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O coaching termo em inglês para treinamento que passou a ser utilizado para designar a 
atividade de ajudar pessoas a desenvolverem suas habilidades virou moda no País e pode ser 
usado no trato de adolescentes com dificuldades pessoais ou na escolha da carreira, 
asseguram profissionais da área. O presidente da International Coaching Federation (ICF) no 
Brasil, José Augusto Figueiredo, no entanto, vê a nova tendência com ressalvas, devido à 
informalidade do setor. 
 
Ele afirma que há várias pessoas no mercado se dizendo coachs que não fizeram nenhum 
curso ou especialização. 
 
Isso ocorre, em grande parte, porque não é uma profissão regulamentada. 
 
Para ele, o profissional malformado não age de má fé, mas, por não estar bem preparado, 
pode oferecer involuntariamente reflexões e sugestões que prejudiquem o jovem. 
 
“Temos grande preocupação com a qualidade pela qual esse processo (de coaching) é feito. 
Como é um novo nicho de mercado, não conseguimos avaliar se estão utilizando as 
ferramentas de forma correta. 
 
A nossa preocupação é porque a adolescência é uma etapa da vida em que o indivíduo está 
construindo a sua identidade e se o coach não trabalhar com isenção, que é a essência do 
coaching, e passar a influenciar a escolha desse adolescente, pode acabar prejudicando a sua 
autoimagem. O adulto sabe se defender de um mau profissional, mas no coaching teen, a 
preocupação é grande. Coaching não pode virar uma panaceia”, diz. 
 
O coordenador do curso de Psicologia da Universidade Estácio de Sá, Luis Antonio Monteiro 
Campos, explica que adolescência é um dos grandes momentos decisivos. É quando ocorre a 
quebra da imagem da infância e a pessoa passa a ter maior liberdade. 
 
Também é o momento da primeira grande escolha de uma pessoa: o vestibular. 
 
“Quando se escolhe uma carreira, o jovem está escolhendo os seus futuros pares, o meio que 
irá viver e a sua possibilidade de sustento. Muitos pais ficam tensos com a escolha dos 
adolescentes”, conta, apontando que, por medo, alguns pais e a mães acabam influenciando 
na escolha profissional de seus filhos. 
 
Além disso, as opções de escolha de carreira aumentaram consideravelmente em relação às 
antigas gerações. “Antes, a escolha era entre engenharia, direito, medicina e comunicação. 
Hoje, há áreas e subáreas já na graduação”, diz. 
 
Para Campos, o coaching está crescendo no Brasil por ser uma situação em que o adolescente 
pode falar o que quiser sem ser criticado e procurar a resolução de algo que o aflige sem 
precisar enfrentar grandes análises. “É um trabalho de acompanhamento”, afirma. Para 
Figueiredo, em busca de melhores resultados, o coach pode trabalhar em conjunto com 
pedagogos e terapeutas. 
 
Os pais também devem ser incluidos no processo, garante a coach Elaine de Oliveira, que 
trabalha há 15 anos na área. No entanto, ao envolver parentes sempre podem ocorrer 
problemas. 
 
“Tem casos que a família quer que o coach ajude ela a convencer o adolescente dos objetivos 
da família. Muitas vezes, contratam-no para mostrar que eles estão certos”. De acordo com 
ela, cabe ao profissional saber lidar com a demanda dos parentes do cliente. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 28, 29 e 30 maio 2010, Seudinheiro, p. 
B-16.   


