazmente
4.2  Elogios e feedback construtivo – dar e receber
4.3  Comunicação formal e informal

•  Atividade 4. 4.1 Instruções floco de neve
•  Atividade 4.4.4a Descrever um problema e usar questões abertas
•  Atividade 4.4.4b Role play – Formulário de observação
•  Atividade 4.4.8 Dar feedback construtivo

•  Porque é importante falar com clareza, de forma concisa e concreta?
•  Como é que os elogios podem ajudar na nossa interação com os outros?
•  Qual é o valor de dar feedbacks construtivos?
•  Quais os efeitos do uso errado da linguagem formal e informal no local de trabalho?

•  I-messages https://www.gordontraining.com/leadership/gordon-model-boxed/
•   Comunicação Não Violenta https://www.cnvc.org e pode trabalhar através das etapas  

do modelo aqui: https://www.nycnvc.org/the-exercise
•  https://www.youtube.com/watch?v=wtl5UrrgU8c vídeo de feedback construtivo eficaz

Consulte o diagrama do processo de comunicação da parte A. Esta parte centra-se na Fonte da 
mensagem, na Mensagem, na codificação da mensagem e na utilização do Canal apropriado.

Questões orientadoras

Atividades

Recursos

Conteúdo

Objetivos

1 hora

Duração

https://www.gordontraining.com/leadership/gordon-model-boxed/
https://www.cnvc.org
https://www.nycnvc.org/the-exercise
https://www.youtube.com/watch?v=wtl5UrrgU8c
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4.1 Expresse-se eficazmente
Atividade 4.4.1 Instruções floco de neve 
Esta atividade demonstra como diferentes pessoas percebem as mesmas instruções de forma diferente.

Comunicar claramente não é fácil, e porque os recetores podem interpretar a informação que 
obtêm de forma diferente, é muito importante ter um objetivo claro, fazer perguntas e confirmar a 
compreensão, para garantir que a mensagem comunicada não é distorcida.

Certamente já ouviu alguém a falar sobre um assunto que o apaixona ou sabe muito, mas que, em 
determinado momento, você se perde. A pessoa pode ter usado demasiada gíria ou não ter explicado 
aspetos que desconhece. Isto pode fazê-lo sentir-se desconfortável. Talvez você não estivesse a ouvir 
bem, talvez não estivesse interessado.

O oposto disto é quando está a falar sobre algo, ou a explicar alguma coisa, e a dada altura percebe-
se que o recetor não está a perceber o que diz. Isto pode ser desanimador e criar uma situação 
desconfortável. Em média, um orador típico diz 125 palavras por minuto. A escutar pode compreender 
entre 400 a 500 palavras por minuto. Isto significa que escuta mais do que é capaz de falar, e por 
isso, os ouvintes têm tempo suficiente para processar o que estão a ouvir, e às vezes as suas mentes 
podem vaguear. Isto deve ser tido em conta ao escolher o tipo de comunicação a utilizar e o melhor 
canal para o tipo de informação que pretende transmitir. Lembre-se que as pessoas não vão recordar 
tudo aquilo que é dito numa sessão.

Os seguintes métodos são úteis para os formadores ensinarem os seus participantes, mas também 
devem mantê-los em mente.

PREPARAR mentalmente o que 
quer expressar. Definir prioridades 
& organizar a informação (do mais 
para o menos importante)

Estratégia PREE – 
Antes de se expressar siga os seguintes passos PREE para estar preparado

RECONHECER o tipo de escuta que o 
recetor pode dedicar, dependendo do 
conteúdo, do grau de conhecimento sobre 
o tema & o nível de atenção & interesse.

ESCOLHA o registro linguistico & e o estilo 
de comunicação mais adequeado ao recetor, 
conteúdo, contexto, tempo disponível e 
objetivo da interação.

ENTUSIASMO precisa de ser comunicado. 
Pense em formas de manter a sua atenção 
e aumentar o seu entusiasmo sobre o 
tema. É provável que os outros também se 
entusiasmem.

• “Qual é o objetivo do que está a comunicar?” 
• “Qual é a mensagem mais importante que quero passar?”

•  “É este o momento/lugar certo para falar sobre  
o tema?”

•  “O que é que o recetor já sabe sobre o tema?” 
(pergunte-lhes)

•  “Qual é o estilo de comunicação do recetor?” 
•  “Quais são as necessidades de comunicação  

do recetor?” 
•  “Como posso reforçar a minha mensagem  

com recursos visuais, exemplos, repetição?” 

•  “Que exemplos podem ajudar a demonstrar  
que o tema é relevante para as suas vidas?”
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1. Clara
Quando falar com alguém, seja claro sobre o objetivo da mensagem. “Qual é o propósito de comunicar 
com esta pessoa?” Se não tem a certeza, então o seu recetor também não vai ter a certeza. Evite usar 
palavras complexas, frases e linguagem confusa. Minimize o número de ideias em cada frase e assegure-
se que é fácil para o seu parceiro de comunicação entender o significado. Use frases simples, curtas e 
com pausas entre si.

2. Concisa
Quando é conciso, mantém-se fiel ao assunto conservando a sua mensagem breve sem perder a 
integridade da mensagem. Você apenas fornece a informação importante. O recetor não quer ouvir 10 
frases quando podem ser apenas 3. Ser conciso poupa tempo. Evite passar pelo mesmo ponto várias 
vezes ou de formas diferentes. Evite usar palavras e termos desnecessários como “por exemplo”, “você 
vê”, “definitivamente”, “tipo de”, “literalmente”, “basicamente” ou “quero dizer”. Evite expressões com 
muitas palavras e quaisquer frases desnecessárias que não acrescentem informação. 

3. Concreta 
A comunicação concreta é específica e clara, em vez de vaga, obscura e genérica. Quando uma 
mensagem é concreta, o público fica com uma imagem clara do que lhes está a dizer. Forneça 
detalhes e explicações, se necessário. Inclua factos e números de suporte para enfatizar a sua 
mensagem (não use muitos, pois isso pode desviar o foco da sua mensagem). Exemplos ligados  
à experiência pessoal e ao conhecimento ajudam à compreensão.

A comunicação expressiva tem de ser: clara, 
concisa, concreta, correta, coerente, completa 
e cortês. Estes são aplicáveis em comunicação 
escrita e oral.

Os sete C’s da 
comunicação  
expressiva 1. Clara

Os 7C’s  
da Comunicação

2. Concisa7. Cortês

3. Concreta6. Completa

4. Correta5. Coerente
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4. Correta
A comunicação é correta quando se adequa ao público e está livre de erros. Informação incorreta não 
ajuda ninguém, nem reforça a credibilidade. Certifique-se de que a mensagem escrita está isenta de 
erros e que os dados estão corretos. Certifique-se de que o nível de linguagem e os termos técnicos 
se adequam ao nível de conhecimento do público. Evite a gíria. 

5. Coerente
Quando a comunicação é coerente, ela tem uma ordem lógica e faz sentido. Certifique-se de que 
todos os pontos são relevantes para o tópico principal e que estão ligados a cada frase, fluindo 
logicamente de um para o outro. Evite tentar cobrir demasiados pontos ou distrair-se com questões 
laterais. Mantenha o seu estilo e tom consistentes. Apresente as informações em partes menores e 
verifique se está a ser compreendido à medida que os apresenta.

6. Completa
Numa mensagem completa, o público tem todas as informações necessárias para ser esclarecido 
e, se aplicável, tomar medidas. Pense em questões que os recetores da mensagem possam ter. 
Aborde estas questões assegurando que a mensagem inclui uma “chamada à ação”, de modo a que o 
público saiba exatamente o que se espera delas, e inclua todas as informações relevantes (nomes de 
contacto, datas, horários, locais, e assim por diante).

7. Cortês
Uma comunicação cortês é amigável, aberta, honesta e educada. Não há insultos escondidos ou tons 
passivo-agressivos. Verifique se a mensagem mostra respeito pelos sentimentos do recetor, se é 
empática às suas necessidades e mantém consciente o ponto de vista do recetor. Se precisar de dizer 
algo negativo, faça-o com delicadeza.

Atividade 4.4.4
Na atividade: Descrevendo um problema e usando Questões Abertas os participantes praticam a 
autoexpressão usando os sete Cs e trazem as competências de escuta ativa aprendidas na secção 
anterior.



77O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo,  
que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável  
por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

4.2 Elogios e feedback construtivo – dar e receber
A capacidade de dar e receber feedback positivo ou negativo permite uma compreensão clara sobre  
o que foi bem feito e o que poderia ser alterado ou melhorado. 

 •   O feedback positivo (elogio) aumenta a confiança e a autoestima. Todas as pessoas têm 
necessidade de validação e afirmação.

 •   O feedback negativo (crítica) é julgador, avaliativo pela negativa e muitas vezes acusatório. 
Tende a derrubar alguém pelas falhas percebidas em vez de ajudar a reparar. 

 •   O feedback construtivo (feedback negativo dado de forma útil) ajuda a querer melhorar  
as competências e a adaptar comportamentos. Utiliza exemplos concretos e específicos,  
e oferece uma solução para o problema percebido. No geral, melhora as relações.

É importante que os formadores reconheçam as realizações e o esforço. Você deve promover 
também o uso desta prática nos seus participantes, uma vez que receber elogios é muito motivador 
para alguém em processos de aprendizagem. 

As pessoas tendem a dar feedbacks negativos mais facilmente. Dar um feedback negativo ou 
corretivo pode fazer com que o recetor se sinta vulnerável, porque é fácil percebê-lo como um ataque 
pessoal ao carácter, ética de trabalho, intelecto ou perícia. Muitas pessoas têm dificuldade em receber 
feedback negativo, mesmo que seja bem-intencionado e construtivo. Quando dado de forma útil, o 
feedback construtivo é uma das formas mais impactantes com a qual as pessoas podem aprender 
a melhorar, uma vez que pretende desenvolver, elevar, corrigir ou ajudar uma pessoa a reconhecer as 
suas fraquezas para crescer no seu papel. Os formadores têm um papel importante no ensino dos 
participantes a darem feedbacks construtivos. Para isso, precisam de aprender a avaliar o conteúdo 
do feedback e a definir metas de melhoria ou mudança.

Veja este vídeo sobre dar feedback construtivo eficaz 
https://www.youtube.com/watch?v=wtl5UrrgU8c

https://www.youtube.com/watch?v=wtl5UrrgU8c
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Feedback construtivo em 4 passos simples 

 1.   O micro-sim. Comece por fazer uma pergunta que seja curta, mas importante. Faz com 
que o cérebro saiba que o feedback está a chegar. A pessoa pode responder sim ou não 
(autonomia!)

 2.   Dê a informação baseada em factos. Sem palavras vagas. Apenas os factos. Seja 
específico e objetivo.

 3.   A declaração de impacto. Como os factos o afetaram. 
 4.   Termine com uma pergunta. Envolva a mensagem de feedback com uma pergunta. Cria 

compromisso em vez de cumprimento. Cria uma circunstância de resolução de problemas.

Atividade 4.4.8 
Dar feedback construtivo – Atividade de interpretação para praticar o feedback construtivo.

4.3 Comunicação formal e informal
Para comunicar com sucesso, são utilizados diferentes níveis de formalidade na expressão verbal de 
forma a responder adequadamente a diferentes circunstâncias e pessoas. 

Linguagem informal: é usada na comunicação casual entre pessoas familiares. 

Linguagem formal: é utilizada na partilha de informação oficial com outros. Em ambientes de 
trabalho, a comunicação formal mostra um nível de respeito e educação. 

Na maioria dos ambientes de trabalho, uma mistura de linguagem formal e informal é usada ao longo 
do dia, dependendo da posição da pessoa com quem se comunica e da relação que se tem com 
ela. Torna-se uma questão de ponderação pessoal decidir que tipo de comunicação usar e quando. 
Usar o tipo de linguagem na comunicação errado no local de trabalho pode causar problemas e 
ofensas. Alguns participantes podem precisar de ajuda para distinguir quando e com quem utilizar os 
diferentes níveis de formalidade. 
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•  Aprender sobre comunicação interpessoal
•  Tomar conhecimento das razões para a falha na comunicação
•   Ser capaz de modificar uma mensagem ao comunicar com diferentes tipos de pessoas  

e estilos de comunicação

5. Comunicação interpessoal eficaz

5.1  Comunicação interpessoal
5.2  Reparação de falhas de comunicação
5.3  Comunicação com diferentes tipos de pessoas

•  Atividade 4.5.2  Participação equilibrada
•  Atividade 4.5.5  Interpretação: “Disputa no local de trabalho” e Notas do formador

•   Como é que as dificuldades em iniciar, manter ou terminar uma conversa afetariam  
a integração de um participante num local de trabalho?

•  Como podemos reparar falhas de comunicação?
•   Como modificamos a nossa comunicação com pessoas que têm necessidades de 

comunicação diversificadas?

•   Vídeo – “Modelo Transacional de Comunicação”  
https://www.youtube.com/watch?v=gCfzeONu3Mo

•  Desenho Universal para a Aprendizagem https://udlguidelines.cast.org/

Questões orientadoras

Atividades

Recursos

Conteúdos

Objetivos

1 hora

Duração

https://www.youtube.com/watch?v=gCfzeONu3Mo
https://udlguidelines.cast.org
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5.1 Comunicação interpessoal
A comunicação interpessoal é um meio de comunicação bidirecional com uma negociação ativa do 
sentido entre indivíduos. Permite que os participantes avaliem e respondam às mensagens uns dos outros. 

A característica principal da comunicação interpessoal é que envolve uma troca espontânea de 
informação. Um participante apresenta informações ou expressa sentimentos, e o outro participante 
recebe a mensagem e responde em conformidade. 

Para que isso seja eficaz, os participantes precisam observar e monitorizar entre si para ver como os seus 
significados e intenções estão a ser comunicados e fazer ajustes e esclarecimentos em conformidade.

Diferentes tipos de comunicação interpessoal têm diferentes dinâmicas comportamentais:
Comunicação um-para-um
  Características: duas pessoas que falam e ouvem uma à outra em sincronia e com a 

possibilidade de intervir, contestar e corrigir
  Exemplos: conversação presencial, chamada por videoconferência, chamada telefónica, 

conversação através de cartas, de e-mails, mensagens de texto, ou conversação nas redes sociais

Comunicação de um para alguns
 Características: Dinâmica do grupo e gestão de conflitos
 Exemplos: conversas em grupo, reunião de trabalho presencial, online ou por escrito

Comunicação de um para muitos
 Características: unidirecional e exclusão da participação direta
 Exemplos: escrever na web, falar em público 

Como formador, é necessário estar atento aos pontos fortes e necessidades dos participantes em 
cada uma das situações acima referidas antes de solicitar que treinem com os colegas.

Muitas pessoas, especialmente aquelas que são tímidas ou menos assertivas, têm grandes dificuldades 
em entrar e participar em conversas. Podem evitar certas situações porque não sabem como iniciar 
uma conversa, o que dizer se houver silêncio ou têm medo de ser aborrecidos. Um formador deve ter em 
conta estas questões e ajudar os participantes a desenvolver estas competências quando necessário. 
Conversar com os outros é parte integrante da vida pessoal das pessoas, mas também é importante para 
o sucesso no trabalho.

As competências básicas de conversação que precisam de ser desenvolvidas são:
 1.  Apresentar-se
 2.  Iniciar uma conversa
 3.  Juntar-se a uma conversa iniciada por outros
 4.  Manter uma conversa
 5.  Tomar a vez de forma equilibrada
 6.  Manter-se no tópico e mudar de tópico
 7.  Terminar uma conversa
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Pratique estas competências de acordo com as necessidades de cada participante, utilizando o 
Módulo 4 Atividade 4.5.1 Conhecer os outros e ter uma conversa.

Em todas as atividades pense sobre cada um dos estilos de comunicação e discuta como conciliar, 
ajustar e definir limites, etc. quando fala com uma pessoa em cada um dos diferentes estilos de 
comunicação. O formador precisa de formar pares para que haja uma combinação variada de 
diferentes estilos de comunicação. 

Se houver pelo menos 3 pessoas no grupo, poderá realizar a Atividade 4.5.2 Participação equilibrada 
de forma a poder observar como o estilo de comunicação afeta a dinâmica do seu grupo. 

5.2 Reparação da falha de comunicação
Durante a comunicação, se o fluxo de informação for distorcido ou bloqueado por alguma razão, ou 
se os participantes não conseguirem fazer-se entender, então a comunicação falha. Os problemas 
podem surgir em qualquer uma ou várias fases do processo de comunicação.

Veja o vídeo do Ted-Ed “Modelo Transacional de Comunicação”
https://www.youtube.com/watch?v=gCfzeONu3Mo

A comunicação entre um emissor e um recetor pode ser distorcida por diferentes fatores, que pode 
levar a que a mensagem que o emissor quer comunicar não seja a mensagem entendida pelo recetor. 
Isto pode levar a falhas de comunicação ou conflitos. A falha pode ocorrer em qualquer ponto do 
processo de comunicação. 

Emissor Mensagem Recetor

•   Atitudes, conhecimento  
e crenças

•  Sistema social e cultura
•   Competências de 

comunicação
•   Sentimentos pessoais para 

com recetor ou mensagem
•  Estado físico
•  Efeitos da medicação
•   Escolha do ambiente,  

hora do dia
•  Restrições de tempo

•   Tipo errado e/ou canal de 
comunicação

•  Linguagem errada
•  Escolha errada de palavras 
•   Uso excessivo de gíria  

(jargão técnico)
•   Articulação do discurso e 

capacidade linguística
•   Conteúdo e estrutura da 

mensagem
•   Elementos não verbais 

contraditórios (por exemplo, 
linguagem corporal, tom de voz)

•   Ruído físico, como ruído de fundo, 
ruído de linha

•  Nível de interesse
•  Interpretação
•   Sentimentos pessoais para  

com emissor ou mensagem
•  Estado físico
•  Competências de comunicação
•  Exigências no tempo do recetor
•   Atitudes, conhecimento e 

crenças
•  Sistema social e cultura
•  Efeitos da medicação

Fatores de distorção  
para emissor Fatores de distorção da mensagem Fatores de distorção para recetor

https://www.youtube.com/watch?v=gCfzeONu3Mo
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É extremamente importante identificar estes potenciais fatores de distorção ou barreiras à 
comunicação, que podem surgir em qualquer comunicação interpessoal. A identificação proativa 
dos potenciais fatores de distorção irá ajudá-lo a planear como reduzi-los para tornar a comunicação 
suave, eficaz e eficiente.

