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Coaching 
Co-criação de Realidades  

Hoje, na minha prática e estudos de Coaching, vejo esta poderosa metodologia 

como uma arte e também como uma tecnologia subjetiva que facilita 

transformações pessoais e que auxilia grupos no alcance de seus objetivos. Mas 

além disso, vejo o Coaching como um espaço no tempo onde é possível co-criar 

novas realidades intencionadas para todos aqueles envolvidos no processo. Tanto 

para o Coach, quanto para o Coachee em direção ao um objetivo claro e específico. 

Neste espaço de co-criação e colaboração, é crucial que o Coach entenda que a 

transformação só pode acontecer para o cliente se o Coach for capaz de co-criar um 

relacionamento que permita que o cliente esteja em um estado de presença junto ao 

estado de presença do Coach. Para co-criar “sentido e significado” de metas e 

resultados futuros com o cliente e não para o cliente.  

Neste mesmo contexto, estou aprendendo a avaliar o meu estado de presença 

antes de qualquer sessão e exercitar minha escuta ativa para realmente escutar a 

outra pessoa e não apenas pensar que estou escutando. Sinto que a minha prática 

de Meditação diária contribui bastante para estes momentos. 

Assim como um alpinista que antes de escalar uma montanha precisa dos 

equipamentos adequados, mapas, ferramentas, guias e preparação, acredito que 

isso também acontece em um processo de Coaching. O Coach precisa de todos 

estes elementos e ir além. Além daquele pensamento que quer controle total sobre 

a sessão e os próximos passos. E além dos filtros e modelos de mundo já pré-
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moldados, principalmente no que tange ao desconhecido. Fazer amizade com o 

desconhecido, o inesperado, e apreciar os elementos surpresa ao longo das 

sessões é sem dúvida uma grande desafio, mas uma habilidade crucial que 

necessita de prática e coragem. São estes momentos que acredito serem os mais 

transformadores para o processo e para o Coachee.  

Os encontros em grupo me fizeram refletir sobre a natureza do processo e a 

importância da confiança na base desta relação tridimensional Coach-Coachee- 

Coaching para que o mesmo possa fluir e se desenvolver a favor das intenções e 

objetivos propostos. A confiança Coach-Coachee-Coaching  emerge de um série 

de fatores, dentre eles o mais importante que considero é a empatia. Através da 

empatia é possível estabelecer uma comunicação cognitiva, energética, emocional e 

até mesmo espiritual se vista desta perspectiva.  

Estar consciente de mim mesmo, confiar no processo e respeitar a ecologia do 

coaching tem sido um dos meus objetivos com as sessões. Eles me lembram o 

quão difícil é não trazer o meu próprio "mapa" (projeções, crenças, memórias e etc) 

durante a sessão. Às vezes sinto que o meu impulso de certeza ou conclusão é 

muito forte e que eu tenho que pausar e me observar para não assumir ou supor o 

que o cliente está sentindo ou pensando. Por outro lado, minha abordagem para 

este tipo de situação é geralmente compartilhar o que estou sentindo sobre o tema, 

ou mesmo o sentido/significado que eu estou fazendo de uma palavra específica, 

frase ou contexto fornecido. E desta forma, perguntando ao cliente o que significam 

e combinando a minha percepção do que foi dito, eu identifico o que foi a minha 

intuição ou sentimento e o que não foi.

Em essência, participar e colaborar com outros indivíduos com o mesmo interesse 

me faz reconhecer ainda mais a minha responsabilidade como Coach de continuar 

trabalhando no meu próprio Autoconhecimento e desenvolvimento para que então, 

eu possa inspirar outros a fazerem o mesmo.  

Mantenho minha jornada com esta convicção, de que através do Coaching é 

possível co-criar transformações individuais que transformam o todo. E o todo, é 

este lugar onde existe uma resposta apropriada apenas esperando por uma sábia e 

oportuna pergunta. 

!2



!3


