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O que se entende por 

competências de 

gestão de papéis de 

vida?

Como evitar o 

conflito entre 

diferentes papéis de 

vida?

As competências de gestão de papéis de vida incluem comportamentos,

hábitos e atitudes de reflexão e de planeamento, como considerar diferentes

papéis de vida (estudo, família, lazer, domestico, cidadania, …) - respetivas

tarefas e exigências, e distribuí-los no nosso tempo. Inclui também refletir

sobre o rumo que damos às diferentes esferas da nossa vida, articulando-as de

forma coerente com os nossos objetivos pessoais e com os objetivos e

expectativas dos ambientes em que nos movimentamos.

O desenvolvimento destas competências, permite-nos diferenciar papéis ou

funções que vamos assumindo, e identificar aqueles papeis e tarefas que são

mais salientes e definem melhor a nossa identidade em cada fase da nossa

carreira. Usar estas competências de gestão de papeis de vida dá suporte aos

processos de tomada de decisão e de construção de carreira, traduzindo-se em

percursos de carreira mais sustentáveis, pautados pelo equilíbrio e bem-estar.

O conflito de papéis de vida ocorre quando as exigências e tarefas de um papel

(ex., o profissional) interferem com a realização das exigências e tarefas de

outro papel (ex. lazer, familiar) também desejado pela pessoa. Conjugar

agendas de forma a corresponder às solicitações das diferentes esferas da

nossa vida, profissional, familiar, social ou de cidadania, sem que estas

colidam, ou sem que os esforços desta conjugação nos leve a permanentes

estados de tensão, desgaste físico e psicológico resultantes de stress ou

frustração, por ter que ceder constantemente em atividades desejadas e

prazerosas, exige que desenvolvamos de forma intencional e preventiva,

competências de gestão de papéis de vida. Estas competências podem ser

trabalhadas de forma mais preventiva, por exemplo, através da reflexão e

identificação dos papéis de vida que mais valorizamos e do foco que vamos dar

aos mesmos em diferentes fases da nossa existência; ou ainda, através do

envolvimento em atividades e experiências que permitam explorar tarefas e

exigências de cada papel de vida, de forma protegida. Por vezes, a gestão dos

papéis de vida também envolve competências de procura de ajuda legislativa

e/ou na nossa rede social, que ajudem a lidar com as exigências de diferentes

papéis, com problemas de gestão de tempo e espaços, e com a necessidade

de delimitar fronteiras entre papéis de vida e contextos onde estes decorrem.

A gestão das tarefas e obrigações do trabalho e das restantes esferas da

vida, garantindo o bem-estar físico e psicológico dos indivíduos, é um

dos desafios mais proeminentes da construção da carreira na atualidade.

A multiplicidade de oportunidades e contextos onde as pessoas podem

expressar os seus interesses e desempenhar papéis de vida, associada

ao ritmo acelerado que a sociedade de conhecimento promove nos

estilos de vida na atualidade, conduzem à necessidade de um

planeamento refletido e consciente do tempo e esforço empreendido

pelos indivíduos nos diferentes papéis de vida que vão desempenhando

ao longo da sua carreira.

Iniciamos 2018 com o Boletim de Carreira N.º 7 dedicado às competências de gestão de papeis de vida

Neste boletim, abordaremos as competências que podem ajudar a gerir papéis de trabalho e não trabalho, como

os familiares, domésticos, de lazer ou cidadania, de forma eficaz e integrada.



Tomar consciência sobre a forma como distribuímos os papéis
de vida no nosso tempo. pode ser um bom exercício para
promover as competências de gestão de papeis de vida.
Propomos-te que penses num dia típico da tua semana.
Identifica 5 dos teus papéis de vida mais salientes e atribui uma
cor a cada um (ex. trabalho-azul, estudos-verde, lazer-
amarelo, família-roxo, cidadania-rosa). No relógio real, estão
representadas as 24 horas do teu dia. Faz o registo das horas
que usas em cada um dos teus papeis de vida, pintando cada
hora com a cor correspondente ao papel de vida a que te
dedicas nessa hora. Pensa, depois, como seria usado o teu
tempo, num dia típico ideal e repete o processo no “relógio
ideal”. O que descobriste ao comparar os dois relógios?
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Afinal, como posso 

promover as 

competências de 

gestão de papéis de 

vida?

Ligações Úteis
Na Associação de Psicologia da Universidade do Minho, podes recorrer a

uma consulta especializada em Psicologia Vocacional e Desenvolvimento da

Carreira que pode ajudar-te a refletires e promoveres as tuas competências

de gestão de papéis de vida, apoiando a conciliação das diferentes esferas da

tua existência, num plano de carreira realista e parcimonioso. Poderás obter

mais informação em www.psi.uminho.pt

Em sites governamentais, ou associativos, podes consultar legislação,

iniciativas e medidas sociais e políticas que te podem apoiar na gestão de

tarefas e responsabilidades inerentes a diferentes papéis de vida. São

exemplos o site da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego

disponível em http://cite.gov.pt/ ou o site da iniciativa Banco do Tempo

promovida pela ONG GRAAL disponível em http://www.bancodetempo.net/pt/

Para desenvolver qualquer competência é importante cumprir três passos:

saber do que se trata, avaliar a nossa prestação nessa competência e refletir

sobre o uso que fazemos da mesma no dia-a-dia, ou seja, até que ponto a

colocamos em prática. Desta forma, desenvolver competências de gestão de

papéis de vida implica encarar a nossa carreira numa visão ampla. Requer

não só o planeamento dos papéis de trabalho, como também, a interligação

destes com os demais papéis e tarefas de desenvolvimento. Numa visão

preventiva, é importante trabalhar desde a infância a exploração das tarefas e

características de diferentes papéis de vida e como estes vão mudando ao

longo do ciclo vital, ajudando a desenvolver aspetos como a gestão de tempo,

a tomada de decisão, saber lidar com as consequências das suas escolhas,

ou promover o envolvimento em atividades de ensaio protegido de diferentes

papéis de vida com responsabilidades crescentes, estimulando a procura de

ajuda e estratégias para resolver situações de conflito. Estas competências

podem também ser trabalhadas em intervenções de carreira mais ao menos

estruturadas, individuais e de grupo, que permitam a transferência dessas

aprendizagens para situações de vida real e ao longo da carreira.

Por vezes, é importante uma intervenção mais remediativa para promoção

destas competências. Estas intervenções, em geral, implicam uma avaliação

rigorosa das dificuldades, e a necessidade de promover mudanças

comportamentais para resolver situações de conflito intra ou inter-papéis.

Frequentar programas de aconselhamento de carreira, com ajuda

especializada, pode ser um recurso importante na promoção destas

competências de empregabilidade e manutenção das mesmas no tempo.

Sugestão de Exercício