Estratégias para superar fatores de distorção

 •  Técnicas de feedback, como questões abertas para ajudar a clarificar significados
 •  Utilização de vários canais para verificar a mensagem e o significado
 •  Uso da repetição, parafrasear
 •  Interação face a face
 •  Linguagem simples
 •  Fornecimento de informação limitada para diminuir possibilidade de confusão

Modificação da mensagem

Como emissor, você pode sentir muitas vezes que a sua mensagem foi precisa, mas o recetor reage/
responde de forma diferente do que esperava. Isto pode dever-se às limitações da atenção humana, 
mas também ligado ao contexto, às atitudes, às capacidades de comunicação, etc. do recetor. 

Podem surgir modificações da mensagem recebida porque a mensagem está parcialmente perdida 
(omissão), adicionam-se novos elementos à mensagem (adição), altera-se mensagem (modificação) 
ou a mensagem concreta é generalizada (generalização). Uma atividade clássica, que demonstra 
modificação da mensagem recebida, é “Jogos de Sussurros “.

Como emissor, você pode modificar a sua mensagem de acordo com as necessidades do(s) seus 
parceiros de comunicação e com o seu objetivo de comunicação. É importante aprender a sintonizar 
com a linguagem corporal de um parceiro de comunicação para obter feedback sobre se este 
compreendeu a mensagem. Prestar atenção às suas expressões faciais (por exemplo, olhar perplexo) 
e gestos (por exemplo, distraídos, inquietantes), fornece-lhe feedback sobre se precisa adaptar e/ou 
modificar a sua mensagem. Fornecer informação de uma forma compreensível é uma competência 
que precisa ser desenvolvida e você pode modificar a sua mensagem usando as estratégias dos 7 C’s 
de comunicação.

Atividade 4.5.5
Neste role play: “Resolver uma disputa no local de trabalho”, os participantes reunirão conhecimentos 
e competências aprendidas ao longo deste módulo, desempenhando diferentes combinações de 
estilos de comunicação. 
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5.3  Comunicação com pessoas com diferentes  
necessidades

As pessoas têm necessidades de apoio na comunicação ou dificuldades de comunicação se 
precisarem de apoio na compreensão, a expressarem-se ou a interagirem com os outros. No início, 
pode nem sempre ser óbvio que alguém tem uma necessidade de apoio à comunicação. É importante 
ser proativo na resposta eficaz às necessidades de apoio na comunicação em conjunto com os 
seus participantes e, se necessário, alguém que os conheça bem. Na formação de pessoas que têm 
necessidades especiais de apoio na comunicação, pergunte a si mesmo: 
 •   Como é que esta pessoa comunica e qual é o melhor formato para elas (escrita, verbal, 

gestual ou uma combinação)?
 •   Qual é o melhor canal para usar (folheto, folha de trabalho, encenação/interpretação, 

conversa ou e-mail)?
 •   Esta pessoa tem alguma tecnologia de apoio à comunicação? Como é que isso pode ajudar 

nesta situação? Quem sabe como usá-lo? Você pode aprender?

Se alguém tiver dificuldade em atender e compreender a linguagem verbal:
 •  Utilize suportes visuais (por exemplo, símbolos, grelhas ou menus visuais, Histórias Sociais).
 •  Use frases curtas e palavras do dia-a-dia que são fáceis de entender. 
 •  Fala pausadamente e verifique a compreensão.
 •   Ensine, previamente, vocabulário e símbolos relevantes, especialmente de formas que 

promovam relações com as experiências e conhecimentos prévios dos participantes.
 •  Introduza uma ideia de cada vez.
 •   Use diversos exemplos para enfatizar aspetos importantes.
 •   Conceitos de passado e futuro, e lembrar datas, podem ser difíceis de entender, por isso use 

um calendário, diário, linha do tempo ou outras representações visuais do tempo.

Se alguém tem dificuldade em manter a sua atenção:
 •   Fale com a pessoa num local onde esta se sinta confortável, por exemplo, um local familiar, 

e de preferência tranquilo.
 •  Reduza quaisquer distrações visuais ou auditivas na sala. 
 •  Use o nome deles no início para saberem que está a falar com eles.
 •  Enfatize palavras-chave quando fizer uma pergunta ou der uma instrução.
 •  Forneça símbolos gráficos com descrições de texto alternativo.
 •  Use pistas e alertas para chamar a atenção para aspetos importantes.
 •  Divida blocos de informação em elementos mais pequenos.
 •  Forneça listas de verificação, organizadores, post-its, lembretes eletrónicos.
 •   Recorra a estratégias e dispositivos mnemónicos (por exemplo, imagens visuais, estratégias 

para parafrasear, etc.)
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Se alguém tiver dificuldade em compreender a linguagem e os conceitos abstratos:
 •   Use linguagem concreta e não dependa de comunicação não verbal (por exemplo, contacto 

visual, expressões faciais, gestos, linguagem corporal).
 •  Evite usar linguagem figurativa, humor, expressões ou outras metáforas.
 •   Mantenha as perguntas curtas, focadas no essencial e faça apenas as perguntas mais 

necessárias.
 •  Estruture as suas perguntas. Ofereça opções ou escolhas.

Se alguém tiver dificuldade em compreender a linguagem escrita, experimente estas alternativas:
 •  Forneça símbolos gráficos com descrições de texto alternativo (por exemplo, fácil de ler).
 •  Use gravações áudio, vídeos, texto convertido em áudio, audiolivros.

Se alguém tiver dificuldade em expressar-se verbalmente, forneça alternativas como:
 •  Anotações rápidas, desenho, ilustrações, banda desenhada, etc.
 •  Forneça inícios ou partes de frases.
 •  Forneça gráficos, símbolos ou ilustrações para escolher.

Se alguém tem dificuldade com informações auditivas (também útil para pessoas que precisam de 
mais tempo para processar informações, ou pessoas que têm dificuldades de memória) algumas 
alternativas são:
 •   Utilize equivalentes de texto sob a forma de legendas ou conversões automatizadas para 

texto de linguagem falada (reconhecimento de voz).
 •  Forneça diagramas visuais, gráficos, anotações de música ou som.
 •  Disponibilize transcrições escritas de vídeos ou clips auditivos.
 •  Forneça interpretação em língua gestual.
 •   Utilize analogias visuais para representar ênfase e prosódia (por exemplo, emoticons, 

símbolos ou imagens).
 •   Forneça equivalentes visuais ou tácteis (por exemplo, vibrações) para efeitos sonoros ou 

alertas (por exemplo, campainhas em atividades com temporizadores).

Se alguém tiver dificuldade com informação apresentada visualmente, forneça alternativas não visuais:
 •   Acompanhe expressões faciais, gestos e linguagem corporal com palavras para expressar 

reações e emoções numa mensagem falada.
 •   Forneça descrições (textuais ou faladas) para todas as imagens, gráficos, vídeos ou animações.
 •   Utilize equivalentes que permitam ser tocados (gráficos tácteis ou objetos de referência) 

para imagens chave que representam conceitos.
 •  Forneça objetos físicos e modelos espaciais para transmitir perspetiva ou interação.
 •  Forneça pistas auditivas para conceitos-chave e transições na informação visual.
 •   Não dependa apenas da linguagem corporal; descreva esta comunicação não verbal com 

palavras.

Ao exibir informações visualmente, impressas ou num ecrã, considere:
 •  O tamanho do texto, imagens, gráficos, tabelas ou outros conteúdos visuais.
 •  O contraste entre fundo e texto ou imagem.
 •  A cor utilizada para informação ou ênfase.
 •  A composição dos elementos visuais ou outros.
 •  O tipo de fonte de letra usado.
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30 minutes

•  Tomar consciência da utilização de comunicação escrita online
•  Tomar consciência do uso do telefone para comunicar
•  Tomar consciência do uso da tecnologia digital para comunicar

6. Comunicação eficaz utilizando tecnologia

6.1  Comunicação escrita online
6.2  Comunicação telefónica
6.3  Comunicação de vídeo online

https://courses.lumenlearning.com/suny-orgbehavior/chapter/8-4-different-types-of- 
communication-and-channels/

•  Como mudou a comunicação por causa da tecnologia?
•   Quais são algumas das vantagens e desvantagens de usar a tecnologia para comunicar  

para pessoas com deficiências e incapacidades?

Questões orientadoras

Recursos

Conteúdo

Objetivos

Duração

Muitos destes conceitos sobrepõem-se e, por vezes, podem não ser adequados ou úteis para algumas 
pessoas. A ideia principal a ter em conta é que cada indivíduo é diferente e que é preciso ter tempo 
para os conhecer e descobrir o que funciona melhor para cada um. 

30 minutos

https://courses.lumenlearning.com/suny-orgbehavior/chapter/8-4-different-types-of-communication-and-channels/
https://courses.lumenlearning.com/suny-orgbehavior/chapter/8-4-different-types-of-communication-and-channels/
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6.1 Comunicação escrita online
Alguns canais de comunicação escrita online são e-mail, SMS, redes sociais, fóruns online 
e apresentações em teleconferências. Grande parte da nossa comunicação diária acontece 
digitalmente através da internet. Ao contrário das trocas verbais, a comunicação escrita online é 
geralmente assíncrona e, mesmo nos casos de SMS e chats (que podem ser rápidos e quase em 
tempo real), você tem tempo para pensar antes de responder. 

Cada local de trabalho tem o seu próprio conjunto de regras de comunicação online e estas precisam 
de ser claras para que as pessoas saibam quando devem utilizar canais formais (por exemplo, e-mail) 
e quando devem utilizar canais informais (por exemplo, SMS ou chats). ‘Netiquette’ (ou seja, etiqueta 
na net) refere-se aos comportamentos admissíveis na comunicação de online. ‘Netiquette’ é ainda 
mais importante do que etiqueta presencial, porque ao contrário de uma conversa rápida em pessoa, 
a internet mantém um registo permanente das comunicações. As mesmas regras das conversas 
presenciais aplicam-se às conversas escritas:

 •  use saudações para iniciar e terminar conversas
 •  seja educado e responda prontamente
 •  aguarde a sua vez
 •  utilize um tom adequado de escrita de voz (formal ou casual)
 •  respeite a privacidade das pessoas
 •  respeite o tempo das pessoas

Como formador, poderá ter de decidir se utiliza comunicação verbal ou escrita. Numa consideração geral, 
os sentimentos podem ser melhor comunicados de forma verbalmente, enquanto os factos são melhor 
transmitidos através de meios escritos. Certifique-se de que a informação é organizada de maneira a que 
o leitor possa compreendê-la de forma independente. Utilize comunicação escrita quando:

 •  comunica formalmente
 •  precisa ser preciso
 •  precisa de um registo permanente da mensagem/informação
 •  transmite factos (por exemplo, datas, horários, tarefas)
 •  não precisa de interação imediata ou feedback
 •  as ideias na mensagem são complexas (mas o leitor compreenderá sem mais explicações)
 •  alguém tem dificuldade em lembrar mensagens verbais

É importante escolher cuidadosamente as palavras a usar na comunicação escrita. Desde que o aspeto 
vocal não estará presente e os aspetos não-verbais são mínimos, o recetor interpreta a mensagem 
baseando-se apenas nas palavras escritas que lhe são comunicadas. Os 7 C’s de comunicação verbal 
eficaz também podem ser aplicados à escrita. A comunicação escrita é uma ligação entre as pessoas, 
por isso pense como o diria verbalmente ao imaginar o recetor enquanto escreve.
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Alguns dos fatores específicos que influenciam a comunicação escrita são: 
 •   Pontuação – a emoção pode ser transmitida em mensagens escritas (por exemplo, um 

ponto de exclamação é como elevar o tom de voz, uma palavra sublinhada, em negrito ou 
maiúsculas é como colocar ênfase numa palavra quando se fala).

 •   Ortografia – má ortografia afeta a capacidade de transmitir uma mensagem, uma vez que o 
leitor pode estar a prestar mais atenção aos erros ortográficos do que ao significado geral 
da mensagem. Use o verificador de ortografia!

 •   Escolha palavras simples – se houver 2 palavras para escolher, escolha a palavra mais curta 
(exemplo: “Automóvel ou carro? Carro!”)

 •   Escolha verbos fortes e ativos. “Sugiro...” em vez de “Parece-me que podíamos...”
 •   Evite siglas – Quando utilizar siglas escreva sempre a frase completa na primeira vez que a 

utilizar, seguida do acrónimo em parênteses – por exemplo, Organização Mundial de Saúde 
(OMS).” Certifique-se de que o destinatário compreende abreviaturas comuns como BTW, 
LOL, TBC.

 •   Estrutura da gramática e da frase – tem de ser correta e inequívoca, caso contrário o leitor 
pode interpretar mal a mensagem. Use frases curtas e simples com uma ideia por frase.

 •   Layout (composição) – o tipo de fonte, o tamanho da fonte, o espaçamento entre linhas e o 
alinhamento afetam a aparência de uma página ou diapositivo e como é fácil de ler. Use um 
tamanho de fonte de 12 a 14 para e-mails e pelo menos 24 para apresentações. Usar itens 
pode ajudar a resumir uma ideia mais complexa, facilitando a compreensão do leitor. Utilize 
subtítulos e listas para organizar informações em pedaços. 

Descubra se os seus participantes usam comunicação escrita. Pergunte se usam, quando, onde e 
com quem?

Tempestade de ideias (brainstorm) sobre como os co-formadores e os pares de referência podem 
usar a comunicação escrita.

Algumas aplicações possíveis podem ser:
 •  e-mail com instruções sobre como fazer uma tarefa.
 •  e-mail com orientações passo a passo.
 •  fazer horários, programas e planos diários.
 •  informar sobre as alterações às reuniões planeadas.
 •  comunicar com colegas de trabalho nas redes sociais. 

É importante ajudar os participantes a distinguir entre comunicação online formal e informal. É claro 
que haverá momentos em que um colega pode enviar uma mensagem através das redes sociais, por 
exemplo, para organizar um encontro de colegas ou para informar sobre um evento. Isto não significa que 
deve começar a enviar stickers, GIFs ou vídeos não relacionados com o trabalho. Ao manter as relações 
de trabalho profissionais, está a salvaguardar a sua privacidade e a evitar enviar algo inapropriado. De 
qualquer forma, é vital que os participantes estejam cientes das leis de proteção de dados.
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6.2 Comunicação telefónica 
Para a comunicação por telefone, aplicam-se as mesmas regras da comunicação presencial.  
É necessário ter cuidado com a escolha das palavras e a forma como utiliza a sua voz (elementos 
vocais paralinguísticos). Tem de se lembrar que a pessoa com quem está a falar não o pode ver, por 
isso, não pode confiar na linguagem corporal. Fale devagar e de forma clara, e se comunicar algo 
importante, repita as palavras ou frases-chave. Verifique se a pessoa entendeu.

A prática faz a perfeição, por isso, na formação em grupo, dê tempo para praticar a comunicação 
telefónica. Criar oportunidades para interpretar papeis em vários contextos e com conteúdos variados 
(por exemplo, conversas casuais, conversas formais, lidar com clientes). 

Utilize a Atividade 4.6.2 Lista de Verificação de Competências Práticas em Comunicações 
Telefónicas no Livro de Atividades.

6.3 Comunicação de vídeo online 
Ao longo dos últimos anos, a comunicação por videochamada online tornou-se mais frequente. 
Durante a pandemia da COVID-19, tornou-se o principal canal de comunicação em muitas 
situações. Os formadores podem ter de comunicar através de uma videochamada online com 
os seus participantes se houver uma emergência ou para uma reunião que não possa acontecer 
pessoalmente. À semelhança da comunicação presencial e telefónica, participar em videochamadas 
online também tem regras e determinadas expectativas.

Os participantes devem estar cientes de como participar em reuniões online e os formadores devem 
abordar características como:
 •  aparência e higiene pessoal.
 •  configuração da sala, ruído de fundo e distrações.
 •  preparação dos materiais necessários.
 •  ligação na hora certa.
 •   saber usar funcionalidades como microfone, câmara, levantar a mão, conversar e outras 

funções.
 •  competências de conversação durante as reuniões.

Na sua formação, inclua interpretação de papeis usando plataformas online de forma a ter uma ideia 
de como os participantes lidam com estas situações. É hora de praticar usando as videochamadas 
online, criando oportunidades para interpretar papeis em conversas pessoais, reuniões de grupo e 
conversas formais. 

Utilize a Atividade 4.6.3 Lista de Verificação de competências práticas em videochamadas online no 
Livro de Atividades.
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Módulo 5
Autogestão

Enquadramento
Encontrar e manter um emprego, ou um serviço de voluntariado, implica dominar algumas 
competências de autogestão relacionadas com as expectativas sociais e a legislação no local de 
trabalho. Para apoiar as pessoas com deficiências e incapacidades neste tema, é importante refletir 
sobre a diferença entre autonomia e independência. A autogestão não se refere apenas a tarefas 
práticas, mas também a funções sociais que se procuram.

“Por vezes, o foco nas deficiências das pessoas obscurece a perceção de que  
as pessoas também são muito desvalorizadas pela sua sociedade e comunidade.  
A desvalorização traz repercussões sociais para as situações das pessoas que podem 
ser mais impactantes e persistentes do que as deficiências intrínsecas que ocupam 
muito a nossa atenção” 1

Objetivos

O objetivo deste módulo é ajudá-lo a refletir sobre formas concretas de fortalecer a autonomia 
e independência das pessoas com deficiências e incapacidades. Para isso, é preciso entender o 
conceito Valorização do Papel Social. Este irá apoiá-lo a desconstruir como você lida com o tópico de 
autogestão para pessoas com deficiências e incapacidades, para evitar que imponha as suas opiniões 
e percepções pessoais. No final do módulo, você entenderá como ajudar as pessoas a definir as suas 
necessidades, em termos de autogestão, e a encontrar a sua própria motivação para atingir seus 
objetivos.

1
  
John Armstrong (2006). The Application of Social Role Valorization in Supporting People with an Intellectual Disability – An Overview URL: 
https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf 
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Estrutura 
1. Independência vs autonomia
 1.1  As diferenças entre independência e autonomia
 1.2  Responsabilidades do formador

2.  Introdução ao conceito de Valorização do Papel Social (VPS) para compreender os prós e contras 
das interações sociais (expectativas, oportunidades e meios)

 2.1  O conceito de Valorização do Papel Social
 2.2  O risco de desvalorização

3. Ter uma visão clara de uma “boa vida”
 3.1  A necessidade de desenvolver uma visão
 3.2  Os fundamentos da ‘Entrevista Motivacional’ como ferramenta para gerar motivação

4.  Como utilizar o Módulo 5 Autogestão – Questionário de avaliação da autonomia para construir  
a sua formação com os formandos finais, do Manual do formador.

