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“Não se pode ensinar nada a um homem. Pode-se apenas ajudá-lo a
encontrar a resposta dentro de si mesmo”.
Galileu Galilei

“As mudanças de alto impacto vêm de dentro”.
Henry Mintzberg
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RESUMO

Este estudo fenomenológico foi desenvolvido com o propósito de ampliar a pesquisa empírica
sobre como a aprendizagem ocorre para clientes de coaching executivo. Embora o coaching
tenha se popularizado nos Estados Unidos e na Europa na década de 1990, o uso dessa
tecnologia no Brasil é ainda recente. Este estudo objetivou contribuir para o aumento da
literatura ao explorar o coaching de executivos pela ótica da aprendizagem de adultos e
verificar, a partir da perspectiva dos clientes, como ocorreu a vivência da aprendizagem. Na
perspectiva de aprendizagem para a gestão, o arcabouço conceitual envolveu dois campos de
conhecimento: o coaching executivo e a aprendizagem de adultos. A interseção desses
constructos representa o enfoque central da investigação empreendida: como os clientes de
coaching executivo descrevem suas experiências de aprendizagem. O resultado desse enlace
teórico foi contrastado com as competências da gestão, resultantes do estudo de Mintzberg
sobre o dia a dia da gestão. A coleta de dados foi orientada por metodologia qualitativa por
meio de entrevistas presenciais e em profundidade com 19 participantes. Os registros das
experiências pessoais de aprendizagem de cada cliente de coaching executivo foram
transcritos e analisados. Os seguintes grupos de análise foram identificados: Motivadores do
Engajamento, Conteúdo da Aprendizagem, Processo de Aprendizagem, Presença do Coach no
Apoio à Aprendizagem e Impacto na Gestão. A partir dos achados, cinco conclusões são
apresentadas, corroborando estudo anterior, e adicionam evidências sobre a aprendizagem
oriunda do coaching executivo e seu impacto na gestão: 1) no processo de coaching, as
motivações para a adoção da tecnologia requerem análise e critério; 2) a motivação para a
aprendizagem vem do cliente, em vez do coach; sendo a experiência de aprendizagem
dirigida pelo cliente; 3) por meio de reflexão e ação, os clientes de coaching criam
significados para suas experiências e podem rever ou expandir suas perspectivas de mundo,
de uma situação ou de si mesmos; 4) o relacionamento de coaching é profundo, baseado na
confiança e no respeito mútuo, apoia o cliente para que ele reflita em segurança, crie sentido
para suas experiências e aja; 5) os resultados de processos estruturados de coaching executivo
impactam a gestão. São apresentadas recomendações com o intuito de contribuir para a
expansão estruturada da tecnologia do coaching de executivos, a fim de beneficiar
profissionais, organizações e a sociedade brasileira.
Palavras-chave: coaching, aprendizagem de adultos, carreira executiva, competências da
gestão.
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ABSTRACT

This phenomenological study was developed for the purpose of expanding empirical research
regarding how learning occurs for executive coaching clients. Although coaching became
popular in the United States and Europe in the 1990s, the use of this technology in Brazil is
relatively recent. This study aims to contribute to increase the body of literature by exploring
executive coaching from the adult learning perspective and verify, from the executive
perspective, how the learning experience was. From the management learning perspective, the
conceptual framework involved two areas of knowledge: executive coaching and adult
learning. The intersection of these constructs represents the central focus of the research
undertaken: how executive coaching clients describe their learning experiences. The result of
this theoretical link was contrasted against management skills, which were determined using
Mintzberg's study on day to day management. Data collection was guided by qualitative
methodology through in-depth personal interviews with 19 participants. The records of the
personal learning experiences of each executive coaching client were transcribed and
analyzed. The following groups of analysis were identified: Engagement Motivators,
Learning Content, Learning Process, The Supporting Presence of the Coach in Learning and
Impact on Management. From these findings, five conclusions are presented which
corroborate prior study, and which add evidence regarding learning that comes as the result of
executive coaching and its impact on management: 1) in the coaching process, the
motivations to adopt technology require analysis and discernment; 2) the motivation to learn
comes from the client, instead of the coach, and the learning experience being directed by the
client; 3) through reflection and action, coaching clients give meaning to their experiences
and may revise or expand their perspective of the world, of a situation or themselves; 4) the
coaching relationship is deep and is based on trust and mutual respect, it supports the client so
that they can securely reflect, give meaning to their experiences and take action; 5) the results
of structured processes in executive coaching impact management. Recommendations are
presented with the intent to contribute to the structured expansion of executive coaching
technology so as to benefit professionals, organizations and Brazilian society.
Keywords: coaching, adult learning, executive career, management skills.

8

AGRADECIMENTOS

À Fundação Getulio Vargas pelo valor da experiência acadêmica vivenciada.
Ao Profº. Dr. Luis César Gonçalves de Araujo pela orientação decisiva que me ajudou
a definir o caminho para a busca de evidências sobre a prática do coaching de executivos em
empresas brasileiras.
À Profª. Drª. Fernanda Filgueiras Sauerbronn pela contribuição que suas observações
proporcionaram à versão final desta dissertação.
À Profª. Deborah Moraes Zouain e à equipe do Apoio Acadêmico da FGV/Ebape, em
especial ao Joarez de Oliveira, pelo apoio e compromisso com o aluno. À Claudia Ferreira e
ao Hugo Oliveira pelo suporte local na FGV Brasília (DF).
Ao Banco do Brasil e à Universidade Corporativa Banco do Brasil pelo contexto que
sempre me inspirou a ser um profissional melhor. Um agradecimento especial aos colegas
Marisalvo da Silva, Fernando Gaspar, Roberto Caixeta, Douglas Ramos e Júlio Reis pelo
exemplo, incentivo e orientação.
Ao Rhandy Di Stéfano e à Fátima Abate minha gratidão pela aprendizagem que
vivenciei no Instituto de Coaching Integrado em São Paulo (SP). A convivência com vocês
ampliou meus horizontes para iniciar e concluir esta jornada.
Aos coaches, que gentilmente empenharam-se em conseguir adesões de seus clientes
para as entrevistas, e aos clientes de coaching executivo entrevistados, o meu profundo
agradecimento pela disposição de compartilhar suas experiências. Sem o apoio de vocês o
projeto desta dissertação teria sido inviável.
À Anna Oliveira, à Fernanda Pecchio, ao Alsene Beserra e ao André Siqueira pelo
apoio decisivo na etapa da pesquisa de campo.
Ao Minervino Neto, à Silvia Carvalho e ao Murilo Freitas pela parceria e amizade.
À Dona Maria Carolina por sua presença amorosa, pela energia e força espiritual.
À Marisa, ao Tiago e ao Diego pela compreensão e paciência em todos os momentos
em que estive ausente para cursar, pesquisar e elaborar esta dissertação.

9

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Formalização do Processo de Coaching

16

Figura 2: Estrutura Conceitual

21

Figura 3: Situações de Desenvolvimento

28

Figura 4: Campo de Estudos do Coaching

29

Figura 5: Evolução do Coaching: Literatura e Pesquisa

30

Figura 6: Elementos Essenciais do Coaching

37

Figura 7: Níveis de Intervenção e o Escopo de Coaching

41

Figura 8: Relacionamento do Coaching com Outros Campos

42

Figura 9: Andragogia na Prática

57

Figura 10: Modelo Escalonado de Autodireção

62

Figura 11: Ciclo de Aprendizagem de Kolb

72

Figura 12: Aprendizagem em Circuito Único

78

Figura 13: Aprendizagem em Circuito Duplo

79

10

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Identificando a Vulnerabilidade ao Colapso

24

Quadro 2: Paralelo entre Coaching Executivo e Aprendizagem Construtivista

55

Quadro 3: Pressupostos da Aprendizagem Construtivista

56

Quadro 4: Projetando Experiências de Aprendizagem de Adultos

58

Quadro 5: Coaching: o Verdadeiro Herdeiro da Andragogia

60

Quadro 6: Conceitos-chave da Aprendizagem Autodirigida

61

Quadro 7: Perguntas Reflexivas para Hábitos da Mente

69

Quadro 8: As Competências da Gestão em Mintzberg

84

Quadro 9: Perfil da Amostra

91

Quadro 10: Termos-chave dos Temas Emergentes de Becker

96

Quadro 11: Grupos de Análise e Temas Secundários

102

Quadro 12: Competências da Gestão Emergentes dos Achados

134

11

SUMÁRIO

O PROBLEMA ................................................................................................... 13

2

1.1

Introdução ................................................................................................................. 13

1.2

Objetivo Final ........................................................................................................... 14

1.3

Questões a Serem Respondidas ................................................................................ 14

1.4

Definições de Termos Utilizados ............................................................................. 15

1.5

Conceituação do Serviço de Coaching ..................................................................... 16

1.6

Delimitação do Estudo ............................................................................................. 17

1.7

Relevância do Estudo ............................................................................................... 17

REFERENCIAL TEÓRICO ........................................................................ 21
2.1

Estrutura Conceitual ................................................................................................. 21

2.2

O Coaching Executivo ............................................................................................. 22

2.2.1 Desafios da Transformação Organizacional ......................................................... 22
2.2.1.1 Evitando o Colapso Organizacional ............................................................. 23
2.2.1.2 Novos Desafios da Gestão ............................................................................ 25
2.2.1.3 A Aprendizagem da Liderança ..................................................................... 26
2.2.1.4 Situações de Desenvolvimento ..................................................................... 27
2.2.2 Raízes Históricas do Coaching ............................................................................. 29
2.2.3 A Influência de Sócrates ....................................................................................... 30
2.2.4 O Coaching como Tecnologia .............................................................................. 34
2.2.4.1 O Coaching como Estilo de Liderança ......................................................... 37
2.2.5 Níveis de Intervenção e Escopo de Coaching ...................................................... 39
2.2.6 Contextos de Apoio ao Executivo ........................................................................ 42
2.2.6.1 Por Que Coaching para Executivos? ............................................................ 44
2.2.7 O Processo de Coaching Executivo...................................................................... 46
2.2.7.1 Coaching Executivo: um Continuum de Papéis ........................................... 47
2.2.7.2 Etapas de um Processo de Coaching ............................................................ 48
2.2.7.3 Os Coaches Executivos ................................................................................ 50
2.3

A Aprendizagem de Adultos .................................................................................... 54

2.3.1 Perspectivas da Aprendizagem Construtivista ..................................................... 55
2.3.2 Andragogia ........................................................................................................... 57
2.3.2.1 Da Andragogia ao Coaching ........................................................................ 59
2.3.3 Aprendizagem Autodirigida ................................................................................. 61
2.3.4 Aprendizagem Transformadora ............................................................................ 63
2.3.4.1 Educação para a Transformação Social e Práxis: Ação e Reflexão ............. 66
2.3.4.2 Reflexão Crítica e Aprendizagem Transformadora ...................................... 67

12

2.3.4.3 Promovendo a Aprendizagem Transformadora ............................................ 70
2.3.5 Aprendizagem Experiencial ................................................................................. 72
2.3.5.1 A Aprendizagem Experiencial e o Modelo de Coaching GROW ................ 73
2.3.6 Aprendizagem Reflexiva ...................................................................................... 75
2.3.6.1 Valores Humanistas e a Aprendizagem Reflexiva ....................................... 76
2.3.6.2 Aprendizagem em Circuito Único e em Circuito Duplo .............................. 77
2.3.6.3 Ação e Aprendizagem .................................................................................. 81
2.4

3

METODOLOGIA ........................................................................................ 85
3.1

O Método Fenomenológico ...................................................................................... 85

3.2

Tipo de Pesquisa ....................................................................................................... 86

3.3

Seleção dos Sujeitos ................................................................................................. 87

3.4

Perfil do Pesquisador ................................................................................................ 92

3.5

Coleta de Dados ........................................................................................................ 92

3.6

Tratamento dos Dados .............................................................................................. 94

3.6.1
3.7

4

5

As Competências da Gestão em Mintzberg.............................................................. 82

Análise e Classificação dos Dados ....................................................................... 96
Limitações do Método .............................................................................................. 97

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS ..................................... 100
4.1

Conclusões Gerais da Pesquisa .............................................................................. 100

4.2

Grupos de Análise Emergentes dos Dados ............................................................. 101

CONCLUSÕES .......................................................................................... 137

REFERÊNCIAS ................................................................................................ 143
APÊNDICE A ........................................................................................................................ 149
APÊNDICE B ......................................................................................................................... 151
APÊNDICE C ......................................................................................................................... 153
APÊNDICE D ........................................................................................................................ 154
APÊNDICE E ......................................................................................................................... 157
APÊNDICE F ......................................................................................................................... 158
APÊNDICE G ........................................................................................................................ 160

13

O PROBLEMA

O presente capítulo introduz o tema estudado, apresenta o problema de pesquisa que
originou esta dissertação, bem como o objetivo final e as questões respondidas. Os termos
utilizados são definidos e uma conceituação do serviço de coaching é apresentada, seguidos
da delimitação e do realce à relevância do estudo para a comunidade acadêmica e para as
organizações.

1.1

Introdução

Por que interessar-se pela tecnologia do coaching? Quais são os desafios
contemporâneos que as organizações enfrentam quando a questão refere-se à geração de
resultados por meio de pessoas? De que maneira o coaching pode representar uma tecnologia
de aprendizagem capaz de apoiar os gestores em seus desafios organizacionais?
A tecnologia do coaching é abordada nesta dissertação a partir da premissa de que a
gestão está relacionada à geração de resultados em diferentes perspectivas. Assim, a gestão
eficaz das competências de um executivo poderia otimizar os tradicionais fatores de produção
e potencializar o desempenho organizacional, a partir do desenvolvimento individual.
O coaching como tecnologia de desenvolvimento humano é uma prática encontrada
em Sócrates, na Grécia Antiga (ARAUJO, 2007). Uma cronologia dos últimos 40 anos,
encontrada em Lages & O’Connor (2010), revela que o coaching expandiu-se nos Estados
Unidos e na Europa na década de 1990 e que sua adoção no Brasil é ainda recente.
Lages & O’Connor (2010) retratam a situação atual do coaching a partir de uma
pesquisa com empresas europeias e americanas em que, dentre outras constatações,
evidenciou ser o coaching um meio eficaz para promover o aprendizado organizacional e que,
quando bem administrado, produz um impacto positivo nos resultados da organização.
Nesse sentido, a busca de evidências sobre a aprendizagem desencadeada por meio de
processos de coaching de executivos constituiu a essência da investigação empreendida e a
base para a formulação do problema de pesquisa que orientou esta dissertação.
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Acevedo & Nohara (2006) afirmam que o problema de pesquisa deve expressar
relações entre duas ou mais variáveis e estará “sendo formulado de forma científica se ele
estiver relacionado com a descrição de fenômenos, com relações de causa e efeito ou relação
entre fenômenos” (p. 27). O problema deve ser formulado de forma a ser testado. As autoras
chamam a atenção para o fato de que é necessário poder encontrar evidências empíricas sobre
as relações enunciadas na questão-chave de pesquisa.
Assim, o trabalho investigativo que fundamentou este relatório foi orientado pela
seguinte questão: como o coaching de executivos pode ser uma estratégia de
aprendizagem para a gestão?
Acevedo & Nohara (2006) também observam que o trabalho terá sido em vão se ao
final do relatório não se respondeu a essa pergunta.

1.2

Objetivo Final

O objetivo final deste estudo esteve diretamente relacionado ao problema de pesquisa
e almejou entender como o coaching de executivos pode ser uma estratégia de aprendizagem
para a gestão.

1.3

Questões a Serem Respondidas

Em busca do objetivo final, a coleta de dados foi orientada pela seguinte questão:
como os clientes de coaching executivo descrevem suas experiências de aprendizagem?
Para especificar a coleta dos dados, quatro outras questões foram utilizadas:
•

Que aprendizagem ocorre para os clientes de coaching executivo?

•

O que desencadeia a aprendizagem durante o coaching?

•

Como a aprendizagem ocorre?

•

Quais os possíveis benefícios dessa aprendizagem?
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1.4

Definições de Termos Utilizados

As definições que integram este capítulo introdutório foram elaboradas a partir de
pesquisas anteriores, evitando-se definições de dicionário, como segue:

Coaching: a palavra coach vem da Hungria do século XV, referindo-se à aldeia de Kócs,
onde eram construídas finas carruagens de quatro rodas, com o propósito de transportar
pessoas de onde estavam para onde quisessem ir. De modo similar, coaches executivos
facilitam o transporte de líderes organizacionais a novos níveis de desenvolvimento e
eficiência, por meio do processo de coaching (UNDERHILL, McANALLY & KORIATH,
2010, p. 35).
Coaching executivo: para efeito desta dissertação, definido como "um aprendizado pessoal
organizado, fornecido por um período específico de tempo para provocar a possibilidade de
ação efetiva, a melhoria do desempenho e/ou crescimento pessoal” (WITHERSPOON &
WHITE, 1996, p. 127, apud BECKER, 2007, p. 9, tradução do pesquisador).
Cliente de coaching: é quem recebe o serviço de coaching. Nesta dissertação, é o executivo e
não a organização patrocinadora, o superior hieráquico ou o gestor de pessoas.
Executivo: termo usado nesta dissertação para identificar a mulher ou o homem que
desempenha o papel de dirigente, administrador, gerente, gestor, chefe ou líder. Essas
denominações “passaram a significar praticamente a mesma coisa, e normalmente se referem
a cargos de chefia, distinguindo-se mais efetivamente por definições internas de cada
organização” (MOTTA, 2011, p. 65). Identificado também como aprendiz ou coachee.
Aprendizagem de adultos: utilizando uma abordagem construtivista, a aprendizagem é
provisoriamente definida como “um processo ativo no qual os aprendizes constroem novas
ideias ou conceitos baseados em seus conhecimentos atuais e anteriores” (KEARSLEY, 19942005, apud BECKER, 2007, p. 14, tradução do pesquisador).
Desenvolvimento de liderança: engloba uma ampla gama de oportunidades de
desenvolvimento para líderes nas organizações (cursos tradicionais de formação e coaching)
e, nesta dissertação, inclui o desenvolvimento gerencial e executivo (BECKER, 2007, p. 10).
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1.5

Conceituação do Serviço de Coaching

O serviço de coaching executivo é oferecido por coaches profissionais, externos ou
internos à organização, para o desenvolvimento de comportamentos mais eficientes. O
processo envolve aprendizagem e capacitação para a realização bem sucedida de metas
estratégicas. O processo é confidencial e normalmente formalizado por meio de um acordo ou
contrato de coaching, conforme exemplificado na Figura 1.

Contrato de Coaching
Nome do cliente: ______________________________________
Este acordo, entre o coach ______________________________ e o cliente acima citado,
começará em ___/___/______ e continuará por um período mínimo de três meses, com reuniões
semanais. O custo da reunião inicial será de R$____________ e o custo para os primeiros três
meses será de R$ ______________ por mês, a serem pagos antecipadamente no início de cada
mês.
Os serviços a serem prestados pelo coach ao cliente serão de coaching presencial ou por telefone,
sendo a estruturação da logística feita em conjunto com o cliente. Coaching não é consultoria,
terapia ou aconselhamento, e pode endereçar projetos pessoais específicos, objetivos
empresariais ou condições gerais da vida pessoal ou profissional.
Após a conclusão dos três meses, as reuniões de coaching serão mensais. O cliente e o coach
concordam em comunicar um ao outro, com 14 dias de antecedência, caso o cliente queira
cancelar ou adicionar outros serviços. Observa-se que os custos mensais serão calculados com
base na média de quatro semanas por mês.
O coach assegura ao cliente que todas as informações fornecidas no processo de coaching serão
mantidas em caráter estritamente confidencial.
Ao longo do relacionamento de trabalho, o coach irá engajar-se em conversas diretas e pessoais. O
cliente pode contar que o coach será honesto e objetivo ao fazer perguntas e solicitações. O cliente
entende que o poder do relacionamento de coaching pode ser concedido apenas pelo cliente e
concorda com o compromisso de agir para que o relacionamento de coaching seja poderoso. Se,
ao longo do processo, o cliente acreditar que o coaching não está funcionando como desejado,
comunicará sua percepção e tomará medidas para devolver o poder ao relacionamento de
coaching.
As assinaturas neste acordo indicam a plena compreensão e concordância das partes com as
condições acima descritas.
Brasília (DF), 10 de março de 2011.
__________________________
Cliente

______________________________
Coach

Figura 1: Formalização do Processo de Coaching
Fonte: WHITWORTH et al. (2007, p. 192, traduzido e adaptado pelo pesquisador)

Ennis (2002) recomenda que o coaching executivo não seja uma intervenção
autônoma que atenda às necessidades individuais ou ao prestígio de um executivo sem apoiar
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objetivos organizacionais. Para a autora, os benefícios do coaching executivo são
maximizados quando o processo está alinhado a uma proposta de desenvolvimento de
executivos, fundamentada na estratégia da organização.

1.6

Delimitação do Estudo

Esta dissertação explora a aplicação do processo de coaching executivo como
estratégia de aprendizagem para a gestão, a partir da perspectiva de quem vivenciou o
processo.
O estudo focalizou a apreensão das percepções peculiares de clientes de coaching
executivo sobre a aprendizagem resultante do processo de coaching. Assim, explorar o
processo de desenvolvimento de um gestor no dia a dia da gestão foi a principal motivação
para a realização da pesquisa de campo.
Não foi objeto de estudo a avaliação quantitativa ou qualitativa de possíveis resultados
obtidos em decorrência da referida aprendizagem. O tema escolhido reflete o interesse e a
motivação do pesquisador em aprofundar o entendimento do fenômeno a partir de evidências
da prática do coaching executivo como fonte geradora de aprendizagem para a gestão,
apoiado por fundamentos teóricos que confiram credibilidade e respaldo científico à
investigação.

