
para outras direções, o que fez com que
eu desistisse das minhas supostas ha-
bilidades com a mecânica. Embora eu
não tenha me tornado exímio naquela
atividade, as lições aprendidas naque-
le, e em outros momentos da minha
vida, mostraram a importância de ter
alguém que nos oriente, abra o cami-
nho e. mostre o valor de construir algo
por si próprio.

Ainda me recordo de que meu pai
alternava os momentos nos quais me
deixava errar e descobrir. Orientava de
forma precisa e também assumia o tra-
balho, mas sempre cuidando para que
eu o observasse e aprendesse como ele
fazia. Muitas vezes, ele provocava uma
situação para verificar como eu a resol-

veria. Foi, sem dúvida, um aprendiza-
do que carrego por toda minha vida.

CONSTRUÇÃO DO APRENDIZADO
Tomando esse exemplo, percebo que as
atividades de coaching estão numa rela-
ção que ora se aproxima e ora se diferen-
cia do processo educacional tradicional.
Na minha percepção, o processo de coa-
ching está diretamente relacionado a um
profundo relacionamento entre o orien-
tador e o orientado, em que o primeiro se
despe de uma postura que o distancia do
orientado (de dono da verdade e da ra-
zão) para uma postura de guia, de con-
dutor, colocando-se a serviço, construin-
do o caminho pelo qual o orientado irá
estabelecer o seu aprendizado.



Aqui cabe uma observação. Apesar
de ser o orientador quem guia o orien-
tado, a construção do aprendizado é res-
ponsabilidade e mérito do próprio orien-
tado. É ele quem vai traçar seu caminho
e assumirá os riscos e benefícios disso.

O método de coaching é estabeleci-
do por meio de um "contrato" entre o
orientador e orientado e segue uma es-
trutura bem estabelecida, na qual uma
pessoa se compromete a apoiar a outra
a atingir um resultado, seja ele de ad-
quirir competências e/ou produzir uma
mudança específica. É um compromisso
que vai além dos resultados. É um acor-
do com o indivíduo, com a pessoa como
um todo, seu desenvolvimento e seu su-
cesso. Pelo processo de coaching, novas
competências surgem, tanto para quem
exerce o papel de coach quanto para seu
orientado.

Não se trata apenas de competên-
cias técnicas ou capacidades específi-
cas, das quais um bom programa de
treinamento poderia dar conta per-
feitamente. Coaching é mais do que
treinamento, o orientador permanece
com a pessoa até o momento em que
ela atinge o resultado esperado em to-
da sua plenitude. É dar poder para que
o sujeito produza, para que suas inten-
ções se transformem em ações e resul-
tados efetivos. Aliás, a questão de re-
sultados é um fator fundamental no
coaching, pois o termo, por si só, pres-
supõe a obtenção de resultados claros,
negociados e dentro de uma dimensão
de tempo bem decretada. O contrato
de coaching prevê a possibilidade da
existência de mais de um coaching pa-
ra atender as necessidades do orienta-
do. É plausível, inclusive, a existência
de coaching simultâneos.

O QUE É E O QUE NÃO É COACHING?
O ICF (International Coaching
Federation) conceitua coaching como:
descobrir, esclarecer e ficar alinhado
com o que o orientado deseja alcançar;
encorajar a autodescoberta; trazer à to-
na as estratégias e soluções geradas pe-
lo orientado e mantê-lo como respon-
sável e encarregado pelo seu processo
de desenvolvimento. A essa definição
do ICF, podemos agregar outras mui-
to valiosas: é o processo de desenvolvi-

mento de competências; investigação e
reflexão que leva à descoberta de fra-
quezas e qualidades e ao aumento da
consciência de si.

Podemos dizer, ainda, que é um
método que ajuda a pessoa a mudar,
da maneira que ela quer, e a caminhar
na direção que ela quer ir; auxilia indi-
víduos e organizações a se desenvolve-
rem mais rápido e a produzirem resul-
tados mais satisfatórios; potencializa
escolhas e leva a mudanças; maximi-
za o desempenho das pessoas; mais do
que ensinar, o coaching ajuda os indi-
víduos a aprenderem.

O coach desenvolve todos os aspec-
tos da competência para que o líder
possa executar bem sua tarefa e, prefe-
rencialmente, atinja um desempenho
conhecido como peak performance. Ao
contrário dos workaholics, pessoas vi-
ciadas em atividades, a pessoa que tra-
balha em peak performance é focada
em resultados. O workaholic pode atin-
gir uma fase conhecida como burn-out
- que é o esgotamento de caráter físico,
intelectual ou emocional.

Já a pessoa em peak performance é
capaz de gerar resultados sem compro-
meter sua existência humana. O que
denota, portanto, é que o desenvolvi-
mento exigido abrange todas as áreas
da vida: profissional, financeira, física,
ontológica, social, relacionamento ín-
timo, intelecto, emocional e lazer. E é
justamente por atingir outros aspectos
do ser humano que o coaching desen-
volveu-se para além das competências
empresariais.

O processo de coaching pode ser
aplicado em diferentes áreas. Assim,
teríamos o coaching de vida; o execu-
tivo; o de carreira; de desenvolvimen-
to pessoal, que pode ser orientado para
criação de habilidades, de melhoria do
desempenho; de'desenvolvimento pes-
soal; de construção; o de desenvolvi-
mento em equipe e o coaching espor-
tivo. É fundamental que a atividade e
o processo de coaching sejam bem es-
truturados e desenvolvidos em empre-
sas, escolas e tantas outras áreas de
atividade, para que haja ganhos signi-
ficativos tanto no aspecto de resulta-
dos quanto no aspecto de crescimento
e desenvolvimento pessoal.

Text Box
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