Train the Competent 
Livro de Atividades

Entrevista Motivacional 
como ferramenta

Valorização do Papel  
Social como referência 

6 módulos

Train the Competent  
Manual do Formador

Objetivos gerias: promover a 
empregabilidade das pessoas com 
deficiências e incapacidades

Reforçar autonomia e  
independência

Compreender o que há a mudar

Criar visão e motivação

Desenvolver autogestão  
e competências
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•  Entender a diferença entre os 2 conceitos: independência e autonomia
•  Tomar consciência dos seus próprios preconceitos e dos preconceitos dos formandos

1. Independência vs autonomia

Objetivos

1.1  A diferença entre independência e autonomia
1.2  Responsabilidades do formador

•  Qual é a principal diferença entre independência e autonomia?
•   Pode viver uma vida independente se tiver uma deficiência ou uma condição de saúde 

prolongada?
•  Pode ser autónomo se tiver uma deficiência ou uma condição de saúde prolongada?

•  Atividade 5.1.1 A escolha de Charlie

•   Vídeo: “Ageism is all around us – hear how it affects older people around the world” made 
by the HelpAge network https://www.youtube.com/watch?v=sv41CdxImiU 

•   Artigo: Christman, John, “Autonomy in Moral and Political Philosophy”, The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), 
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/autonomy-moral/ 

Conteúdo

Atividades

Resources

Questões orientadoras

Mínimo de 1 hora

Duração

https://www.youtube.com/watch?v=sv41CdxImiU
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/autonomy-moral/
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1.1 As diferenças entre independência e autonomia
Para compreender o conceito de autogestão e identificar como pode apoiar as pessoas com 
deficiências e incapacidades a desenvolver as suas competências, precisa primeiro de refletir sobre a 
definição de independência e autonomia.

Para isso, crie pequenos grupos de 3 ou 4 pessoas e pergunte-lhes:
 –   Como definiria a independência? Pode viver uma vida independente se tiver uma deficiência 

ou uma condição de saúde prolongada?
 –   Como definiria a autonomia? Pode ser totalmente autónomo se tiver uma deficiência ou 

uma condição de saúde prolongada?
 –   Se identificar a diferença, qual seria? 

Para orientar a sua reflexão, também pode dar-lhes este curto exercício, no qual devem associar as 
afirmações corretas: 2

De acordo com o Dicionário Inglês Collins 3, a definição de Independência é a seguinte:

Independência

“A independência de alguém é o facto de não dependerem de outras pessoas.  
O Estado ou a qualidade de ser independente, o que significa ser capaz de agir  
por si próprio ou por conta própria.”

2  Respostas: 1D, 2B, 3A, 4C
3  Dicionário Inglês Collins. Copyright © HarperCollins Publishers

1. “Estás sujo, eu lavo-te” a. Autónomo e Independente

2. “Estou sujo, por favor, lava-me” b. Autónomo e não Independente

3. “Estou sujo, vou tomar banho” c. Não Autónomo e Independente

4. “Está sujo, vai tomar um banho” d. Não Autónomo e não Independente
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À medida que envelhecemos, podemos perder a capacidade de sermos independentes e podemos 
precisar de outras coisas para fazermos coisas por nós.  Tirem 2 minutos para ver um vídeo chamado 
“Ageism is all around us – hear how it affects older people around the world” realizado pela HelpAge 
network 4.

Concentremo-nos na definição de autonomia, como sugerido pela Enciclopédia de Filosofia de 
Stanford (Christman, 2020) 5:

Autonomia

“Ser autónomo é governar a si mesmo, ser dirigido por considerações, desejos, 
condições e características que não são simplesmente impostas externamente a 
alguém, mas são parte do que pode, de alguma forma, ser considerado o seu eu 
autêntico.”

Neste sentido, a Autonomia é vista como um valor, uma expressão de livre-arbítrio enquanto 
Independência é uma capacidade prática para exercer a sua autonomia. 

Joel Feinberg definiu um limite, escrevendo que respeitar a autonomia de uma pessoa significa:

“respeitar a sua escolha voluntária e não forçada como o único fator que torna as 
suas ações legítimas, exceto quando os interesses de outros têm de ser protegidos” 
(Feinberg 1986) 6. 

Atividade 5.1.1 
Para aprofundar a Autonomia, faça a atividade “A escolha de Charlie”

1.2 Responsabilidades do formador
Para garantir que os participantes possam exercer a sua autonomia, como formador, deve ter sempre 
o cuidado de:
 –   Escolher as suas palavras com cuidado, pois pode ser visto como um modelo ou ter 

influência sobre os formandos
 –  Identificar os seus próprios valores e preconceitos para evitar impô-los aos outros

4   You can watch a video called “Ageism is all around us – hear how it affects older people around the world” made by the HelpAge network 
https://www.youtube.com/watch?v=sv41CdxImiU

5   Christman, John, “Autonomy in Moral and Political Philosophy”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020 Edition),  
Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/autonomy-moral/ 

6  Feinberg, Joel. 1986. The Moral Limits of the Criminal Law: Harm to Self. Oxford: Oxford University Press

https://www.youtube.com/watch?v=sv41CdxImiU
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/autonomy-moral/
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 –   Respeitar as decisões dos participantes mesmo quando não favorece  o seu bem-estar,  
desde que compreendam os prós e os contras das decisões que tomaram  
(e.g., continuando a fumar mesmo que tenham rendimentos baixos e isso afete a sua saúde, 
ou quererem abandonar o seu emprego sem terem outra oportunidade em vista)

 –   Ajudar a identificar os efeitos positivos e possivelmente negativos das suas decisões 
questionando-os. Podem anotar as razões da sua decisão para mais tarde refletir sobre 
o assunto. Irá ajudá-los a aprender com experiências passadas para tomarem melhores 
decisões no futuro

 –  Usar frases positivas
 –  Dar espaço e tempo para pensar e responder

Estas recomendações juntam-se ao que já aprendeu no módulo 4 Comunicação, durante o qual nos 
focamos em como interagir com os participantes.
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•  Compreender os prós e contras das interações sociais (expectativas, oportunidades e meios)
•   Tomar consciência dos “papéis” que todos desempenhamos e dos seus possíveis 

impactos na vida de cada um e, em particular, do risco de ser subvalorizado.
•   Entender como este conceito pode ser usado como uma abordagem para melhorar as 

competências

2.   Introdução ao conceito de Valorização do Papel Social (VPS)

2.1  O conceito de Valorização do Papel Social
2.2  O risco de desvalorização

1 hora

•  Considera-se livre para viver a sua vida como quer?
•  Entende por que as pessoas às vezes tomam más decisões por si mesmas?
•  Está envolvido na vida de alguém vulnerável ou marginalizado?
•  Tem conhecimento do conceito de dinâmica de desvalorização social?

•   Video: Why learn about Social Role Valorisation (SRV)? (2min10) By Imagine More,  
https://www.youtube.com/watch?v=ffsKjExTZGo

•   Thomas, S., & Wolfensberger, W. (1999). An overview of social role valorization (cited in  
University of Ottawa Press, 1999 https://books.openedition.org/uop/2480#ftn1) Osburn,  
J. (2006). An overview of Social Role Valorization theory. The SRV Journal, 1 (1), 4-13.

•   The application of SRV in supporting people with an intellectual disability – An overview – 
John Armstrong https://socialrolevalorization.com Wolfensberger, Thomas, Caruso. Some 
of the Universal “Good things of life” in the implementation of SRV can be expected to make 
more accessible to devaluated people. (1996) 

Questões orientadoras

Recursos

Conteúdo

Objetivos

Duração

https://www.youtube.com/watch?v=ffsKjExTZGo
https://socialrolevalorization.com
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2.1 O conceito de Valorização do Papel Social
Numa formação sobre empregabilidade, poderá perguntar-se porque deve aprender sobre a 
Valorização do Papel Social. Atividade de brainstorming Pergunte-se duas questões: 

 1. Está envolvido na vida de alguém vulnerável ou marginalizado?

Pode ser devido a uma deficiência, a uma condição de saúde prolongada, à velhice ou a dificuldades 
sociais como ser um sem-abrigo ou um refugiado. Estas são algumas das características que 
os podem levar a ser estereotipados ou excluídos, e que também podem trazer-lhes muito mais 
dificuldades de acesso a uma boa educação, cuidados de saúde, habitação ou emprego. 

 2.  Tem conhecimento do processo que leva à marginalização, de como a nossa sociedade 
funciona e como os indivíduos participam neste processo?

Há dinâmicas de desvalorização social nas nossas sociedades que têm um grande impacto no 
percurso de vida e nas escolhas que um indivíduo faz. 

A Valorização do Papel Social (VPS) é uma teoria baseada na experiência que o ajudará a entender 
porque é que as pessoas com deficiências e incapacidades são desvalorizadas. Você vai aprender 
que as melhores maneiras de mudar o estatuto de desvalorizado de uma pessoa com deficiências e 
incapacidades é apoiar a pessoa a:
 •  Participar e contribuir para a comunidade através de papéis sociais valorizados
 •  Prestar atenção à sua imagem e dos que estão em seu redor
 •  Melhorar as capacidades e competências da pessoa

Dito por outras palavras, as pessoas são mais propensas a experimentar as “coisas boas da vida” 
se tiverem papéis socialmente valorizados, dentro dos recursos e normas da sua sociedade. Com 
base nesta definição, para compreender esta teoria e poder usá-la com as pessoas a quem vai dar 
formação, é preciso compreender dois conceitos: os papéis sociais e as “coisas boas na vida”.

A definição da teoria VPS é: “A aplicação do conhecimento empírico sobre a configuração 

dos papéis sociais atuais ou potenciais de uma parte (i.e., pessoa, grupo ou classe) – 

essencialmente através do reforço das competências e imagem desta – para que seja, 

tanto quanto possível, positivamente valorizados aos olhos dos restantes” 

(Wolfensberger & Thomas, 2005).



97O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo,  
que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável  
por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

Como exemplo, digamos que todos temos os nossos próprios vieses e preconceitos. Os vieses são o 
conjunto de pressuposições que fazemos em relação à raça, sexo, religião, orientação sexual, aparência 
e outros traços. Todos nós nos precipitamos para conclusões sem sequer nos apercebermos. Isso 
não faz de si uma má pessoa, mas deve estar disposto a reconhecer este facto e a trabalhar nas suas 
representações para poder apoiar os outros, sem impor as suas opiniões ou limitações sobre eles. 

Um papel social é uma combinação de comportamentos, privilégios e responsabilidades definidos 
socialmente. São características ou expectativas de uma pessoa que ocupa uma determinada 
posição dentro de um sistema social. Define o que se “deve”, “ deveria”, ou “não pode” fazer, mas 
também o que “pode” e lhe “é permitido” fazer. Todos os elementos de um papel podem ser definidos 
como sendo aspetos das expectativas detidas tanto pelos que se encontram em torno da pessoa 
como pela própria. As pessoas que desrespeitam as expectativas de um papel não estão aptas a 
serem reconhecidas nesse papel por outros.

Quando uma pessoa corresponde às expectativas associadas a um papel em particular, dizemos que 
a pessoa está a desempenhar, a representar ou a cumprir esse papel.

Os papéis são confrontados com a valorização social e variam de extremamente valorizados a 
extremamente desvalorizados.

Alguns papéis são restritos e apenas aparentes em momentos e lugares muito específicos, enquanto 
outros são muito amplos, talvez controlando – ou pelo menos afetando – grande parte da vida de 
uma pessoa.

Características dos papéis...

      Podem definir muito de uma pessoa ou ser um pormenor

      Pode ser permanente ou temporário

      Pode não ser explícito

As “coisas boas da vida” podem ser realçadas pelo facto de uma quantidade significativa de pessoas 
de um grupo social ou de uma sociedade concordarem ou convergirem sobre o que desejam. Por todo 
o mundo e ao longo do tempo, globalmente concordamos que as coisas boas na vida são:

Dignidade, respeito, aceitação, sentido de pertença, educação, desenvolvimento das capacidades 
de cada um, ter voz na comunidade e na sociedade, oportunidades de participação, um nível de 
vida material decente, um lugar pelo menos decente para viver e oportunidades de trabalho e 
autossuficiência.
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A VPS baseia-se no entendimento de que a todos, em todos os etapas da vida, nos são atribuídos um 
ou mais papéis pelos outros membros do sistema social em que vivemos. Estes papéis influenciam e 
condicionam todos os comportamentos, ações e oportunidades.

Assim, ao longo da nossa vida ocupamos vários papéis importantes: criança, estudante, trabalhador, 
cônjuge, pai, avô, membro de um clube, de uma associação, exercendo uma determinada profissão, 
etc. que nos define de uma forma relevante e que nos ocupa durante um período relativamente longo. 

Mas também papéis menores e mais temporários: paciente com um médico, turista, comprador, 
passageiro de comboio ou avião, onde se espera que ajamos de uma determinada forma.

Atividade de brainstorming: Reflita sobre as seguintes questões:
 –  Quais são os papéis sociais valorizados na nossa sociedade? 
 –   Daria mais ou menos crédito a um médico tatuado? A uma ama masculina?  

A um gerente de 20 anos? A um professor com deficiência? Etc. Porquê?  
Pode identificar razões objetivas e preconceitos comuns?

Quanto mais papéis uma pessoa tem, e quanto mais valorizados são esses papéis, mais hipóteses 
uma pessoa tem de experimentar as “coisas boas da vida”. 

Casa e comunidade

Em torno da casa:
Inquilino, Proprietário, Anfitrião, Cozinheiro, Limpador de Casas, Faz-
tudo, Jardineiro, Decorador, Colecionador, Amadores
Na Comunidade:
Bom vizinho, membro de vigilância do bairro, cliente regular, comprador, 
participante em atividades comunitárias

Família e amigos
Esposa, Marido, Filho, Filha, Irmão, Irmã, Neto, Neta, Tio, Tia, Primo, 
Namorada, Namorado, Noivo, Outro Significativo, Alma gémea, Espírito 
Bondoso, Amigo, Confidente, Colega, Companheiro

Trabalho – geralmente 
nomeado por título de 
trabalho

Rececionista, Operador de Caixa, Padeiro, Ajudante de Enfermagem, 
Colega de Trabalho, Membro do Sindicato, Proprietário, Aprendiz, 
Formando, Formador, Supervisor, Empregador

Aprendizagem / 
Educação

Aluno, Professor, Instrutor, Formador, Mentor, Tutor, Guia,  Académico

Desporto / fitness
Atleta, Jogador, Competidor, Campeão, Futebolista, Avançado, Golfista, 
Adepto, Líder de Claque, Árbitro

Criatividade
Artista, Ator, Membro do Coro, Músico, Cantor, Compositor, Bailarino, 
Tecelão, Estofador, Poeta, Escritor, Leitor, Assinante, Membro do Clube 
do Livro
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A VPS identifica 4 dimensões de quaisquer funções sociais, que podem ser resumidas como:
 –  As competências “objetivas” que uma pessoa possui
 –   A imagem, perceção ou interpretação de uma pessoa por outros que pode ser real ou 

baseada em preconceitos e enviesamentos
 –   A perceção das competências que uma pessoa atribui a uma pessoa, que também pode  

ser real ou baseada em preconceitos e enviesamentos
 –   As expectativas, oportunidades e meios, modelos de competências, etc. que são  

fornecidos a uma pessoa = o impacto direto ou indireto das outras 3 dimensões na  
vida e perceção de cada um

Figura 1. Uma visão geral da Valorização do Papel Social: As 4ªs dimensões 7-8

Capacidades que  
uma pessoa tem

Perceção da imagem / Interpretação  
de uma pessoa por outros

Expectativas, oportunidades  
e meios, modelos de competência, etc.  

que são fornecidos a uma pessoa

Perceção das capacidades  
que uma pessoa tem, ou atribuição  

de capacidades a uma pessoa

7   Thomas, Susan, et Wolf Wolfensberger. “5. An overview of Social Role Valorization”. Flynn, Robert J, et Raymond Lemay.  
A Quarter-Century of Normalization and Social Role Valorization : Evolution and Impact. Ottawa : Les Presses de l’Université d’Ottawa  
| University of Ottawa Press, 1999. (pp. 125-159) Web. http://books.openedition.org/uop/2480

8   Transcrição textual da imagem: Diagrama circular indicando a interdependência entre as quatro dimensões da teoria

http://books.openedition.org/uop/2480
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2.2 O risco da desvalorização
“Desvalorização é o nome dado ao julgamento negativo feito por outros sobre o valor relativo de outra 
pessoa ou classe de pessoas.” 9

Pessoas em risco de diferenciação:
 •   Pessoas com deficiências e incapacidades que são neurodivergentes  

(incluindo dificuldades de aprendizagem e incapacidade de aprendizagem)
 •   Pessoas com deficiências e incapacidades com constrangimentos ao nível da mobilidade 

(incluindo os rotulados como tendo dificuldades com a mobilidade, o controlo corporal e a 
integridade corporal)

 •   Pessoas com deficiências e incapacidades com diferenças de aparência física  
(incluindo as rotuladas como facialmente desfiguradas, aparência invulgar, excesso  
de peso ou falta de peso)

 •   Pessoas percebidas como sendo de um grupo étnico ou racial diferente
 •   Pessoas de género ou sexualidade diferente
 •   Pessoas que são rotuladas de criminosos (seja legalmente ou moralmente)
 •   Pessoas que não aceitam normas sociais por qualquer razão
 •   Pessoas que usam drogas (incluindo as que usam álcool e nicotina, bem como  

as que usam produtos químicos, geralmente chamados de drogas pela sociedade)
 •   Pessoas que exibem falta de controlo de acordo com as expectativas da sociedade

Quando se trabalha com pessoas com deficiências e incapacidades, é importante saber em que 
aspeto poderão ser julgadas de forma negativa ou qualquer outra vulnerabilidade. Ao mesmo tempo, 
é importante identificar num grupo cultural quais as ideias pré-existentes que podem representar um 
risco adicional das pessoas virem a ser negativamente percecionadas. 