1.7

Relevância do Estudo

Encontramo-nos num contexto social que tende a uma maior complexidade e, por essa
razão, tanto as organizações como as pessoas procuram capacitação para enfrentar a dinâmica
de mudanças. A tecnologia do coaching integra os vários recursos que podem ser utilizados
para aprimorar competências pessoais e organizacionais.
Nesta dissertação, as referências à atuação dos coaches permitem evidenciar um estilo
de comunicação e de relacionamento humano geradores de novas possibilidades para a
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liderança e o desenvolvimento de pessoas. A opção pela internalização de uma cultura de
coaching poderia contribuir para o aprimoramento de práticas organizacionais, com reflexos
em produtividade e competitividade.
No Brasil, as publicações acadêmicas enfocando processos de coaching ainda são
incipientes, o que evidencia carência de estudos sobre casos da realidade brasileira, não
obstante tratar-se de tecnologia antiga e com larga utilização em âmbito mundial (ARAUJO,
2007). Em consulta ao site da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações na
Internet, em janeiro de 2011, foi observada a existência de 25 trabalhos científicos que
traziam o termo coaching como assunto. Dentre estes, oito referiam-se a teses ou dissertações,
sendo que apenas dois tratavam do tema coaching executivo.
Da revisão da literatura, destacam-se os trabalhos de Becker (2007), em cumprimento
parcial dos requisitos para a obtenção do grau de Doutora em Educação pela The George
Washington University, USA, e de Snaiderman (2010), como requisito parcial para a
obtenção do grau de Mestre em Administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro. Ambos exploraram a relação dos constructos coaching executivo e aprendizagem.
Snaiderman (2010) confirmou em seu estudo que o coaching executivo gera
aprendizado individual. A partir dessa constatação, em suas considerações finais, a autora
afirma que “ainda existe uma zona obscura a ser entendida: como esse processo de
aprendizado na prática ocorre” (p. 100).
A dificuldade, segundo a autora, é consequência do processo em si, por ser
personalizado e individual. A autora conclui que “é consenso que o processo gera uma
profunda reflexão que proporciona não só autoconhecimento como se materializa em
mudanças de comportamento e posturas” (SNAIDERMAN, 2010, p. 100).
Em estudo anterior, Becker (2007) concluiu que “o coaching executivo oferece às
organizações uma estratégia sólida para a promoção da aprendizagem autodirigida e
transformadora de seus líderes” (p. 166, tradução do pesquisador). Dentre as recomendações
da autora estão:
a) a replicação do seu estudo com outras e mais diversificadas populações para
comparar e contrastar os achados (por exemplo, explorar como os clientes de
coaching experimentam a aprendizagem quando o coaching executivo ocorre
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principalmente via telefone ou quando os coaches executivos são internos à
organização).

Sugere,

ainda,

considerar

a

diversidade

demográfica

dos

participantes, orientação para a aprendizagem etc; e
b) comparar experiências de aprendizagem de clientes envolvidos em coaching
executivo como uma oferta independente versus clientes envolvidos numa proposta
mista de desenvolvimento de liderança e desenvolvimento gerencial (por exemplo:
incluir outros componentes tais como projetos de action learning, rodízio de
funções e treinamento em sala de aula).
Publicações periódicas nacionais já apontaram a tecnologia do coaching como
modismo. Numa crítica aos modismos organizacionais, Caldas (1997), no artigo “Santo de
Casa não Faz Milagre”, discorre sobre as condicionantes nacionais e implicações
organizacionais da fixação brasileira pela figura do “estrangeiro” e provoca uma reflexão
relativa à importação de tecnologia administrativa no Brasil. Para o autor,
nossas organizações transformaram-se em significativo nicho, no mercado
internacional para toda sorte de best-sellers de gestão, gurus empresariais e
modismos empacotados de mudança e intervenção organizacional
(CALDAS & WOOD, 1995). Reproduzindo nossa tendência nacional
recorrente da transposição inapropriada de conceitos (GUERREIRO
RAMOS, 1981, 1983) e modelos estrangeiros, nossas organizações acabam
sendo meras recipientes e reprodutoras de tecnologia alienígena (MOTTA &
CALDAS, 2006, p. 86).

O argumento apresentado por Caldas foi um dos pontos de reforço do interesse do
pesquisador em dedicar-se à replicação do estudo de Becker (2007), à luz das conclusões de
Snaiderman (2010), por sua abrangência e potencial de contribuição para a adoção crítica e
fundamentada do coaching executivo no contexto brasileiro.
Referendando essa escolha, Acevedo & Nohara (2006) atestam que “a ciência progride
com a contribuição de uma pesquisa em relação à outra. Os cientistas não trabalham de forma
isolada. Eles baseiam-se em trabalhos de outros cientistas” (p. 35).
Destaca-se o potencial de abertura deste estudo para futuras explorações, tendo em
conta a relevância do tema e a referida baixa exploração do assunto em pesquisas acadêmicas
nacionais.
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Resgata-se o destaque de Maximiano (1998) para o que o professor Albert Shapiro,
nos anos 70, definiu como requisitos para um projeto de sucesso:
a) feasible: um projeto deve ser factível;
b) fun: um projeto deve ser motivador; deve ser uma experiência agradável e
interessante;
c) future: um projeto deve ter futuro; deve proporcionar desdobramentos e a abertura
para novas explorações ou “produtos”, como publicações e pesquisas mais
avançadas; e
d) foco: um projeto deve focalizar um tema singular e muito específico.

Esta dissertação é o resultado do atendimento aos quatro requisitos acima, dada a sua
factibilidade, a motivação do pesquisador, o fato do tema proporcionar desdobramentos e
abertura para outras explorações, sendo singular e específico.
Este capítulo apresentou o problema de pesquisa, o objetivo final e as questões que
foram respondidas para o seu alcance. Foram estabelecidas definições de termos utilizados,
com conceituação do serviço de coaching, delimitação do estudo e apresentação de sua
relevância para ampliar a discussão sobre a evolução das práticas de gestão no contexto
brasileiro. Esses direcionadores justificaram o investimento de tempo e recursos para custear a
pesquisa empreendida, sendo atendidos os objetivos propostos.
Esta dissertação é composta por seis capítulos. O primeiro deles refere-se à introdução
e o segundo ao referencial teórico que sustentou o estudo. O terceiro e o quarto capítulos são
dedicados à metodologia empregada na pesquisa e à análise e interpretação dos dados. O
quinto capítulo apresenta as conclusões e as limitações detectadas neste estudo, bem como
traz a contribuição desta dissertação com sugestões para futuras pesquisas. Por fim, o sexto
capítulo traz o referencial utilizado. Acompanham sete apêndices.

21

2

REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo foi desenvolvido a partir da revisão da literatura concernente ao
fenômeno investigado. O coaching executivo, a aprendizagem de adultos e as competências
da gestão foram explorados a partir de publicações especializadas e de trabalhos acadêmicos
que articularam esses constructos.

2.1

Estrutura Conceitual

A estrutura conceitual desta dissertação centra-se na articulação de referenciais
teóricos do coaching executivo e da aprendizagem de adultos e seus impactos nas
competências da gestão em Mintzberg (2010).

Contexto: Aprendizagem para a Gestão
Coaching
Executivo

Aprendizagem
de Adultos

“Uma aprendizagem pessoal
organizada, fornecida por um
período específico de tempo para
trazer a possibilidade de ação
efetiva, melhoria do desempenho
e/ou crescimento pessoal”.
(Witherspoon and
White, 1996)

“Um processo ativo no qual os
aprendizes constroem novas
ideias ou conceitos baseados
em seus conhecimentos atuais e
anteriores”.
(Kearsley, 1994-2005)

Competências da Gestão
“Competências que
acompanham os papéis (do
gestor no dia a dia) da gestão”.
(Mintzberg, 2010)

Como o coaching de executivos pode ser uma estratégia de
aprendizagem para a gestão?
Figura 2: Estrutura Conceitual
Fonte: BECKER (2007, p. 6, traduzido e adaptado pelo pesquisador) e MINTZBERG (2010)
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A partir da exploração realizada no estudo de Becker (2007), a estrutura conceitual
proposta nesta dissertação objetivou ampliar a compreensão sobre como o processo de
coaching executivo pode ser uma estratégia de aprendizagem amparada em fundamentos da
aprendizagem de adultos.
Adicionalmente, o estudo que originou esta dissertação ampliou a exploração da
aprendizagem resultante daquele enlace, analisando seus impactos nas competências que
acompanham os papéis de um dirigente no dia a dia da gestão, conforme encontrado em
Mintzberg (2010).

2.2

O Coaching Executivo

2.2.1 Desafios da Transformação Organizacional

Atualmente, observa-se ênfase no discurso empresarial sobre a necessidade de
transformações para responder aos desafios do ambiente de negócios. A empresa que não se
transformar comprometerá sua sobrevivência. Essa necessidade reflete um desafio que gera
tensões e incertezas para pessoas e organizações. No entanto, “é no nível diretivo que ocorre
com maior intensidade a percepção de que o que está funcionando no presente não será
suficiente para fazer frente aos desafios de inovação do futuro” (GOLDSMITH, 2009, p. 22,
tradução do pesquisador).
Notadamente, muitas das ações de transformação organizacional são orientadas por
modismos, ou seja, pela aplicação de novidades que estão em voga num dado momento ou
que estão sendo adotadas pelos concorrentes. Intervenções dessa natureza, muitas vezes, são
ricas na geração de frustrações, pois cada novo modismo comumente é anunciado como
solução para problemas muitas vezes criados por soluções anteriores.
Para Echeverría (1999), a sobrevivência e o sucesso de uma organização dependem,
cada vez mais, do desempenho e da competência das pessoas. Mesmo com o desenvolvimento
tecnológico e os benefícios do maior fluxo de informações, esse autor considera que as
pessoas permanecem como a principal fonte geradora de valor agregado numa organização.
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As pessoas representam a força que impulsiona a organização em direção a seus
objetivos, pois é o capital intelectual e criativo das pessoas que gera lucros, aproveitamento de
oportunidades, conquistas de clientes e de mercados. No limite, que garante a sobrevivência
das empresas (ECHEVERRÍA, 1999).
Depreende-se desse autor que os desafios da transformação organizacional
demandariam o desenvolvimento de habilidades que, no dia a dia da gestão, poderiam mitigar
riscos de colapsos de carreiras, de negócios ou de unidades organizacionais. Os novos
desafios para a geração de resultados sustentáveis ensejariam a construção de ambientes de
confiança e de responsabilização, por gestores influentes.
Nesse contexto, abordagens agregadoras de confiança e poder nos relacionamentos
ganham espaço, pois somente haverá pessoas desejosas de contribuir para o sucesso
organizacional, se houver confiança na relação entre estas e as organizações.
A tecnologia do coaching executivo é explorada nesta dissertação à luz de teorias da
aprendizagem de adultos, com vistas a identificar o seu potencial estratégico para gerar uma
aprendizagem que beneficie o desempenho dos papéis requeridos para o exercício da gestão.
“A organização será melhor se seus dirigentes forem melhores” (MOTTA, 2011, p.
12).

2.2.1.1 Evitando o Colapso Organizacional

Segundo Rego & Cunha (2003), o declínio e o colapso de empresas têm sido definidos
de modos diversos. Para os autores é consenso “que se trata de um processo, e não de um
evento, e que tal processo se relaciona com a incapacidade de antecipar e tratar ameaças e
condições desfavoráveis” (p. 47). Afirmam, ainda, que dessa incapacidade resulta a perda de
controle e de recursos. Quando a gravidade do processo torna-se crônica pode ameaçar a
carreira de um executivo e a sobrevivência da própria organização.
Os autores propõem uma atenção particular à atuação dos líderes e sua relação com os
colaboradores, mostrando que há importantes causas, para o fenômeno do colapso, enraizadas
em dimensões subjetivas da realidade organizacional, conforme Quadro 1 a seguir:
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Dimensões

Organizações mais
vulneráveis

Organizações menos
vulneráveis

Capacidade de escutar

Pouco desenvolvida

Bem desenvolvida

Comunicação

Censurada e/ou autocensurada

Franca e honesta

Confiança interpessoal

Pouco desenvolvida

Bem desenvolvida

Modelos mentais

Dogmáticos

Abertos à discussão e à crítica

Narcisismo na liderança

Forte presença

Ausência

Formas de aprendizagem

Mecanicista

Orgânica

Quadro 1: Identificando a Vulnerabilidade ao Colapso
Fonte: REGO & CUNHA (2003, p. 47)

Os mesmos autores afirmam que identificar essas causas é o primeiro passo para seu
tratamento. Argumentam também que parece consenso que a gestão autocrática pode levar à
negligência organizacional quanto aos sinais de mudança. “Circunstâncias distintas requerem
diferentes estilos de liderança. [...] A organização pode sofrer danos se seus dirigentes se
tornarem insensíveis aos sinais que o meio lhes envia” (REGO & CUNHA, 2003, p. 48).
Para os autores, ainda há muitos gestores vítimas da armadilha de decretar a morte do
mensageiro de más notícias, resultando na inibição de funcionários mais sinceros que deixam
de expressar discordâncias. Como consequência, sinais de mudança podem chegar distorcidos
e as decisões passam a basear-se em informações incompletas ou incorretas, dando lugar a um
cenário fantasioso e falsamente seguro para dirigentes e líderes. “A habilidade e o pleno
exercício da liderança se desenvolve à medida que as pessoas se deixem vulneráveis a novas
ideias e a experiências de relacionamento pessoal” (MOTTA, 2011, p. 65).
Outra causa fundamental para o declínio e o colapso organizacional, apontada por
Rego & Cunha (2003), é “a fixação dos gestores em modelos bem-sucedidos do passado, mas
que, com a evolução do contexto externo, tornaram-se anacrônicos” (p. 50). Aqui os autores
defendem que a realização de mudanças organizacionais é dependente da mudança do mapa
mental usado na interpretação do ambiente. De forma recorrente, a virtude do passado pode
tornar-se um vício do presente e representar um “ponto cego” para o indivíduo em relação a si
mesmo.
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Araujo (2011) corrobora essa percepção ao advertir que o sucesso organizacional varia
no tempo e no espaço. Para autora
o que ontem era sucesso para uma empresa, como seu estilo de gestão ou
sistema de distribuição, hoje pode ser uma ameaça, se a empresa não souber
mudar a tempo. [...] O apego às velhas fórmulas de sucesso é o pior inimigo
da excelência no campo da realização, pois ele cega as pessoas (ARAUJO,
2011, p. 137).

WIND, CROOK & GUNTHER (2005) asseguram que os modelos mentais podem
afetar vidas, carreiras, relacionamentos, prosperidade de negócios e a qualidade de vida em
sociedade. Destacam que
quase todos os aspectos da nossa vida são moldados de alguma forma pela
maneira como percebemos o mundo. Nossos pensamentos e ações são
afetados pelos modelos mentais que mantemos. Esses modelos definem
nossos limites ou abrem nossas oportunidades. Apesar de seu poder e de sua
onipresença, esses modelos são virtualmente invisíveis para nós. Nem sequer
percebemos que existem. [...] Num sentido real, o que pensamos é o que
vemos, e o que vemos é o que pensamos (WIND, CROOK & GUNTHER,
2005, p. 54).

De acordo com Senge (2008), cada organização é produto da maneira como seus
membros pensam e interagem.

2.2.1.2 Novos Desafios da Gestão

O mundo e as empresas estão em constante mutação. Por definição, os estilos de
gestão precisam estar alinhados a contextos de mudanças. Atualmente, no estilo de dirigentes
e líderes há uma oportunidade de evolução para contrapor à falta de efetividade do estilo de
gestão fundamentado no “mecanismo de ‘mando e controle’ [...] e sustentado na emoção do
medo – o medo das consequências de não obedecer” (ECHEVERRÍA, 1999, p. 38).
No atual contexto, o autor considera que, ao invés de buscar dirigir cada ação a ser
executada, poder-se-ia optar por outras modalidades de gestão orientadas pela confiança e
responsabilidade. Para tanto, torna-se necessário o diálogo permanente com as pessoas.
Echeverría (1999) defende a concessão de autonomia responsável às pessoas na organização,
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a fim de que explorem, experimentem e corram riscos. Como resultado, a ênfase poderia se
deslocar de um controle de ações para uma gestão para resultados.
O enfrentamento de desafios atuais da gestão pode tornar relevante o alinhamento de
competências para uma maior eficácia organizacional, a partir da exploração do coaching
executivo como tecnologia de aprendizagem para a gestão e a liderança eficaz, conforme
evidenciado nos achados da pesquisa de campo que fundamentou esta dissertação.

2.2.1.3 A Aprendizagem da Liderança

Como se aprende a ser um bom líder? De acordo com Motta (2004), “liderança
tornou-se um palavra corrente na linguagem administrativa moderna. Muitos a desejam,
principalmente os dirigentes que a veem como um instrumento poderoso para influenciar
pessoas e conservar o poder” (p. 206).
Motta (2011) afirma que não se trata de habilidade inata nem de função misteriosa,
mas de uma função com competências e habilidades passíveis de aprendizado. Segundo o
autor,
atualmente, acredita-se serem as habilidades de liderança passíveis de
aprendizagem por meio de ensinamento e da experiência de vida. A maioria
das pessoas pode se tornar líder. O exercício efetivo da liderança pouco ou
nada tem a ver com o domínio de habilidades raras; líderes são pessoas
comuns: aprendem habilidades comuns e no seu meio se tornam pessoas
incomuns (MOTTA, 2011, p. 65).

O referido autor chama a atenção para o fato de que dirigentes podem exercer várias
funções gerenciais e falhar na liderança. No entanto, como um facilitador de interações
pessoais e grupais, a liderança torna-se almejada como uma função primordial na ação do
executivo. Para a eficácia da liderança, Motta afirma que
o conhecimento de si próprio pode ser uma vantagem para o exercício da
liderança. Em princípio, o líder conhece bem a si mesmo antes de conhecer o
mundo, a sua organização e as pessoas: tem consciência de seus pontos
fortes e fracos, e sabe tirar vantagem de suas condições positivas (MOTTA,
2011, p. 72).
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As bases para o desenvolvimento de competências comportamentais, a partir de ações
de aprendizagem para conhecer melhor a si mesmo, integram as possibilidades presentes no
processo de coaching e nos fundamentos filosóficos que emanam da Grécia Antiga.

2.2.1.4 Situações de Desenvolvimento

Para a maioria das pessoas, a capacidade de liderança deve ser continuamente
desenvolvida ao longo da vida. Embora os que almejam responsabilidades de liderança
frequentemente recorram a cursos em busca dessa habilidade, a maior parte do
desenvolvimento de liderança acontece fora da sala de aula e sobre as atribuições de trabalho,
por meio das relações com pessoas, em serviços prestados à comunidade ou em outras
experiências externas à organização (BROWNING & VAN VELSOR, 1999).
Segundo Browning & Van Velsor (1999), há três elementos fundamentais que
orientam o desenvolvimento de liderança:
a) avaliação (assessment): é a informação apresentada, formal ou informalmente, que
sinaliza ao executivo onde ele se encontra, em termos de habilidades, pontos
fortes, necessidades de desenvolvimento e nível de eficácia atual;
b) desafio: uma experiência com elementos novos, que pode exigir habilidades e
novas perspectivas do gestor. Uma situação com elementos que criam
desequilíbrio e traz uma oportunidade para questionar a forma de pensar e agir; e
c) suporte: é uma experiência de aprendizagem com elementos que melhoram a
autoconfiança e proporcionam segurança ao executivo em relação aos seus pontos
fortes, às habilidades atuais e à forma de pensar e agir.
Browning & Van Velsor (1999) defendem que esses três elementos precisam estar
inseridos em experiências de desenvolvimento executivo fora de sala de aula. Sem o
equilíbrio entre avaliação, desafio e apoio outras oportunidades de desenvolvimento não serão
efetivas para o crescimento como um líder. Afirmam esses autores que, anualmente, o
executivo deveria avaliar sua situação e suas habilidades, buscar desafios adequados ao seu
desenvolvimento e criar suporte pessoal para enfrentá-los.
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A Figura 3 ilustra três situações de desenvolvimento características do ambiente
organizacional.

Desafio Baixo

•

•

As habilidades estão
quase em combinação
perfeita com as
demandas da situação
atual do executivo.
O desempenho será
eficaz por um tempo,
mas com pouco espaço
para crescimento.

Desenvolvimento
Equilibrado

Desafio Excessivo

•

As exigências da sua
situação são maiores
que suas habilidades e
compreensão.

•

Demandas substanciais
criam estresse elevado
e paralisia.

Demandas Situacionais

•

Há um número razoável
de habilidades para lidar
com as demandas atuais.

•

Novas habilidades são
necessárias para atender
às novas exigências, mas
o desafio proporciona
oportunidades para o
desenvolvimento.

Habilidades Atuais

Figura 3: Situações de Desenvolvimento
Fonte: BROWNING & VAN VELSOR (1999, p. 8, tradução do pesquisador)

O processo de coaching executivo compreende a avaliação (assessment), o desafio e o
apoio como insumos ao processo de aprendizagem e de autoconhecimento. A razão pela qual
os coaches executivos são muitas vezes contratados, segundo Goldsmith (2009), decorre do
fato de que “o comportamento de liderança associado à superação dos desafios passados pode
não ser o comportamento eficiente para o alcance dos desafios futuros de inovação” (p. 22,
tradução do pesquisador).
Goldsmith (2009) tem que mesmo um líder bem-sucedido pode aumentar sua eficácia
pela alteração de determinados elementos de seu comportamento. “Um dirigente pode ver
facilmente a necessidade de mudar o comportamento de outras pessoas, mas pode ter
dificuldade em ver a necessidade de mudar a si mesmo” (p. 22, tradução do pesquisador). A
aprendizagem decorrente do coaching executivo encontra fundamento em diferentes
disciplinas, que embasam o desenvolvimento humano e formam as raízes do coaching.
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2.2.2 Raízes Históricas do Coaching

Brock (2008) destaca o trabalho de Stein (2003) para afirmar que um campo de
estudos do coaching atrairia às suas raízes muitas fontes teóricas existentes, como ocorre com
a maioria de novos campos que surgem a partir de conhecimento anterior. A Figura 4
exemplifica um modelo em que o tronco de uma árvore simboliza o conjunto de teorias e
práticas que são comuns a diferentes aplicações de coaching.
Nessa analogia, a autora contempla no campo de estudos do coaching a parte abaixo
do nível do solo. Uma grande parte do trabalho de pesquisadores e de estudiosos praticantes
envolve definir o tronco que apoia a árvore inteira. Quanto mais forte o tronco, mais
abundantes os galhos (STEIN, 2003. P. ix, apud BROCK, 2008).

