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RESUMO 

 

O objetivo deste resumo é desmistificar o coaching e, como ele pode ser aplicado em várias 

áreas da vida, sendo importante ter um profissional preparado para realizar o processo de 

coaching com confiança e de forma adequada a cada indivíduo. 

A palavra Coach não tem tradução para o Português. De acordo com Dutra (2010), existem 

várias versões sobre a origem do coaching, mas a mais coerente é a de W. Timothy Gallwey, 

pois o autor descreve como o jogador pode lidar com os obstáculos criados pelo seu próprio 

estado de espírito, o que leva a render muito mais do que normalmente. 

A autora refere-se a definição de coaching pela ICF (International Coaching Federation); 

coaching é uma parceria com clientes num processo criativo, provocador de pensamentos e de 

autoconsciência, que inspira os clientes  a maximizarem o seu potencial pessoal e profissional. 

Existe uma relação profissional de coaching quando o processo inclui um acordo comercial, 

que define as responsabilidades de cada parte. 

O Coach não é consultor, pois não tem a função de avaliar, dar conselho, desenvolver 

diagnóstico, emitir julgamento; no processo de coaching o coachee (cliente) verificará através 

de questionamentos quem ele é hoje, quais são seus valores e necessidades.  

Através de perguntas, o Coach  conduzirá o coachee a desenvolver seu autodiagnóstico e criar 

alternativas que o levem a ser quem realmente sempre quis ser. Após definição do objetivo e 

estratégia, o Coach acompanhará todo o processo de mudança ou aprendizado, apoiando e 

dando suporte necessário para que o resultado realmente ocorra e que seja da forma mais fácil 

e consistente.  

O Coach não é terapeuta, o processo de coaching não lida com questões psicológicas e 

emocionais; ao identificar o Coach deve encaminhar o coachee a um psicólogo.  

O coaching é sobre o que ele (coachee) quer alcançar, mas se o objetivo está voltado para 

quem o coahee quer ser, isto é mentoria. 

A autora argumenta que o processo de coaching, é como um processo de descoberta de 

recursos internos e de novas possibilidades, como um processo de ajudar a aprender. Sendo o 

coaching uma linguagem; quem quer que esolha usá-la, se comunicará melhor. 
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