Armstrong detalhou a situação específica das pessoas com alterações das funções intelectuais: 

“Algumas expectativas negativas são de que as pessoas sejam lentas, que apresentem 
emoções inadequadas, tenham movimentos desajeitados e interesses infantis, sejam 
facilmente distraídas, tendam a ser crédulas, assim como fitar e olhar fixamente, 
vestir-se de forma estranha e tratamento desajustado, e comunicar com um discurso 
escasso ou indistinto.
Alguns dos papéis assumidos que se adequam a pessoas com uma deficiência 
intelectual podem incluir: criança eterna, idiota da aldeia, agressor sexual, incendiário, 
desajeitado.” 10

9       John Armstrong (2006). The Application of Social Role Valorization in Supporting People with an Intellectual Disability – An Overview URL: 
https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf

10     John  Armstrong (2006). The Application of Social Role Valorization in Supporting People with an Intellectual Disability – An Overview URL: 
https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf

https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf
https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf
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Esta lista de ideias e preconceitos que as pessoas podem ter sobre uma pessoa com deficiências  
e incapacidades ajuda-o a compreender os riscos que enfrentam. Se se conformarem com isto, 
mesmo da forma mais pequena, reforçarão involuntariamente os estereótipos negativos que os 
rodeiam. Ser desvalorizado pode levar à rejeição, negligência ou maus-tratos por pessoas com papéis 
valorizados. As experiências de rejeição com base em falsos pressupostos podem levar ao que a VPS 
chama de “feridas”. Se alguém recebeu muitas destas feridas e desde tenra idade, o impacto pode ser 
devastador e até mesmo definir a vida.

Como formador, é preciso ter cuidado para não subestimar o dilema social que as pessoas enfrentam 
e lembrar que a sua identidade profissional confere uma relativa segurança e proteção.

A VPS ensina-nos a importância de trabalhar não só nas competências e capacidades, mas também 
na imagem que a pessoa tem de si mesma e como a pessoa é vista pelos outros. 

Isto implica que a perceção que temos de uma pessoa influenciará as competências que 
reconheceremos nelas, mesmo que isso não corresponda à realidade dessas competências.

Da mesma forma, o “papel” em que uma pessoa se encontra influenciará a perceção que tem de si 
própria e, consequentemente, dos seus comportamentos, competências e aspirações.  

Por isso, é essencial procurar simultaneamente desenvolver competências e melhorar a perceção 
(imagem) de uma pessoa, de forma a expandir as possibilidades que lhe são apresentadas e às quais 
se “permitirá reivindicar”. 

Para melhorar a imagem social da pessoa, pode começar por identificar as ideias positivas que os 
outros têm dessa pessoa que está a apoiar para melhorar e reforçar. No nosso exemplo, Armstrong 
identificou impressões positivas de uma pessoa com uma deficiência neurológica: 

“Confiante, inocente, aberto e espontâneo, contando as coisas como as vê, satisfação 
com coisas simples, revelando a gentileza dos outros, e papéis como conselheiro 
solidário, honesto e orador direto, a consciência moral dos outros e quebra-gelo  
nas reuniões.” 11

Para identificar os papéis valorizados de uma pessoa, pode ter uma discussão com ela, e outras 
pessoas que fazem parte da sua vida, para fazer um inventário de todos os papéis e relacionamentos 
que tem. Permitirá basear-se no que já existe ou identificar novos papéis positivos, melhorar funções 
existentes desvalorizadas ou tornar os papéis negativos menos negativos. Este trabalho ajudará a 
transformar a sua situação, oportunidades e reputação aos olhos dos outros.

Como lidar com o risco de desvalorização?
–   Primeiro, estar atento ao potencial risco de desvalorização e adotar um papel proactivo para 

prevenir, reverter e compensar a posição de desvantagem em que as pessoas estão
–   Em seguida, melhorar as competências das pessoas
–   Por último, melhorar a sua imagem social

11   idem
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Domínio Papéis comuns desvalorizados Papéis valorizados comuns

Relacionamentos

• “Solteirona”
• Velho antiquado, retardado
• Órfão
• “Ovelha negra da família”
• Prostituta, chulo, gigolô

• Esposa, marido, pai
• Avô
• Filho, filha
• Irmão, irmã.
• Neto
• Tia, tio, sobrinha, sobrinho.
• Afilhado
• Amigo, confidente
• Noivo

Trabalho

• Vagabundo
•  Malandro (que se esquiva  

do trabalho)
• Preguiçoso e irresponsável
• Parasita
• Malcheiroso
• Bufo

• Trabalhador
• Assalariado
• Ganha-pão
• Principal fonte de rendimento
• Artista
• Artesão
• Sindicalizado
• Especialista
• Aprendiz
• Empregador, empresário
• Chefe
• Membro do conselho

Educação

• Ignorante, estúpido
• Cabeça-de-vento
• Aluno mais lento da classe
• Aluno de “classe especial”

• Professor
• Académico
• Estudante, aluno
• Tutor de pares
• Excelente aluno

Desporto

• Preguiçoso, Trapalhão, • 
esquisito
• Inválido
• Perdedor
• Mau perdedor
• Mau desportista

• Atleta
• Campeão de atletismo
• Concorrente
• Treinador
• Adepto, apoiante
• Líder de claque

Tabela 1. Lista de possíveis funções 12

12   Thomas, Susan, et Wolf Wolfensberger. “5. An overview of Social Role Valorization”. Flynn, Robert J, et Raymond Lemay.  
A Quarter-Century of Normalization and Social Role Valorization : Evolution and Impact. Ottawa : Les Presses de l’Université d’Ottawa | 
University of Ottawa Press, 1999. (pp. 125-159) Web. http://books.openedition.org/uop/2480 

A maioria de nós quer uma “vida normal”. Uma vida que qualquer um pode construir com os meios 
e oportunidades proporcionadas pela nossa sociedade e ambiente cultural, e sem ser limitado por 
dinâmicas como a desvalorização social. Uma forma de permitir o aperfeiçoamento da imagem 
social é desenvolver uma visão do que poderia ser “uma vida normal”, que proporcione um objetivo 
poderoso para a criação de uma vida melhor para a pessoa.

http://books.openedition.org/uop/2480
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•  Compreender a necessidade de desenvolver uma visão
•  Aprender os passos para ajudar alguém a desenvolver uma visão

3. Para ter uma visão clara de uma boa vida

3.1  A necessidade de desenvolver uma visão
3.2  Os fundamentos da ferramenta Entrevista Motivacional

•  Atividade 5.3.1  Emprego de sonho
•  Atividade 5.3.2  Os 5 porquês

•  Qual seria a situação ideal?  
•  Porque acho que esta situação é ideal? Quais são as suas expectativas?

•  Imagine More, based in Australia https://imaginemore.org.au/resources/your-vision/ 
•   Vídeo (em inglês): “Introduction to Motivational Interviewing – Bill MATULICH – Youtube 

2013. https://youtu.be/s3MCJZ7OGRk
•   Artigo (em francês):« Encourager le rêve ou confronter à la réalité ? Le dilemme des 

psychologues conseillers en orientation » (Encouraging Dreams or Confronting with 
Reality? The Career Counselors’ Dilemma) – Shékina ROCHAT – In “OSP – L’Orientation 
Scolaire et Professionnelle” – 2015- https://journals.openedition.org/osp/4642

•   Apresentação Powerpoint (em francês): “L’approche Motivationnelle 2 – Les outils 
motivationnels” Professor Philippe CORTEN – Université Libe de Bruxelles- 2015.  
https://slideplayer.fr/slide/8844987/

•   Artigo (em inglês): “Motivational interviewing techniques – Facilitating behaviour 
change in the general practice setting”. In “AFP – Australian Family Physician” volume 
41 – Setembro 2012. https://www.racgp.org.au/afp/2012/september/motivational-
interviewing-techniques/

•   Artigo: ”17 Motivational Interviewing Questions and Skills”- Beata SOUDERS – 2021 – 
    https://positivepsychology.com/motivational-interviewing/
•   Artigo ( em francês) – “L’Entretien Motivationnel” – Matthieu FERRY & Collective – 
   https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/l-entretien-motivationnel.html

Questões orientadoras

Atividades

Recursos

Conteúdo

Objetivos

Duração Mínimo de 3 horas

https://imaginemore.org.au/resources/your-vision/
https://youtu.be/s3MCJZ7OGRk
https://journals.openedition.org/osp/4642
https://slideplayer.fr/slide/8844987/
https://www.racgp.org.au/afp/2012/september/motivational-interviewing-techniques/
https://www.racgp.org.au/afp/2012/september/motivational-interviewing-techniques/
https://positivepsychology.com/motivational-interviewing/
https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/l-entretien-motivationnel.html


104O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo,  
que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável  
por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

3.1 A necessidade de desenvolver uma visão
A visão dá-lhe direção e um propósito maior. Permitir-lhe-á a si e à pessoa que apoia avaliar os objetivos e 
prioridades imediatas, revendo em que medida contribuem para a vida futura que a pessoa deseja. 

Como foi visto no modelo de Valorização do Papel Social, os nossos sonhos e esperanças podem ser 
limitados por nós mesmos e pelas perceções dos outros, especialmente para pessoas em risco de 
desvalorização.  Isto pode ser evitado através de:

 I. Definição de objetivos para identificar o caminho

Para apoiar alguém, é preciso definir a natureza, a duração e os objetivos da relação. Para avançar, a 
definição de objetivos é crucial. Ter uma visão e definir objetivos, vai ajudá-lo e à pessoa com quem 
está a trabalhar a ver o caminho a seguir para tomar pequenas e grandes decisões. 

 II. Uma visão para ultrapassar obstáculos

Se se estiver debatendo em algum ponto do caminho, será mais fácil manter a sua motivação 
e prosseguir os seus esforços se tiver uma visão clara dos seus objetivos. Também o ajudará a 
identificar o que é uma prioridade, uma necessidade e/ou uma urgência. Ter uma visão vai criar uma 
sensação de realização cada vez que se alcança um objetivo que irá alimentar a sua motivação para 
continuar a trabalhar na direção certa. 

 III. Definir as suas expectativas

O que é o sucesso? Quando considerará que os seus esforços valeram a pena? Ter uma visão ajuda-o 
a definir como será o sucesso para si. Vai libertá-lo das expectativas dos outros para se concentrar 
no que realmente importa para si. Permitir-lhe-á estar mais confiante nas suas decisões. Aqui estão 
alguns passos para guiá-lo a si e à pessoa que está a apoiar para encontrar uma visão.

As questões orientadoras são:

Qual seria a situação ideal? 
Porque acho que esta situação seria ideal? Quais são as minhas expectativas?

 –   Identifique o que é importante para si: em que acredita, no que quer ver alterado ou a ser 
mantido?

 –   Seja criativo: pense fora da caixa para encontrar realizações que realmente o excitam.
 –   Escreva: use imagens ou palavras para criar uma declaração de visão
 –   Descreva os principais passos: identifique as principais etapas

Atividade 5.3.1 
Pode fazer a atividade “Emprego de sonho”
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3.2 Os fundamentos da ferramenta Entrevista Motivacional
Porque é que a mudança é tão difícil para a maioria das pessoas? Desde novos que lidamos com a 
mudança, alguns mais frequentemente do que outros, e em algum momento ao longo do caminho 
formamos as nossas próprias perceções sobre o assunto. A ideia de mudança está muitas vezes 
ligada a uma perceção de risco ou medo. Falamos de “resistência à mudança”. 

Mesmo que tendamos a vê-la como um evento único, a mudança comportamental ocorre 
gradualmente ao longo do tempo e certamente encontrará obstáculos, distrações e períodos de 
desmotivação. Em situações complexas, será confrontado principalmente com a ambivalência, 
uma vez que o formando pode indicar reações positivas e negativas em relação à ideia de mudança, 
especialmente se passaram por algumas “mágoas”, como vimos na teoria da VPS.

“Ambivalência é o estado de ter dois sentimentos opostos ao mesmo tempo, ou estar incerto sobre 
como se sente” 13

Para ultrapassar este estado, terá de ajudar o participante a encontrar a sua própria motivação.  
O que nos motiva é único para cada indivíduo. Os psicólogos desenvolveram uma ferramenta 
chamada “Entrevista Motivacional”. Esta ferramenta é poderosa quando utilizada num ambiente 
terapêutico.  Propomo-nos a fazer-lhe uma introdução para explicar a sua estrutura e como poderá 
usá-la com os participantes que vai apoiar.  Como um quadro analítico, esta ferramenta permitirá 
desconstruir algumas representações mentais e ajudar a resolver a ambivalência, tornando a 
motivação da própria pessoa a tornar mais explícita.

A Entrevista Motivacional (EM) é uma forma eficaz de falar com as pessoas sobre a mudança. Pode 
ser usada numa grande variedade de tópicos: hábitos de estudo, práticas de saúde dentária, dieta, 
exercício físico, treino das forças de segurança, aconselhamento profissional...

Quando usar a EM? 

Sempre que uma pessoa enfrenta uma decisão que requer algum tipo de mudança:

 –  Carreira profissional
 –  Vícios ou hábitos problemáticos
 –  Habitação
 –  Casamento
 –  Filhos...

13  Dicionário Cambridge https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ambivalence

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ambivalence
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O espírito da EM

Pode ver este vídeo do Dr. Bill Matulich como uma introdução: Spirit of Motivational Interviewing 
(Lembre-se que a usamos num ambiente não terapêutico e, portanto, em vez de falar de “clínico”, 
queremos dizer “formador” ou “educador”)

4 princípios de ação: P.A.C.E.
 –  Parceria: trabalhar em colaboração e evitar o papel de especialista
 –  Aceitação: respeitar a autonomia, o potencial, a força e a perspetiva da pessoa
 –  Compaixão: tenha em mente os melhores interesses da pessoa
 –  Evocação: as melhores ideias vêm da pessoa  

Competências fundamentais da EM:

Atividade 5.3.2 
Para praticar a técnica dos 5 porquês, divida os participantes em pares ou em grupos de 3. 
 –  Uma pessoa vai fazer a entrevista.
 –  Um será entrevistado. 
 –  E no grupo de 3, um será o observador. 

O entrevistado identifica um objetivo pessoal, o entrevistador ajuda-o a desconstruí-lo e a aprofundar 
a ideia, perguntando 5 vezes “porquê” sem tentar responder ou reformular. 
No final, discutem os resultados do exercício.

Afirmar é uma das competências fundamentais de EM. Tem de reconhecer os aspetos positivos e os 
pontos fortes que os participantes não vêem sozinhos, até que o façam. Isto gera suporte ao envolvimento, 
incentiva o participante a manter a dinâmica e constrói confiança. Para formar uma afirmação, encontre 
uma força que tenha notado dentro deles e reflita-a de volta para eles. Tem de ter cuidado para agir apenas 
como um espelho, sem dar opinião ou julgamento, caso contrário poderá influenciar a pessoa. 

Vai notar que a pessoa desenvolveu uma visão clara quando o seu discurso for estruturado como tal: 
 1) Expressão de livre-arbítrio, por exemplo.  “Quero”, “desejo”, “posso”, “vou fazê-lo”
 2) Identificação dos prós e contras, por exemplo” Porque”, “As razões são”
 3) Definição de um plano, por exemplo.  “Quero aprender”, “Gostaria de fazer”, “Preciso”
No final, o objetivo e o caminho devem ser claros e adaptados às capacidades e recursos da pessoa.

Perguntas abertas
Técnica: 5 porquês

Reflexão
Tente entender o que a pessoa está a pensar  
e a sentir, e depois diga-o de volta à pessoa

Resumo
Reflexão mais profunda do que somente  
uma declaração da pessoa

Afirmações
Prémios, Tentativas,
Realizações, Sucessos

https://www.youtube.com/watch?v=APPoKvTPhog
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•  Compreender o propósito da Avaliação da Autonomia
•  Construir a sua sessão de treino

O questionário de Avaliação da Autonomia é uma ferramenta para o ajudar a construir a sua formação 
com base nas necessidades dos participantes. 

4.  Como utilizar o Manual Train the Competent –  
Questionário de Avaliação da Autonomia

4.1  Como proceder

•  Atividade 5.4.1  Questionário de avaliação da autonomia 

Mínimo de 3 horas

•  Qual seria a situação ideal?  
•  Por que acho que esta situação é ideal? Quais são as suas expectativas?

Questões orientadoras

Atividades ligadas

Duração

Conteúdo

Objetivos
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4.1 Como proceder
 1.    Peça aos participantes que preencham o questionário e que o devolvam com pelo menos  

2 semanas de antecedência. Podem preenchê-lo sozinhos ou com a ajuda de alguém que  
os conhece bem. 

  a.   Para cada pergunta, precisam de verificar as competências que dominam (0 ou 1)  
e a importância que dão (0 ou 1) por dominar essa competência. 

  b.   Também podem marcar a opção “Não se adapta”, por exemplo, se forem analfabetos  
e a questão estiver ligada à capacidade de ler algo.

  c.   É melhor registar as respostas com base no seu ponto de vista e depois avaliá-las com  
a perspetiva de um formador. Se os dois discordarem, podem utilizar a secção  
de comentários.

 2.   Com base nas respostas, concentre-se nos módulos que não dominam  ou  mas dão 
importância  ou 

 3.   Para as competências que eles não dominam, mas não acham importante, terá de se 
envolver numa conversa com eles sobre os prós e os contras da sua escolha de não terem 
formação nessas competências. 

Durante a formação com os últimos participantes, pode decidir usar o conteúdo que aprendeu aqui, 
sobre autonomia e independência, por exemplo, mas não é obrigatório. Use-o apenas se os ajudar  
a entender os prós e contras das suas escolhas. 

Também pode simplesmente utilizar as atividades do Livro de Trabalho do Train the Competent 
– Módulo 5 para treinar competências específicas que se revelarão úteis quando se procura um 
emprego ou uma atividade voluntária. 

Atividade 5.4.1 
Para colocar em prática o Questionário de Avaliação da Autonomia pode fazer um exercício de 
encenação com o grupo:
 –   Atribua uma característica de funcionalidade a cada participante e peça-lhes que peguem 

no questionário
 –   Dê todas as respostas a todos os participantes para analisarem e construírem uma sessão 

de formação

Compare e discuta as escolhas que foram feitas.

Você também pode fazer uma encenação com um formador e um participante que registou inúmeras 
competências não-dominadas e inúmeras “não importante”.
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Módulo 6
Tornar-se um formador 

Enquadramento
Este módulo reúne os conhecimentos adquiridos dos módulos 1 a 5. Acrescentando a estes 
conhecimentos, o formador será orientado através da preparação, organização e facilitação de 
sessões de formação. Há várias competências que são as mesmas para o co-formador e pares de 
referência. Ao longo deste manual, o módulo oferece-lhe a oportunidade de conhecer os materiais e 
exercícios, aplicando-os inicialmente a si próprio.

Objetivos
A intenção deste manual é fornecer-lhe orientação suficiente para realizar formação de co-formadores 
e pares de referência em processos de procura de emprego e retenção de emprego.