Coaching Espiritual
Coaching Executivo
Habilidades de coaching numa
variedade de disciplinas
Coaching de Desempenho
Coaching Transformacional

Coaching de Equipe
Coaching Organizacional

Coaching de Vida

Teorias de
Desenvolvimento do Adulto
Movimento Autoajuda

Educação

Movimento Holístico
Psicoterapia

Teoria dos Sistemas Sociais

Estudos de Comunicação

Motivação Atlética

Gerenciamento
e Liderança

Figura 4: Campo de Estudos do Coaching
Fonte: BROCK (2008, p. 5, tradução e adaptação do pesquisador)
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A Figura 5 amplia o detalhamento das diversas disciplinas que fundamentam a
literatura e pesquisas atuais relacionadas às diferentes orientações teóricas do coaching, com
destaque do pesquisador para as teorias de educação e aprendizagem de adultos.

Figura 5: Evolução do Coaching: Literatura e Pesquisa
Fonte: BROCK (2008, p. 501, adaptado pelo pesquisador)

2.2.3 A Influência de Sócrates

Rego et al. (2007) definem o coaching como um processo continuado e planejado de
aperfeiçoamento e superação pessoal e profissional, baseado na aprendizagem-ação e no
método Socrático.
Os autores destacam uma matéria publicada na revista Executive Digest, em dezembro
de 2001, sob o título “Sócrates é o pai do coaching?”. Sócrates não ensinava, ajudava a
aprender. Formulava perguntas, não oferecia respostas, e dava às pessoas o espaço para que
encontrassem as respostas por si mesmas.
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A matéria contempla que, passados mais de 2.400 anos da morte do filósofo, o seu
método de trabalho transformou-se numa das mais requisitadas ferramentas dos executivos de
recursos humanos. Na sua moderna versão empresarial, a técnica Socrática é designada como
coaching.
Rego et al. (2007) declaram que na sua versão genuína, o papel do coach de
executivos é também maiêutico: “mais do que fornecer respostas, ajuda a formular perguntas”
(p. 63). Afirmam que é esse o método que permite ao indivíduo conhecer-se melhor,
compreender melhor o mundo que o cerca. Segundo os autores, esse método ajuda o
indivíduo a compreender melhor quem é e o que quer ser. O coaching ajuda “a adquirir as
competências necessárias para chegar a sê-lo” (HERNÁNDEZ, 2003, apud REGO et al.,
2007, p. 63).
A partir da conexão entre o legado de Sócrates e o processo de coaching, identificouse no estudo de Metropoulus (1974) uma abordagem alinhada aos conceitos articulados nesta
dissertação. Seu estudo doutoral tratou da relevância do método Socrático para a educação de
adultos contemporânea.
Para entender a contribuição de Sócrates e sua relevância, Metropoulus (1974, p. 4-10,
tradução do pesquisador) propõe a análise dos seguintes conceitos essenciais:

Conhecimento: conceito com o qual os Gregos Clássicos estavam
preocupados. Envolve a ideia de que existem dois tipos de conhecimento:
conhecimento 1 ou techne refere-se às lições da experiência, de tentativa e
erro, de habilidades aprendidas por meio de prática cuidadosa [arte e
destreza]. Esse conhecimento é constituído de fatos e habilidades que
podemos obter de especialistas e técnicos. Conhecimento 2, ou episteme, por
outro lado, refere-se a estar consciente, ter a compreensão, insight, noção dos
valores envolvidos numa situação ou conceito (GOULDNER, 1965). O
indivíduo deve alcançar um entendimento entre o mundo como ele existe e
sua própria reação interna a este mundo. Ele deve conhecer como ele se
relaciona com o mundo. Embora outro possa ajudar o indivíduo a alcançar o
episteme, o indivíduo não pode ter esse tipo de compreensão de outras
pessoas. Ele deve em última análise obter esse conhecimento, que envolve
insight, por si próprio (METROPOULUS, 1974, p. 4).
O método Socrático: processo de aprendizagem para o desenvolvimento da
habilidade de pensar usando razão e lógica. É uma técnica que enfatiza a
capacidade de pensar criticamente. No método Socrático nenhuma das partes
envolvidas é considerada a “autoridade”, pois o objetivo dos envolvidos é
tomar parte numa busca comum da verdade inicialmente desconhecida.
Como resultado desta experiência, os aprendizes devem desenvolver a
capacidade de pensar mais criticamente e aplicar os resultados de tal
pensamento às situações da vida prática. O ponto forte do método de
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Sócrates é que ele obriga o indivíduo a pensar por si mesmo (p. 5-6). A esse
respeito, Vlastos adverte que
ajudar o homem a pensar por si mesmo envolve um risco, vez que existe
sempre a chance do homem escolher, por engano, uma inverdade ou venha a
ser moralmente irresponsável. Sócrates aceitou esse risco como o preço que
pagamos pela liberdade. Além disso, ele tinha uma grande fé no homem usar
bem a sua liberdade (VLASTOS, 1971, apud METROPOULUS, 1974, p.
10).
Ironia socrática: técnica pela qual Sócrates tentou ajudar o indivíduo a
descobrir a sua própria ignorância. Sócrates era sincero e costumava
começar por afirmar a sua própria ignorância. Sócrates, então, avançava com
algumas perguntas perspicazes, para expor o vazio e a ignorância das
respostas (p. 7).
Princípio da maiêutica: literalmente, “maiêutica” refere-se ao papel da
parteira de trazer para o nascimento. Sócrates referia-se ao seu papel na
assistência em trazer as ideias de dentro do outro para a percepção
consciente. Três etapas básicas estão envolvidas na realização deste
reconhecimento e conscientização:
... (1) o processo de desilusão, que sucede em levar o aprendiz a reconhecer
que o que ele acredita ser verdadeiro é falso; (2) levar o aprendiz a
reconhecer que certas proposições são verdadeiras; e (3) ajudá-lo a lembrar
da razão por que tais proposições são verdadeiras... (METROPOULUS,
1974, p. 8).
Dialética: refere-se a “uma conversa deliberadamente construída pelo
diálogo entre dois ou mais indivíduos, com um objetivo específico criado no
início” (BELTH, 1970, p. 108). Por meio de tal diálogo, com sua ênfase no
exame racional de ideias ponto por ponto, o indivíduo (que pode ou não ser o
aprendiz) alcança consciência e clareza de pensamento (METROPOULUS,
1974, p. 9).
Os objetivos Socráticos: os objetivos do método Socrático dependem,
obviamente, das motivações e objetivos do indivíduo ou indivíduos que
utilizam o método. O método Socrático, tal como concebido por Sócrates,
parece ter sido um instrumento para ajudar o indivíduo a obter uma melhor
compreensão dos valores que moldaram sua vida. Sócrates acreditava que a
vida dos homens poderia ser melhorada (p. 10).
Método da inquirição: inquirir é “geralmente o processo de identificação,
exploração e validação de alternativas. Isto envolve os processos dedutivo e
indutivo, que se aplicam a questões de fato e de valor” (MASSIALAS &
ZEVIN, 1967, apud METROPOULUS, 1974, p. 10).

Para Metropoulus (1974), Sócrates e seu método de investigação parecem ter um
significado especial na área da educação de adultos. Os adultos já experimentaram o mundo
de uma maneira prática. A experiência de vida de cada indivíduo ofereceu-lhe uma
determinada visão dos significados e valores sociais. No entanto, até que o adulto interaja
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com outros, no processo de pergunta e resposta, ele pode ter uma consciência limitada das
percepções e valores que suas experiências de vida lhe proporcionaram.
O argumento do autor é apoiado na premissa de que, ao tomar parte num diálogo, o
adulto é levado a olhar para suas ideias e valores objetivamente. Nesse processo, ele tem a
oportunidade de assumir a responsabilidade consciente pelo que até então manifestou
inconscientemente.
O texto de Metropoulus deixa claro que Sócrates parecia enfatizar a dialética, a fim de
ajudar os homens a libertarem-se. Sócrates parecia ter uma fé interior no potencial do homem
para o conhecimento e a compreensão autoadquirida. É de Sócrates o lema “conhece-te a ti
mesmo”.
Davel & Vergara (2009) referem-se ao “conhece-te a ti mesmo” como uma das frases
mais populares que remete à questão da subjetividade. A seguir, será explorada a articulação
desses autores para a questão da subjetividade em Sócrates, Sêneca e Santo Agostinho, tendo
em conta sua pertinência para o alcance do objetivo final desta dissertação. Afirmam os
autores que, ao contrário de seus antecessores que privilegiavam a natureza, Sócrates colocou
o ser humano no cerne de suas preocupações. Argumentam também que
Sócrates notabilizou-se pelo uso da maiêutica, um método provocativo de
inquirição, cujo principal objetivo era levar a pessoa ao “conhecimento
verdadeiro”, iluminador da conduta correta, ainda que esse conhecimento
nem sempre fosse alcançado. Muitos afirmam que o método Socrático não
conduz o inquirido à verdade; antes, à consciência do não-saber. Outros
argumentam que tal consciência é construtiva, pois desperta nas pessoas o
desejo de busca da verdade. [...] Esse método pressupõe um mergulho da
pessoa em seu interior (DAVEL & VERGARA, 2009, p. 44).

Os autores consideram que, ao contrário de Sócrates, os estoicos enfatizavam não o
que deve ser conhecido, mas a maneira pela qual se conhece, ou seja, a participação do
indivíduo no processo de conhecimento.
No entanto, é com Sêneca que começa a perceber-se com mais clareza a noção de que
as pessoas são dotadas de um espaço interior que se distingue da exterioridade.
Sêneca vê o Homem, sujeito da ação, constituído por esse espaço, no qual se
encontra sua verdade, o valor verdadeiro para fazer frente ao mundo dos
falsos valores da vida social. Delineia-se, aí, a busca do ser feliz e não
somente da aquisição do saber, que caracterizou a tradição grega. Para
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Sêneca, a sabedoria está em retirar-se em si tanto quanto possível. Ao voltarse para dentro de si mesmo, o homem vê-se menos sujeito à instabilidade e
às atribulações do mundo sensível (SOARES, 1998, apud DAVEL &
VERGARA, 2009, p. 45).

Davel & Vergara (2009) argumentam que, “tal como os estoicos, para Sêneca o
natural no homem é o bem, é a virtude. É no espaço interior que será travada a batalha entre
ela e o vício. O indivíduo luta consigo mesmo. O inimigo não está lá fora” (p. 45).
Finalmente, afirmam que Sêneca formula a noção de um juiz interior: a consciência.
Ela fornece a condição para que se possa distinguir o bem do mal, sendo portadora da alegria
quando há o engajamento no caminho da virtude.
A noção de interioridade é aprofundada pelo filósofo medieval Santo Agostinho, pela
evocação do homo interior e pela noção de sensus interior. Assim, de acordo com Marcondes
(1997, apud DAVEL & VERGARA, 2009), a noção de interioridade aproxima-se do conceito
moderno de subjetividade. Para esse filósofo,

o caminho para a transformação depende, necessariamente, da atenção que a
pessoa dá a seu interior, ao foco que dá a seus pensamentos e sentimentos,
no momento mesmo da experiência que está vivendo; depende da maneira
como a pessoa experimenta o próprio acontecimento. Advoga o filósofo:
ninguém aprende nada por meio de palavras, porque elas são exteriores à
pessoa, variam de língua para língua e são sinais arbitrários das coisas. Elas
não podem significar experiência, sempre individual e intransferível. É com
esta que a pessoa aprende. A experiência está no espaço interior de cada um.
Somente voltando-se para esse espaço é possível entrar em contato com o
bem e com o mal e, assim, conhecer-se a si mesmo (SOARES, 1998, apud
DAVEL & VERGARA, 2009, p. 45-46).

Atualmente, uma das abordagens para desenvolver a interioridade pode ser encontrada
na tecnologia do coaching, que proporciona reflexão crítica e autorreflexão crítica, conforme
apresentado no Capítulo 4.

2.2.4 O Coaching como Tecnologia

Araujo (2007) mostra-nos que o coaching não é uma tecnologia nova e referenda que
sua prática é encontrada em Sócrates, na Grécia Antiga. Atualmente, seus benefícios aplicam-
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se tanto aos interesses das organizações como também beneficia os colaboradores, uma vez
que estes colherão os frutos do próprio desenvolvimento profissional e pessoal. Assim,
é importante que se entenda que, se por um lado as empresas que aplicam a
tecnologia demonstram uma grande preocupação com seu pessoal, ou seja,
buscam não só sua evolução funcional, mas também a evolução individual,
por outro lado, essas organizações pensam nas pessoas em termos de seu
potencial de curto prazo, ou seja, não apenas nas alternativas atuais de
performance, mas procurando liberar esse potencial (futuro) para maximizar
seus próprios resultados (ARAUJO, 2007, p. 362).

Para esse autor, a essência do processo de coaching é ajudar uma pessoa a mudar, da
maneira que deseja, e a alcançar suas metas na vida e no trabalho.
O processo de coaching é estabelecido em comum acordo entre um coach que apoia o
coachee na busca de realizar metas de curto, médio e longo prazo, por meio da identificação e
utilização das próprias competências, ou seja, de seus recursos internos.
O apoio configura-se numa relação de confiança mútua, na qual existe o feedback
efetivo entre os envolvidos, facilitando o compartilhamento de informações sobre
experiências e, dessa forma, alcançar o resultado almejado, seja ele o de adquirir
competências ou produzir uma mudança específica. Note-se que o compromisso não se
restringe apenas aos resultados organizacionais, mas também com a pessoa, seu
desenvolvimento e sua realização (ARAUJO, 2007).
O processo de coaching permite o surgimento de novas competências, para o coachee
e para o coach.
A aplicação do coaching tem recebido crescente atenção no campo da gestão e, por
consequência, observa-se uma variada gama de aplicações e linhas de abordagem.
Whitmore (2006) destaca que a força do potencial de desempenho das pessoas será
manifestada somente quando os princípios do coaching fundamentarem o comportamento e as
interações de gestão.
Dessa forma, o autor considera que a “incapacidade de muitos negócios ultrapassarem
a linguagem da mudança de cultura, chegando à prática, continua sendo um grande obstáculo”
(WHITMORE, 2006, p. xv). Para o autor, a essência do processo de coaching está em
desenvolver consciência e responsabilidade.
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Mayor (2001), citando Deming, afirma que não há transformação organizacional sem
transformação pessoal. Para ele, atualmente, as organizações carecem de pessoas que pensem,
executem, resolvam problemas, tenham iniciativa em todos os níveis. Para o autor, líderes são
criadores de sentido. Afinal,
se meu trabalho me enche de sentido, colocarei nele uma capacidade muito
maior. Quando se convocam pessoas para fazer algo excepcional, gera-se
uma força emocional poderosa. Nós, seres humanos, somos capazes de obras
extraordinárias, sempre e quando algo maior que nós [...] nos mover e o
lucro não for maior do que nós mesmos (MAYOR, 2001, p. 3).

De acordo com Hunt & Weintraub (2007), em seus trabalhos com organizações, é
frequente ouvirem como depoimentos de gestores e profissionais de recursos humanos que:
a) “o desenvolvimento de carreira de nosso pessoal não está sendo conduzido pelos
seus gerentes ou por nenhum outro responsável. Temos que fazer alguma coisa
nesse sentido” (p. 1, tradução do pesquisador); e
b) “as pessoas expressam descontentamento, simplesmente porque elas não recebem
adequado feedback e não sabem onde estão. Solicitamos aos nossos gerentes para
que atuem como coaches de seus subordinados, mas simplesmente não acontece”
(p. 1, tradução do pesquisador).
Clutterbuck (2008) tem seu enfoque na utilização do coaching como uma ferramenta
para orientar as equipes de trabalho e maximizar desempenhos. O autor destaca que, mesmo
com uma grande variedade de livros sobre o processo de coaching para indivíduos, observa-se
uma quantidade relativamente reduzida de estudos sobre o coaching para equipes de trabalho.
De igual modo, Clutterbuck (2008) aponta que a habilidade de coaching é mencionada
como uma das mais graves deficiências no rol de competências de gerentes de todos os níveis.
O autor destaca ainda que, mesmo em organizações que empreendem consideráveis esforços
para desenvolver uma cultura de coaching, o foco de atenção recai sobre o coaching
individual.
Rego et al. (2007) caracterizam o coaching à luz de sete elementos, conforme
apresentado na figura a seguir:
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1. Cliente

3. Processo de influência recíproca, planejado e
contínuo, orientado para a ação.

2. Coach

4. Definição e
concretização de
objetivos (atividades em
aprendizagem).

5. Maior autoeficácia, melhor
desempenho, desenvolvimento de
potencialidades e da autoconfiança,
realização pessoal.

6. Maior valor para a
organização.

7. Maior
empregabilidade.

Figura 6: Elementos Essenciais do Coaching
Fonte: REGO et al. (2007, p. 64)

2.2.4.1 O Coaching como Estilo de Liderança

Na figura de autoridade da organização tradicional quem exercia o comando e o
controle sobre as pessoas e sua força de trabalho era o capataz (ECHEVERRÍA, 1999). Na
relação entre trabalhador e capataz, este último era indiscutivelmente o que detinha o poder.
Tratava-se de uma relação marcada por uma forte assimetria de poder.
Echeverría (1999) alerta que esse cenário é coisa do passado. Com o predomínio do
trabalho intelectual, a figura do capataz, ou mesmo do chefe, não funciona mais como
acontecia em passado recente. Atualmente, o próprio trabalhador é quem melhor sabe o que
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deve fazer e como fazer. Seu chefe, normalmente, não sabe tão bem quanto ele. Para o autor,
essa constatação modifica a profunda assimetria de poder anterior e pode transformar o tipo
de relação entre superior e subordinado.
Depreende-se desse autor, que, atualmente, o papel do gestor é assegurar que o
trabalhador tenha as melhores condições para desenvolver seu trabalho e alcançar o máximo
rendimento.
Di Stéfano (2005) alerta que “o que interessa para um líder não é o número de pessoas
que o obedecem, mas o número de pessoas que tenham espaço para usar o seu potencial” (p.
22). A partir dessa perspectiva, gradativamente, a habilidade de liderança estilo coaching tem
sido percebida como mais eficaz e provedora de contexto para a geração de resultados.
“Será que tenho perfil para ser coach?” é uma provocação lançada por Dinsmore &
Soares (2007, p. 23). Para esses autores, não há uma resposta simples para o profissional que
se faz essa pergunta. Entretanto, sugerem alguns pontos que, com frequência, são
identificados em bons coaches:
a) gostar genuinamente de se relacionar com pessoas;
b) ser paciente;
c) ser flexível;
d) ter segurança;
e) conhecer o funcionamento das organizações; e
f) ter coragem.

Selman (2000, p. 5, apud Krausz, 2007) afirma que “aprender a ser coach é,
basicamente, aprender uma maneira diferente de Ser” (p. 154). A autora aponta a vivência de
um processo de coaching como condição sine qua non para que um gestor possa agregar o
papel de coach com um mínimo de competência, responsabilidade e respeito.
De acordo com Echeverría (1999), o coach é alguém que, provido de distinções e
competências, consegue observar o desempenho das pessoas e a partir daí atuar como
facilitador, ajudando indivíduos e equipes de trabalho a identificar e superar eventuais
obstáculos que estejam limitando a ação efetiva e a aprendizagem.
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Segundo Anderson (2008), o estilo “líder como coach” está substituindo o tradicional
estilo “comando e controle”. “Além disso, à medida que o número de líderes que adotam
abordagens de coaching aumenta, estes líderes contribuem para criar uma cultura de
coaching” (ANDERSON & ANDERSON, 2006, apud ANDERSON, 2008 p. 329, tradução
do pesquisador) que enfatiza o desenvolvimento e o empowerment das pessoas.
O autor destaca as lições aprendidas a partir de um programa piloto de coaching
realizado numa empresa britânica de manufatura e aponta três principais fatores de sucesso
para que a aprendizagem gerada pelo coaching crie valor estratégico:
a) o coaching deve ser integrado com outras atividades de desenvolvimento;
b) programas de coaching devem apoiar líderes a serem coaches, e não apenas a
receberem coaching; e
c) o contexto estratégico para o coaching deve ser estabelecido.
Os resultados do programa piloto sugerem que pessoas que trabalham para líderes que
usam abordagens de coaching começam a encontrar suas próprias respostas para as perguntas
do trabalho e da vida. Com isso, sentem-se mais habilitadas a explorar soluções sem a
necessidade de obter permissão de seus líderes. Como efeitos, apropriam-se de mais recursos
internos e mostram-se mais abertas a novas possibilidades.

2.2.5 Níveis de Intervenção e Escopo de Coaching

Segundo De Haan & Burger (2005), os métodos de coaching são diferenciados por
objetivo, público-alvo, tema, método de trabalho, qualificações do coach e nível de
intervenção. O nível de intervenção é uma questão importante e diz respeito ao grau em que
as características pessoais e comportamentos do cliente formam uma parte do processo de
aprendizagem.
De Haan & Burger (2005), afimam que, geralmente, há uma ligação entre a pessoa que
tem um problema e a natureza do problema. Por exemplo, uma determinada questão pode ser
muito difícil para um indivíduo tratá-la, enquanto alguém mal a registra ou é capaz de
resolvê-la sem nenhum problema. O grau em que um problema afeta uma pessoa pode torná-
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la insegura, provocando noites mal dormidas ou intrigando-a, diz algo sobre o problema,
mas também sobre a pessoa que percebe e “detém” o problema.
Conforme De Haan & Burger (2005, p. 10, tradução do pesquisador), as seguintes
possibilidades podem ocorrer:
a) alguns problemas são “objetivos” ou de natureza técnica. Por exemplo, se alguém
está tendo problema com determinado pacote de software este pode estar
relacionado à resistência à tecnologia ou à falta de conhecimento ou habilidade. Às
vezes não há uma necessidade de adquirir conhecimentos ou desenvolver uma
habilidade específica. Nesse caso, a consultoria ou os conselhos de especialistas
podem fornecer uma solução;
b) às vezes, entretanto, existem padrões subjacentes que sugerem que, embora um
problema específico possa ser resolvido, o mesmo problema, possivelmente de
uma forma diferente, reaparecerá no dia seguinte. Aqui é importante considerar
não o incidente, mas o contexto de trabalho e o padrão gerado pelo incidente. Isso
nem sempre é fácil, porque uma característica de tais padrões é que eles com
frequência permanecem desconhecidos pela própria pessoa (ponto cego) (grifo do
pesquisador). Muitas pessoas têm uma tendência para definir problemas como
separados de si mesmas: não é culpa minha! É do ambiente de trabalho! São meus
colegas! Nesse contexto, coaching pode fornecer uma solução; e
c) em outras situações, as questões e os problemas são tão pessoais que uma
exploração completa dentro do contexto de trabalho e experiência profissional não
é suficiente. As habilidades e limitações do indivíduo fundamentam os problemas
vivenciados. Um aspecto característico de tais problemas é que eles são
experimentados tanto no plano pessoal quanto no ambiente profissional. Aqui, a
psicoterapia pode oferecer uma solução.
No coaching, diferentes níveis estão presentes simultaneamente. O foco não é apenas
sobre a questão levantada, e sobre as formas de lidar com ela, mas também sobre os padrões
subjacentes a tais questões (De HAAN & BURGER, 2005). Os aspectos subjacentes precisam
ser tocados (ROGERS, 2011).
A importância de escolher o nível adequado de intervenção muitas vezes torna-se
evidente apenas numa visão retrospectiva.

