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O PAPEL DO PSICÓLOGO NA 
SOCIEDADE ANGOLA  

DIÁLOGO 



“DECIFRAR” PESSOAS 

Pare, olhe e ouça (paciência e atenção) 

Entender as pessoas 

Revelar algo de si próprio 

Saber o que se está a procurar 

• O que compromete a objetividade 

• compromisso emocional 

• carência 

• medo 

• defensiva 

Seja objetivo 



 

OUVIR     
 

 
 

Sinto imensa alegria quando consigo ouvir alguém. 

Isso me coloca em contato íntimo com o outro e 

enriquece a minha vida. É escutando as pessoas que 

compreendo o relacionamento humano.  

Falo em escutar com profundidade, ouvindo as 

palavras, as nuances de sentimento e até mesmo o 

significado além do consciente.  

Quando realmente ouço uma pessoa, não só suas 

palavras, ela se sente gratificada e abre para mim o 

seu mundo. Pela minha atitude, ela é liberada da 

solidão.  

     Carl Roger “ Tornar-se Pessoas” 
 

 

 

 

 



 Não gosto de mim quando, de antemão, nem 
quero ouvir o que uma pessoa vai dizer; 

quando não ouço porque o que ela me diz 
ameaça o meu comportamento estabelecido; 
quando modifico o que ela me diz para meu 
próprio uso; quando penso em outras coisas 
enquanto ela fala ou construo minha resposta 

antagônica antes de ouvir o fim do seu 
pensamento.  

    Também gosto de ser ouvido. Gosto que me 
ouçam abertamente, sem aplausos ou 

censuras. Quando isto ocorre, a tensão se 
esvai e saem de mim os medos, as culpas, o 
desespero e a confusão que fazem parte da 

minha existência.  

 



 

• Ouvir somente com os ouvidos é uma 

coisa. Ouvir com a compreensão da 

mente é outra. Mas ouvir com o espírito 

não se limita a uma faculdade – nem ao 

ouvido, nem à mente. Ouvir com o espírito 

exige a vacuidade de todas as faculdades. 

E quando as faculdades estão vazias, o 

ser inteiro ouve. Há, então, uma 

compreensão direta daquilo que está bem 

na sua frente e que não pode jamais ser 

ouvido com os ouvidos ou compreendido 

pela mente. (Chuang Tzu) 



 
A Psicologia como Ciências 

 

No sentido etimológico, a psicologia seria a ciência da alma ou o 
estudo da alma. 

“A psicologia se desenvolveu a partir da biologia e da filosofia, com 
o objetivo de se tornar uma ciência que descreve como pensamos, 
sentimos e agimos.” (Myers, 1999, pág. 1).  

É a ciência que estuda os processos mentais (sentimentos, 
pensamentos, razão) e o comportamento humano e relações 
humanas. 

  

Psykhé - "alma",  Logos - "razão" ou "estudo“. 



 
A Psicologia como Ciências 

 
• Teles (2003) define a psicologia como a ciência que busca 

compreender o homem e seu comportamento, para 
facilitar a convivência consigo próprio e com os o outro. 

 
Para que se tenha noção da extensão do campo da Psicologia, eis 

algumas questões, que lhe são pertinentes: 

 

•Como aprendemos?  

•Como se dá o desenvolvimento físico, motor, emocional, social, intelectual 

da criança?  

•O que é a crise da adolescência?  

•Que fatores influem no desenvolvimento?  

•Que são emoções? Elas são inatas ou adquiridas?  

•Por que nos lembramos e esquecemos?  

•Como se desenvolve o pensamento?  



 
A Psicologia como Ciências 

 
• Qual a ligação entre pensamento e linguagem?  

• Como se dá a resolução de problemas?  

• Qual a influência do grupo sobre os indivíduos?  

• Como se desenvolve a personalidade? 

• Como se dá perceção?  

• Quais são os fatores responsáveis pelos diversos tipos de retardamento mental?  

• O que motiva o comportamento?  

• Como explicar as diferenças individuais?  

• Quais as causas dos desvios de comportamento?  

• Como atuar sobre o desajustamento?  

• Qual a influência dos valores e das atitudes na perceção dos indivíduos?  

• Como estimular a criatividade das pessoas? 

 



 
Objeto da Psicologia 

 

Comportamentos observáveis 
(Atos e reações visíveis) 

Comportamentos não observáveis 
(processos Mentais) 

 
Andar  
Sorrir 
Correr 
etc. 

Sentimentos 
Emoções 
Atitudes 
Pensamento 
Representações mentais 
Fantasias 
Percepções 

O objeto da psicologia é o estudo cientifico do comportamento e 
dos processos mentais e da relação entre eles. 

Estes comportamentos são observáveis e não observáveis.  