Para se tornar um formador de co-formadores e pares de referência é importante ter conhecimento 
sobre o apoio profissional, o conhecimento geral sobre reabilitação, bem como a experiência no 
ensino, tutoria ou formação. Além disso, você precisa ter, ou estar disposto, a desenvolver um gosto 
por ajudar pessoas. Precisa acreditar em “empregos para todos”, bem como na frase “nada sobre 
nós sem nós”. Precisa ser capaz de se adaptar às necessidades de outras pessoas e de ser capaz 
de passar informação. Preferencialmente, gostar de liderar um grupo, falar em grupo e possuir 
capacidades no uso de  meios de comunicação aumentativos.

Para se tornar um formador capaz de conceber conteúdos de formação para adaptar a necessidade 
de moderação, é necessário desenvolver determinadas competências. Como formador, espera-se que 
adeque o seu comportamento às necessidades dos participantes de acordo com a sua deficiência. 
Para isso, terá de conhecer a sua própria personalidade, estilos de comportamento e preferências. 
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Estrutura
O conteúdo é estruturado de forma diferente dos módulos anteriores neste manual. Cada capítulo 
começa com um resumo que irá contextualizar a sua aprendizagem no assunto que se seguirá. O 
assunto é apresentado como texto escrito, itens, exemplos e perguntas para refletir. Este manual 
relaciona-se em grande parte com o Manual de atividades. 

1.  O Formador
 1.1  Quem é o formador?
 1.2  Quem é o co-formador?
 1.3  Quem é o par de referência?
 1.4  A distinção entre diferentes formas de apoio e desenvolvimento
 1.5  Reflexão

2.  Como estabelecer e manter a dinâmica do grupo
 2.1  Storytelling
 2.2  Estabelecer dinâmicas de grupo 
 2.3  Fazer equipas!
 2.4  Manter dinâmicas do grupo
 2.5  Reflexão

3.  Como aprendemos
 3.1  O ciclo experimental de aprendizagem
 3.2  A teoria VARK dos estilos de aprendizagem 
 3.3  A teoria das múltiplas inteligências 
 3.4  Educação baseada no desempenho
 3.5  Reflexão

4.  Conhecimentos básicos e competências para Formadores
 4.1  Como apresentar 
 4.2  Como facilitar
 4.3  Técnicas de brainstorming 
 4.4  Reflexão

5.  Ferramentas do formador
 5.1  A Mala de Ferramentas do Formador

6.  Como organizar uma formação
 6.1  Preparação
 6.2  Formação
 6.3  Acompanhamento
 6.4  Prática na vida real 

7.  Como lidar com situações problemáticas 
 7.1  Cenários com possíveis soluções
 7.2  Situações problemáticas e soluções potenciais
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1. O formador
É você, certo? O facto de estar a ler este manual neste preciso momento, comprova isso em grande 
parte. Então, quem é você? E por que deseja ser formador no programa Train the Competent? 

1.1 Quem é o formador?

Basicamente, o seu papel nas estratégias de “Formação de formadores” é divulgar informação e 
conhecimento junto dos participantes, tornando-os assim capazes de realizar apoio básico através 
do desenvolvimento de competências. Através deste manual, você aprenderá a formar pessoas com 
deficiências e incapacidades para se tornarem co-formadores e pares de referência num processo de 
procura e de retenção de emprego, assim como no dia-a-dia. 

1.2 Quem é o co-formador?

O co-formador pode ser responsável pela preparação e execução de partes da formação sob a 
liderança do formador. O co-formador pode ser um par de referência experiente.

1.3 Quem é o par de referência?

Em muitos casos, a melhor pessoa para apoiar uma pessoa com deficiências e incapacidades, é uma 
pessoa um percurso de vida semelhante e experiência enquanto tutor.. No entanto, para se tornar 
um par de referência, é necessária formação extensiva em autoconhecimento, comunicação, gestão 
emocional, autogestão e conhecimento de deficiências. A formação visa incorporar conhecimento e 
competências no seu repertório comportamental através de role-play, jogos e exercícios práticos. 

1.4 A distinção entre diferentes formas de apoio e desenvolvimento

O par de referência é alguém que está na mesma situação ou teve experiências similares às da 
pessoa que apoia e fornece ajuda/aconselhamento em problemas práticos. O par de referência 
partilha as suas próprias experiências e soluções, e é assim capaz de dar apoio emocional e mental 
com base na experiência que teve em situações semelhantes. O papel e a responsabilidade de um par 
de referência envolve apoiar os pares na vida independente, ou como um colega com experiência no 
local de trabalho. Os pares de referência lideram equipas de pares e fornecem orientação prática em 
situações em tempo real. 

O co-formador participa na formação para empregadores, especialistas, escolas, professores, estudantes. 
O papel e a responsabilidade dos co-formadores é participar na formação, ministrar partes selecionadas 
da formação, mas não assumem a responsabilidade por todo o processo. Os co-formadores preparam as 
suas próprias partes e ministram estas partes da formação sob a orientação do formador.
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O formador ajuda os participantes a desenvolver novas capacidades, competências e conhecimentos 
que podem ser utilizados no dia-a-dia e no local de trabalho. Alguns co-formadores podem tornar-
se formadores; o papel e a responsabilidade dos formadores é projetar a formação avaliando as 
necessidades com o cliente. São responsáveis por todo o processo de formação. Os formadores  
são também responsáveis pela avaliação da implementação dos resultados da aprendizagem.  
A formação envolve o desenvolvimento dos participantes através de experiências e desenvolvimento 
em grupo num contexto pré-definido e baseado em objetivos pré-definidos. 
 

1.5 Reflexão

Pense em quem é e porque acha que vai ser um excelente formador. 

De que forma considera os seus pontos fortes uma mais-valia para este papel? 

EXEMPLO: 

Vamos presumir que alguém quer fazer um bolo.

Um par de referência ajudaria a obter a informação/materiais para resolver isto, falar sobre as 
suas próprias experiências relevantes em cozer um bolo e apoiar durante todo o processo.

Um co-formador assumiria um papel independente na confeção do bolo sob a supervisão do formador.

Um formador seleciona o tipo de bolo, ajuda os participantes a entender melhor por que é importante 
e valioso desenvolver as suas competências, praticar e dominar a ciência da confeção de bolos, e 
onde e como eles serão capazes de usar esta competência. O formador apresentaria como se faz 
o bolo, depois forneceria a informação/materiais necessários, deixaria o participante fazer o bolo, 
apoiaria/controlaria o processo, e discutiria as experiências dos participantes.
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2. Como estabelecer e manter a dinâmica do grupo  
Uma dinâmica de grupo funcional não acontece por si só. Será preciso muito esforço para se formar, e 
será um processo contínuo para manter. Existem, no entanto, alguns elementos-chave a ter em conta 
durante a preparação e implementação de procedimentos de formação em grupo.  

2.1 Storytelling

Pode começar por contar uma história (em inglês: storytelling). Esta história deve ser curta e conter 
exemplos de dinâmicas de grupo disfuncionais. Pode ser necessário exagerar os elementos que 
tornam a dinâmica do grupo desafiante e utilizar características humorísticas para envolver os 
presentes. A história necessita de mudar de direção para gradualmente repor a harmonia do grupo. 
Storytelling é uma estratégia interativa, que tem de captar e incluir o grupo na história. Use as dicas 
descritas abaixo para criar a sensação de propriedade individual entre os membros do grupo. 

2.2 Estabelecer dinâmica de grupo

Comece por pedir-lhes que pensem porque é que estão lá. Depois encoraje-os a partilhá-lo com o 
grupo usando duas ou três frases. Escreva as palavras-chave no quadro e peça ao grupo que o ajude 
a determinar as características comuns entre os membros do grupo. Isto pode criar um sentimento  
de afiliação e comunhão. 

Como está a formar para se tornar um formador de pessoas com deficiências e incapacidades, 
é responsável pela criação de uma facilitação acessível e inclusiva deste processo. Pense no 
seguinte e tenha em mente o que aprendeu no módulo 1 sobre o conhecimento sobre deficiências 
e incapacidades e no módulo 5 sobre comunicação. Qual destas abordagens é sugestiva para 
identificar os elementos unificadores do grupo se adequará ao seu propósito?

– Discussão geral em grupo
– Pessoas agrupadas em pares
– Notas post-it
– Lista de sugestões que as pessoas podem marcar
– Bingo para nos conhecermos (por exemplo, encontrar alguém na sala que tenha um gato... etc.)
–  Usando algumas coisas básicas semelhantes ao que colocaria no bingo e fazer com que as 

pessoas sinalizassem se fossem semelhantes
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2.3 Agrupar-se!

Como facilitador do grupo, espera-se que atue como líder, mas ao mesmo tempo, que incentive 
a participação democrática e garanta que todas as vozes são ouvidas. No entanto, no início da 
formação, a equipa tem de ser definida. O seu papel como líder neste momento é importante e as 
escolhas que faz em termos de formação da cultura de grupo são primordiais. De seguida, encontrará 
algumas sugestões sobre como construir a cultura de grupo.

2.4 Manter a dinâmica do grupo

Como facilitador, o seu trabalho é manter a dinâmica do grupo em curso e fazer o seu melhor para 
se antecipar quaisquer problemas. No entanto, caso ocorram problemas, encontrará um conjunto de 
sugestões sobre como lidar com isto mais tarde neste módulo. 

Para manter a dinâmica do grupo, e assim criar um ambiente de aprendizagem eficaz para os 
seus participantes, precisa de reforçar as regras e outros comportamentos adequados de equipa. 
Lembre o grupo de continuar a apoiar-se mutuamente no respeito das regras, bem como de outros 
comportamentos democráticos e inclusivos. Além disso, você precisa planear uma avaliação regular 
das regras básicas. Convide o grupo a sugerir alterações ou ajustes e certifique-se de que as suas 
sugestões são levadas a sério. 

Outra questão importante a ter em conta é a de ser sensível às necessidades individuais. Pense nas 
necessidades de acessibilidade das pessoas. Por exemplo, precisarão de mais tempo para pensar em 
certas coisas ou de equipamento extra para conseguirem participar? 

– Estabelecer regras de base positivamente formuladas 
– Agir como líder do grupo 
– Reforçar o cumprimento de regras
– Convidar o grupo a fornecer as regras, e apoiar-se mutuamente no cumprimento das regras
– As pessoas podem ter ideias sobre o que fazer se as regras não forem seguidas. 
–  Certas regras podem ser trabalhadas uma de cada vez, por exemplo, concentrando-se  

primeiro no “dar a vez”
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Exemplo de regras básicas numa ação realizada online

 •   Certifique-se de que está confortável e num espaço calmo (entendemos que isso pode ser 
difícil para alguns, por isso faça o melhor que puder).

 •   Para manter a sua privacidade, pode desfocar o seu fundo ou remover artigos/informações 
pessoais da mira da sua câmara (ou seja, fotografias de família). 

 •   Se quiser sair da reunião ou fazer uma pausa, por favor diga-nos ou deixe um comentário na 
caixa de conversação da plataforma que estiver a usar.

 •   É importante dar tempo às pessoas para comentarem sem interrupções ou sem se sentirem 
apressadas. Se quiser falar, ponha primeiro a mão no ar. 

 •   Se quiser falar com um membro fora do grupo, deve primeiro obter o consentimento do 
mesmo. Não partilhe informações pessoais sem obter previamente o seu consentimento.  

 •   Tenha em mente a linguagem; por favor, considere que o que diz pode ter um impacto nos outros.

 •   Respeite as confidências. Este é um “espaço seguro”. Tudo o que for dito durante estas 
reuniões não deve ser discutido fora da reunião. 

 •   Não se esqueça de dar feedback! Isso vai melhorar a forma como as reuniões são geridas. 

2.5 Reflexão

Veja os vídeos através do link abaixo, e pense numa experiência da sua vida que pode ser desenvolvida 
numa história que pode contar ao seu grupo, e pense em como manter a dinâmica de grupo estabelecida. 

https://www.ted.com/talks/amy_edmondson_how_to_turn_a_group_of_strangers_into_a_team
https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q
 

https://www.ted.com/talks/amy_edmondson_how_to_turn_a_group_of_strangers_into_a_team
https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q
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3. Como aprendemos?
Nesta secção, você terá uma visão de como a maioria das pessoas aprende. Ao longo dos anos têm 
sido desenvolvidas várias teorias para explicar como aprendemos e o que o formador deve estar ciente 
para facilitar a aprendizagem. No entanto, neste manual, o grupo-alvo para o desenvolvimento de 
competências são pessoas com deficiências e incapacidades. Como visto no módulo 1, é importante 
distinguir entre os diferentes tipos de deficiências e adaptar a formação em conformidade. Os 
diferentes tipos de deficiência podem implicar uma incapacidade específica no que diz respeito à forma 
como os indivíduos aprendem. É crucial ter consciência disso em todos os casos.   

3.1 O Ciclo de Aprendizagem Experiencial

O teórico educacional David Kolb (1984) sugere que há um processo cíclico contínuo associado à 
aprendizagem. Ele acredita que “a aprendizagem é um processo pelo qual o conhecimento é criado 
através da transformação da experiência” (1984, p.38). A teoria foi formulada para apresentar um 
modelo circular de aprendizagem, consistindo de quatro etapas mostradas abaixo.

Um indivíduo pode começar em qualquer fase, mas deve seguir a sequência de cada etapa:
 •   FAZER: Fazer por si mesmo, dá-lhe experiência concreta.
 •   OBSERVAR: Observe o que faz e compreenderá a sua experiência.
 •   PENSAR: Pense no seu entendimento e terá novas ideias sobre como aplicar a sua nova 

competência.
 •   PLANEAR: Planeie experimentar as suas novas competências e veja como resulta.

OBSERVAÇÃO  
E  REFLEXÃO

EXPERIÊNCIA  
CONCRETA

GENERALIZAÇÃO

EXPERIMENTAÇÃO  
ATIVA
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No fundo, a teoria de Kolb baseia-se no reconhecimento de que cada indivíduo inicia uma formação 
com uma variedade de experiências de vida, alguma educação prévia, sob a forma de formação 
formal ou informal.

O desafio que isto coloca para si como formador é que precisa reconhecer isso e adaptar-se.  
A incapacidade do formador em reconhecer o estilo de aprendizagem, motivação, experiências 
anteriores do participante, etc., pode dificultar o processo de aprendizagem. Em vez disso, o formador 
deve facilitar a aprendizagem identificando obstáculos psicológicos ou físicos à aprendizagem, tais 
como a falta de vontade de aprender, poucas capacidades de aprendizagem, etc.

O ciclo de aprendizagem em quatro estágios de Kolb demonstra como, através da reflexão, a 
experiência é traduzida em conceitos, que por sua vez são usados como guias para a experimentação 
ativa e a escolha de novas experiências. A primeira fase, a fase de experiência em concreto, é onde  
o participante experimenta ativamente uma atividade.

A segunda fase, observação reflexiva, é quando o participante reflete conscientemente sobre essa 
experiência para determinar se se encaixa com os seus conhecimentos ou memórias anteriores.

A terceira fase, a conceptualização abstrata, é onde o participante tenta conceber uma teoria ou 
modelo do que é observado. Eles formulam as suas próprias conclusões e conceitos sobre o que 
experimentaram.

A quarta fase, a experimentação ativa, é onde o aprendente está a tentar planear como testar um 
modelo ou teoria, ou planear uma experiência futura para determinar se as suas conclusões e teorias 
funcionam.

De acordo com Kolb, toda a aprendizagem é reaprendizagem, uma vez que a aprendizagem é um 
processo contínuo que se baseia na experiência. Uma vez que cada etapa ajuda o participante a 
modificar a sua compreensão e expectativas, todas as etapas deste ciclo têm de ser concluídas antes 
que a verdadeira aprendizagem possa ocorrer. Aqui está uma sugestão para continuar a ler, se quiser: 
Kolb, D. A. (1984) Experiencial Learning, Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall.
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3.2 A teoria VARK dos estilos de aprendizagem

Fleming (2001) propôs um modelo que identificasse os estilos de aprendizagem dos participantes de 
acordo com as suas formas preferidas de reunir, organizar e de pensar sobre informação. O modelo 
VARK é comumente usado na formação porque pode orientar o emprego de uma combinação de 
técnicas de forma a apelar aos participantes com diferentes estilos de aprendizagem dominantes.  
O acrónimo VARK corresponde às iniciais dos quatro estilos identificados, i.e. Visual, Auditivo,  
Leitura/escrita e Cinestésico (em inglês: Visual, Auditory, Read/Write e Kinaesthetic).

VISUAL – participantes que preferem ver a informação 
apresentada para eles no quadro, flipchart, paredes, gráficos, 
imagens e cor. Os participantes que preferem técnicas visuais 
tendem a ser mais criativos e artísticos do que outros.

AUDITIVO – participantes que preferem 
sentar-se e ouvir. Não tiram muitas 
notas, mas têm uma memória que pode 
absorver a informação que ouviram e 
aprender eficazmente a fazê-lo. Os ecrãs 
visuais não são tão importantes para 
estes participantes, no entanto apreciam 
histórias interessantes, etc.

LEITURA/ESCRITA – os participantes que precisam de ler a 
informação e tomam muitas notas. Impressões, talvez feitas 
a partir do PowerPoint com espaço para as suas anotações, 
complementariam a aprendizagem destes participantes.

CINESTÉSICO – participantes que não conseguem ficar quietos por muito tempo, gostam de mexer 
nas coisas. Gostam de estar ativamente envolvidos na sua aprendizagem. As viagens de estudo e 
role-play são mais adequadas a estes participantes, uma vez que os manterá ativamente atentos e 
envolvidos. Técnicas mais subtis de sala de aula, por exemplo, rotatividade de conteúdos em flipchart, 
também manteriam o participante interessado e envolvido no assunto. No entanto, é importante 
monitorizar o uso da aprendizagem com base na teoria quando se trata deste tipo de participante, 
pois muitas vezes podem perder-se no corpo de informação.

Combinar diferentes elementos dentro de um programa de formação aumenta a sua probabilidade 
de eficácia, uma vez que pode atender às necessidades de pessoas com diferentes estilos de 
aprendizagem. Isto pode ser uma mistura de métodos e componentes tais como partes de 
conferências, utilização de quadros brancos ou flipcharts, discussões abertas, trabalhos de grupo, 
exercícios práticos, encenações, etc. Se quiser ler mais sobre isto, aqui está uma referência: Fleming, 
N. D. (2001). Teaching and learning styles: VARK strategies. Christchurch, New Zealand: N.D. Fleming.