41

De Haan & Burger (2005) apresentam na Figura 7 um resumo de diferentes níveis de
intervenção.

Tipo de Questão

Nível de
Intervenção
Intervenção
superficial

Questões processuais,
questões relacionadas
com o conhecimento.
Questões técnicas…

Formas de Orientação

Conselho de especialistas

Supervisão

‘O quê’
1

por
colegas
experientes

Questões sobre
métodos de trabalho,
gestão do tempo,
planejamento…
5

‘Como’

Questões relacionadas
com sentimentos e
percepções em relação
aos outros (interpessoal)

Mentoring

Coaching

Questões referentes às
formas de consulta e
de relações de trabalho
com outros...

Treinamento em
Serviço

por
coaches
profissionais

Atendimento
Individual

Aconselhamento
10

Terapia
‘Quem’

Intervenções profundas

Questões sobre
motivações pessoais,
conflitos e resistência
interna (intrapessoal)

Figura 7: Níveis de Intervenção e o Escopo de Coaching
Fonte: De HAAN & BURGER (2005, p. 11, tradução do pesquisador)

Tendo em conta que psicólogos atuam como coaches, não cabe confundir esta
tecnologia com as diversas formas de psicoterapia, que remetem a questões passadas e têm o
enfoque do tipo “lá e então”. O coaching fundamenta-se no “aqui e agora” e tem foco em
ações que levem à construção de um futuro que reflita as potencialidades latentes da pessoa.
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De acordo com Di Stéfano (2005), o coaching não é psicoterapia, bem como não é
consultoria, o coach não dá respostas, estas pertencem ao cliente. Um bom coach interage por
meio de questionamento poderoso e de escuta ativa. Um coach não é uma figura de
autoridade. A Figura 8 apresenta o relacionamento do coaching com outros campos, a partir
dos papéis profissionais:
Faz perguntas

Terapeuta
ou
counselor

Coach

Facilitador

Cliente
como
expert

Amigo

Mentor

Trainer

Profissional
como
expert

Gestor
Consultor

Dá respostas

Figura 8: Relacionamento do Coaching com Outros Campos
Fonte: FAIRLEY & STOUT (2003, p. 30, tradução do pesquisador)

2.2.6 Contextos de Apoio ao Executivo

A palavra transforma. Para Heráclito, século VI a.C., a palavra era o fundamento de
tudo o que existia e aquilo que transformava o caos em ordem, a multiplicidade em unidade e
a unidade em multiplicidade. Os dirigentes organizacionais trabalham utilizando o poder
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gerador da linguagem, com o qual motivam, instruem, sancionam, conduzem, assegura
Echeverría (1999). O processo de coaching está alicerçado no poder transformador da
palavra, materializado no questionamento eficaz e nos diálogos estabelecidos pelos coaches.
Para Stoltzfus (2008) “as perguntas têm o poder de mudar vidas. Elas podem estimular
um salto de criatividade, mudar nossa perspectiva e capacitar-nos a acreditar em nós mesmos”
(p. 8, tradução do pesquisador). O autor tem que as perguntas também redefinem as relações
entre as pessoas, pois
quando estou aconselhando, orientando ou prestando consultoria, eu sou o
especialista. Meu papel faz-me seu superior (pelo menos em conhecimento).
Mas quando eu estou questionando você sobre suas ideias, eu o faço como
um parceiro. Perguntas honram você como pessoa e comunicam-lhe o seu
valor numa conversa de igual para igual (STOLTZFUS, 2008, p. 8, tradução
do pesquisador).

Os diálogos estabelecidos num relacionamento de coaching são fundamentados na
habilidade do coach ouvir ativamente. WHITWORTH et al. (2007) destacam que ser ouvido é
uma experiência marcante, em parte porque é tão raro. Afirmam também que
quando outra pessoa está totalmente com você – aprendendo e interessado
em cada palavra, ávido para ter empatia - você se sente conhecido e
compreendido. Pessoas demonstram abertura quando sabem que estão
realmente sendo ouvidas; elas expandem; elas ganham maior presença.
Sentem-se mais seguras, bem como sua confiança cresce. É por isso que
ouvir é tão importante para o processo de coaching (WHITWORTH et al.,
2007, p. 31, tradução do pesquisador).

Os mesmos autores consideram que ouvir é um talento que cada indivíduo possui em
alguma medida. Ademais, ouvir é também uma habilidade que pode ser desenvolvida. Para
Loo (2009), ouvir é uma atividade humana básica e um dos principais fatores determinantes
da qualidade das relações interpessoais, sendo que
a capacidade de ouvir nos habilita a entender e reagir melhor às situações e
ao próximo. Assim, para que alguém possa ser um educador, coach,
consultor, executivo ou líder eficiente, precisa especializar-se na arte de
ouvir (LOO, 2009, p. 269).

Stoltzfus (2008) afirma que “quando realmente ouvimos o outro uma mágica acontece:
quanto mais ouvimos as pessoas, mais vemos como elas são capazes e o quanto podem fazer
com um pouco de encorajamento” (p. 8, tradução do pesquisador).
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O processo de coaching ocorre sob a forma de uma conversa estruturada, com a
finalidade de apoiar o desenvolvimento do coachee. Esta conversa fundamenta-se no uso de
perguntas que levem à reflexão, decisão e, sobretudo, à ação efetiva.

2.2.6.1 Por Que Coaching para Executivos?

Em seu trabalho sobre aprendizagem de adultos, Rogers (2011), define como
competência refletida a consciência que o indivíduo tem sobre o risco de sua competência
ficar desatualizada. Para a autora, significa estar consciente do perigo onipresente da
complacência, sendo positivo refletir
quando isso funcionou, por que funcionou? Por que não funcionou e qual
seria a explicação para isso? Do que preciso estar consciente? O que posso
estar ocultando de mim mesmo sobre aquilo que não sei? Onde ainda
poderia experimentar? Onde está a vanguarda na minha área? Quem contesta
as ideias nas quais acredito? (ROGERS, 2011, p. 31).

Nesse contexto, a mesma autora afirma que pode ser útil refletir sobre algum tipo de
apoio profissional e ponderar sobre a pertinência de um processo de coaching.
De acordo com a Harvard Business Press (2004), há uma série de situações em que o
coaching executivo é recomendado, porém muitas vezes as razões básicas para empresas
contratarem coaches para seus dirigentes são: a) seus comportamentos interferem em suas
responsabilidades; ou b) um executivo precisa melhorar seu desenvolvimento profissional por
meio de crescimento pessoal. Alguns executivos têm hábitos pessoais que reduzem a sua
própria eficácia e o desempenho das pessoas ao seu redor. Conforme a Harvard Business
Press (2004, p. 65, tradução do pesquisador) estes hábitos envolvem:
a) falha em estabelecer relações produtivas com pares e subordinados;
b) indisposição para delegar responsabilidades e poderes de decisão aos subordinados;
c) colocação dos interesses de suas próprias unidades sobre os interesses da

organização;
d) resistência à colaboração com os concorrentes em potencial à próxima promoção;
e) estilo de liderança ineficaz ou inadequado; e

45

f) ineficiência ao lidar com pares e o superior hierárquico.
Observa-se que esses não são fundamentalmente diferentes dos comportamentos
ineficientes observados em gerentes de linha (operacionais) e de nível médio (tático). Mas, no
nível executivo (estratégico) são mais prejudiciais à organização.
Ainda segundo a publicação da Universidade de Harvard, alterar um comportamento
disfuncional não é a única justificativa para o coaching executivo, que também pode ser
adotado para promover o crescimento pessoal. Poucas pessoas atingem posições executivas
com todo o conhecimento e competências organizacionais e interpessoais, num contexto em
que precisam fazer um trabalho excepcional.
Snaiderman (2010) refere-se ao pensamento de Sherman & Freas para destacar que é
recorrente a percepção de que executivos inteligentes e motivados nem sempre param para
refletir sobre seus comportamentos. Para esses autores, os
executivos estão sempre mais inclinados a mover-se do que parar e refletir
profundamente. Geralmente chegam ao topo sem dar atenção a suas próprias
limitações. O coaching faz com que eles parem, reflitam e deem atenção
para o poder de suas palavras e ações. Isso permite que líderes reconheçam
suas escolhas, mais do que simplesmente reajam a eventos; em última
instância, o coaching mostra que eles precisam ter responsabilidade sobre
seus respectivos impactos no mundo (SHERMAN & FREAS, 2004, apud
SNAIDERMAN, 2010, p. 40).

Dilts (2003) considera que, desde a década de 1980, a noção de coaching vem
assumindo um significado mais generalizado e ampliado. Para o autor, o coaching nas
empresas envolve diversas maneiras de ajudar profissionais a atuarem de forma mais eficaz,
superando limitações pessoais.
Segundo Dilts, a evolução fundamenta-se na percepção das empresas de que as
limitações de seus dirigentes limitam a própria organização. O autor destaca que o coaching
executivo é uma das formas de coaching que pode ser chamada de coaching com “C”
maiúsculo, pois oferece suporte em diversos níveis: comportamentos, capacidades, crenças,
valores, identidade e, até mesmo, no plano espiritual.
O coaching com “c” minúsculo, segundo Dilts (2003), está mais voltado para o nível
comportamental e refere-se ao processo de ajudar uma pessoa a alcançar ou melhorar um
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determinado tipo de desempenho comportamental. Os métodos de coaching com “c”
minúsculo derivam basicamente de um modelo de treinamento esportivo, promovendo o
conhecimento consciente de recursos e capacidades e o desenvolvimento consciente da
competência.
O coaching com “C” maiúsculo consiste em ajudar as pessoas a alcançarem resultados
mais eficazes em diversos níveis. “Enfatiza a mudança evolutiva, concentrando-se no reforço
da identidade e dos valores e focando em realizar sonhos e metas. Essa categoria abrange as
habilidades do coaching com “c” minúsculo” (DILTS, 2003, p. 100-101).
Completando seu raciocínio, o autor afirma que um coach com “C” maiúsculo tem por
tarefa oferecer o suporte e a “guarda” necessários que ajudem o cliente a se desenvolver,
crescer e progredir em todos esses níveis de aprendizado e mudança.

2.2.7 O Processo de Coaching Executivo

Em Hart & Kirkland (2001) o coaching executivo é visto como um processo formal
em que um coach qualificado trabalha com um gestor organizacional numa série de
dinâmicas, em sessões confidenciais destinadas a estabelecer e a alcançar metas claras, que
resultarão num melhor desempenho.
O relacionamento entre um gestor e um coach é diferente de outros tipos de
relacionamentos profissionais. Trata-se de uma colaboração em que, juntos, avaliarão as
circunstâncias, pontos fortes, pontos fracos e oportunidades para o desenvolvimento
executivo.
O gestor trabalha com seu coach para criar planos de ação para apoiar o seu
desenvolvimento. Uma vez executados os planos, executivo e coach analisarão os resultados e
definirão novas ações para continuar o seu crescimento. No decorrer do trabalho, o nível de
benefícios que advém do coaching estará diretamente relacionado à vontade e à capacidade do
executivo assumir um papel ativo em todos os aspectos do processo de coaching.
Hart & Kirkland (2001) destacam que algumas empresas concedem o acesso ao
coaching a novos contratados, empregados assumindo novas posições e funcionários de alto
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potencial. No entanto, o coaching é normalmente recomendado a gestores que reconhecem
que seu desempenho pode ser melhorado, ou seja, suas competências atuais podem ter
defasado em relação ao que a organização considera necessário para alcançar resultados
futuros.
A oportunidade do coaching pode ser vista como um sinal de que a organização está
disposta a investir em seu próprio futuro e no futuro de seus dirigentes. A maioria dos
processos de coaching envolve gestores que buscam uma forma eficaz de alcançar objetivos
específicos de desenvolvimento e reconhecem no coaching um meio para reduzir a lacuna
entre a situação atual e a desejada.

2.2.7.1 Coaching Executivo: um Continuum de Papéis

Witherspoon & White (1997) apontam que os papéis no coaching executivo referemse à principal função do coach em apoiar um executivo a aprender, crescer e mudar. O foco
pode estar no desenvolvimento de habilidades específicas, abordando questões de
desempenho no trabalho, ou apoiar mudanças mais amplas no comportamento do executivo.
Os papéis no coaching executivo, com base na principal função do processo, podem
ser assim descritos (WITHERSPOON & WHITE, 1997, p. 5-12, tradução do pesquisador):
a) coaching para habilidades: tipicamente a aprendizagem é focada numa tarefa ou
projeto específico;
b) coaching para performance: concentra-se em trabalho atual do executivo.
Normalmente, o executivo sente a necessidade de atuar de forma mais eficaz em
suas atribuições ou para resolver outras questões de desempenho;
c) coaching para o desenvolvimento: concentra-se na preparação para trabalho futuro.
Normalmente, o executivo precisa se equipar para avançar na carreira, fortalecendo
habilidades e para atender a necessidades de desenvolvimento de longo prazo; e
d) coaching sobre a agenda do executivo: dado que a agenda de um executivo
normalmente é ampla e em constante evolução, este tipo de coaching tende a
envolver uma aprendizagem abrangente. Na prática diária, liderar um negócio ou
ocupar uma função de negócios importante pode ser uma atividade solitária.
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2.2.7.2 Etapas de um Processo de Coaching

O processo de coaching tem como característica uma abordagem estruturada, sendo
subdividido em fases ou etapas, conforme elucidado por Araujo (2007, p. 367-368):
1a Etapa – Estabelecendo uma relação sólida entre coach e coachee:
a) gerar sensibilização;
b) mapear as características do coachee (pontos fortes e fracos);
c) incentivar o coachee a avaliar suas próprias características;
d) esclarecer que o coach é um parceiro; e
e) incentivar a troca (processo de feedback).
2a Etapa – Montando o futuro: o coach ajudará o coachee a conceber o seu futuro desejado
com desafios possíveis de serem alcançados.
Nessa etapa, são elaboradas a declaração de missão e a construção da visão de futuro
do coachee.
Di Stéfano (2005) testemunha que
a grande maioria dos profissionais não tem tempo de parar para pensar sobre
a sua missão. Analogamente à missão da empresa é importante que se defina
qual a sua missão pessoal: a) o que você deseja criar neste ambiente?; b)
qual o legado que quer deixar?; c) você quer ser lembrado pelo quê?; d) por
que você acorda e vai para o trabalho todo dia? [...] A responsabilidade do
coach não é definir a missão do coachee, mas fazer perguntas que
incentivem o coachee a refletir sobre esta questão, para que ele defina por
ele o porquê de sua vida profissional (Di STÉFANO, 2005, p. 85-86).

Segundo o autor, é a missão que consegue manter a pessoa focada e a ajuda a tomar
decisões importantes e a seguir em frente e enfrentar os altos e baixos provocados pelos
obstáculos do dia a dia, em busca de alcançar a visão de futuro.
Araujo (2011) defende o poder presente numa visão inspiradora. Para a autora
uma poderosa visão de futuro é uma síntese simbólica do propósito, que dá
significado e poder à ação. Molda o olhar (a percepção) com entusiasmo e
confiança. [...] Ela precisa significar algo de importante para o coachee, algo
pelo qual valha a pena empenhar-se para realizar (ARAUJO, 2011, p. 122).
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Dinsmore & Soares (2007) orientam que “o texto da visão deverá ser suficientemente
específico para verificar se está na direção certa, mas não tão específico ao ponto de definir
atividades e metas, já que isto corresponde à fixação de objetivos” (DINSMORE & SOARES,
2007, p. 4).
Enfatizam, ainda, que a visão de futuro do cliente precisa responder à seguinte
pergunta: “onde quero chegar e em quanto tempo?” (DINSMORE & SOARES, 2007, p. 4).

3a Etapa – Revisando a bagagem de mão: os valores, atitudes, padrões de comportamento,
experiências serão revistos a fim de se alcançar o futuro planejado.
Dinsmore & Soares (2007) afirmam que no processo de coaching é fundamental que
os valores pessoais do cliente sejam pesquisados. Destacam que
honestidade, honra, ética, livre expressão e respeito são exemplos de valores.
Valores são conceitos amplos que contribuem para um código de conduta.
[...] Podem ocorrer insatisfações e até mesmo infelicidade quando se vive
uma vida em que valores pessoais são transgredidos ou desrespeitados
(DINSMORE & SOARES, 2007, p. 4).

Di Stéfano (2005) salienta que o ser humano tem valores pessoais tão importantes que
permeiam todo o seu comportamento e o seu estado emocional. Para o autor
a própria capacidade de motivação é influenciada pelos valores pessoais. [...]
Quando realizamos algo que se alinha com nossos valores, sentimos a
sensação de realização, nos sentimos completos e plenos (Di STÉFANO,
2005, p. 83).

4ª Etapa – Traçando o plano de ação: planejar como o futuro projetado será alcançado por
meio de um plano de ação.
Para REGO et al. (2007) o momento inaugural de um processo de coaching é constituído

pela criação de um plano de ação em que
devem ficar contemplados os objetivos do processo: o que se pretende
alcançar? Até quando? Como? Por que estes objetivos e não outros? Deve
também ser explicitado o modo como o progresso final será avaliado: que
indicadores comportamentais servirão para avaliar o progresso? É possível
recorrer a indicadores quantitativos? Quem avaliará os resultados? (REGO et
al., 2007, p. 196).
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Homan & Miller (2008), ao abordar situações de aplicação de coaching em iniciativas
de desenvolvimento no ambiente de trabalho, incluem
a identificação de comportamentos específicos que precisam ser alterados,
estabelecendo metas SMART1 em torno de projetos, delineando como
proceder em situações desafiadoras e a ver essas situações por uma
perspectiva diferente, a fim de avançar de forma mais harmônica (HOMAN
& MILLER, 2008, p. 114, tradução do pesquisador).

Metas SMART integram o plano de ação para o desenvolvimento de competências
escolhidas pelo coachee. “O plano deverá concentrar-se nas ações do líder – o que ele precisa
fazer para mudar o próprio comportamento” (O’NEILL, 2000, p. 123-125).
Grant & Cavanagh (2002, apud KRAUSZ, 2007) “consideram que o coaching move
as pessoas, partindo da conscientização para a responsabilidade e, dessa, para a ação e os
resultados” (p. 143).

2.2.7.3 Os Coaches Executivos

No mundo em expansão do coaching executivo, os coaches são provenientes de
diversas origens: posições executivas sêniores, psicologia organizacional, psicologia clínica,
consultoria de gestão, academia e até mesmo do atletismo. Alguns coaches se especializam
em diferentes aspectos da gestão: planejamento de carreira, gestão organizacional, gestão do
tempo e habilidades interpessoais, por exemplo. São características de um coach executivo
(HARVARD BUSINESS PRESS, 2004, p. 71, tradução do pesquisador):
a) experiência de negócios em nível elevado: executivos, geralmente, preferem
trabalhar com alguém que possam ver como um par;
b) excelência em habilidades interpessoais: um coach eficaz é alguém que pode

trabalhar com grandes egos e abordar questões pessoais sensíveis;
c) experiência organizacional: como os executivos produzem resultados pelas
pessoas e unidades operacionais, um coach deve ser perito em entrar numa situação

1

S: específicas; M: mensuráveis; A: alcançáveis; R: relevantes; T: com tempo definido.
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e aprender rapidamente como as pessoas e as partes trabalham integradas ou
deixam de funcionar em conjunto;
d) integridade pessoal: um executivo deve ter a garantia de que assuntos
confidenciais permanecerão em sigilo. A responsabilidade do coach executivo é
com quem está pagando pelos seus serviços. Assim, se uma organização está
pagando coaching para um de seus dirigentes, este deve saber que o coach
provavelmente informará o progresso à contratante. No entanto, os problemas
pessoais do dirigente não devem ser compartilhados; e
e) sinceridade: na maioria dos casos, ser um bom coach significa objetivamente
confrontar o executivo com a verdade observada. O coach deverá ser empático e
dizer a verdade, não importa o quão perturbador seja para o executivo.
Além dessas características, as organizações devem buscar recomendações de clientes
anteriores, a fim de aumentar as chances de fazer uma boa escolha do profissional a ser
contratado (HARVARD BUSINESS PRESS, 2004).
O estudo de Snaiderman (2010) atesta que os coaches fornecem aos executivos uma
oportunidade de se engajarem em um diálogo de desenvolvimento e refletirem sobre seus
próprios comportamentos, pois
onde não há um coach, pode-se perder a chance de um diálogo reflexivo.
Quando executivos não têm com quem falar, não há um diálogo testado ou
evoluído, não há formação de atitude, e assim fica faltando uma parte
importante do pensamento do executivo: o pensamento penetrante (ou
autorreflexão). Em todas essas maneiras, o coaching dá suporte ao
aprendizado executivo e organizacional (LYONS, 2000; SHERMAN &
FREAS, 2004, apud SNAIDERMAN, 2010, p. 82).

