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Apesar do coaching já ser uma prática existente há algumas décadas, mais 

recentemente ele tem tomado conta das conversas e aumentado o número de 

cursos e profissionais disponíveis. Como sou uma pessoa naturalmente 

curiosa, comecei a me questionar de onde vem este movimento e por que 

somente agora ele ganhou mais relevância no Brasil.  

 A origem do coaching ocorreu na década de 1950, como uma técnica utilizada 

por treinadores para motivar profissionais de esportes. Mais tarde, percebeu-se 

que era possível utilizar a técnica em benefício de outros profissionais. Hoje 

temos vários tipos de coaching disponíveis: individual, em grupo, na empresa, 

para o líder, assim como vários focos diferentes: carreira, vida, familiar, etc. 

Entendo que podem existir vários motivos para a emergência do coaching 

neste momento: a busca de respostas relativamente rápida (em relação a uma 

psicoterapia, por exemplo) e como uma alternativa de carreira para o Coach, já 

que permite que pessoas de diferentes profissões faça o curso de formação e 

torne-se um Coach.  

 Como psicóloga, sempre olhei o coaching com certo ceticismo, com o pré-

conceito de que pessoas que buscavam este tipo de serviço eram imediatistas, 

queriam respostas e orientações práticas e não tinham estrutura emocional 

para suportar um processo de psicoterapia. Esta percepção foi modificada com 

o estudo no grupo da ABRH. Entendi que um Coach ético não dá respostas ao 

Coachee, mas ajuda este a buscar as suas próprias formas de lidar com as 

situações. Imediatista sim, em comparação a uma psicoterapia de longo prazo, 

mas não necessariamente com uma conotação negativa. Hoje a realidade se 

apresenta de forma que precisamos nos organizar de forma rápida e focada. 

Um processo de coaching bem feito tem início, meio e fim, dá ao Coachee a 

segurança de que conseguirá vislumbrar saídas para seu(s) problema(s) em 

um prazo determinado, o que por si só já é muito terapêutico. Um processo de 

coaching também pode levar a uma psicoterapia, portanto podem ser 

complementares e não excludentes.  



 Outro fenômeno que pode ter contribuído para o aumento de profissionais 

trabalhando com coaching é a situação econômica do país. A recessão fez com 

que vários profissionais tivessem que buscar formas alternativas para seu 

sustento e muitos buscaram no coaching uma forma de continuar no mercado 

de trabalho. A alta demanda de profissionais na área aliada à possibilidade de 

que profissionais de diferentes formações sejam Coaches, fez com que os 

profissionais vislumbrassem esta formação como uma alternativa de carreira, 

uma saída criativa de uma situação que se apresentou diferente de suas 

expectativas.  

 Independente do caminho que levou o Coach ou Coachee em busca do 

coaching, é importante ressaltar que é fundamental a formação do Coach em 

uma instituição própria e reconhecida. A supervisão com profissional mais 

experiente torna-se imprescindível nos momentos iniciais do Coach e nos 

processos em que este encontre mais dificuldade, assim como a atualização 

constante em workshops, seminários ou grupos de estudo. Somente desta 

forma todos podem se beneficiar desta metolodogia, ganhando crescimento e 

evoluindo ao final de cada processo.  

  