VARK

AUDITIVO

VISUAL LEITURA/
ESCRITA

CINESTÉ-
SICO
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3.3 A Teoria das Múltiplas Inteligências

Gardner define inteligência como “a capacidade de resolver problemas ou de moldar produtos que são 
valorizados em um ou mais ambientes culturais” (Gardner & Hatch, 1989). A sua proposta contempla 
sete inteligências, uma visão que difere muito do habitual que apenas reconhece duas: inteligência 
verbal e inteligência computacional. 

Gardner (1983) argumenta que estas sete inteligências podem ser anatomicamente separadas 
umas das outras, mas que raramente operam de forma independente. Em vez disso, são usadas 
em simultâneo e complementam-se umas às outras. Ele também alega que tanto a cultura como a 
biologia desempenham um papel no desenvolvimento de múltiplas inteligências. Especificamente, a 
partir da investigação neurobiológica, sabe-se que a aprendizagem é um resultado das modificações 
nas ligações sinápticas entre as células. Portanto, vários tipos de aprendizagem podem resultar em 
conexões sinápticas em diferentes áreas do cérebro. 

Além da biologia, a cultura também tem um papel no desenvolvimento das múltiplas inteligências. 
Diferentes sociedades valorizam mais determinados tipos de inteligência e, portanto, os indivíduos 
destas sociedades têm uma motivação mais forte para se tornarem qualificados em determinadas 
áreas. Assim, as inteligências particulares podem ser altamente evoluídas em muitas pessoas de uma 
cultura, mas não em indivíduos de outra.

As sete inteligências que Gardner define são:

 1.   Inteligência Lógica-Matemática: consiste na capacidade de detetar padrões, pensamento 
dedutivo e lógico. Esta inteligência é mais frequentemente associada ao pensamento 
científico e matemático.

 2.   Inteligência Linguística: envolve o domínio da linguagem. Esta inteligência inclui a 
capacidade de manipular eficazmente a linguagem para se expressar retoricamente 
ou poeticamente. Também permite usar a linguagem como uma forma de lembrar a 
informação.

 3.   Inteligência Espacial: dá a capacidade de manipular e criar imagens mentais para 
resolver problemas. Esta inteligência não se limita a domínios visuais. Gardner nota que a 
inteligência espacial também é formada em crianças cegas. 

 4.   Inteligência Musical: engloba a capacidade de reconhecer e compor temas, tons e ritmos 
musicais. (As funções auditivas são necessárias para que uma pessoa desenvolva esta 
inteligência em relação ao tom e afinação, mas não são necessárias para o ritmo).

 5.   Inteligência Corporal-Cinestésica: é a capacidade de usar as suas capacidades mentais 
para coordenar os movimentos corporais. Esta inteligência desafia a crença popular de que 
as atividades físicas e mentais não estão relacionadas. 
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 6. & 7.   As Inteligências Pessoais: inclui inteligência interpessoal – a capacidade de entender 
e discernir os sentimentos e intenções dos outros – e inteligência intrapessoal 
– a capacidade de entender os próprios sentimentos e motivações. Estas duas 
inteligências estão separadas uma da outra. No entanto, devido à sua estreita 
associação na maioria das culturas, estão muitas vezes ligadas entre si.

De acordo com a Teoria das Múltiplas Inteligências de Gardner, todos nascem possuindo as sete 
inteligências e todas as sete inteligências são necessárias para funcionar produtivamente na 
sociedade. Ao contrário dos sistemas educativos tradicionais que normalmente colocam uma forte 
ênfase no desenvolvimento e utilização de inteligências verbais e matemáticas, Gardner fornece uma 
base teórica para reconhecer as diferentes capacidades e talentos dos participantes e reconhecer que 
estes são igualmente importantes. Esta visão de Gardner traz uma série de implicações no que diz 
respeito ao ensino pois ativar uma variedade de inteligências pode facilitar uma compreensão mais 
profunda do assunto em questão: 
 •    Os educadores devem reconhecer e modificar o seu ensino de modo a inspirar os 

participantes a desenvolverem um leque mais alargado de talentos e competências.
 •   Os educadores devem estruturar a apresentação do material num estilo que envolva 

diferentes inteligências dos participantes.
 •   Os educadores devem ajudar os participantes a usar as suas inteligências mais 

desenvolvidas para ajudar na compreensão de um assunto que normalmente emprega  
as suas inteligências mais fracas.

 •   Criar “perfis de inteligência” dos participantes para poder avaliar adequadamente  
o progresso individual dos participantes.

 •   Conceber avaliações que permitam aos participantes explicar o material à sua maneira 
usando as suas diferentes inteligências, tais como portfólios, projetos independentes, 
diários, tarefas criativas, etc.

Um dos objetivos das atividades educativas é ajudar os participantes a desenvolverem uma sensação 
de realização e autoconfiança. Embora nem todos possam ser verbalmente ou matematicamente 
dotados, os participantes podem ter uma experiência em outras áreas, como a música, as relações 
espaciais ou o conhecimento interpessoal. Abordar e avaliar a aprendizagem de uma forma diferente 
permite que um leque mais alargado de participantes participem com sucesso no processo de 
aprendizagem (Lazear, 1992).

Se quiser ler artigos académicos sobre as sete inteligências, ficam algumas referências: 
 •   Gardner, H., & Hatch, T. (1989). Múltiplas inteligências vão para a escola: implicações 

educacionais da teoria de múltiplas inteligências. Investigador Educativo, 18(8), 4-9.
 •   Gardner, H. (1983). Quadros de mente. Nova Iorque: Basic Book Inc.Lazear, David (1992).  

A ensinar para múltiplas inteligências. Fastback 342 Bloomington, IN: Phi Delta, Fundação 
Educativa Kappan. (Eric Document Reproduction Service No. ED 356 227)  
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3.4 Educação baseada no desempenho 

A educação baseada no desempenho permite que os participantes utilizem os seus conhecimentos 
e competências no contexto de tarefas práticas, em contraste com a abordagem tradicional da 
educação que procura apenas o domínio do conhecimento e das competências. Assim, esta 
abordagem permite que os participantes se envolvam não só com o produto final, mas também com o 
processo ao longo do qual são obrigados a resolver problemas e a tomar decisões. 

Além disso, a educação baseada no desempenho estimula o desenvolvimento de outras dimensões 
importantes da aprendizagem, nomeadamente os aspetos afetivos, sociais e metacognitivos da 
aprendizagem. 

No que diz respeito ao aspeto afetivo (emocional) da aprendizagem, a educação baseada no 
desempenho motiva os participantes a participar em tarefas interessantes e significativas. Ajuda-os 
a desenvolver um sentimento de orgulho no seu trabalho, fomentando a confiança na competência a 
desenvolver. Encorajar os participantes a experimentar o seu crescente controlo da competência alivia 
a ansiedade sobre “errar”. Isto motiva-os ainda mais a investir na aprendizagem da dita competência. 

O aspeto social da aprendizagem reflete-se na interação entre pares que as tarefas baseadas no 
desempenho requerem. Os participantes desenvolvem assim competências sociais úteis para a vida. 
Este trabalho de cooperação conduz à orientação por pares e outros tipos de interação social, tais 
como a negociação, o consenso, o respeito das opiniões dos outros, o contributo individual para o 
esforço de grupo e a responsabilidade partilhada pela conclusão das tarefas.

Quanto ao aspeto metacognitivo da aprendizagem (o pensamento dos participantes sobre a sua 
própria aprendizagem), competências como a reflexão e a autoavaliação também contribuem para o 
processo de aprendizagem. Quando os formadores exigem que os participantes pensem no que estão 
a aprender, como aprendem e como estão a progredir, desenvolvem competências que os tornam 
mais independentes e críticos.

3.5 Reflexão

Porque acha importante para si, enquanto formador, saber sobre como as pessoas aprendem e que 
pessoas diferentes aprendem de maneiras diferentes? 

Siga o link em baixo e veja o vídeo para se inspirar:  
https://www.youtube.com/watch?v=IfzrN2yMBaQ

Veja os vídeos abaixo e reflita sobre o desenho universal para aprender e variabilidade do aprendente. 
Porque é que é importante para si, enquanto formador, estar ciente disto? 

Learner Variability – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=x76ylvROOq0

https://www.youtube.com/watch?v=IfzrN2yMBaQ
https://www.youtube.com/watch?v=x76ylvROOq0
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4.  Conhecimentos básicos e competências  
para os formadores

 
Os conhecimentos básicos necessários para se tornar um formador no programa Train the Competent 
são apresentados do módulo 1 ao 5. É importante para si, como formador, possuir as competências 
básicas e poder utilizar estas competências de acordo com as necessidades do seu participante. 
As competências básicas são, como sabe, conhecimento sobre deficiências e incapacidades, 
autoconhecimento, gestão emocional, comunicação e autogestão. Estas competências básicas estão 
todas ligadas e dependem umas das outras. No entanto, a comunicação (módulo 4) destaca-se como 
uma característica central que liga todos os outros. 

Por exemplo, se os seus participantes são surdos e irão ser formados como pares de referência para 
surdos, o seu trabalho como formador é em grande parte influenciado pela sua competência básica de 
comunicar com surdos. Não poderá fazer o trabalho sem esta competência específica. Isto é verdade 
para todos os outros tipos de deficiências. Precisa saber como comunicar de forma a que os seus 
participantes entendam.

Um elemento-chave nas competências básicas de comunicação necessárias para a formação  
de pessoas com deficiências e incapacidades, é o conhecimento da deficiência (módulo 1).  
Para conseguir fazer uma abordagem empática com sucesso, precisa de se preparar, conhecendo  
a funcionalidade que terá em mãos. 

Por exemplo, se os seus participantes têm transtornos do espectro autista e irão ser formados como 
pares de referência para pessoas com o mesmo transtorno, você precisa de saber o que esta condição 
implica e refletir sobre ela de diferentes perspetivas relativamente aos modelos teóricos.  
O que cria barreiras para uma pessoa autista quando confrontada com as exigências e expectativas  
da sociedade? Como pode colmatar esta lacuna?

A formação em autoconhecimento, gestão emocional e autogestão estão a contribuir para capacitar 
a pessoa com deficiências e incapacidades e melhorar o nível no qual a pessoa pode ser o “diretor 
executivo” da própria vida. Quanto a si como formador, é importante estar ciente da diferença entre ser 
independente e ser autónomo.

Como pode verificar, as competências básicas são cruciais para o trabalho do formador. No entanto, terá 
ainda de desenvolver e adquirir competências sobre como apresentar o material e como facilitar as sessões 
de formação. Além disso, tem de aprender a organizar a formação e a lidar com situações problemáticas.  

4.1 Como apresentar

Parte do seu trabalho como formador é apresentar o currículo descrito no Manual de Atividades. 
A apresentação é uma competência que precisa de ser exercitada para se manter e melhorar. De 
seguida, encontrará sugestões sobre como se preparar para apresentar os materiais de formação.
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A estrutura da apresentação
A apresentação tem 3 partes principais: Introdução, conteúdo principal e conclusão.

Planeamento de apresentação visual 

É sempre tranquilizador ter algumas regras de conduta a seguir. Por isso, ao fazer uma apresentação 
visual, deve ter em mente o seguinte:

Primeiro: Uma apresentação de 20 minutos requer aproximadamente  
10 slides.
Segundo: Uma apresentação de 10 minutos requer aproximadamente  
6 slides.
Terceiro: Em cada diapositivo: 1 imagem e 1 mensagem contendo 6 a 8 
linhas com 6 a 8 palavras por linha. A 10m distância e utilizar o tamanho 
24 no tipo de letra.

Além disso, na preparação para a sua apresentação, deve também considerar alguns aspetos da 
sua aparência. Deseja agir profissionalmente e obter a aprovação do seu público. Uma aparência 
profissional pode ser culturalmente diferente dependendo do país de onde é ou da sua etnia, origem 
social e assim por diante. Mas existem algumas regras básicas para garantir, em modos gerais, uma 
aparência profissional.    

Introdução
20%

Desenvolvimento
70%

Conclusão
10%

Diga-lhes o  
que vai dizer

Diga-lhes o  
conteúdo

Diga-lhes o  
que foi dito

Agarre-os!

Mantenha-os!

Convença-os!
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“Vista-se adequadamente para o público”
Você pensa: claro, é fácil. Bem… será mesmo? Já alguma vez aconteceu você encontrar alguém que 
tem um estilo completamente diferente do seu? Essa pessoa, de acordo com o seu próprio gosto, 
vestiu-se adequadamente, mas por outro lado, você acha que se vestiu de forma inapropriada. Por 
exemplo, como deve abotoar a blusa, até ao fim ou não há problema em deixar alguns botões abertos? 
Pode usar roupa justa? A sua saia, quão curta considera apropriado? E para os homens, gravata ou sem 
gravata? Pelos visíveis no peito? Sapatos desportivos? Passar a camisa a ferro, acha necessário?

Um outro exemplo são as calças de ganga. Esta é uma roupa altamente dependente da cultura.  
Em algumas culturas, as calças de ganga são vistas como apropriadas, desde que sejam parte de 
uma vestimenta cuidada. Noutras culturas, são consideradas vestuário casual e, portanto, não  
devem ser usadas em ambientes profissionais e sociais. 

Assim, a melhor maneira de descrever o vestuário apropriado é “vestuário neutro “. Use o seu senso 
comum ao escolher como se veste enquanto formador.

Aqui ficam algumas sugestões úteis:

Para as senhoras
–  Blazer ou casaco
–  Camisa, blusa ou camisola ligeira 
–  Saia (pelos joelhos), calças de vestir ou chinos 
–  Meias ou meias-calças
–  Calçado de meio-salto ou planos
Em tons de azul, cinzento, branco, castanho e/ou preto.

Para os senhores 
–  Blazer, colete ou camisola
–  Camisa e gravata ou camisa com todos os botões abotoados
–  Calças de fato ou chinos
–  Meias
–  Sapatos, botas ou mocassins
Em tons de azul, cinza, branco, castanho e/ou preto.
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“A primeira impressão é essencial”
Todos concordamos com isto. Mas como o fazemos? Como garantimos que estamos a causar 
uma boa primeira impressão? Primeiro, o básico. Cuide da sua higiene e certifique-se de que as 
suas roupas estão limpas. Barbeie ou corte a barba e aplique desodorizante. O mesmo vale para as 
senhoras, à parte do corte da barba, claro. 

Então, ainda sobre o tópico de higiene. E perfume e aftershave? Deve saber que muitas pessoas acham 
perturbador se alguém aplicar uma dose pesada de perfume ou aftershave. Tenha em mente que mesmo 
uma pequena quantidade de produtos de higiene perfumado pode infligir desconforto em outros.

Bem, está limpo e fresco. O que mais se pode fazer para causar uma boa primeira impressão? Chegue 
a horas! Na verdade, devia chegar cedo para ter certeza de que é o primeiro. Faça os preparativos, faça 
café, prepare o chá, pegue água gelada, certifique-se de que há copos e assim por diante. À medida 
que os participantes começam a aparecer, seja atencioso e amigável, ofereça café ou chá. Não precisa 
de fazer conversa de circunstância, a não ser que esta surja naturalmente, apenas certifique-se de que 
estão confortáveis. 

Certifique-se que saúda pessoalmente cada pessoa presente na sessão. Sorria e olhe as pessoas  
nos olhos. Cumprimente-as com um firme aperto de mão e repita os seus nomes na introdução.  
Faça cada pessoa sentir-se importante e que está particularmente feliz em conhecê-la. 

“Fale sobre os seus sentimentos”
Para esclarecer, não fale das suas emoções mais profundas e pensamentos íntimos. Mas expressar 
sentimentos de excitação e nervosismo no primeiro dia de formação, pode ser uma boa maneira de 
nivelar a relação entre si enquanto formador e o grupo de participantes. Imagine como estão nervosos 
e até um pouco assustados. Pode ajudá-los a relaxar e tornarem-se mais recetivos à aprendizagem 
quando sabem que você também está nervoso. Mas lembre-se que o sentimento mais importante 
para mostrar é excitação. 

“Use bons recursos visuais”
Para cativar o grupo, você precisa planear a utilização de recursos visuais desde o início. Pode ser 
desinteressante começar com um discurso. Por isso, é necessário planear cuidadosamente a utilização 
de uma variedade de ajudas visuais. Talvez possa preparar o apresentação em vídeo de si mesmo,  
um chamado Pitch no Elevador? 

Em seguida, você segue em frente com recursos visuais para o conteúdo da sua apresentação. Pode 
alternar entre uma apresentação Powerpoint, quadro branco, folhetos e pequenos vídeos engraçados 
para manter o espírito.     
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“Preste atenção ao público”
Na próxima fase, prepare o que vai dizer, como vai usar os recursos visuais, como causar uma boa 
primeira impressão e expressar os seus sentimentos sobre estar nervoso e empolgado. Agora a 
formação pode começar. A sua tarefa é conectar-se com o seu público e ajustar em conformidade a 
sua postura de apresentador. É fácil esquecer a relação interpessoal que é crucial para alcançar um 
bom resultado de formação. Por outras palavras, você precisa estar multifocado. Deve manter-se 
na tarefa com a sua apresentação e os seus objetivos de formação, mas também ser sensível ao 
público. ‘Cativou-os!’? Consegue ‘Mantê-los motivados!’? E por último, ‘Convenceu-os!’? Não saberá 
isso a não ser que preste atenção ao seu público.  

“Fale com entusiasmo e articule com clareza”
É importante que pareça entusiasmado e que faça articulações claras, mas poderá perceber que 
isso é mais fácil dizer do que fazer, a não ser que se prepare e pratique. Já se ouviu a fazer uma 
apresentação? Parece tão entusiasmado como pensa ou a sua voz entra num tom um pouco mais 
monótono à medida que avança? Já alguma vez se sentiu a deslizar para um tom de voz murmurante? 
O risco para isto é iminente. Aqui ficam algumas dicas preventivas:

 –  Conheça bem o seu assunto.

 –   Conheça o seu público – se possível, obtenha algumas informações sobre o grupo com 
antecedência.

 –  Pratique em frente a um espelho.

 –  Filme-se a fazer uma apresentação e monitorize o seu progresso.

 –  Divida a sua apresentação em partes mais curtas.

Boa sorte a ensaiar e a melhorar as suas competências de apresentação. Agora, para algo completamente 
diferente. Segure-se firme!
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4.2 Como facilitar 

Como formador, o seu trabalho é facilitar as sessões de formação. Esta não é uma tarefa para assumir 
sem estar preparado. Caso contrário, em breve sentir-se-á como se fosse atirado para o fundo de uma 
piscina sem saber nadar. A preparação é a chave. Aqui estão algumas dicas gerais, mas úteis sobre 
como preparar e implementar a facilitação. Além disso, conhecerá um arquiteto, um piloto e um guia. 