A posição da autora é corroborada nesta dissertação ao explorar o coaching executivo
num enlace teórico com a aprendizagem de adultos, enfatizando o papel da experiência, da
autorreflexão e reflexão crítica na construção da aprendizagem. A autorreflexão é
desencadeadora do autoconhecimento que resulta do coaching executivo, conforme
evidenciado pelos achados apresentados nesta dissertação.
Para O’Neill (2000) cabe ao coach assegurar o estabelecimento de objetivos em busca
dos melhores resultados, começando pelos problemas da empresa e prosseguindo para os
desafios pessoais enfrentados pelo líder. Essa autora espera que um coach (p. 114):
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a) estimule o líder a identificar os resultados necessários;
b) descubra quais são os comportamentos da equipe que deverão ser revistos para a
obtenção destes resultados;
c) analise quais são os desafios de liderança pessoal que o executivo enfrenta para
aperfeiçoar os resultados e os comportamentos da equipe; e
d) identifique os comportamentos específicos que o líder precisa aprimorar ou
modificar em si mesmo.
O’Neill (2000, apud UNDERHILL, McANALLY & KORIATH, 2010) afirma que a
essência do trabalho de um coach executivo consiste em ajudar um líder organizacional a
livrar-se de seus dilemas e a oferecer-lhe apoio para transformar sua aprendizagem em
resultados para a organização.
Nesse contexto, Krausz (2007) destaca a importância das competências relacionais,
das amplas redes de relacionamento, da adaptabilidade ao trabalho em equipe e a
disponibilidade para continuar aprendendo como insumos para a geração de resultados.
A autora salienta que essas competências não são enfatizadas nas instituições de
ensino formal, “levando a uma necessidade cada vez mais premente de metodologias de
aprendizagem e de atenção personalizada para suprir as lacunas nos diferentes níveis e
posições de coordenação e liderança nas organizações” (KRAUSZ, 2007, p. 17). A atenção a
que a autora se refere integra a essência da atuação de um coach executivo.
A partir dos trabalhos de Wilson (2007) e de Whitworth et al. (2007) compilou-se as
seguintes definições de habilidades que suportam a atuação de um coach executivo:
a) escutar: nesta dissertação, os termos ouvir e escutar são usados de forma
intercambiável. O tipo de escuta que um coach pratica é definido como escuta
ativa, a fim de ajudar o coachee a ouvir a si mesmo. “Tudo em coaching depende
de escutar, especialmente com a agenda do coachee em mente: ele está na trilha
rumo à sua visão? Está vivendo seus valores? Onde ele está hoje?”
(WHITWORTH et al., 2007, p. 40, tradução do pesquisador). O coach escuta,
também, em busca de identificar resistência e turbulência no processo;
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b) questionar: “elaborar a pergunta certa permite ao coachee acessar o conhecimento
que ele não sabia que tinha” (WILSON, 2007, p. 22, tradução do pesquisador). Ou
seja, recursos que já estavam com o cliente. Um coach profissional não faz
perguntas de indução nem de julgamento. Uma pergunta nunca deve incitar o
coachee a defender sua posição;
c) usar a curiosidade: a curiosidade gera a busca, define e orienta, mas é a
exploração que cria a aprendizagem. “Um tipo de aprendizado que dura, porque
vem de dentro. Com curiosidade, tem-se a experiência de explorar, descobrir,
considerar e refletir. Trata-se de um aprendizado base para mudança e crescimento
sustentáveis” (WHITWORTH et al., 2007, p. 72, tradução do pesquisador);
d) clarificar: significa repetir palavras do coachee de volta a ele, de uma forma
diferente;
e) refletir: significa repetir as palavras do coachee de volta a ele, exatamente como
foram ditas, incluindo, de forma natural, o tom de voz e a linguagem corporal;
f) desafiar: o coach deve ter coragem de desafiar o coachee, a fim de descobrir uma
nova visão ou gerar insight;
g) pedir permissão: no coaching, a solicitação de permissão ajuda o coachee a sentirse mais seguro e no controle do processo. É particularmente importante ao abordar
uma área que pode ser sensível para o coachee. Pedir permissão pode ser uma
forma de respeitar os limites daquilo que o coach desconhece;
h) usar a intuição: a intuição é a mais afiada das ferramentas de trabalho de um
coach. “Por essa razão, é foco do coach centrar-se na agenda do coachee e não
julgar, certificando-se de que sua intuição não se transforme em conselho
indesejável” (WILSON, 2007, p. 26, tradução do pesquisador); e
i) dar e receber feedback: o feedback positivo do coach pode ajudar o coachee a
encontrar a energia e a motivação para enfrentar os desafios que fixou para si
mesmo.
A aplicação dessas habilidades propicia o fortalecimento da sintonia e da aliança
projetada no relacionamento entre coach e coachee, conforme encontrado em Whitworth et al.
(2007).
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2.3

A Aprendizagem de Adultos

O reconhecimento de que a orientação à aprendizagem do adulto está centrada em
problemas e em questões de desempenho é fundamental para a compreensão do
comportamento do adulto. Adultos são motivados a aprender o que os ajudará a realizar
tarefas e a resolver problemas (DEXTER, DEXTER & IRVING, 2011).
Eduard Lindeman, o pioneiro autor da educação de adultos, afirmou que os adultos
querem ser competentes na aplicação de novos conhecimentos e habilidades às situações da
vida real. “Toda pessoa adulta encontra-se em situações específicas com respeito ao seu
trabalho, seu lazer, sua vida familiar, sua vida comunitária etc. - situações que requerem
ajustes. A educação de adultos começa neste momento” (LINDEMAN, 1926, p. 8-9, apud
LENNARD, 2010, p. 23, tradução do pesquisador).
Em 1926, Eduard C. Lindeman desenvolveu um processo de educação de adultos em
que os aprendizes tornavam-se conscientes de uma experiência significativa, avaliavam-na e
encontravam os significados que a acompanhavam e que eram relevantes para suas vidas
cotidianas. “A experiência é o livro vivo do aprendiz adulto” (LINDEMAN, 1926, p. 9, apud
LENNARD, 2010, p. 24, tradução do pesquisador).
A visão de Lindeman sobre a educação de adultos envolveu uma preocupação com a
experiência das pessoas e as possibilidades educativas da vida cotidiana. Ele lançou as bases
para uma teoria da aprendizagem de adultos, que começa com as necessidades e interesses do
aprendiz. Aquela autora destaca que Lindeman e John Dewey compartilhavam um
compromisso com o questionamento orientado à resolução de problemas e uma crença nas
possibilidades da educação e da ação humana.
“O desenvolvimento de um homem é 90% resultado de sua experiência em seu
trabalho do dia a dia” (LOVIN & CASSTEVENS, 1971, p. 1, tradução do pesquisador).
O enlace conceitual do coaching executivo com a aprendizagem de adultos pode ser
verificado em publicações que evidenciam resultados da aplicação de coaching e em textos
que tratam de fundamentos teóricos para o desenvolvimento de modelos de coaching (COX,
2006; LAGES & O’CONNOR, 2010; LENNARD, 2010; DEXTER, DEXTER & IRVING,
2011, LEARY-JOYCE & WILDFLOWER, 2011; BROCKBANK & McGILL, 2006). Numa
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visão construtivista, as seguintes teorias são particularmente aplicáveis ao processo de
coaching:
a) a andragogia (KNOWLES, HOLTON III & SWANSON, 2009);
b) a

aprendizagem

autodirigida

(GROW

1991,

1994,

apud

MERRIAM,

CAFFARELLA & BAUMGARTNER, 2006);
c) a aprendizagem transformadora (MEZIROW, 1991, 2000);
d) a aprendizagem experiencial (KOLB, 1984; LAGES & O’CONNOR, 2010); e
e) a aprendizagem reflexiva (SCHÖN, 1987; BOLTON, 2004, apud LEARY-JOYCE
& WILDFLOWER, 2011; MERRIAM, CAFFARELLA & BAUMGARTNER,
2006; BROCKBANK & McGILL, 2006).

2.3.1 Perspectivas da Aprendizagem Construtivista

Becker (2007), citando Kearsley, afirma que a aprendizagem é definida
provisoriamente como “um processo ativo em que os aprendizes constroem novas ideias ou
conceitos baseados em seus conhecimentos atuais e anteriores” (KEARSLEY, 1994-2005,
apud BECKER, 2007, p. 14, tradução do pesquisador).
A autora afirma que o construtivismo pode ser considerado tanto uma epistemologia e
uma teoria de aprendizagem e, consequentemente, tem implicações na forma como
conhecemos e como aprendemos. Os principais pressupostos subjacentes ao construtivismo,
com respeito à epistemologia e à aprendizagem, estão descritos nos Quadros 2 e 3.
Pressupostos da Aprendizagem
Construtivista

Coaching Executivo
•

O coachee é um especialista em sua vida.

•

O coachee é criativo, habilidoso e completo.

•

O coachee possui as respostas dentro de si.

•

O coaching é uma estratégia de
aprendizagem fundamentada na interação e
comunicação humanas.

•

Nós atribuímos significados pessoais às
nossas experiências.

•

Significados existem dentro de nós mesmos.

•

Significados pessoais que atribuímos à nossa
experiência são adquiridos e validados por
meio da interação e comunicação humanas.

Quadro 2: Paralelo entre Coaching Executivo e Aprendizagem Construtivista
Fonte: BECKER (2007, p. 7, tradução do pesquisador)
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De acordo com Becker (2007), construtivismo significa que os seres humanos não
descobrem o conhecimento, mas que o constroem por meio de suas interações com o mundo,
tendo em conta os pressupostos elencados no quadro abaixo.

1.

A realidade é construída pelo indivíduo por meio de suas experiências com o mundo; não há uma
realidade objetiva (CRANTON, 1994).

2. Os aprendizes constroem ativamente o conhecimento; eles não o recebem passivamente (BIGGE &
SHERMIS, 1992). As pessoas são naturalmente inclinadas a dar sentido ao mundo e fazem isso por
meio de um processo de construção de significado (MEZIROW, 1991).
3. Os aprendizes constroem conhecimento pela interação com o ambiente. Os aprendizes integram novas
informações e experiências com seu conhecimento anterior (KERKA, 1997).
4. O conhecimento é socialmente construído pelos aprendizes quando expressam o seu significado para
os outros. Significados pessoais são “adquiridos e validados por meio da interação e comunicação
humanas” (MEZIROW, 1991, p. xiv).
5. Professores e aprendizes conjuntamente constroem novos significados. O papel do professor é o de
facilitador ou coach. O objetivo do “ensinar” é encorajar o aprendiz a “questionar, desafiar e formular
suas próprias ideias, opiniões e conclusões” (ABDAL-HAQQ, 1998). O papel dos professores
envolve “encorajar a investigação ativa, orientando os aprendizes a questionarem seus pressupostos
tácitos, engajando-os por meio de coaching no processo de construção” (KERKA, 1997).
6. A aprendizagem é contextual. “O conhecimento é criado e fundamentado pelo contexto em que é
adquirido” (FARMER, BUCKMASTER & LEGRAND, 1992, p. 46).
7.

O reforço é interno. A satisfação é derivada de dar sentido à nova informação (KERKA, 1997). Isto
está em contraste direto com o behaviorismo, onde o reforço é externo.

Quadro 3: Pressupostos da Aprendizagem Construtivista
Fonte: BECKER (2007, p. 15, tradução do pesquisador)

Para Lages & O’Connor (2010) o construtivismo desenvolve a ideia de que o
indivíduo constrói ativamente seu mundo a partir de suas experiências. O ser humano não é
um receptor passivo do que vem de fora, mas um criador ativo de suas experiências.
Acrescentam que
a visão de nossos limites é o limite de nossa visão. Ou seja, [...] enxergamos
os nossos próprios limites, não os limites do mundo. [...] Os coaches devem
estar sempre pedindo a seus clientes que forcem seus limites, a fim de
melhorar suas situações e mudar o seu mundo (LAGES & O’CONNOR,
2010, p. 32).

No pensamento construtivista, o aprendiz cria sua própria realidade, sendo o diálogo
um componente crítico no construtivismo social e no coaching executivo (BECKER, 2007).
A natureza do coaching sugere que abordagens construtivistas da aprendizagem de adultos
podem ser mais úteis na elaboração de como a aprendizagem ocorre.
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2.3.2 Andragogia

O foco da teoria de aprendizagem de adultos considera o papel da experiência do
aprendiz. Andragogia foi o termo cunhado por Malcolm Knowles, em 1970, para fazer a
distinção entre princípios pedagógicos de instrução e a aprendizagem de adultos (LENNARD,
2010). Segundo a autora, um dos pressupostos fundamentais da andragogia é que a
experiência fornece a mais rica fonte de aprendizagem ao adulto.
Knowles, Holton III & Swanson (2009) apresentam a andragogia como um conjunto
de princípios de aprendizagem de adultos. Para os autores, além destes princípios, “há outros
fatores que afetam a aprendizagem de adultos em qualquer situação específica e podem fazer
os adultos se comportarem mais ou menos de acordo com os princípios fundamentais” (p. 3).
Os princípios são envolvidos pelo contexto das diferenças individuais e situacionais e os
objetivos e propósitos da aprendizagem, por exemplo, conforme mostra a Figura 9.

Figura 9: Andragogia na Prática
Fonte: KNOWLES, HOLTON III & SWANSON (2009, p. 4)
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Para Knowles, as experiências da vida adulta criam hábitos e suposições que podem
moldar e limitar a abertura do aprendiz a novas perspectivas. “A experiência prévia dos
aprendizes pode ter uma influência poderosa não apenas sobre suas atitudes em relação à
aprendizagem, mas sobre os significados que dão às suas vidas e às definições que têm sobre
si mesmos” (KNOWLES, HOLTON III & SWANSON, 1998, apud LENNARD, 2010, p.19,
tradução do pesquisador).
Santille & Schlochauer (2009, s.p.) citam a premissa de Knowles pela qual “não
podemos ensinar um adulto, mas sim, ajudá-lo a aprender”. Segundo eles, os princípios
andragógicos mostram-se efetivos em ações de aprendizagem para o público executivo.
Knowles, Holton III & Swanson (2009) apontam que a característica essencial da
andragogia é sua flexibilidade, pois “o modelo andragógico é um sistema de elementos que
pode ser adotado ou adaptado completa ou parcialmente. Não se trata de uma ideologia que
precise ser aplicada em sua totalidade e sem alterações” (KNOWLES, 1984b, p. 418, apud
KNOWLES, HOLTON III & SWANSON, 2009, p. 221).
O Quadro 4 apresenta as etapas de uma estrutura para projetar uma iniciativa de
aprendizagem de adultos:

1. Preparar os aprendizes para o programa.
2. Estabelecer um clima condutor para a aprendizagem.
3. Envolver os aprendizes no planejamento mútuo.
4. Envolver os participantes em diagnosticar suas necessidades de aprendizagem.
5. Envolver os aprendizes na formação de seus objetivos de aprendizagem.
6. Envolver os aprendizes na elaboração de planos de aprendizagem.
7. Ajudar os aprendizes na realização de seus planos de aprendizagem.
8. Envolver os aprendizes na avaliação dos respectivos resultados de aprendizagem.

Quadro 4: Projetando Experiências de Aprendizagem de Adultos
Fonte: BECKER (2007, p. 18, tradução do pesquisador)

Para Dexter, Dexter & Irving (2011), a aprendizagem pode ser um processo mais
complexo para adultos do que para crianças e precisa ter como ponto de partida a garantia de
que os pontos fortes, talentos e experiências de vida serão valorizados e utilizados plenamente
no processo de aprendizagem. O clima de aprendizagem deve ser de apoio e valorização.
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As habilidades cognitivas do adulto podem ser estimuladas pela exploração de sua
maior motivação para aprender, pela utilização de diferentes estratégias, tais como
autoaprendizado, experiência e o uso de projetos que tenham significado para o adulto em sua
vida cotidiana, aplicando o aprendizado a sua visão de mundo (DEXTER, DEXTER &
IRVING, 2011).
“A andragogia é a ideia mais popular na educação e treinamento de adultos”
(BROOKFIELD, 1986, apud KNOWLES, HOLTON III & SWANSON, 2009, p. 2).
O relacionamento das novas aprendizagens ao cotidiano do aprendiz, observado na
androgogia, é um atributo do coaching, que relaciona as novas aprendizagens à vida prática.

2.3.2.1 Da Andragogia ao Coaching

A andragogia fundamenta-se na teoria do construtivismo, que sugere a aprendizagem
como um processo ativo em que a experiência é usada pelos aprendizes para construir novos
aprendizados com base em suas compreensões anteriores (COX, 2006).
A teoria da aprendizagem construtivista sustenta que “a aprendizagem é um processo
de construção de sentido a partir da experiência e se conecta diretamente às crenças sobre o
papel central da experiência na educação de adultos ‘como um recurso e um estímulo à
aprendizagem’” (MERRIAM & CAFFARELLA, 1999, p. 263, apud COX, 2006, p. 194,
tradução do pesquisador).
“Muitos dos aspectos do construtivismo, tais como o incentivo à participação na
aprendizagem e a ênfase na aprendizagem experiencial, podem ser observados nos princípios
da andragogia” (KNOWLES, 1978, apud COX, 2006, p. 195, tradução do pesquisador). Cox
(2006) evidencia que a andragogia atingiu o seu apogeu com o advento do coaching como
uma abordagem de aprendizagem.
Para a autora, a definição de andragogia de Knowles confirma a primogenitura. O
aprendiz é percebido como um participante maduro, motivado, voluntário e igual numa
relação de aprendizado com um facilitador, cuja função é auxiliá-lo na realização, ou
principalmente, na autodeterminação de seus objetivos de aprendizagem.
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O Quadro 5 apresenta os seis princípios da andragogia de Knowles associados a
alguns dos elementos-chave do coaching:

Andragogia: Princípios da
Aprendizagem de Adultos
(KNOWLES, HOLTON III &
SWANSON, 1998)
Os adultos são autodirigidos em sua
aprendizagem.

Alguns Princípios Correspondentes do Coaching
• A agenda vem do cliente. O relacionamento é uma aliança
projetada (WHITWORTH, KIMSEY-HOUSE &
SANDAHL, 1998, p. 3).
• O cliente define a agenda (ROGERS, 2004, p. 8).

Os adultos são orientados a objetivos:
eles precisam saber por que estão
aprendendo algo antes de aprendê-lo, ou
seja, a aprendizagem precisa ser
relevante.

• Coaching liga propósito interior para trabalhar o exterior
(HUDSON, 1999, p. 15).
• Cada cliente tem seus próprios compromissos e interesses
imediatos (FLAHERTY, 1999, p. 11).
• O cliente tem recursos e o papel do coach é impulsionar a
desenvoltura do cliente (ROGERS, 2004, p. 7).

Os adultos têm uma grande riqueza de
experiências de vida para trazer para sua
aprendizagem.

• O cliente é naturalmente criativo, cheio de recursos e
completo (WHITWORTH, KIMSEY-HOUSE &
SANDAHL, 1998, p. 3).
• Os clientes não são recipientes vazios (FLAHERTY, 1999,
p. 11).

Os adultos estão interessados
em aprender a resolver os dilemas da
vida real. A aprendizagem tem de ser
relevante.

Os adultos têm uma orientação prática.
Suas aprendizagens precisam ter
aplicação em suas vidas pessoais e
profissionais.

Os adultos respondem mais a
motivadores intrínsecos (aumento da
autoestima e qualidade de vida) do que a
motivadores extrínsecos, tais como
qualificações.

• Coaching significa ação e aprendizagem (WHITWORTH,
KIMSEY-HOUSE & SANDAHL, 1998, p. 5).
• Coaching é uma parceria focada em solução, orientado
para resultados e um processo sistemático (GRANT, 2003).
• Coaching aborda a pessoa por inteiro - passado, presente e
futuro (ROGERS, 2004, p. 8).
• As pessoas procuram engajar-se naquelas atividades que as
ajudem a satisfazer suas necessidades (WHITMORE, 1996,
p. 104).
• O foco está sobre a conexão de um senso de propósito com
uma visão de um resultado de coaching (HUDSON, 1999,
p. 30).
• Coaching é desbloquear o potencial das pessoas para
maximizar seus desempenhos (WHITMORE, 1996, p. 8).

Quadro 5: Coaching: o Verdadeiro Herdeiro da Andragogia
Fonte: COX (2006, p. 196, tradução do pesquisador)

Destaca-se no trabalho de Whitworth et al. (2007) o caráter autodirigido do processo
de coaching. Além dos princípios descritos por Cox no Quadro 5, acrescentam que “o coach
dança no momento” (p. 3). Por analogia, o ritmo é ditado pelo cliente.
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2.3.3 Aprendizagem Autodirigida

A aprendizagem autodirigida é um dos temas mais pesquisados na aprendizagem de
adultos (MERRIAM, CAFFARELLA & BAUMGARTNER, 2006) e tem como objetivos
principais: a) melhorar a capacidade do adulto em ser autodirigido em sua aprendizagem; b)
fomentar a aprendizagem transformadora como elemento fundamental para a aprendizagem
autodirigida; e para c) promover a aprendizagem emancipatória e a ação social. Merriam,
Caffarella & Baumgartner (2006) consideram que cada um desses objetivos tem igual valor
para captar a essência da aprendizagem autodirigida.
O grau de autonomia encontrado na aprendizagem de adultos pode variar conforme as
circunstâncias. Assim, não se deve assumir que alguém que teve um comportamento
autodirigido no passado será necessariamente bem sucedido no presente ou no futuro. Em vez
disso, um aprendiz adulto pode precisar de “orientação, apoio e direção” no início de seu
projeto de aprendizagem (CANDY, 1991, p. 309, apud BECKER, 2007, p. 21, tradução do
pesquisador). O Quadro 6 apresenta os conceitos-chave da aprendizagem autodirigida.

1. A aprendizagem autodirigida tem sido descrita como um projeto de aprendizagem (sete horas ou mais
de sessões relacionadas).
2. As primeiras teorias da aprendizagem autodirigida identificaram uma série de passos lineares.
Trabalhos mais recentes descrevem a aprendizagem autodirigida como uma experiência mais holística
e orgânica.
3. A aprendizagem autodirigida não é feita de forma isolada e pode exigir mais interação humana do que
outras formas de aprendizagem.
4. A aprendizagem autodirigida não é dependente de um professor ou de sala de aula. No entanto, um
professor pode facilitar a aprendizagem autodirigida fornecendo apoio.
5. O propósito da aprendizagem é variável, incluindo o desenvolvimento de autodireção, transformação
e/ou emancipação.

Quadro 6: Conceitos-chave da Aprendizagem Autodirigida
Fonte: BECKER (2007, p. 21, tradução do pesquisador)

Becker (2007), citando Cross (1981), afirma que o desafio está em melhorar a
qualidade ou os recursos disponíveis aos aprendizes autônomos. Isto inclui prover acesso a
recursos tais como mentores, professores, especialistas, facilitadores e coaches.
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Grow (1991, 1994, apud MERRIAM, CAFFARELLA & BAUMGARTNER, 2006)
apresenta, na figura abaixo, um modelo escalonado em quatro fases que conceitua uma das
formas como educadores podem ajudar seus aprendizes a tornarem-se mais autodirigidos em
seus projetos de aprendizagem.

