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Gestão Educacional: Numa abordagem
moderna de gestão, como pode acontecer a transição de chefe a líder coach?
Ane Araujo: Essa transição implica em
um salto de consciência que altera irreversivelmente o modelo mental anGestão Educacional: Por que o coaching terior (que, no último século, oscilou
entre o autoritarismo e o paternalisé tão importante nos dias de hoje?
Ane Araujo: O atual cenário empre- mo). Essa nova consciência privilegia
sarial está passando por grandes outros valores como critérios de detransformações e, com esse impac- cisão. Por exemplo: liberdade, autoto, são geradas inúmeras exigências nomia e capacidade empreendedora
técnicas e comportamentais. As or- contrastam com hierarquia, conformiganizações precisam que suas lideran- dade e estabilidade no emprego.
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Elsevier), a psicóloga, consultora e coach Ane Araujo explica que coaching
é um processo que ativa as redes de
cooperação, possibilitando que o capital humano (intelectual, emocional,
energético) circule livremente dentro das organizações (escolas, empresas). "É uma ferramenta para lidar
com a diversidade e com a adversidade, tirando o máximo proveito das similaridades e das diferenças", afirma.
Confira entrevista com a autora:

Gestão Educacional: O que define o
Por que pode ser considerado um exercício de transformação?
Ane Araujo: Coaching é, antes de tudo, uma relação especial entre duas pessoas, que envolve um contrato de resultados e desenvolvimento
- de ambos. Enquanto o líder coach
se dedica a desenvolver cada colaborador, ele também aprende muito
sobre liderança. Isso ocorre porque cada pessoa é um ser único, vivendo uma situação única também.
Portanto, o líder coach que está
aberto a compreender a situação de
cada colaborador e a contribuir para
o seu sucesso e realização, evolui na
sua prática de liderança. Ele amplia a
sua visão da realidade, fortalece suas
competências relacionais e cria condições para o real envolvimento das
pessoas com a produtividade da organização. Não existe MBA que proporcione uma vivência tão rica.
coaching?

fin

Um parceiro para o seu sucesso (Ed.

ças se comprometam efetivamente com o desenvolvimento dos seus
colaboradores. A capacitação pura e
simples não é suficiente para preparar os profissionais para os desafios
que enfrentamos hoje. Precisamos
de profissionais com maior autonomia, capacidade de leitura da realidade e bom senso para tomar decisões
em cenários complexos. E isso só pode ser obtido através de um compromisso real dos líderes com o desenvolvimento das pessoas.

ra

gestor educacional ocupa
uma função de liderança, por
isso abordar o tema coach
pode ajudar o profissional dessa área
a conquistar melhores resultados em
sua administração. No livro Coach -

Gestão Educacional: Além de estar
motivado e comprometido, o que o
líder coach deve fazer?
Ane Araujo: O líder coach precisa
conhecer muito bem cada um dos
seus colaboradores, sua trajetória de
vida, sua base motivacional, perfil de
forças e preferências relacionais. Ele
deve conhecer muito bem a cultura
da organização e ser capaz de traduzir a visão de futuro da empresa em
termos de significado, engajando a
equipe naturalmente. Mas, acima de
tudo, ele deve ser capaz de estabelecer uma relação de confiança e responsabilidade, onde o diálogo e o
feedback sejam práticas incorporadas ao trabalho de equipe.

Gestão Educacional: Quais os benefícios da prática do coaching?
Ane Araujo: O maior benefício é o refinamento da liderança através do autoconhecimento, da construção de
relações de confiança e do fortalecimento do espírito de superação da
equipe. Os erros decorrentes do engajamento passam a ser considerados
como oportunidades de aprendizagem, e os conflitos são interpretados
como um elemento inerente ao trabalho de uma equipe que é estimulada a pensar de forma diferente e a
elaborar soluções criativas.
Gestão Educacional: É necessário
traçar um plano estratégico para
mudanças?
Ane Araujo: Sem dúvida, e a primeira
parte do plano é preparar os envolvidos para compreender que coaching
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Fonte: Gestão Educacional, Curitiba, ano 8, n. 88, p. 12-13, set. 2012.