O que é facilitação? A facilitação é, na verdade, completamente diferente da apresentação. Como 
facilitador faz parte do grupo e todos os membros são igualmente importantes. O seu papel no grupo é 
cuidar das regras. Você pode ser responsável por estabelecer como o grupo deve comunicar, e quando e 
por quanto tempo deve ser o intervalo. Você também pode precisar de organizar as sessões e determinar 
o conteúdo das sessões, bem como quais os métodos a utilizar em atividades de brainstorming.

Isto é fácil quando se tem um bom grupo para trabalhar. Cabe-lhe a si mantê-los interessados e abertos. 

O elemento mais importante para garantir que o seu apreço genuíno pelos participantes é conhecê-
los antes do início do programa de formação. Pode preparar-se, descobrindo que tipo de deficiência/ 
condição de saúde os participantes têm. Se são um grupo homogéneo em que têm um mesmo tipo 
de deficiência/ condição de saúde ou se é um grupo misto com diferentes tipos de deficiência? Para 
melhor se preparar para isto, é necessário fazer uso dos conhecimentos adquiridos no módulo 1 
deste curso. Aqui aprendeu sobre diferentes tipos de deficiências, mas o mais importante, aprendeu a 
ter uma mentalidade inclusiva.

Além disso, o módulo 4 sobre comunicação será útil para efeitos de facilitação. É necessário saber 
como se adaptar à forma de comunicação de cada participante, a fim de considerar plenamente a 
sua expressão e as suas indicações. Além disso, a sua forma de comunicar reforçará o sentimento 
de respeito mútuo, liberdade de escolha e de expressão dentro de uma atmosfera segura, previsível 
e positiva. Desta forma, a sua facilitação aumentará a oportunidade do participante de fazer as suas 
próprias descobertas e aprender capacidades e competências valiosas.    

Quais são as qualidades de um facilitador

O facilitador demonstra uma apreciação genuína pelos participantes. 
Não adianta fingir, a apreciação tem de ser real e sincera.

Posteriormente, consegue-se o respeito mútuo e a amizade real. Assegura-se a liberdade de escol-
ha e a liberdade de expressão. 

Considere importantes as expressões verbais dos participantes, bem como as suas outras indicações. 

Faça o seu melhor para criar uma atmosfera positiva.
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A preparação, através do seu conhecimento sobre os participantes, também fará parte do trabalho 
que se faz quando se organiza a formação. Isto será descrito em pormenor mais tarde neste módulo, 
e finalmente verá o quadro completo do que tem lido e aprendido durante este curso de Formação de 
Formadores.         

O arquiteto, o piloto, e o guia
...entram num bar.... Não, a sério, o facilitador assume estes três papéis no processo de facilitação.  
O arquiteto faz o planeamento e a preparação. O piloto controla as sessões e assegura-se de as 
manter no bom caminho. O guia é o porto seguro que demonstra confiança e liderança, mesmo que o 
grupo experimente turbulência. Lembre-se, o piloto e o guia são altamente dependentes do arquiteto. 
Isto significa que a fase de planeamento é crucial para o resultado final.

A fase do arquiteto de preparação e planeamento
Como facilitador, a sua tarefa é preparar sessões de formação que os participantes considerem 
motivadoras e interessantes. Dessa forma, os participantes aproveitarão ao máximo a oportunidade 
de aprendizagem que a sessão proporciona. A fim de fazer os preparativos, é necessário definir 
claramente o objetivo de cada sessão. Deve certificar-se de que todos os envolvidos na definição da 
formação partilham as mesmas expectativas. Quais serão as responsabilidades do co-formador e 
porquê? Quais serão as suas responsabilidades e porquê?  

Para o ajudar a obter uma imagem clara, será sensato estabelecer um objetivo claro para a sessão de 
formação. Será uma boa ideia definir uma estratégia de avaliação, a fim de acompanhar o resultado 
pretendido da formação. A forma que escolher para o fazer será orientada principalmente pelas 
necessidades dos participantes. Como pode certificar-se de que os participantes estão cientes do 
objetivo? E como pode envolvê-los no estabelecimento de um acordo sobre o qual o objetivo é atingido?

Na qualidade de facilitador da formação de co-formadores e de pares de referência, é necessário 
planear mais do que apenas o dia. A melhor coisa a fazer é planear previamente toda a sequência 
de formação. Isto permitir-lhe-á obter uma visão geral e controlo, e um efeito tranquilizador sobre 
os participantes. Além disso, como tem a visão geral, é livre de fazer ajustamentos e alterações 
necessárias à medida que a sequência de formação avança, sem perder o controlo sobre a forma  
de alcançar o resultado pretendido.
   
Desta forma, pode estar preparado para o inesperado. Poderá ficar totalmente aberto às necessidades 
dos participantes. Talvez tenha de abandonar o seu plano bem preparado, mas isso não faz mal 
porque está no controlo. Isto permite-lhe permanecer aberto, honesto, e autêntico para com os seus 
participantes. E este é o elemento mais importante da tarefa de facilitação, os participantes precisam 
de confiar em si para tirar o máximo proveito das sessões e da sequência completa de formação. 

Esperemos que agora compreenda que a fase de planeamento e preparação leva tempo. Por isso, 
certifique-se de que deixa tempo suficiente para isso. Lembre-se de deixar tempo para a avaliação e 
reestruturação do plano durante toda a sequência de sessões.
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O que caracteriza o processo de facilitação?

Conheça os seus participantes
–  Concentre-se nas pessoas e tente entender quem são.
–  Que tipo de deficiência tem cada participante?
–  Alguns deles já se conhecem?

Defina o propósito
–  Precisa de uma ideia clara do propósito da sessão.
–   Certifique-se de que todos os envolvidos na preparação da formação partilham as mesmas 

expectativas.

Estabeleça um objetivo claro
–   Defina uma estratégia de medição para monitorizar ou acompanhar o resultado pretendido 

com a formação. 
–   Certifique-se de que os participantes estão cientes do objetivo e que são envolvidos num 

acordo segundo o qual o objetivo é alcançado. 

Planeie para mais do que apenas o dia
–  Planeie toda a sequência de formação de antemão.

Prepare-se para o inesperado
–  Mantenha-se aberto às necessidades dos participantes.
–  Talvez tenha de deixar o seu plano bem preparado, mas tudo bem.
–  Mantenha-se aberto, honesto e autêntico com os seus participantes. 

A fase piloto do processo de facilitação
O processo de facilitação é composto por três partes. Para manter a analogia do voo, com a sessão a 
corresponder ao voo, a primeira parte é a descolagem, a segunda parte é o cruzeiro, e a terceira parte 
é a aterragem. Ou, sem a analogia, a introdução, a explicação e o desfecho. O piloto controla a viagem 
e mantém uma direção estável para chegar a tempo. O piloto também faz questão de fazer  
os preparativos necessários antes da chegada do grupo à sessão.
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Mas primeiro, a caminhada. Aqui ficam algumas dicas sobre o que o piloto deve preparar antes da 
descolagem:
 –   Certifique-se de que o espaço está limpo e arrumado.
 –   Faça chá e café e disponibilize chávenas.
 –   Certifique-se de que todos os folhetos e atividades necessários estão impressos e prontos 

para serem distribuídos.
 –   Obtenha um flipchart ou quadro branco, e diferentes marcadores de cor (que funcionem!).
 –   Verifique se o projetor funciona e se existe uma ligação online estável.
 –   Reúna com outros elementos que participam, por exemplo, um anotador, um controlador de 

tempo ou um técnico.

Agora, os participantes começam a chegar. O piloto saúda-os com um aperto de mão ou, em tempos 
de pandemia, com toque de cotovelo, sorriso, contacto visual e troca de nomes. O piloto repete o 
nome para reforçar a memorização. Por exemplo, “É um prazer conhecê-lo, Pedro. Pode sentar-se.”

A descolagem
Quando todos estiverem sentados, o piloto começa a sessão. Aqui ficam algumas dicas para fazer a 
descolagem e a subida o mais suavemente possível.
 –   Dê as boas-vindas ao grupo, dizendo o seu nome e contando algo sobre si.
 –   Apresente a agenda, explique o seu papel de facilitador e responda a perguntas. 
 –   Esclareça o objetivo do grupo e o caminho para lá chegar. 
 –   Aproveite para conhecer as pessoas do grupo fazendo um ou dois exercícios quebra-gelo.
 –   Familiarize o grupo com o conteúdo da sessão.
 –   Faça uma atividade de brainstorming sobre o tópico para identificar o nível de conhecimento 

dos participantes.

O cruzeiro
Quando o piloto atinge a altitude de cruzeiro, o piloto automático é lançado e o guia assume o 
controlo. Mas algumas questões ainda poderão surgir para o piloto resolver, por exemplo em caso 
de turbulência. Aí o piloto e o guia precisam trabalhar juntos. Os problemas têm de ser resolvidos 
de forma democrática. O guia garante que o processo é bem feito e o piloto lida com a correção do 
trajeto, e talvez uma mudança de direção, sem perder o rumo do alvo em vista. O piloto pode fazê-lo 
por causa do planeamento do arquiteto, e com a ajuda do julgamento relacional do guia. Certifique-se 
de avaliar o resultado da resolução de cada problema para o caso de ser necessário um ajustamento 
para futuras sessões.

O desembarque
O piloto permite ao guia saber que se iniciou a descida e o guia faz os preparativos necessários para 
a aterragem. O piloto assume e garante que os participantes resumem o que aprenderam e se isso 
correspondeu às suas expectativas. O piloto apresenta as medições da sessão, para mostrar que os 
participantes estão no caminho certo. Quaisquer alterações devem ser incluídas. Para fechar tudo, o 
piloto faz uma antevisão do conteúdo da próxima sessão e lembra ao grupo o resultado geral do curso. 

O piloto agradece ao grupo por estar presente e deseja-lhes um bom dia. O avião aterra em segurança. 
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A fase orientadora de implementação
Como já conhece da passagem acima, a principal tarefa do guia é durante a fase ‘cruzeiro’. No entanto, 
o guia está sempre alerta e pronto para intervir durante a descolagem e a aterragem, e durante o 
planeamento do arquiteto para garantir o bem-estar do grupo em todos os momentos. O superpoder do 
guia é a capacidade de adaptação. Trabalhar com pessoas com diferentes tipos de necessidades, devido 
a deficiências e incapacidades, isso é de uma importância excecional. Em suma, o guia lidera o grupo, 
transmite confiança, faz com que os participantes reflitam e participem nas atividades e práticas. 

No entanto, talvez queira refletir sobre como articular os três papéis diferentes ao mesmo tempo. 
Não há uma divergência específica entre os três quando estão ativos. Isso depende inteiramente de 
si. Quão bem você domina isto depende da sua capacidade de adaptação e da medida em que você 
resiste ou não à mudança. Felizmente, a sua capacidade de adaptação pode melhorar com a prática, 
reflexão e conhecimento. É precisamente isso que está a fazer agora, tomando este curso para se 
tornar um formador no programa Train the Competent. 

Os módulos 1–5 anteriores tornaram-no altamente capaz de se adaptar às necessidades das pessoas 
com deficiências e incapacidades. Além disso, irá continuar a desenvolver esta competência durante 
as futuras sessões desta formação. 

O procedimento de facilitação ficará incluído na secção relativa às técnicas de brainstorming. É útil 
iniciar cada secção com uma atividade de brainstorming sobre o tema em questão para descobrir 
o que os participantes já sabem. Todos os elementos do grupo que tem à sua frente têm algumas 
experiências e podem ter concluído programas de formação semelhantes. Ao pedir aos participantes 
que façam uma reflexão sobre as suas ideias com uma pergunta como “O que sabem sobre...?”, 
ficará com uma ideia do que já sabem (e não sabem). Isto poupará tempo precioso e permitirá que se 
concentre no conhecimento que eles não têm e desenvolvê-lo.

Adaptabilidade

Resistência  
à mudança
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4.3 Técnicas de brainstorming 

 Qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça quando ouve a palavra “brainstorming”? E qual é a 
segunda e a terceira? Se escrever as palavras e fizer um círculo em torno de cada uma, e depois ligar 
cada círculo com uma linha à palavra ‘brainstorming’, também ela circundada, você terá praticamente 
criado um modelo de como a maioria das pessoas vê o ‘brainstorming’, mas há mais do que isso.  
 agora vai ver o ‘brainstorming’ na perspetiva de facilitador.

O arquiteto planeia e prepara o brainstorming de acordo com as características do grupo: 
 –  Que assunto ou problema é apropriado para o brainstorming?
 –  Qual é o propósito de pensar neste assunto ou questão em particular?
 –  Qual a técnica de brainstorming que melhor se adapta ao grupo? (Ver lista abaixo)
 –  Porque é que esta técnica se adequa melhor ao grupo?
 –  Definir o número de participantes adequado para fazer o brainstorming em grupo pequeno.
 –  Fazer um calendário ajustado às necessidades dos participantes.
 –  Decidir a que horas o brainstorming deve ser agendado durante a sessão de formação.

O piloto faz todas as adaptações práticas e mantém a estrutura.
 –  Reunir todos os materiais necessários (post-its, folhetos).
 –  Certificar-se de que todas as mesas estão equipadas com canetas, marcadores, papel.
 –  Comunicar com clareza o que os grupos irão fazer.
 –  Comunicar com clareza o plano para pausas.
 –  Lembrar os participantes das regras de comportamento em grupo.
 –  Demonstrar o que o grupo deve fazer.
 –  Iniciar o processo em grupo. 

O guia atende e ajusta-se às necessidades do grupo e às necessidades dos indivíduos.
 –  Observar o grupo.
 –  Observar cada indivíduo.
 –  Observar as interações.
 –  Caminhar pela sala entre as mesas de grupo.
 –  Analisar – o que vai acontecer a seguir?
 –  Intervir se necessário.
 –  Responder a perguntas.
 –  Fazer perguntas para manter o participante no caminho certo.
 –  Nunca perder a sua visão geral.
 –  Sentir a atmosfera.
 –  Fazer os ajustes necessários.
 –  Conferenciar com o piloto para se manterem alinhados.
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Como pode ver, o guia está muito ocupado durante o brainstorming. O arquiteto deve considerar isto 
cuidadosamente durante o planeamento. Realisticamente, por quanto tempo o guia é capaz de ficar 
alerta? Como será todos eles, o arquiteto deve saber, certo? 

Há inúmeras formas de fazer uma sessão de brainstorming. A lista de sugestões abaixo não é exaustiva, 
por isso confira a seguinte referência:
https://online.visual-paradigm.com/knowledge/brainstorming/brainstorming-toolkit/ 

(consultado a 24 de janeiro de 2022). Aqui encontrará mais ideias e poderá escolher a técnica mais 
adequada para o seu grupo.

4.4 Reflexão

Apresentar materiais pode fazer parte do processo de facilitação. Pense em como as duas 
abordagens diferem e se assemelham uma à outra.

À medida que passou por este curso, tem-se confrontado com diferentes formadores nos papéis de 
apresentadores e facilitadores. Pense em como reconheceu as diferentes estratégias que eles usaram. 

Pense no que aprendeu durante este curso de formação, módulos 1 a 5, e reflita sobre como pode facilitar 
uma sessão de brainstorming para acomodar as diferentes necessidades que os participantes podem ter.  

‘Mapa mental’ tradicional

‘Os 5 Porquês’ encontrar a razão principal para uma questão

‘Seis chapéus de pensamento’ aborda todas as formas de olhar para um problema

‘Round-Robin’  inclui todos, ninguém pode esconder-se

Análise SWOT ajuda o grupo a focar-se em elementos positivos  
e negativos da questão

‘Star bursting’ estratégia geradora de pergunta que inclui: O quê,  
porquê, quem, onde, quando e como

https://online.visual-paradigm.com/knowledge/brainstorming/brainstorming-toolkit/
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5. Ferramentas do formador
Até agora leu e aprendeu a teoria sobre como se tornar formador no programa Train the Competent. 
Este capítulo irá fornecer-lhe informações práticas sobre as suas ferramentas de Formador. Nas suas 
funções de formador, trará sempre a mala de ferramentas consigo. O seu conjunto de ferramentas 
contém uma variedade de ferramentas verbais e comunicativas, porque a comunicação é, sem dúvida, 
a sua ferramenta mais importante. Tenha em mente que as apresentações visuais e escritas também 
são tipos de comunicação. A sua mala de ferramentas é aplicável em todas as abordagens que pode 
escolher para a formação, quer esteja a apresentar, a facilitar ou simplesmente a ter uma conversa 
com os participantes durante a pausa para café.    

5.1 A Mala de Ferramentas do Formador

As ferramentas verbais – o que pode dizer, como e porquê.
Imagine-se a dar formação a um grupo no Módulo 2 sobre Autoconhecimento e Autorreflexão. 
Pretende fazer com que os participantes façam um brainstorming ou explorem o modelo da 
“Qualidade de Vida”.

Começa-se com uma pergunta “O que é qualidade de vida?”. O grupo dá algumas respostas, mas 
quererá que explorem isto. Então, coloca uma pergunta clarificadora: “O que acham que Qualidade 
de Vida significa exatamente?” À medida que o grupo pondera isto, pode optar por abordar com uma 
pergunta específica “Como veem se alguém tem uma boa Qualidade de Vida?” Quando alguém dá 
um exemplo, reformula-se a declaração para estabelecer um entendimento comum. Você diz: “Quer 
dizer que se alguém está feliz, tem boa qualidade de vida?” O participante confirma e você fornece 
feedback positivo ‘Obrigado, isso é muito interessante!’ 

Então percebe que alguém não está completamente envolvido no processo. Pode optar por se 
envolver e dirigir-se a este participante concretamente, mas tenha cuidado e esteja atento aos sinais 
negativos. Se optar por não se envolver, pode tentar o silêncio como uma forma de promover o 
envolvimento no grupo. O silêncio pode ser seguido pelo “Disco Encravado”, que apenas significa que 
pergunta novamente. O objetivo é restabelecer o foco no tópico inicial, e depois, você pode ajudar. Dê 
exemplos: “Sabem, noutro grupo mencionaram que se temos um emprego, temos boa Qualidade de 
Vida”. Quando alguém dá uma resposta a isto, dê um feedback positivo outra vez.