S4:
Aprendiz
Autodirigido

Projetos independentes. Aprendizes com
autodireção elevada, dispostos e capazes
de planejar, executar e avaliar a própria
aprendizagem, com ou sem a ajuda de um
especialista.

S3:
Aprendiz
Envolvido

Aplicação de conteúdo. Aprendizes com autodireção
intermediária, com habilidades e conhecimentos básicos, veem-se
capazes de explorar uma área específica, atuando em estreita
colaboração com o instrutor sobre problemas reais. Visão crítica.

S2:
Aprendiz
Interessado
S1:
Aprendiz
Dependente

Conteúdo intermediário. Aprendizes com moderada
autodireção, motivados e confiantes, mas em grande parte
ignorantes no assunto a ser aprendido. Aplicando os princípios
básicos de uma forma estimulante.
Conteúdo introdutório. Aprendizes com
baixa autodireção, dependentes de uma
figura de autoridade para dizer-lhes o que
fazer. Superando deficiências e resistência.
T1:
Autoridade,
especialista

T2:
Vendedor,
motivator

T3:
Facilitador

T4:
Delegador

Figura 10: Modelo Escalonado de Autodireção
Fonte: GROW (1991, 1994, apud MERRIAM, CAFFARELLA & BAUMGARTNER, 2006, p. 117-118,
tradução e adaptação do pesquisador)

A natureza da aprendizagem de adultos, e a aprendizagem autodirigida em particular,
são focalizadas nas atividades de pesquisa de Brookfield, que afirma que “os adultos se
envolvem numa atividade educativa por causa de algum desejo inato de desenvolver novas
habilidades, adquirir novos conhecimentos, melhorar competências assimiladas ou aguçar a
capacidade de autopercepção” (BROOKFIELD, 1986, p. 11, tradução do pesquisador).
Krausz (2007) destaca o papel da aprendizagem autodirigida para o coaching
executivo, conceituado pela autora como “um processo sistemático de aprendizagem
autodirigida, orientado para resultados e focado em soluções e alternativas de ação dentro de
um cenário organizacional determinado” (p. 143).

63

2.3.4 Aprendizagem Transformadora

A teoria da aprendizagem

transformadora

fundamenta-se em

pressupostos

construtivistas. Em outras palavras, o significado existe dentro de nós e não nas formas
externas. “Desenvolvemos ou construímos significado pessoal de nossa experiência e o
validamos por meio da interação e comunicação com os outros. O que fazemos no mundo é o
resultado de nossas percepções sobre nossas experiências” (CRANTON, 2006, p. 23, tradução
do pesquisador).
Os trabalhos dos principais teóricos da aprendizagem transformadora, que são
particularmente relevantes para o coaching, incluem a aprendizagem transformadora e a
reflexão crítica, de Jack Mezirow, e a educação para a mudança social e práxis, ação e
reflexão, de Paulo Freire (LENNARD, 2010).
A abordagem cognitivo-racional de Mezirow para a aprendizagem transformadora é
baseada, em parte, no trabalho de Paulo Freire. De acordo com Mezirow (2000), o
conhecimento é criado a partir de interpretações e reinterpretações à luz de novas experiências
(LEARY-JOYCE & WILDFLOWER, 2011).
O desenvolvimento da teoria da aprendizagem transformadora começou em 1978 com
o estudo de Jack Mezirow com mulheres que retornaram ao colégio da comunidade após um
período prolongado de afastamento. Suas descobertas sugerem que a idade adulta é um
processo transformador em que os adultos se afastam dos papéis da infância, reformulam suas
perspectivas e agem sobre as perspectivas redefinidas e, assim, tornam-se mais engajados na
vida com um maior senso de autodireção (LENNARD, 2010). Mezirow conceituou a
aprendizagem transformadora como

o processo pelo qual transformamos nossos quadros de referência tomados
como certos (perspectivas de significado, hábitos da mente e atitude mental)
para torná-los mais inclusivos, discriminadores, abertos, emocionalmente
capazes de mudar e reflexivos, de modo que possam gerar crenças e opiniões
que provarão ser mais verdadeiras ou justificadas para orientar a ação. A
aprendizagem transformadora envolve a participação em discurso
construtivo para usar a experiência de outros, a fim de avaliar as razões que
justificam estes pressupostos e tomar uma decisão de ação baseada no
insight resultante (MEZIROW, 2000b, p. 7-8, tradução do pesquisador).
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Depreende-se do trabalho de Mezirow que as experiências do indivíduo são filtradas
por suas perspectivas de significado ou hábitos da mente, que incluem formas acriticamente
assimiladas de conhecer, acreditar e sentir. Elas “incluem distorções, preconceitos,
estereótipos e crenças inquestionáveis ou simplesmente não examinadas. Manter uma
perspectiva de significado é algo seguro” (CRANTON, 2006, p. 23, tradução do pesquisador).
A aprendizagem ocorre quando um indivíduo encontra uma perspectiva alternativa e seus
hábitos da mente são questionados.
Em todos os escritos de Mezirow, o discurso é central para a aprendizagem
transformadora. Ele define o discurso como o diálogo envolvendo a avaliação de crenças,
sentimentos e valores (MEZIROW, 2003a, p. 59, apud CRANTON, 2006).
Mezirow posicionou a reflexão como um processo para liberação de crenças
disfuncionais e o discurso como um processo para validar crenças. Mezirow iniciou o
desenvolvimento da aprendizagem transformadora como uma teoria de aprendizagem com as
publicações de sua pesquisa de 1978. O autor revela que

o principal achado teórico do estudo foi a identificação da transformação de
perspectiva como o processo central da aprendizagem que ocorreu no
desenvolvimento pessoal das mulheres que participaram destes programas.
[...] Tornando-se criticamente conscientes do contexto - biográfico, histórico,
cultural - de suas crenças e sentimentos sobre si e de seus papéis na
sociedade, as mulheres puderam realizar uma mudança no modo como
tinham tacitamente estruturado suas suposições e expectativas. Essa
mudança constituiu uma transformação aprendida; o processo resultante foi
designado aprendizagem transformadora (MEZIROW, 2000a, apud
MEZIROW & Associates, 2000, p. xi-xii, tradução do pesquisador).

Mezirow relacionou o conceito de transformação de perspectiva à aprendizagem
autodirigida. Ele viu a aprendizagem como um processo de fazer suposições explícitas,
contextualizá-las, validá-las e agir com base nelas. Mezirow descreve um aprendiz
autodirigido como “alguém que participa livremente do diálogo a fim de testar suas
perspectivas contra as de outros e modificá-las adequadamente” (MEZIROW, 1985b, apud
CRANTON, 2006, p. 21, tradução do pesquisador).
A aprendizagem transformadora envolve não apenas receber informações ou ideias,
mas agir sobre elas e ser fundamentalmente alterado por elas (LEARY-JOYCE &
WILDFLOWER, 2011, p. 75, tradução do pesquisador):
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a) o processo inicia-se com um “dilema desorientador” (MEZIROW, 1991, p. 168),
que é muitas vezes uma crise pessoal. Posteriormente, pesquisadores
transformadores descobriram que “esse processo é frequentemente fluido e não
necessariamente linear, podendo ocorrer de forma cumulativa no decorrer de um
período de tempo e muitas vezes envolver sentimentos” (MERRIAM, 2001, p. 18);
b) como resultado, o aprendiz engaja-se em reflexão crítica e reavalia os pressupostos
que tem sobre si mesmo e seu mundo;
c) posteriormente, engaja-se em “discurso reflexivo” (MEZIROW, 2000, p. 11) e fala
de sua nova perspectiva para testar a sua validade e obter a validação de outros; e
d) o aprendiz compromete-se a agir orientado pela nova perspectiva. A aprendizagem
transformadora envolve não só a descoberta de uma nova perspectiva, mas
também viver esta nova perspectiva.
“Nos últimos anos, a ênfase tem sido muito mais em encontrar o evento desorientador
e criticamente questionar ou responder aos pressupostos e expectativas que o tornam
desorientador” (CRANTON, 2006, p. 20, tradução do pesquisador).
De forma menos radical, um “dilema desorientador” também pode se desenvolver
através de uma série de pequenos desafios para o autoconceito e a visão de mundo dos
indivíduos. Isso pode acontecer em contextos de trabalho ou de ensino, em que são
confrontados com uma situação nova e são surpreendidos por suas próprias respostas ou
percepções. Mezirow sugere que se um “dilema desorientador” for seguido por uma reflexão
crítica este pode resultar em mudanças de comportamento e em aprendizado profundo
(MEZIROW, 1991).
Cranton (2006) afirma que, ao longo da vida, as pessoas dão significado a suas
experiências. Elas constroem uma forma de ver o mundo, uma maneira de interpretar o que
acontece em suas vidas e que acompanham valores, crenças e pressupostos que determinam
seus comportamentos (p. 19). A autora considera que,
quando algo inesperado acontece, quando uma pessoa encontra algo que não
se encaixa com suas expectativas de como as coisas deveriam ser, com base
em experiências anteriores, as opções são: rejeitar o inesperado ou
questionar a expectativa. Quando as pessoas criticamente examinam suas
expectativas habituais, revisando-as e agindo de acordo com o ponto de vista

66

revisado, a aprendizagem transformadora ocorre (CRANTON, 2006, p. 19,
tradução do pesquisador).

Evidências sugerem que “emoção e motivação estão intrinsecamente ligadas”
(GIDDENS, 1992, p. 201, apud BROCKBANCK & McGILL, 2006, p. 36, tradução do
pesquisador) e que a aprendizagem transformadora pode ser desencadeada por emoção forte,
por meio de trauma ou de experiências máximas (BROOKFIELD, 1987, p. 7, apud
BROCKBANCK & McGILL, 2006). Para os autores, a linguagem usada para descrever tal
aprendizagem indica o forte conteúdo emotivo em comentários como paixão para aprender,
fome de verdade e sede de conhecimento.
Além disso, o processo de questionar e desafiar as situações “tomadas como certas”
pode estimular fortes emoções, perturbação, angústia e também alegria e euforia
(BROOKFIELD, 1987, p. 8, apud BROCKBANCK & McGILL, 2006). Segundo os autores,
“um certo grau de energia ou de excitação é necessário para que a aprendizagem ocorra, de
modo que uma crise pode gerar aprendizagem transformadora” (p. 36, tradução do
pesquisador).
Conforme Mezirow (1991), a ideia de que a aprendizagem transformadora pode
ocorrer onde o conteúdo emocional é ignorado, embora favorecida em muitos contextos
racionalistas, falha em apreciar a natureza das mudanças que ocorrem quando uma estrutura
de significado é transformada por meio de reflexão. Mezirow esclarece que os esquemas de
significado ou padrões podem ser refinados e elaborados pela reflexão crítica.
O método recomendado para que tal aprendizagem ocorra é o diálogo, pois “o diálogo
é fundamental para a comunicação humana e a aprendizagem” (MEZIROW, 1994, p. 225,
apud BROCKBANCK & McGILL, 2006, p. 36-37, tradução do pesquisador). Para esses
autores, “as chances de tal reflexão crítica ser alcançada sem gerar emoção são remotas e
onde a emoção é negada ou suprimida a aprendizagem transformadora é improvável” (p. 37).

2.3.4.1 Educação para a Transformação Social e Práxis: Ação e Reflexão

A teoria da aprendizagem transformadora de Mezirow foi significativamente
influenciada pelo educador brasileiro Paulo Freire. Enquanto a atenção de Mezirow estava na
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transformação pessoal a de Freire estava na transformação social. Um ponto essencial para a
teoria da educação para a mudança social de Freire é o conceito de práxis, um processo de ir e
vir de uma forma crítica entre ação e reflexão (MEZIROW, 2000, apud LENNARD, 2010).
Esse processo aumenta a consciência dos aprendizes sobre as forças socioculturais que
moldam suas vidas.
A teoria de Freire da transformação social e a teoria de Mezirow da transformação
pessoal compartilham a ênfase em mudanças de consciência por meio da reflexão crítica, do
discurso e da ação reflexiva. Freire define conscientização como
um processo de crescente consciência de uma situação, passando do mais
baixo nível ao mais alto nível de consciência crítica por meio do diálogo e da
ação. Similarmente, o conceito de Mezirow de reflexão crítica envolve a
análise de problemas, discurso e ação reflexiva. Comum a ambas as
abordagens é o aprendiz adulto tornar-se consciente de pressupostos, crenças
e valores e, em seguida, transformá-los numa nova perspectiva ou nível de
consciência (LENNARD, 2010, p. 30-31, tradução do pesquisador).

Para Dexter, Dexter & Irving (2011) “aprendizagem e transformação estão no coração
da prática do coaching. As teorias subjacentes permitem apoiar o indivíduo a desaprender
padrões de comportamento que são redundantes e a aprender novos” (p. 66, tradução do
pequisador).
A prática reflexiva e a aprendizagem transformadora mostram-se estreitamente
relacionadas.

2.3.4.2 Reflexão Crítica e Aprendizagem Transformadora

O foco e os conceitos centrais da reflexão crítica e da aprendizagem transformadora
utilizados nesta dissertação são os seguintes (MEZIROW, 1990, apud MEZIROW &
Associates, 1990, p. xvi, tradução do pesquisador):
a) perspectiva de significado: a estrutura de pressupostos que constitui um quadro de
referência para interpretar o significado de uma experiência;
b) reflexão: exame da justificativa de crenças, principalmente para orientar a ação e
rever a eficácia das estratégias e procedimentos usados na resolução de problemas;
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c) reflexão crítica: avaliação da validade dos pressupostos da própria perspectiva de
significado e exame de suas origens e consequências;
d) autorreflexão crítica: avaliação do modo como a pessoa tem abordado problemas
e de suas próprias perspectivas de significado;
e) aprendizagem transformadora: o processo de aprendizagem por meio de
autorreflexão crítica, que resulta na reformulação de uma perspectiva de
significado para permitir uma compreensão mais abrangente, discriminadora e
integradora da própria experiência. Aprendizagem inclui ação sobre os insights; e
f) educação emancipatória: um esforço organizado para provocar ou para facilitar a
aprendizagem transformadora em outros.
A reflexão é um conceito central na teoria da aprendizagem transformadora. Na
educação de adultos, o pensamento reflexivo é uma meta de aprendizagem. Essa noção, de
acordo com Cranton (2006), pode ser atribuída a Dewey (1933), que definiu a reflexão como
“consideração ativa, persistente e cuidadosa de qualquer crença ou forma suposta de
conhecimento à luz dos fundamentos que as sustentam e a conclusão a que tendem” (p. 9,
tradução do pesquisador). A reflexão é vista como “um processo de reconsiderar a experiência
por meio da razão, reinterpretar e generalizar a experiência para formar as estruturas mentais”
(FENWICK, 2000; MEZIROW, 2003a, apud CRANTON, 2006, p. 33, tradução do
pesquisador).
Há três formas de reflexão na transformação de uma perspectiva de significado:
conteúdo (refletir sobre percepções, pensamentos, sentimentos e ações), processo (refletir
sobre como são executadas as funções de perceber), e a premissa (uma consciência de por que
se percebe algo). A premissa de reflexão é a menos comum das três e é a base para a reflexão
crítica, refere-se ao exame dos pressupostos subjacentes ao conhecimento que um indivíduo
tem do mundo (TAYLOR, 2010).
Cranton (2006) alerta que, embora Mezirow não mais enfatize a distinção entre
conteúdo, processo e premissa de reflexão (MEZIROW, 1991), essa diferenciação é útil à
prática da reflexão crítica e apresenta as seguintes definições (p. 33-34, tradução do
pesquisador):
a) conteúdo da reflexão: é um exame do conteúdo ou a descrição de um problema.
Equivale a perguntar: o que está acontecendo? Qual é o problema?;
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b) processo de reflexão: envolve a verificação das estratégias de solução de
problemas que estão sendo usadas. É fazendo perguntas do tipo: como foi que
isso aconteceu? O aprendiz estará refletindo sobre o processo de compreensão do
problema. Da mesma forma, o indivíduo que questiona a sua autopercepção pode
perguntar: o que me fez sentir assim? Eu compreendo a mim mesmo? Tenho
alguma coisa em vista? Estou sendo incapaz de me adaptar?; e
c) premissa de reflexão: ocorre quando o problema em si é questionado. A reflexão
toma a forma de: por que isto é importante para mim? Por que me preocupo
com isso em primeiro lugar? Que diferença isso faz? Por que isso é um problema?
É um exame da base do problema. Tem o potencial para levar à transformação de
um hábito da mente.
O conteúdo e o processo de reflexão podem levar à transformação de uma crença
específica, mas é a premissa de reflexão que envolve o aprendiz em ver a si mesmo e ao
mundo de um modo diferente. O Quadro 7 apresenta, em seis grupos de perspectivas,
diferentes formas de questões que conteúdo, processo e premissa de reflexão podem assumir,
dependendo da natureza do hábito da mente.

Reflexão

Hábitos da Mente
1. Psicológica

2. Sociolinguística

3. Epistêmica

O que acredito sobre
mim mesmo?
Como vim a ter esta
percepção de mim
mesmo?
Por que eu deveria
questionar esta
percepção?

Quais são as normas
sociais?
Como estas normas
sociais foram
influentes?

Que conhecimento
tenho?

Por que estas normas
são importantes?

Por que preciso ou não
deste conhecimento?

4. Ético-Moral

5. Filosófico

6. Estético

Conteúdo

Quais são meus
valores?

Qual é a minha visão de
mundo?

O que acho bonito?

Processo

Como meus valores
foram formados?

Como tenho mantido
esta visão de mundo?

Premissa

Por que meus valores
são importantes?

Por que permaneço com
esta visão de mundo?

Conteúdo
Processo

Premissa

Como obtive este
conhecimento?

Como meus pontos de
vista de beleza foram
moldados?
Por que me preocupo
com a beleza?

Quadro 7: Perguntas Reflexivas para Hábitos da Mente
Fonte: CRANTON (2006, p. 36, tradução e adaptação do pesquisador)

Essas perspectivas conferem sentido às experiências pessoais e oferecem a base para
reflexões e autorreflexões críticas, presentes na aprendizagem transformadora.
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2.3.4.3 Promovendo a Aprendizagem Transformadora

Taylor (2010) defende que uma abordagem transformadora é emoldurada por
elementos centrais que formam seus componentes essenciais. Para o autor, estes elementos
parecem ser parte da maioria das experiências educativas transformadoras. Originalmente três
desses elementos foram identificados como experiência individual, reflexão crítica e diálogo
(apud TAYLOR, 1998). No entanto, o autor aponta que o estudo da aprendizagem
transformadora evoluiu e outros elementos emergiram com igual significância: uma
orientação holística, consciência do contexto e uma prática autêntica. Além disso, as
conceituações de alguns dos elementos originais também evoluíram.
Tendo o trabalho de Taylor (2010) como referência, esses elementos centrais podem
ser assim descritos:
a) experiência individual: o principal meio de aprendizagem transformadora, consiste
daquilo que cada aprendiz traz (experiências anteriores) e também o que ele
experimenta dentro da “sala de aula” em si. Ela “constitui um ponto de partida para
o discurso, levando a um exame crítico dos pressupostos subjacentes do aprendiz...
juízos de valor ou expectativas normativas” (MEZIROW, 2000, p. 31, apud
TAYLOR, 2010, p. 5-6, tradução do pesquisador). Para Taylor é a relação de
interdependência entre a experiência e a reflexão crítica que potencialmente leva a
uma nova perspectiva;
b) promover a reflexão crítica: o segundo elemento central para a aprendizagem
transformadora é a promoção da reflexão crítica entre os aprendizes (o coach
também é um aprendiz reflexivo). A reflexão crítica, uma característica distintiva da
aprendizagem de adultos, refere-se a questionar a integridade dos pressupostos
profundamente arraigados e crenças baseadas em experiências anteriores. “É
frequentemente promovida diante da consciência de pensamentos conflitantes,
sentimentos e ações e, por vezes, pode levar a uma transformação de perspectiva”
(MEZIROW, 2000, apud TAYLOR, 2010, p. 7, tradução e grifo do pesquisador);
c) diálogo: construído sobre a reflexão crítica está o engajamento no diálogo com o
“eu” e os outros. O diálogo é o meio essencial pelo qual a transformação é
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promovida e desenvolvida (TAYLOR, 2010). Para Mezirow, em contraste com as
discussões cotidianas, ele é usado com mais freqüência em aprendizagem
transformadora “quando temos razão para questionar a compreensão, a verdade, a
adequação (em relação às normas) ou a autenticidade (em relação aos sentimentos)
do que está sendo afirmado ou questionar a credibilidade da pessoa que faz uma
declaração” (MEZIROW, 1991, p. 77, apud TAYLOR, 2010, p. 9, tradução do
pesquisador). É no espaço do diálogo que a experiência e a reflexão crítica
emergem. O diálogo torna-se o meio para a reflexão crítica ser posta em ação, para
refletir sobre a experiência, onde suposições e crenças podem ser questionadas e os
hábitos da mente transformados;
d) orientação holística: outro componente essencial para fomentar a aprendizagem
transformadora é a ênfase sobre uma orientação holística para o ensino. [...]
“Demasiada ênfase é dada ao discurso racional e à reflexão crítica na promoção da
aprendizagem transformadora e não ao suficiente reconhecimento do papel das
formas afetivas, e outras, de saber” (TAYLOR, 1998, apud TAYLOR, 2010, p. 10,
tradução do pesquisador). Brown (2006, apud TAYLOR, 2010) conclui que os
aprendizes raramente mudam por meio de um processo racional (analisar-pensarmudar). Em vez disso, “são mais propensos a mudar numa sequência ver-sentirmudar” (p. 732). O saber afetivo, que envolve desenvolver uma consciência de
sentimentos e emoções no processo reflexivo, é inerente à reflexão crítica;
e) consciência do contexto: desenvolver uma consciência do contexto de quando
fomentar a aprendizagem transformadora significa desenvolver uma compreensão
mais profunda dos fatores pessoais e socioculturais que influenciam no processo de
aprendizagem transformadora; e
f) prática autêntica: traduz a importância de estabelecer relacionamentos autênticos
com os aprendizes. “Promover aprendizagem transformadora na sala de aula (e nas
sessões de coaching) depende, em grande medida, do estabelecimento de
relacionamentos significativos e genuínos com os aprendizes” (CRANTON, 2006,
p. 5, apud TAYLOR, 2010, p. 13, tradução e grifo do pesquisador). O
estabelecimento de relações interpessoais positivas e produtivas é um dos fatores
essenciais para uma experiência transformadora (TAYLOR, 2007, apud TAYLOR,
2010).
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O texto de Taylor esclarece que, numa ação educativa, é importante notar que esses
elementos têm uma relação de interdependência. Por exemplo, sem experiência individual há
pouco insumo para iniciar uma reflexão crítica. Da mesma forma, o desenvolvimento de uma
prática autêntica é importante para a confiança no relacionamento entre aprendizes e seus
educadores, facilitadores ou coaches, que muitas vezes proporcionam o contexto seguro e,
assim, criam condições para a aprendizagem transformadora.
Bacon & Spear (2003) destacam o papel do diálogo no processo de aprendizagem por
meio do coaching. Afirmam que, sendo uma conversação mais envolvente, os coachees
tendem a ser mais comprometidos com os resultados. “As pessoas são geralmente mais
comprometidas com as soluções que elas ajudaram a criar” (p. 142). Atestam ainda que o
diálogo geralmente abre mais caminhos porque as pessoas veem os problemas a partir de
perspectivas diferentes. O diálogo favorece a reflexão crítica e a aprendizagem experiencial.