 
Áreas de trabalho da psicologia em 

Angola 
 

• Analisar 

• Compreender 

• Explicar/ prever 

 

Psicologia 
Organizacional 

• Criar ideias 
Claras 

• Aconselhamento  

• Prevenção 

• Socialização  

• Apoiar 

 

Psicologia 
Educacional 

• Aconselhamento 

• Cura 

• Educação 

Psicologia 
Clínica 
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Psicologia Educacional 

 Objetivos Instituições de intervenção 

•Promover o desenvolvimento e a 
maturação psicológica. 
•Intervir nas dificuldades de natureza 
mental e emocional. 
•Contribuir para a superação de 
dificuldades de aprendizagem e de 
adaptação ao contexto escolar. 
•Apoiar os agentes educativos nas 
questões psicopedagógicas: Processo 
de ensino-aprendizagem, currículos, 
relações processo-aluno, escola-
família… 
•Desenvolver e realizar a orientação 
escolar e profissional. 
 

 

Jardim-de-infância. 
Escolas e outras instituições 
educacionais. 
Internatos. 
Instituições de educação 
especial(NEE) 
Autarquias. 
Parcerias institucionais: 
territórios educativos, equipas 
de educação especial. 
Consultórios de orientação 
escolar e profissional.  
 

O Triunfo. Ser Professor.mp4


 
Psicologia Organizacional 

 Objetivos Instituições de Intervenções 

Analisar a estrutura e funcionamento 
das Organizações. 
Explicar e prever o comportamento 
dos indivíduos e dos grupos no interior 
das organizações. 
Analisar as relações formais e 
informais entre os indivíduos e o grupo. 
Estudar o clima, motivação e nível de 
satisfação dos trabalhadores. 
Analisar a relação entre as tarefas e os 
individuo 
Analisar os processos de liderança 
Participar no processo de avaliação 
institucional. 
Orientar processos de Seleção, 
recrutamento, formação.  

 
 
 
 
 
 

•Empresas. 

•Organizações governamentais e não-

governamentais 

Mr Holland - Adorável Professor -.mp4


 
Psicologia Clínica 

 
Objetivos Instituições de intervenção 

 

•Diagnosticar perturbações, 

dificuldades e problemas de natureza 

psicológica. 

•Realizar análise psicológica dos 

fenómenos psicológicos. 

•Desenvolver psicoterapias individuas 

e de grupo.  

 

•Hospitais gerais e psiquiátricos. 

•Clínicas privadas e consultórios. 

•Centro de saúde Mental. 

•Parcerias institucionais: saúde  

pública, educação especial. 

•Centro de apoios á 

toxicodependência. 

•Organismos prisionais. 



Formas de comunicação (intragrupal) 

• Debate rudimentar (defender pontos de vista, vencer os 
oponentes, choque de ideias) 

 

• Discussão educada 

 

• Discussão intencionada ou deliberativa (tomar 
decisões, acordos, definir prioridades) 

 

• Diálogo (explorar, descobrir, entendimento compartilhado) 



SER UM BOM OUVINTE 

Não interromper 

Mostrar empatia 

Aproximar-se fisicamente 

Ouvir com todos os sentidos 

Envolver-se 

Consciência da própria linguagem 
corporal 

Não permitir desvios (interrupções, 
divagações etc.) 

Falar de coisas da vida 

Levar em conta o contexto 

Livrar-se de distrações 

Receber e dar informações 

Saber fazer perguntas 

Prestar atenção nos hábitos 
reveladores do interlocutor 



FALE BAIXINHO... 
• “Alto deve ser o valor de suas idéias, 

Não o volume de sua voz... 
O mundo ouve mais quem fala baixo, 
Mas pensa alto... 
Enquanto Hitler gritava bastante... 
Ghandi falava baixo, 
Chaplin fazia cinema mudo 
Cristo não levantava a voz... 
Fale baixinho... 
Mostre que seu pensamento 
Caminha além de sua voz... 
Se os seus sonhos estiverem nas nuvens, 
Não se preocupe, 
Pois eles estão no lugar certo. 
Agora construa os alicerces.“           

 
             Prof. Hiano Burmester (2015) 



O que é competência? 
 

 

 



COMPETÊNCIAS 

conhecimento 

• Saber  

• Aprender a 
aprender 

• Aprender 
continuamente 

• Ampliar 
conhecimento 

• Transmitir 
conhecimento 

• Compartilhar 
conhecimento 

 

 

habilidade 

• Saber fazer 

• Aplicar o 
conhecimento 

• Visão global e 
sistêmica 

• Trabalho em 
equipe 

• Liderança 

• Motivação 
própria 

• Comunicação 

julgamento 

• Saber analisar 

• Avaliar a situação 

• Obter dados e 
informação 

• Ter espírito crítico 

• Julgar os fatos 

• Ponderar com 
equilíbrio 

• Definir prioridades 

 

 

 

 

 

atitude 

• Saber ser e fazer 
acontecer 

• Atitude 
empreendedora 

• Inovação 

• Agente de 
mudança 

• Assumir riscos 

• Foco em 
resultados 

• Auto-realização 



GRATO PELA ATENÇÃO. 

 