O grupo continua a explorar o tema, mas sente-se que estão a sair do contexto. Então também pode 
usar ‘Reenquadramento’: ‘Quem sente a necessidade de definir os limites para a discussão?’ Para 
esclarecer a necessidade de reformular pode usar o ‘Slowdown’: ‘Espere um momento, vamos vê-lo 
mais uma vez.’ Outra forma de abrandar é fornecer um “Resumo”. Isto ajudará a estruturar e a encerrar 
a discussão.   
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As ferramentas verbais – as perguntas, as boas e as más
As boas perguntas:
Estas questões permitem aos elementos do grupo fazer autodescobertas e explorar o caminho que as 
suas próprias ideias os levam. 
 –  Perguntas abertas – como as perguntas o quê e porquê?
 –  Questões neutras
 –  Perguntas que motivam os participantes
 –  Perguntas curtas, bem direcionadas e precisas
 –  Perguntas para todo o grupo e não apenas para participantes individuais

As más perguntas:
Estas questões levam o grupo na direção de uma determinada posição. Isto é lamentável, pois inibe e 
reduz a perspetiva dos grupos. 
 –  As perguntas retóricas
 –  Influenciar ou conduzir questões
 –  Perguntas fechadas
 –  Perguntas acusatórias
 –  Perguntas que só podem ser respondidas por um profissional

Questão

Ferramentas  
verbais

Resumos

Estruturar

Desacelerar

Reenqua- 
dramento

Feedback 
positivo

Exemplo
Disco  

encravado

Envolvi- 
mento

Reformular

Questão 
específica

Clarificar  
a questão

Endere- 
çamento 
correto

Silêncio
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As ferramentas não verbais – o que faz e o que não faz
A forma como se comporta durante a comunicação é importante. Como formador poderá ter de escolher 
cuidadosamente o seu comportamento para obter o melhor resultado nas sessões. Aqui está uma lista 
de exemplos de comunicação não verbal que deve considerar.

Escuta ativa: Quando estiver a ouvir ativamente, mantenha-se focado, presente e atento à pessoa 
que está a falar. Além disso, você espelha as declarações e o estado de espírito, e fornece resumos 
para manter a compreensão e perceção comuns. Não interrompa para declarar o seu entendimento, 
sentimentos ou desacordo sobre o assunto.   

Gestos de apoio: O contacto visual e acenar com a cabeça são gestos de apoio, mas não em 
combinação com a postura errada.

Postura: Você está relaxado, atento, inclinando-se ligeiramente para a pessoa, a um nível próximo do 
dos olhos. Não se sente com os braços cruzados ou com as mãos atrás da cabeça, inclinando-se 
para trás e com as pernas afastadas. E não se olha para a outra pessoa de forma depreciativa.

As ferramentas verbais – visualização, potenciando as verbalizações
A utilização de recursos visuais torna visível o fluxo de uma discussão, aumenta a concentração e  
a atenção. Aqui vão algumas dicas para tornar a visualização tão boa quanto possível para o grupo.

Os suportes de visualização devem garantir a visibilidade. Isto significa utilizar o tipo de letra 
com tamanho suficiente para que o participante que se encontra mais distante consiga ler 
confortavelmente. Certifique-se de que a sua escrita está correta e evite os sublinhados a vermelho. 
Coloque o texto numa disposição clara e simples, que seja fácil de compreender. A apresentação 
visual destina-se a apoiar a informação falada. Lembre-se de utilizar também várias cores. O preto  
é utilizado para escrever texto e o vermelho para destacar partes do texto.

Dicas gerais para visualização:

 –  As relações são traçadas da esquerda para a direita e de cima para baixo.
 –  Apresentar apenas um tópico ou pensamento por diapositivo. Deixe espaço para adições.
 –  Comece cada diapositivo com a barra de título no canto superior esquerdo.
 –  Para textos maiores, divida e apresente em conjuntos.
 –   Se estiver a trabalhar com post-its, cada ideia deve ser escrita num papel separado,  

para depois permitir organizar o conteúdo em grupos
 –   O papel a colocar no quadro de demonstração deve ser suficientemente largo para 

acomodar cinco cartões na horizontal.
 –   Certas cores podem ser associadas a certos significados. Por exemplo, o verde tem  

um aspeto positivo, enquanto o vermelho tem um aspeto negativo.
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6. Como organizar uma formação?
Finalmente, poderá ver o panorama geral. Agora vai aprender como a formação é organizada. 
De seguida, irá ver um exemplo de como preparar, ministrar formação e acompanhar sessões de 
formação para co-formadores e pares de referência.   

6.1 Preparação

Como mencionado anteriormente, a preparação é fundamental. Quando obtém uma atribuição como 
formador no programa Train the Competent, a primeira coisa que deve fazer é contactar o cliente e 
familiarizar-se com as suas necessidades e resultados esperados com a formação. O cliente precisa 
de pares de referência num contexto de trabalho, ou durante as transições entre casa e trabalho, ou 
principalmente em casa? Ou talvez o cliente precise de um apoio para um processo de procura de 
emprego.

O que fará a seguir é organizar um encontro com os participantes. É preciso familiarizar-se com as 
necessidades que têm, tanto como grupo como individualmente. 

Agora sabe o que o participante quer e o que precisam os participantes. A próxima coisa a fazer 
é definir objetivos e prioridades. Primeiro, estabelecem-se os objetivos de acordo com os desejos 
dos participantes. Depois, dá-se prioridade ao que é preciso para lá chegar de acordo com as 
necessidades dos participantes. 

Com base no trabalho que fez com a definição de objetivos e prioridades poderá agora fazer uma 
seleção da metodologia de formação. A variedade de ângulos de abordagem pode ser importante para 
alguns grupos, enquanto outros grupos precisam de estabilidade e rotina para alcançar o resultado 
necessário da aprendizagem. Talvez um grupo lucra com a aprendizagem baseada na atividade, e outro 
grupo prefira apresentações com um suplemento de vídeo e uma atividade ocasional. 

A partir de agora, está pronto para finalizar os detalhes da sua preparação. Com base no Manual de 
Atividades, escolhe o seu conjunto de conteúdos de formação. Sabe como a mensagem precisa de ser 
vista para chegar ao recetor. Por isso, prepare os seus PowerPoints, defina os momentos das pausas, 
prepare todos os materiais impressos e quando os irá distribuir, e prepare a sua abordagem de facilitador. 

6.2 Formação

No dia da primeira sessão de formação, certifique-se de que está tudo em ordem. Você conduz a formação 
conforme a planeou, mas atende às necessidades do grupo e faz os ajustes necessários. Facilita as 
atividades em grupo, os exercícios e o psicodrama de acordo com as necessidades dos participantes.

A par disso, certifique-se de tomar notas ou marcar na sua folha de dados observações importantes 
à medida que avança como forma de registo da sua estratégia de medição. Através de um formulário 
de avaliação, no final de cada sessão, os participantes atribuem uma pontuação a qual permite 
acompanhar os resultados de aprendizagem. 
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6.3 Acompanhamento

Após a formação, faça um memorando com base nas suas observações, notas e pontuações para 
avaliar a sessão e preparar a próxima. Para manter os participantes sintonizados entre as sessões, 
forneça-lhes trabalho de casa para que ensaiem o que aprenderam. Além disso, envie um memorando 
de coisas importantes para recordar ou preparar antes da próxima sessão. 

No período entre as sessões, certifique-se de contactar os clientes, para mantê-los a par da 
aprendizagem e desenvolvimento de competências dos seus participantes. Proporcione aos 
participantes a oportunidade de uma consulta consigo, entre sessões, para medir ainda mais o seu 
desenvolvimento.

6.4 Prática da vida real

Na última fase do programa de formação, é necessário conceber blocos de formação que sejam 
praticados pelos participantes em situações reais. Pode dar-lhes uma situação para trabalhar ou 
deixá-los trabalhar numa situação escolhida com base na sua vida real ou no seu local de trabalho. 

Por exemplo, o co-formador quase formado pode preparar um bloco de formação para implementar 
sob a sua supervisão numa próxima sessão de formação. No processo de preparação do co-formador 
está disponível para orientação e apoio durante a implementação.

Para o par de referência, a prática na vida real pode ser ajudar um colega a pedir almoço na cafeteria. 
Pode estar no local de trabalho para fornecer orientação e apoio durante a prática.

–  Reúna com clientes e participantes e identifique as suas necessidades.
–  Estabeleça metas e priorize
–  Seleção da metodologia de formação
–  Desenho do conteúdo da formação e detalhes técnicos.

Preparação

Formação

Follow-up

–  Atividade de Brainstorm
–  Apresentação e facilitação das dinâmicas e atividades de grupo
–  Registo de informações durante a formação e dar feedback depois
–  Avaliação do resultado da aprendizagem

–  Enviar memorandos e folhetos
–  Enviar trabalhos para casa
–  Consultas posteriores com clientes e participantes
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7. Como lidar com situações problemáticas?
Uau, o último capítulo! Está quase a terminar a sua formação sobre como se tornar um formador no 
programa Train the Competent. Daqui a pouco tempo, vai conduzir uma sessão de formação sozinho. 
Em primeiro lugar, aqui estão algumas dicas úteis sobre como lidar com situações problemáticas. 
É importante saber que irá definitivamente experimentar situações problemáticas, para que 
esteja preparado. Pode considerar este capítulo como uma enciclopédia e é aconselhado a usá-la 
cuidadosamente durante o seu trabalho como formador.     

7.1 Cenários com possível solução 

Imagine isto:
No seu primeiro dia de formação, pode sentir-se nervoso e stressado. Além disso, o seu portátil 
avariou... Não tem apresentação porque a guardou apenas na sua unidade local. 

Eis o que pode fazer:
Quando preparar a sessão de formação, envie as apresentações e o seu plano para o seu próprio 
e-mail. Então terá uma solução de retaguarda. Também pode guardá-lo no Google Drive ou noutras 
soluções Cloud.

Imagine isto:
Descobre que o grupo não chega a tempo, 2-3 participantes estão presos num engarrafamento. 

Eis o que pode fazer:
Inicie uma discussão bem-humorada de introdução com o grupo presente. Depois, na sua cabeça, 
reestruture os tempos do plano. O tempo pode ser cortado do tempo previsto devido a um “incidente 
inesperado”. Quando os últimos participantes chegarem, deixe-os entrar na discussão, termine-a de 
uma forma boa e comece do início com a atividade de brainstorming. 

Imagine isto:
O grupo aparece a tempo, mas os participantes não acreditam que possam tirar alguma coisa da 
sessão. Acabam de lhe dizer que lhes foi pedido para realizarem a formação sem que tivessem 
vontade de a frequentar.. Falta motivação e falta o interesse.

Eis o que pode fazer: 
Para as sessões de formação pode preparar atividades divertidas como quebra-gelos, histórias, 
role-play para abrir horizontes e muitos exercícios que provocam sorrisos e os fazem rir. Lentamente, 
entrarão nos eixos e poderá começar a desenvolver o conteúdo  da sessão.

Imagine isto:
Dois ou mais dos participantes estão a falar em segundo plano. Não se estão a concentrar no 
trabalho do grupo. 



140O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo,  
que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável  
por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

Eis o que pode fazer: 
Podes abordá-los e dizer: “Conta-nos a tua história, estou interessado em ouvir as tuas ideias.” Pode 
não haver uma história para ser partilhada. A questão, eventualmente, ficará resolvida e começarão a 
prestar atenção. No caso de continuarem a conversar, reorganize o grupo.

Imagine isto:
Tem um participante “especialista”, que acredita conhecer todo o conteúdo melhor do que você e que 
todos os outros. Você recebe deste participante um comentário ou história relacionado com cada 
tópico que apresenta. 

Eis o que pode fazer:
Dê o palco ao participante, com um conteúdo definido para dirigir. Depois peça feedback aos restantes.

7.2 Situações problemáticas e soluções potenciais

Problema: faz uma pergunta, mas não obtém resposta.
Em casos como este, é necessário parar e pensar na forma como formulou a sua pergunta. Fez a 
frase de acordo com as necessidades do participante? Tente reformular a pergunta e dê um exemplo 
para a colocar no bom caminho. Também pode perguntar um a um se a compreenderam. 

Outra possibilidade é dividir o grupo em pequenos grupos e deixá-los discutir a pergunta em conjunto. 
Para alguns grupos, as piadas e o humor podem funcionar como uma forma de tornar a situação mais 
inofensiva. Para outros grupos, porém, as piadas e o humor podem infligir desconforto e frustração.   

Problema: faz uma pergunta, mas obtém demasiadas respostas.
Nestes casos, deve dar crédito por se terem envolvido. Depois deve ajudá-los a organizarem-se 
pedindo-lhes que levantem a mão e esperem pela sua vez. Talvez alguns dos participantes queiram 
vir à frente e escrever no quadro. Escreva uma resposta de cada vez. Depois pode pedir ao grupo que 
resuma ou categorize as respostas de acordo com a prioridade, e subsequentemente nomear as 3 
respostas mais importantes. 

Problema: faz uma pergunta, mas obtém uma resposta extensiva e inapropriada.
Um truque aqui é elaborar um resumo, onde reformula e diz: “o que quer dizer resumidamente é…”. Ou 
pode perguntar: “Como é que isso poderia ser dito em poucas palavras?” ou “Como é que o resumiria 
numa única frase?” Se isto não o ajudar, agradeça ao participante pela sua contribuição e siga em frente.

Problema: Tem faladores
Algumas pessoas têm dificuldade em estabelecer um limite nas suas respostas. Por isso, mais ou 
menos intencionalmente, prosseguem e nunca chegam ao ponto. O problema é interromper sem 
ofender o participante. O truque, nestes casos, será antecipar-se ao problema. Fale com o participante 
após a sessão e explique que precisa de um acordo sobre o que fazer nessas situações. Sugira que 
pode informar o participante sobre o tempo suficiente para falar e de que forma irá interromper para 
informar que o tempo dele está quase a acabar. Para terminar sem problemas o discurso, diga:  
“Muito bem, escreva-o, não se esqueça e voltaremos às suas perguntas mais tarde”.
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Problema: Utilização de telemóvel
Prevenção: Diga no início da sessão: “Por favor, desliguem os vossos telemóveis”. Se vir alguém ainda a 
usar o seu telefone, pergunte: “Está à espera de uma mensagem importante, ou de outra coisa qualquer?”.

A fim de explicar por que razão o uso do telemóvel é inapropriado, diga “Tenho a certeza que o 
incomodaria muito se o seu telemóvel tocasse, a mim também, por isso peço-lhe que o desligue”.

Problema: Crítica ou objeção
Quando sentir críticas ou objeções por parte dos participantes, a sua principal preocupação deverá 
ser a de não se envolver numa discussão defensiva. Em vez disso, faça o seu melhor para reformular 
o ponto de vista dos participantes e tentar alcançar um entendimento comum. Desta forma, o 
participante percebe que está a levar o assunto a sério em vez de o rejeitar. Ao lidar com objeções, 
deve primeiro sintonizar-se com o participante a nível emocional. Depois, procure compreender e ouça 
o que ele diz. Tente envolver o grupo na procura de soluções. A fim de evitar objeções, pode formular 
as suas próprias objeções e argumentar sob diferentes perspetivas antes mesmo de qualquer um dos 
participantes ter a oportunidade de falar.

Problema: Assumir o controlo
Tente um pouco de humor para se sair desta situação. Tenha cuidado para não parecer sarcástico e 
pergunte se o participante pode intervir e assumir, diga “Vejo que tem muita experiência nisto. Pode por 
favor assumir esta parte?”

Problema: Separação de grupos
O melhor conselho é reorganizar a ordem de lugares com uma atividade lúdica. Diga: “Continuaremos 
esta tarde com todas as pessoas sentadas onde não tenham estado sentadas ou ao lado de um 
participante com quem não se tenham sentado ao lado”. Por exemplo, que se levantem e se organizem 
de acordo com a altura, cidade natal, animais de estimação (“Todos os donos de gatos, venham e 
fiquem aqui!”).

Problema: Bode expiatório
Isto pode ser evitado na elaboração das regras comuns do grupo, que é formulado no início da sessão 
1. Todos podem cometer um erro, e não é importante quem o fez, mas que o grupo chegue a soluções 
comuns. Por favor, lembrem-se: O Formador não é a justiça!

Problema: Potencial erro do Formador
Tente resolver se, de facto, cometeu um erro. Peça desculpa e mostre-lhes que aprendeu com isso. 

Problema: Participantes interessados e desinteressados
Os participantes desinteressados podem precisar que lhes faça perguntas diretas e talvez durante as 
tarefas em pequenos grupos. Poderá ser uma boa ideia dar uma atenção extra a estes participantes 
durante os intervalos e abordá-los amigavelmente em situações de um para um. Durante as atividades, 
poderá dar aos participantes desinteressados tarefas especiais como o “papel de observador”, para 
que possam enfrentar o desafio de participar em atividades de grandes grupos. Tenha o cuidado de 
reconhecer os participantes interessados, mas impeça-os de ofuscar os desinteressados.
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Problema: Humor negativo no grupo
Pergunte a si próprio, por que razão isto é possível? Considere se se preparou de acordo com 
a motivação do grupo para a formação. Porque é que eles estão lá? Proponha uma atividade 
relacionada com a motivação deles para lá estar. E mais tarde poderá usar a possibilidade de 
mudança de humor como exemplo na formação. Os seus participantes irão sem dúvida encontrar 
problemas semelhantes quando forem co-formadores ou pares de referência. 

Problema: Duas pessoas estão ou vão entrar numa relação negativa
Regra número um: não tome partidos. Tem de permanecer neutro e apoiar ambas as partes na 
mesma proporção. O desacordo pode ser uma boa forma de criar novas perspetivas. Tente usá-la 
para aprender. Encoraje os participantes a fazer uma pausa na discussão, e a retomá-la durante o 
intervalo, na esperança de que o resto da sessão os faça esquecer ou mudar de ideias.  

Problema: Questões Técnicas
Chame o técnico. Precisa de saber de antemão quem é a pessoa, ou seja, para quem ligar quando  
a tecnologia falhar. Além disso, tem de chegar mais cedo, para ter tempo para uma eventual crise.  
Mas antes de chamar o técnico, tente reiniciar o sistema. 

Parabéns, completou a leitura deste manual. Está agora pronto para colocar em prática as 
aprendizagens realizadas. Desejamos-lhe boa sorte e muitos encontros maravilhosos com 
participantes que desejam tornar-se co-formadores ou pares de referência. Não se esqueça de quão 
importante e valioso é o seu trabalho, e que irá afetar positivamente a vida de muitas pessoas com 
deficiências e incapacidades, algumas das quais se debatem no trabalho e no dia-a-dia.

Obrigado por todo o seu trabalho árduo para chegar aqui.


