
 

COMPARTILHAMENTO DE 
OBJETIVOS PARA PARCERIOS 

 
 

ESTABELEÇA OBJETIVOS 
EM COMUM & ETAPAS 

PARA ALCANÇAR OS 
OBJETIVOS 

Pessoa com deficiência auditiva e 
parceiro de comunicação: Que situações 
de comunicação funcionam bem para 
ambas as partes? Onde vocês tem uma 
comunicação bem-sucedida? 

 

  

 

Para parceiro de comunicação: Que 
problemas cada um de vocês vivencia 
por causa da perda auditiva de seu 
parceiro? 

 

Para pessoa com deficiência auditiva 
e parceiro de comunicação: Quais 
problemas ambos vivenciam por 
causa da perda auditiva? 

 

Para pessoa com deficiência 
auditiva e parceiro da comunicação:  
Vocês podem nomear uma situação 
onde esperam melhorar sua 
comunicação? 



1. Reconhecer a perda auditiva, a limitação de atividades e restrições de participações impostas  
em cada um pela perda auditiva e o impacto emocional resultante disso. 

2. Reconhecer que a comunicação envolve parceria e aceitar uma divisão de responsabilidades e  
trabalharem juntos para melhorar a comunicação, e 

3. Estabelecer objetivos realistas de comunicação e determinar etapas necessárias para alcançar 
esses objetivos. 

Use as perguntas durante sua conversa com a pessoa com perda auditiva e seu parceiro de 
comunicação. Esse modelo fornece um guia para desenvolver sistematicamente os objetivos em 
comum e que beneficiem ambos. Trabalhar visando metas compartilhadas aumenta a 
probabilidade de sucesso na melhoria da comunicação. O GPS pode ser utilizado durante o 
processo de reabilitação,  antes ou depois da adaptação do AASI.  Também pode ser útil revisar o 
GPS depois que o paciente e seu parceiro tenham resolvido uma situação de comunicação difícil e 
estejam prontos para seguir em frente e abordar outra dificuldade.  

 

Lembre-se, essas perguntas são apenas uma estrutura para uma discussão construtiva. Demonstre 
curiosidade e realize perguntas abertas para explorar a perspectiva de cada um e entender o 
impacto da perda auditiva na vida diária de ambas as partes. Ao ouvir o ponto de vista de cada um, 
a concordância a respeito de metas comuns pode ser atingida e as etapas para alcançar essas metas 
podem ser identificadas e acordadas.   

Gostariamos de agradecer a contribuição de Jill Preminger, corpo docente e participantes dos seminários Enabling Communication 
Partnerships 2009-2010. 
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Compartilhamento de 
Objetivos para Parceiros 

A ferramenta Compartilhamento de Objetivos para Parceiros (Goal sharing for PartnerS – GPS) é 
um guia passo-a-passo desenvolvido para facilitar a discussão entre a pessoa com a perda auditiva 
e seu parceiro de comunicação para que eles estabeleçam objetivos de comunicação em comum. 
Esta ferramenta é baseada no instrumento COSI (Client Oriented Scale of Improvement) e no 
método da Escala de Objetivos Atingidos. O propósito do GPS é ajudar a pessoa com perda 
auditiva e o seu parceiro de comunicação a: 
 



 

QUE PROBLEMAS VOCÊS VIVENCIAM? 

OBJETIVOS COMPARTILHADOS 

ETAPAS EM DIREÇÃO AO OBJETIVO 

  

 

  
Pessoa com deficiência auditiva: COMO A PERDA 
AUDITIVA AFETA VOCÊ? 

 

  Pessoa com deficiência auditiva: COMO A PERDA 
AUDITIVA AFETA SEU PARCEIRO? 

 

Parceiro de comunicação: ONDE VOCÊ ACHA QUE A 
COMUNICAÇÃO SE DESENVOLVE COM MAIS FACILIDADE? 

 

Parceiro de comunicação: COMO A PERDA AUDITIVA 
AFETA VOCÊ? 

 

Parceiro de comunicação: COMO A PERDA AUDITIVA 
AFETA SEU PARCEIRO? 

 

DESENVOLVENDO OBJETIVOS COMPARTILHADOS 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

    

   

 

 

 

  
 

 
 

Pessoa com deficiência auditiva: ONDE VOCÊ 
ACHA QUE A COMUNICAÇÃO SE DESENVOLVE 
COM MAIS FACILIDADE? 

 

ETAPAS EM DIREÇÃO AO OBJETIVO 

OBJETIVOS COMPARTILHADOS 

 

QUE PROBLEMAS VOCÊS VIVENCIAM? 

 

Pessoa com deficiência auditiva: COMO A PERDA 
AUDITIVA AFETA SEU PARCEIRO? 

 

Parceiro de comunicação: COMO A PERDA AUDITIVA 
AFETA SEU PARCEIRO? 

 

Pessoa com deficiência auditiva: COMO A PERDA 
AUDITIVA AFETA VOCÊ? 

 

Parceiro de comunicação: COMO A PERDA AUDITIVA 
AFETA VOCÊ? 

 

Parceiro de comunicação: ONDE VOCÊ ACHA QUE A 
COMUNICAÇÃO SE DESENVOLVE COM MAIS FACILIDADE? 

 

b. Quando todos estiverem em casa, meu marido concorda em trazê-los um 
por vez, para conversar comigo no jardim – para eu ter conversas um-a-um. 