2.3.5 Aprendizagem Experiencial

A partir dos trabalhos de John Dewey e Kurt Lewin, Kolb (1984) desenvolveu um
modelo explicativo de como os adultos aprendem a partir da experiência e processam suas
experiências de diferentes maneiras (LEARY-JOYCE & WILDFLOWER, 2011). Kolb
assegura que os adultos aprendem fazendo, de modo que a aprendizagem experiencial envolve
um contato direto com o tema a ser aprendido, o que está acontecendo no presente, e a
adaptação à situação real como ela se desenrola, em vez de meramente pensar a respeito. Seu
processo cíclico envolve quatro fases:

Experiência concreta

Observação
reflexiva

Experimentação
ativa

Conceituação abstrata

Figura 11: Ciclo de Aprendizagem de Kolb
Fonte: KOLB (1984, p. 42, traduzido e adaptado pelo pesquisador)
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As fases do ciclo possuem a seguinte descrição:
a) experiência concreta: vivenciar a experiência direta, a ação;
b) observação reflexiva: refletir sobre os efeitos da ação;
c) conceituação abstrata: entender os princípios que afetam a ação; e
d) experimentação ativa: testar hipóteses, ajustar e planejar um novo curso de ação.

Lages & O’Connor (2010) esclarecem que a primeira fase compreende a experiência
concreta, que fornece a base para a segunda fase (a observação e a reflexão) para que se
compreenda o que aconteceu e formular generalizações a partir da experiência. As reflexões
podem ser utilizadas para prever eventos futuros. A quarta e última fase é o planejamento de
uma nova ação para testar as hipóteses e, assim, permitir o reingresso no ciclo, “acompanhado
de mais conhecimento e experiência” (LAGES & O’CONNOR, 2010, p. 60).
Kolb (1984, apud LEARY-JOYCE & WILDFLOWER, 2011) argumenta que o
aprendiz pode entrar nesse ciclo de aprendizagem em qualquer um dos quatro pontos, de
acordo com a sua preferência de aprendizagem. No entanto, na maioria das vezes começa com
uma ação, o aprendiz reflete sobre essa ação, formula teorias e as testa em futuras ações.
A aprendizagem e o desenvolvimento ocorrem quando o ciclo é completado, desde
que cada fase do ciclo seja experimentada. As autoras destacam o alerta de Kolb para a
importância do pleno engajamento em cada fase do ciclo, a fim de obter o máximo de
qualquer experiência de aprendizagem. Para elas
quando a mesma experiência é vivenciada novamente, as respostas serão
diferentes e melhor desenvolvidas. O processo é então repetido. Desse modo,
o ciclo de aprendizagem experiencial ocorre em forma de uma espiral, com o
aprendiz tendo maior capacidade de observar reflexivamente, conceituar,
ajustar e experimentar a cada revolução do ciclo (LEARY-JOYCE &
WILDFLOWER, 2011, p. 77, tradução do pesquisador).

2.3.5.1 A Aprendizagem Experiencial e o Modelo de Coaching GROW

O modelo de coaching GROW se encaixa no ciclo de aprendizado de Kolb, onde
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o estabelecimento de metas é a experiência proposta. A realidade é
explorada através da reflexão e da observação. As opções provêm da
conceituação e a ação é a experiência planejada para o teste das hipóteses. O
processo de coaching se encaixa no modelo de Kolb, mas somente mediante
ação do coachee. Sem ação não há feedback nem experiência a ser testada
por reflexão. O ciclo se interrompe, sem completar, sequer, uma revolução
(LAGES & O’CONNOR, 2010, p. 61).

O modelo de coaching GROW (WHITMORE, 2009, apud LEARY-JOYCE &
WILDFLOWER, 2011) mapeia diretamente o ciclo na forma descrita por Kolb (1984). No
modelo de Whitmore, o estabelecimento de metas corresponde a uma experiência real ou
proposta de ação concreta, a investigação da realidade equivale à observação reflexiva;
opções envolvem a conceituação abstrata e o querer (o que você fará?) sugere
experimentação ativa.
A seguir, são apresentados exemplos de questionamentos poderosos do modelo de
coaching GROW (WHITMORE, 2009, apud WILSON, 2011, p. 283-284, tradução do
pesquisador):
a) estabelecer metas: o que você quer? Em quanto tempo? Como você saberá quando
conseguiu? Imagine que você tenha conseguido: o que você vê, ouve e sente?;
b) investigar a realidade: o que está acontecendo no momento? Quão importante é
isso para você? Se uma situação ideal é 10, em que número você está agora? Que
impacto isso está tendo em você? E nos outros? O que você está fazendo aproxima
o alcance de sua meta?;
c) opções: quais são as suas opções? O que você pode fazer? O que mais? O que
alguém na sua posição poderia fazer?; e
d) querer (o que você fará?): como, quando e onde você fará isso? Qual será o seu
primeiro passo? Quão comprometido você está? O que poderia obstruir seu
caminho? O que será necessário para você se comprometer com essa ação? Que
resistência pessoal você tem, se houver alguma, em relação a dar esses passos?

O questionamento poderoso do modelo de coaching GROW e sua conexão com o
modelo

de

aprendizagem

experiencial

desenvolvimento da aprendizagem reflexiva.

proporcionam

um

contexto

favorável

ao
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2.3.6 Aprendizagem Reflexiva

Aprendizagem reflexiva é a capacidade de aprender por meio de autoexame e
autocorreção. Um dos pioneiros em promover os conceitos do aprendiz reflexivo e do
profissional reflexivo foi Donald Schön (1983). O trabalho inicial Schön nessa área chama a
atenção para diferenças importantes entre a reflexão-na-ação e a reflexão-sobre-a-ação
(MERRIAM, CAFFARELLA & BAUMGARTNER, 2006).
Esses autores destacam que a reflexão-sobre-a-ação envolve pensar sobre uma
situação passada. Esse modo de reflexão é apresentado pela maioria dos autores como
primariamente um exercício de análise, o que resulta em novas perspectivas sobre
experiências, mudanças de comportamento e compromissos para uma nova ação.
Na reflexão-sobre-a-ação, conscientemente, o indivíduo retorna às experiências que
teve para reavaliá-las, decidir o que poderia fazer diferente e então experimentar o que quer
que decida fazer diferente. “Diferentes autores oferecem vários modelos para proceder a esse
ciclo de reflexão. O modelo de Kolb (1984), ou suas adaptações, é o mais utilizado na prática.
A natureza cíclica do modelo permite um processo de mudança e crescimento contínuos”
(MERRIAM, CAFFARELLA & BAUMGARTNER, 2006, p. 174-175). Portanto, a reflexãosobre-a-ação é feita após o fato.
Em contraste com a reflexão-sobre-a-ação, “podemos refletir no meio da ação sem
interrompê-la. [...] Nosso pensamento serve para reformular o que estamos fazendo, enquanto
estamos fazendo algo. Devo dizer que, em casos como este, refletimos-na-ação” (SCHÖN,
1987, p. 26, tradução do pesquisador).
Merriam, Caffarella & Baumgartner (2006) consideram Schön (1983, 1987, 1991,
1996) o mais conhecido autor que tem desafiado os profissionais a incorporarem essa forma
de processo reflexivo como parte integrante do desenvolvimento profissional. Schön tem que
a reflexão-na-ação é desencadeada pela surpresa. A reflexão-na-ação ocorre enquanto se
vivencia o fato.
Bolton (2004, p. 31, apud LEARY-JOYCE & WILDFLOWER, 2011) expandiu a
compreensão da prática reflexiva como sendo “um autoexame reflexivo permanente de ações,
pensamentos, sentimentos, motivos e pressupostos” (p. 79, tradução do pesquisador).
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Esse autor afirma que, do ponto de vista educacional e de desenvolvimento, a
aprendizagem reflexiva e a autoconsciência são vitais para aumentar a capacidade de
aprendizagem e mudança. Bolton (2004, apud LEARY-JOYCE & WILDFLOWER, 2011)
tem que a aprendizagem reflexiva “pode habilitar o indivíduo a: a) estudar os seus próprios
processos de decisão; b) ser construtivamente crítico de seus relacionamentos interpessoais; c)
analisar episódios problemáticos e dolorosos; e d) identificar necessidades de aprendizagem”
(p. 79, tradução do pesquisador).

2.3.6.1 Valores Humanistas e a Aprendizagem Reflexiva

A aprendizagem reflexiva encontrada em Brockbank & McGill (2006, p. 21, tradução
do pesquisador) adota os seguintes valores humanistas:
a) a crença de que as pessoas são dirigidas para o crescimento e o desenvolvimento
em vez da estagnação;
b) uma pessoa é uma pessoa inteira, não apenas a parte que está fazendo o trabalho;
c) a maioria das pessoas opera com boa vontade;
d) a crença de que as pessoas são abundantes de recursos, em vez de uma suposição
de que estão em déficit; e
e) as pessoas têm dimensões espirituais em suas vidas.

Carl Rogers descreveu esses valores humanistas como sendo centrados na pessoa
(ROGERS, 1983, apud BROCKBANK & McGILL, 2006). O enfoque de aprendizagem
centrada na pessoa reconhece cada indivíduo como um todo único e de posse dos recursos de
que necessita para aprender e desenvolver-se.
A adoção dos valores apresentados por Rogers humaniza o relacionamento de
coaching, tornando possível a liberação da capacidade do indivíduo para a aprendizagem e o
desenvolvimento. São condições para estabelecer um clima centrado na pessoa:
a) congruência: autenticidade, ser verdadeiro, compartilhar sentimentos e atitudes ao
invés de críticas e julgamentos;
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b) consideração positiva incondicional: aceitação e “premiação” do outro; e
c) empatia: entender os sentimentos e experiências da pessoa, bem como comunicar
que a compreende.

Como premissas, geralmente, a consideração desses valores humanistas é acordada por
coaches e seus clientes, ao início de um relacionamento de coaching quando um contrato é
firmado.

2.3.6.2 Aprendizagem em Circuito Único e em Circuito Duplo

Em seu texto sobre a aprendizagem reflexiva, Brockbank & McGill (2006) destacam o
trabalho de Argyris & Schön (1996) que adotaram as expressões “aprendizagem em circuito
único” e “aprendizagem em circuito duplo” para distinguir entre a aprendizagem para a
melhoria contínua e aquela que transforma uma situação.
A aprendizagem em circuito único é instrumental. Embora geradora de melhoria
imediata, deixa inalterados os valores subjacentes e o modo de ver as situações cotidianas. A
aprendizagem para melhoria pode envolver reflexão sobre uma atividade, mas é pouco
provável que venha a mudá-la. “A aprendizagem em circuito duplo é a aprendizagem em que
os pressupostos sobre as formas de ver as situações cotidianas são desafiados e os valores
subjacentes são alterados” (BROCKBANCK & McGILL, 1998, apud BROCKBANCK &
McGILL, 2006, p. 33, tradução do pesquisador).
Segundo os mesmos autores, a aprendizagem em circuito duplo ao questionar as
situações “tomadas como certas” tem o potencial para provocar uma profunda mudança nos
valores subjacentes, ao quebrar seus paradigmas ou alterar as “formas de ver o mundo” (p.
33).
Para a criação de uma nova perspectiva é importante abertura “para ver como ideias
diferentes das nossas existem em sua própria e legítima estrutura. É necessário sair do nosso
‘escudo’ de absoluta certeza e construir um novo mundo baseado em ideias da realidade do
outro, sobre outros pressupostos da verdade” (DALOZ, 1986, p. 228, apud BROCKBANCK
& McGILL, 2006, p. 33, tradução do pesquisador).
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A aprendizagem em circuito único ou aprendizagem para a melhoria e manutenção do
dia a dia, atende ao cumprimento de metas e altera a prática tendo como base a experiência,
permitindo que sejam feitos progressos. O conceito de aprendizagem em circuito único tem
sido eficazmente descrito pelo diagrama de aprendizagem de Kolb (1984), onde objetivos são
definidos com base numa teoria, ações são adotadas e, com base na experiência e reflexão,
uma nova ação é concebida.
Para a aprendizagem do dia a dia, o circuito único é produtivo e o aprendiz ganha
competência e confiança. É um aprendizado reflexivo para a melhoria, conforme ilustrado na
figura a seguir.
Reflexão

Experiência
Concreta

Generalização

Teste de Hipóteses

Figura 12: Aprendizagem em Circuito Único
Fonte: BROCKBANK & McGILL (2006, p. 34, tradução e adaptação do pesquisador).

A aprendizagem em circuito único foi identificada por Stacey (1993, apud
BROCKBANCK & McGILL, 2006, p. 33, tradução do pesquisador) como típica do que é
conhecido como gestão normal, em que o gestor:
a) traduz diretrizes estratégicas em metas e atividades;
b) monitora o desempenho das ações em termos de alcance de objetivos;
c) garante que as pessoas estejam motivadas para executar o trabalho;
d) supre qualquer habilidade ou esforço que esteja faltando; e
e) articula propósito e cultura de modo a reduzir a incerteza.
Para os autores, a gestão normal é importante porque “nenhuma organização pode
realizar suas atividades diárias de forma eficaz, nenhuma organização pode continuar a
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desenvolver e aproveitar seus pontos fortes existentes, a menos que pratique a gestão normal
com alto grau de habilidade” (STACEY, 1993, p. 306, apud BROCKBANCK & McGILL,
2006, p. 34, tradução do pesquisador). Essa afirmação justifica a aprendizagem em circuito
único a partir do trabalho cotidiano.
A aprendizagem em circuito duplo é ilustrada na figura a seguir.
Saber emergente

Nova compreensão

Mudança de paradigma

Figura 13: Aprendizagem em Circuito Duplo
Fonte: BROCKBANK & McGILL (2006, p. 35, tradução do pesquisador). Adaptado da ideia
original de Peter Hawkins (1997) por BROCKBANK & McGILL (1998)

As setas na parte inferior do círculo indicam o funcionamento cotidiano em
aprendizagem em circuito único.
Quando as condições são favoráveis, a partir do diálogo reflexivo, as suposições ou as
situações “tomadas como certas” são questionadas e o aprendiz pode mover-se para fora da
órbita do círculo inferior e começar a atravessar o círculo superior entrando no modo de
aprendizagem em circuito duplo.
Nesse processo, “é como se o aprendiz ‘fosse para fora da caixa’. Quando apropriado,
a opção de voltar ao circuito único permanece, permitindo testar uma nova teoria de uma
forma prática, a fim de atingir uma melhoria a partir de um novo entendimento”
(BROCKBANCK & McGILL, 2006, p. 34, tradução do pesquisador).
A órbita em circuito único normalmente é contida e pode ser atravessada no contexto
de um processo de coaching, ao se estabelecer metas dentro de um determinado ciclo de
atividade ou ao se buscar alcançar um novo nível de compreensão na vida profissional.
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A órbita em circuito duplo ocorreria a partir da reconsideração do espectro mais
amplo, com vistas a uma mudança maior ou mesmo a revisão do propósito de uma
organização, estrutura ou cultura, caracterizando uma aprendizagem para transformação. Tal
resultado tipifica o que é considerado como gestão extraordinária (BROCKBANCK &
McGILL, 2006, p. 34-35, tradução do pesquisador), em que:
a) um novo conhecimento é criado quando o tácito é tornado explícito e cristalizado
numa inovação, que é uma recriação de algum aspecto do mundo de acordo com
algum novo insight ou ideal;
b) organizações inovadoras aceitam o paradoxo e usam sua organização informal,
valendo-se de mentoring ou coaching como ferramenta para destruir velhos
paradigmas e criar novos que levem à ação eficaz; e
c) as pessoas tendem a alcançar esse tipo de gestão quando operam informalmente,
ao invés de usar estruturas formais da organização.

Stacey (1993, p. 337, apud BROCKBANK & McGILL, 2006) apresenta a
gestão extraordinária como a aprendizagem em circuito duplo, uma vez que “está focalizada
na forma como os gestores quebram o paradigma existente e criam um novo... criam o caos
necessário para destruir velhos padrões de percepção e comportamento... criam novos
paradigmas de percepção e de comportamento” (p. 35, tradução do pesquisador).
Para os autores, o processo de coaching é caracterizado pela transição da
aprendizagem de circuito único para a de circuito duplo, o que permite ao coachee superar sua
forma atual de ver o mundo contando com o desafio e o apoio de seu coach, por meio do
diálogo reflexivo.
“O que é preciso para habilitar os aprendizes a operarem fora da órbita simples e
atravessar a órbita estimulante e potencialmente perturbadora da aprendizagem em circuito
duplo?” Brockbank & McGill (2006, p. 35, tradução do pesquisador) sugerem que o que é
necessário é a energia para abastecer a “queima” de uma trajetória alterada. “De onde vem
esta energia?” (p. 36). Os autores, afirmam que há evidências de que a emoção fornece o
combustível necessário para a aprendizagem em circuito duplo, a exemplo do conteúdo
emocional que pode acompanhar um “dilema desorientador” e seu potencial para gerar
aprendizagem transformadora.
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2.3.6.3 Ação e Aprendizagem

A tendência de ignorar o óbvio, ou seja, as situações “tomadas como certas” na vida é
um evento extremamente humano. Argyris (1991) define esse comportamento como
raciocínio defensivo e, muitas vezes, são difíceis e dolorosos de desalojar da mente.
Para Argyris, do ponto de vista de um gestor, a perspectiva de olhar para o que é dado
como certo e analisar o raciocínio defensivo pode ser ameaçador pelo receio de: a) perder o
controle; b) não maximizar vitórias e minimizar perdas; c) não ser capaz de suprimir
sentimentos negativos; e d) não ser racional. Tais ameaças são reais e poderosas e podem
levar um gestor a recorrer ao raciocínio defensivo. Em busca de proteção contra tais ameaças
evitam a ação. Brockbank & McGill (2006) provocam uma reflexão afirmando que
os gestores necessitam estar confiantes em si e capazes de tolerar a dúvida e
a incerteza sobre suas decisões. Gestores que podem enfrentar a
possibilidade de evocar sentimentos irracionais, e vir a expressá-los, estão
preparados para exibir sua vulnerabilidade. Isso é feito por nomear o que é
“tomado como certo” no contexto de trabalho e ficar com o desconforto
que pode ser gerado por tal nomeação (BROCKBANCK & McGILL, 2006,
p.37, tradução do pesquisador).

Argyris (1993) coloca a ação como essencial à aprendizagem. Para o autor, a
aprendizagem ocorre quando um erro é detectado e corrigido. Sendo o erro qualquer
incompatibilidade entre a intenção e a ação necessária e o que acontece quando a ação é
realizada. É a incongruência entre intenção e resultado.
Argyris & Schön (1974) afirmam que os critérios para a aprendizagem incluem não
apenas a elaboração ou estruturação de uma ideia, mas também a sua implementação: “como
você sabe quando sabe alguma coisa? Quando você pode produzir o que você diz que sabe?”
(p. xii). O desafio reside em reduzir eventual dissonância. Para esses autores,
quando alguém é questionado sobre como se comportaria sob certas
circunstâncias, a resposta da pessoa geralmente é a sua ‘teoria
defendida’ para aquele contexto. Essa é a teoria de ação à qual é leal e que,
quando solicitado, comunica aos outros. No entanto, a teoria que realmente
governa suas ações é a sua ‘teoria praticada’, que pode ou não ser
compatível com sua ‘teoria defendida’, além disso, o indivíduo pode ou não
estar consciente da incompatibilidade das duas teorias (ARGYRIS &
SCHÖN, 1974, p. 7, tradução do pesquisador).
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Merriam, Caffarella & Baumgartner (2006) citando Osterman & Kottkamp, ressaltam
a prática reflexiva como fonte de aprendizagem experiencial para o indivíduo tornar-se
consciente e agir sobre as discrepâncias entre suas crenças (teorias defendidas) e suas ações.
“O contraste entre a teoria defendida e a ação praticada permite ao indivíduo reflexões do
tipo: esta ação foi consistente com minha intenção? Será que agi como queria fazê-lo, de
forma coerente com meus valores?” (OSTERMAN & KOTTKAMP, 2004, p. 34, apud
MERRIAM, CAFFARELLA & BAUMGARTNER, 2006, p. 175, tradução, adaptação e grifo
do pesquisador).
Nesse contexto, pelo potencial de geração de reflexão crítica e aprendizagem
transformadora, o coaching executivo apresenta-se como uma tecnologia que apoia a
superação de rotinas defensivas e o aumento da congruência de um gestor em relação a seu
discurso racional (teoria defendida) e suas ações (teoria praticada). A redução de eventual
discrepância pode ser determinante para a realização de metas estratégicas.

