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Na corrida moderna para alcançar um bom desempenho no trabalho, 
com garantia de empregabilidade, muitos profissionais acabam por 
ter atitudes automáticas, seguindo cegamente o que lhes é solicitado. 
As demandas diárias podem levar as pessoas a valorizar atitudes que 
mais as prejudicam do que as ajudam.
O Baralho dos valores e atitudes profissionais foi desenvolvido 
para modificar esse cenário. Fundamentado na teoria da dissonância 
cognitiva, consiste em uma técnica para provocar a reflexão sobre os 
valores e as atitudes, promovendo um consequente reposicionamento 
dos profissionais no exercício de seu trabalho. 
Este instrumento é voltado a profissionais de recursos humanos, 
coachs e psicólogos que desejam uma ferramenta lúdica e eficiente 
para trabalhar com seus clientes. Trata-se de um valioso recurso para 
gerar o desenvolvimento profissional e organizacional.
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Introdução

Este baralho consiste em um  instrumento lúdico para tra-
balhar a reflexão e o reposicionamento de atitudes no trabalho. 
Fundamentado nos princípios da psicologia cognitivo-comporta-
mental, pode ser usado como uma técnica para discutir as ques-
tões relativas a atitudes e valores que estejam permeando a atuação 
profissional do respondente ou, ainda, de forma vinculada ao In-
dicador de Valores e Atitudes Profissionais (IVAP), como uma me-
todologia para a devolutiva dos resultados deste.

A partir da abordagem de um conjunto de atitudes e valores 
que o indivíduo esteja praticando em sua atuação profissional, o 
jogo possibilita uma reflexão sobre a origem dessas atitudes e valo-
res e permite a análise de seus reflexos, provocando, assim, uma 
tomada de novas atitudes diante do que foi observado.