2.4

As Competências da Gestão em Mintzberg

As competências da gestão exploradas nesta dissertação resultam de uma pesquisa
conduzida por Henry Mintzberg, em que explorou o dia a dia da gestão (Mintzberg, 2010).
Esse autor acompanhou um dia de trabalho na vida profissional de 29 gestores na indústria, no
governo, na saúde e na área social, de diferentes níveis organizacionais, que compartilharam
com ele seus trabalhos e suas ideias.
Trata-se de um conjunto de competências que suportam os papéis da gestão,
considerados em três planos: das informações, das pessoas e da ação, assim definidos em
Mintzberg (2010):
a) plano das informações: as informações são processadas pelo gestor para estimular
outras pessoas a adotarem ações. “O trabalho da gestão é, significativamente, o de
processar informações, especialmente por meio de muito ouvir, enxergar e sentir,
além de muitas conversas” (MINTZBERG, 2010, p. 68);
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b) plano das pessoas: quando um especialista torna-se gerente, a maior mudança, em
geral, é a transformação do “eu” em “nós”. “A autoridade formal é uma fonte
limitada de poder. Tornar-se gerente é tornar-se ‘mais dependente [...] dos outros
para realizar as coisas’” (HILL, 2003, p. 262, apud MINTZBERG, 2010, p. 76); e
c) plano da ação: a ação no contexto da gestão normalmente significa quase agir, ou
seja, chegar perto de realizar uma ação: “gerenciá-la diretamente [...] com o
encorajamento de pessoas ou o processamento de informações. Assim, o gerente
enquanto ‘homem de ação’ é, na verdade, a pessoa que ‘faz fazer’”
(MINTZBERG, 2010, p. 91).

Mintzberg alerta que apenas juntando os papéis desempenhados nesses três planos é
que o equilíbrio essencial à prática da gestão pode ser alcançado. Para o autor, “não faz
sentido conceber [...] uma estratégia genial e então esperar que ela possa ser ‘implementada’
somente com controle e sem liderança” (MINTZBERG, 2010, p. 98).
Com o tempo, assegura o autor, a gestão precisa funcionar num equilíbrio dinâmico.
“O trabalho gerencial [...] não é um processo discreto, estático, de uma decisão de cada vez.
Na verdade, existe um ‘fluxo e refluxo’ de reuniões, pedidos, pressões e negociações”
(WEICK, 1983, p. 26, apud MINTZBERG, 2010, p. 104). Segundo o autor,

é esse equilíbrio dinâmico que destrói qualquer possiblidade de ensinar a
gestão em sala de aula, especialmente quando se tenta ensinar um papel ou
competência de cada vez. Mesmo o domínio de todas as competências não
cria um gerente competente, pois o segredo do trabalho é misturar todos os
aspectos em um equilíbrio dinâmico. E isso só acontece na prática, pois
nenhuma simulação chega minimamente perto de replicar o trabalho em si
(MINTZBERG, 2010, p. 104).

O autor reconhece que os gerentes podem se beneficiar da presença numa sala de aula
que os encoraje à reflexão, individual ou em grupo, sobre as experiências adquiridas no
trabalho.
Underhill, McAnally & Koriath (2010) afirmam que o “desenvolvimento de lideranças
continuará tendendo rumo ao treinamento no local de trabalho, em vez de retirar os executivos
de suas responsabilidades diárias” (p. 217).
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As competências que suportam os papéis de um gestor no dia a dia da gestão,
identificadas no estudo de Henry Mintzberg estão descritas no quadro abaixo.

A. Competências Pessoais
1.
2.
3.

Gestão do eu, internamente (reflexão, pensamento estratégico).
Gestão de si, externamente (tempo, informação, estresse e carreira).
Programação (desmembramento, priorização, estabelecimento da agenda, malabarismo,
tempestividade - timing).

B. Competências Interpessoais
1.
2.
3.
4.
5.

Liderança de indivíduos (seleção, ensino/mentorado/coaching, inspiração, lidar com
especialistas).
Liderança de grupos (desenvolvimento de equipes, resolução de conflitos/mediação,
facilitação de processos, comando de reuniões).
Liderança da organização/unidade (construção da cultura).
Administração (organização, alocação de recursos, delegação, autorização, sistematização,
definição de objetivos, avaliação de desempenho).
Ligação da organização/unidade (formação de redes, representação, colaboração,
promoção/lobby, proteção/intermediação buffering).

C. Competências Informacionais
1.
2.
3.

Comunicação verbal (saber ouvir, entrevistar, falar/apresentar/informar, escrever, coletar
informações, disseminar informações).
Comunicação não verbal (enxergar [compreensão visual], sentir [compreensão visceral]).
Análise (processamento de dados, modelagem, mensuração, avaliação).

D. Competências para a Ação
1.
2.

Concepção (planejamento, criação [crafting], visão).
Mobilização (resolução de emergências, gestão de projetos, negociação/acordos, fazendo
política, gestão de mudanças).

Quadro 8: As Competências da Gestão em Mintzberg
Fonte: MINTZBERG (2010, p. 100), compilado de diversas fontes pelo autor; adaptado de MINTZBERG (2001, p.
280).

“Para ser um gerente eficaz – e até, ouso dizer, um grande líder – talvez não seja
necessário ser maravilhoso, mas apenas normal e com a cabeça no lugar” (MINTZBERG,
2010, p. 29).
Este capítulo apresentou o referencial teórico que embasou esta dissertação. Os
constructos coaching executivo, aprendizagem de adultos e competências da gestão foram
explorados como balizadores da análise e interpretação dos achados da pesquisa de campo.
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3

METODOLOGIA

Esta dissertação foi orientada pelo método fenomenológico e pelo nível de análise
individual. Este capítulo apresenta o método empregado, o tipo de pesquisa, quanto aos fins e
quanto aos meios, os critérios usados na seleção dos sujeitos, o perfil do pesquisador, a forma
de coleta e tratamento dos dados e as limitações do método.

3.1

O Método Fenomenológico

Introduzida por Edmund Husserl (1859-1938), a fenomenologia surgiu como uma
abordagem crítica, reagindo ao positivismo e à negação da subjetividade. “Sua ênfase recai
sobre o cotidiano e permite explorar situações, valores e práticas com base na visão de mundo
dos próprios sujeitos. Permite descobrir conhecimentos, ao invés de verificar o saber já
conceituado” (VERGARA, 2006, p. 85).
Para a autora, sujeitos que convivem e vivenciam um mesmo contexto podem
apresentar diferentes percepções sobre a realidade em que estão inseridos. A possibilidade de
haver uma heterogeneidade de percepções sobre um mesmo fenômeno não permite chegar a
uma verdade única e absoluta. Entretanto, possibilita melhor aproximação de uma
determinada realidade num dado momento.
A aplicação do método fenomenológico compreendeu os seguintes passos, orientados
por Vergara (2006):
•

definiu-se o tema e o problema de pesquisa;

•

procedeu-se à revisão da literatura pertinente ao problema de investigação e
escolheu-se a orientação teórica que deu suporte ao estudo;

•

selecionou-se os sujeitos da pesquisa;

•

elegeu-se questões gerais de pesquisa para orientar a coleta dos dados;
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•

coletou-se os dados por meio da realização de entrevistas em profundidade (EP),
com questões abertas e semiestruturadas, bem como de observação participante;

•

transcreveu-se o conteúdo literal das entrevistas gravadas (transcrição in
verbatim);

•

procedeu-se à leitura crítica dos relatos;

•

procedeu-se à identificação de clusters ou grupos de análise;

•

interpretou-se os dados da pesquisa, o que foi feito por meio de análise
interparticipante, ou seja, agregou-se à interpretação do pesquisador palavras dos
próprios sujeitos;

•

elaborou-se proposições relativas à pesquisa, ou seja, enunciados que permitiram
a compreensão do fenômeno estudado;

•

resgatou-se o problema que suscitou a investigação;

•

confrontou-se os resultados obtidos com as teorias que deram suporte à
investigação;

3.2

•

formulou-se as conclusões; e

•

elaborou-se este relatório de pesquisa.

Tipo de Pesquisa

O estudo fundamentou-se na proposta apresentada por Vergara (2006) que distingue
dois tipos de pesquisa:
a) quanto aos fins
-

exploratória, pois embora os fenômenos objeto desta dissertação sejam
recorrentes na literatura e na pesquisa em Administração, há a necessidade de
ampliar o conhecimento científico relacionado à aplicação do coaching
executivo como estratégia de aprendizagem para a gestão; e

-

descritiva, pois descreve a percepção dos entrevistados sobre a aprendizagem
advinda de suas experiências com o processo de coaching executivo;
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b) quanto aos meios
-

bibliográfica, para ampliar o referencial teórico sobre coaching, coaching
executivo e aplicação de teorias da aprendizagem de adultos; e

-

pesquisa de campo, abordagem empírica que coletou dados qualitativos sobre
as experiências de aprendizagem vivenciadas em processos de coaching
executivo.

Tendo em conta a natureza do objeto de estudo, a estratégia de pesquisa adotada foi
predominantemente qualitativa e explorou vivências, valores e práticas organizacionais com
base na visão de mundo dos sujeitos entrevistados.

3.3

Seleção dos Sujeitos

Os sujeitos da pesquisa são executivos que vivenciaram o processo de coaching a
partir de janeiro de 2009. A amostragem foi por saturação.
Em entrevistas qualitativas, o número de participantes é baseado nos princípios de
completude e saturação. O ponto de saturação refere-se à fase na qual o pesquisador torna-se
confiante de que pouca ou nenhuma informação nova virá a partir de entrevistas subsequentes
(GLASER & STRAUSS, 1967; RUBIN & RUBIN, 1995, apud BECKER, 2007).
Amostragem por saturação é uma ferramenta conceitual frequentemente empregada
em investigações qualitativas em diferentes campos. Segundo Fontanella, Ricas & Turato
(2008), é usada para estabelecer ou fechar o tamanho final de uma amostra em estudo,
interrompendo, assim, a captação de novos componentes. Esses autores afirmam que o
fechamento amostral por saturação teórica é operacionalmente definido como
a suspensão de inclusão de novos participantes quando os dados obtidos
passam a apresentar, na avaliação do pesquisador, uma certa redundância ou
repetição, não sendo considerado relevante persistir na coleta de dados.
Noutras palavras, as informações fornecidas pelos novos participantes da
pesquisa pouco acrescentariam ao material já obtido, não mais contribuindo
significativamente para o aperfeiçoamento da reflexão teórica fundamentada
nos dados que estão sendo coletados (FONTANELLA, RICAS & TURATO,
2008, p. 17).
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Na seleção dos participantes deste estudo foi utilizado método de amostragem
intencional. Creswell (2003, p. 185, apud BECKER, 2007) “sugere que a razão para o uso de
amostragem intencional em estudos qualitativos é assegurar que os participantes selecionados
sejam a ‘melhor maneira de ajudar o pesquisador a entender o problema e a questão de
pesquisa’” (p. 49, tradução do pesquisador). Ademais, Vergara (2006) recomenda a
amostragem baseada em critérios quando é essencial que todos os participantes tenham
experimentado o fenômeno a ser estudado.
O conjunto de participantes foi composto por clientes de coaching executivo que
responderam a pedidos de participação de seus coaches ou de profissionais de organizações
que contrataram coaching para seus executivos. Os participantes foram selecionados a partir
da observância dos seguintes critérios:
a) a vivência do processo de coaching executivo ocorreu nos últimos dois anos;
b) a experiência com o coaching ocorreu num período mínimo de quatro meses;
c) o processo de coaching compreendeu pelo menos 8 horas de atendimento
individual de coaching entre coach e cliente;
d) o participante considerou como bem sucedida a sua experiência com o processo de
coaching executivo, segundo sua própria definição de sucesso;
e) o coach que conduziu o processo ter formação em curso certificado pela
International Coach Federation (ICF) ou participou de um programa de formação
equivalente;
•

no estudo de Becker (2007), o coach deveria contar com 250 horas de
atendimento profissional. Neste estudo, esse critério não foi observado,
tendo em conta ser o coaching uma prática recente no Brasil. A escolha
foi por julgamento do pesquisador, sob o risco de comprometer a
diversidade de coaches na indicação dos sujeitos pesquisados;

f) o participante manifestou-se disposto a conceder uma entrevista, gravada em
áudio, por um período de 30-40 minutos. Além disso, solicitou-se que o
entrevistado estivesse receptivo a uma ou duas conversas breves ao telefone,
posteriormente, para esclarecimentos pontuais, se necessário;
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g) o cliente indicado não deveria ser um coach executivo, uma vez que esperou-se
distinguir o impacto da aprendizagem a partir de uma experiência de coaching em
relação ao aprendizado que resulta da formação e atuação do coach;
h) as entrevistas presenciais foram realizadas em Brasília (DF) e em São Paulo (SP),
de acordo com a disponibilidade e a conveniência para os participantes, nas
seguintes datas:
•

Brasília (DF): 15 a 21.04.2011 e de 29.04.2011 a 09.05.2011;

•

São Paulo (SP): 25 a 27.04.2011.

O pesquisador manteve contato com coaches executivos e organizações que
contrataram coaching como parte integrante de programas de desenvolvimento de seus
executivos, em Brasília (DF) e São Paulo (SP), a fim de identificar potenciais participantes do
estudo. Além disso, foram enviados e-mails para capítulos da ICF em Brasília (DF), São
Paulo (SP) e Campinas (SP).
No empenho de explorar as experiências de aprendizagem de clientes de coaching
foram realizadas entrevistas presenciais, em profundidade, com 23 participantes. Os seguintes
passos foram realizados:
a) identificação de profissionais e organizações que pudessem indicar clientes de
coaching executivo dispostos a participar da pesquisa;
b) contato, via e-mail e por telefone, com coaches e profissionais de organizações
que contrataram coaching e de organizações que promovem o coaching para
informá-los do meu estudo. Buscou-se assegurar que os resultados refletissem as
experiências de clientes de coaching que vivenciaram o processo com coaches
profissionais formados por diferentes programas;
c) distribuição, via e-mail, de 131 convites à participação de coaches e profissionais
de organizações de coaching por meio da indicação de participantes para este
estudo (ver Apêndice A). Inclusão de um convite específico a clientes de coaching
executivo para que os coaches pudessem transmitir aos potenciais participantes
(ver Apêndice B), o que resultou em 27 indicações;
d) agendamento de entrevista com os potenciais 27 participantes que expressaram
interesse em participar do estudo, sendo que:
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•

uma potencial entrevistada declinou de participar, preferindo fornecer
informações sobre o processo de coaching realizado na empresa;

•

outra aceitaria participar, porém sem gravar a entrevista;

•

duas outras foram contatadas e, por problemas de agenda, não puderam
participar;

•

assim, 23 participantes foram entrevistados;

e) aplicação de um roteiro com critérios para averiguar a qualificação dos clientes
de coaching interessados em participar da entrevista (ver Apêndice C);
f) composição da amostra por saturação, em que Glaser & Strauss (1967, apud
SNAIDERMAN, 2010) defendem sua ocorrência a partir da 10ª entrevista.
Estimou-se inicialmente uma amostra de 10 a 14 participantes deste estudo;
g) diversificação do perfil dos participantes, segundo o tipo de organização em
que atuam (pública, privada ou sem fins lucrativos), dos perfis dos coaches e
complexidade do mercado de atuação. O fechamento da amostra ocorreu na 23ª
entrevista. Todas gravadas e documentadas conforme Apêndices D e E. A
primeira entrevista foi a piloto;
•

além da entrevista piloto, outras três foram excluídas da amostra, por
julgamento do pesquisador, observados os níveis de intervenção do
escopo de coaching em De Haan & Burger (2005), apresentados nas
páginas 39-40. Assim, 19 entrevistas compuseram a amostra final, com
o seguinte perfil: a) empregados da iniciativa privada: 10; b) servidores
públicos: 7; c) pastor evangélico: 1; e d) empresário: 1.

À amostra de sujeitos pesquisados cabe a observação da necessidade de “considerar o
risco existente no processo investigativo, onde os sujeitos selecionados para as entrevistas
podem não ser os mais representativos do universo estudado”, conforme indicado em
Snaiderman (2010, p. 68). A proposição da autora é justificada pela dificuldade de localizar e
obter a colaboração do público-alvo, por conta dos aspectos de confidencialidade do processo
de coaching.
Os processos de coaching dos entrevistados foram conduzidos por oito coaches
profissionais, seis do sexo feminino e dois do masculino, formados em curso certificado pela
International Coach Federation (ICF) ou em programa equivalente. O Quadro 9 detalha o
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perfil da amostra, com indicativo do gênero do coach que conduziu cada processo, dando a
conhecer a diversificação alcançada com o perfil selecionado.

Indústria /
Profissão
Servidor Público
Federal

Entrevistado

Idade

Escolaridade

Executivo 1

45-54

Doutorado

Executivo 2

35-44

Graduação

Administrador

Masc-1

Executivo 3

35-44

Engenheiro
Mecânico

Masc-1

Executiva 4

25-34

Administradora

Masc-1

Executivo 5

25-34

Administrador

Masc-1

Executiva 6

45-54

Administradora

Masc-1

Executiva 7

35-44

Economista

Fem-1

Executiva 8

45-54

MBA /
Especialização
MBA /
Especialização
MBA /
Especialização
MBA /
Especialização
MBA /
Especialização
MBA /
Especialização

Executivo 9

35-44

Executivo 10

45-54

Executivo 11

25-34

Executivo 12

35-44

Graduação

Executiva 13

35-45

Mestrado

Executivo 14

35-44

MBA /
Especialização

Executivo 15

45-54

Graduação

Executivo 16

35-44

Especialização
em TI

Executivo 17

45-54

Doutorado

Executivo 18

45-54

MBA /
Especialização

Executivo 19

35-44

Graduação

Graduação
MBA /
Especialização
Bacharelado em
Computação

Quadro 9: Perfil da Amostra

Médica /
Securitária
Economista /
Securitário
Engenheiro
Mecânico

Coach

Cargo Atual

Masc-1

Chefe de Divisão

Fem-2

Coordenadora

Fem-3

Gerente de Serv.
Financeiros

Fem-4

Gerente de PDI

Empresário de TI

Masc-2

Pastor Batista

Fem-4

Servidor Público
Federal
Servidor Público
Federal
Servidor Público
Federal
Educacional /
Administrador
Servidor Público
Federal
Servidor Público
Federal
Servidor Público
Federal

Coordenador de
Vendas
Gerente de
Produtos
Coordenadora de
Vendas Sênior
Gerente
Comercial
Coordenadora de
Vendas Sênior
Gerente de
Departamento

DiretorPresidente
Pastor Auxiliar
Igreja Batista

Masc-1

Procuradora

Fem-5

Coordenador

Fem-5

Chefe de Divisão

Fem-6

Diretor de TI e
Processos

Masc-1

Chefe Adjunto

Masc-1

Chefe Adjunto

Masc-1

Assessor de Esc.
Projetos
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3.4

Perfil do Pesquisador

O pesquisador tem graduação em Administração de Empresas, com especialização em
estratégia empresarial e em gestão de negócios varejo, é educador corporativo, tem
experiência com docência de nível superior e com instrução de programas especializados em
competências interpessoais, liderança para gestores e equipes de alto desempenho. Tem
formação em coaching em curso certificado pela International Coach Federation (ICF) e,
desde 2009, atua em processos de coaching executivo.

3.5

Coleta de Dados

Os dados foram coletados por meio de:

a) pesquisa bibliográfica em publicações nacionais e estrangeiras: livros, revistas
especializadas, teses e dissertações sobre o tema. Foram realizadas, via internet,
consultas específicas a trabalhos acadêmicos do acervo da biblioteca da Fundação
Getulio Vargas/Ebape RJ e a bases de dados e journals internacionais; e
b) pesquisa de campo com gravação de entrevistas em profundidade, utilizando-se de
questões abertas e semiestruturadas, com clientes de coaching executivo.
A pesquisa bibliográfica orientou a adoção das questões gerais para a coleta dos dados,
com observância da forma proposta por Vergara (2006) para a utilização do método
fenomenológico.
No levantamento bibliográfico, os dados foram obtidos mediante a leitura exploratória
e seleção de livros, periódicos, teses, dissertações, pesquisas e artigos acadêmicos sobre
coaching, coaching executivo, teorias da aprendizagem de adultos e gestão.
Na pesquisa de campo, os dados foram coletados em entrevistas individuais em
profundidade. Antes de cada entrevista, foram explicados os objetivos e a relevância da
pesquisa, a importância da colaboração de cada entrevistado, sendo garantida a
confidencialidade dos relatos.
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As perguntas abertas buscaram captar particularidades da relação dos entrevistados
com o processo de coaching executivo e a aprendizagem, deu-se atenção aos discursos
individuais, às expressões corporais, gestos, tons de voz, pausas e ênfases em palavras ou
expressões.
Buscou-se desvendar a percepção que os sujeitos possuem de si e de suas atividades
no contexto social mais amplo. Os entrevistados foram encorajados e entrar em detalhes,
relatar crenças, sentimentos e experiências pessoais, de modo a criar uma compreensão de
como perceberam as contribuições do coaching para uma aprendizagem que impacta a gestão.
O tipo de interação conduzida obedeceu à classificação de entrevista focalizada e não
padronizada. O objetivo final da pesquisa governou as questões propostas, sendo que o
conteúdo, sequência e enunciação estiveram sob o controle do pesquisador. Sempre que
necessário, o foco da entrevista foi reconduzido para o tema em estudo, sem que isso
interferisse na liberdade de expressão do entrevistado.
Os participantes foram entrevistados em suas empresas ou em suas casas, conforme a
disponibilidade e conveniência mútuas. As entrevistas presenciais semiestruturadas, em
profundidade, duraram de 50 a 90 minutos e foram guiadas pelo roteiro apresentado no
Apêndice F. Antes de iniciar, o participante leu e manifestou concordância em participar do
estudo, mediante assinatura do Termo de Consentimento Informado (ver Apêndice D), com
assinatura do Termo de Autorização de Gravação e Uso de Áudio (ver Apêndice E). Os
entrevistados preencheram, por e-mail, o formulário de informação sobre o seu perfil pessoal
e profissional (ver Apêndice G).
A pesquisa desenvolvida por Becker (2007) seguiu um roteiro com 12 questões. O
roteiro de entrevista utilizado neste estudo replicou aquelas questões e foi acrescido das
perguntas abaixo, a fim de apreender possível contribuição aos papéis da gestão (ver
Apêndice F):
13. Como você classificaria os possíveis benefícios dessa aprendizagem? (Ranking)
14. Como gestor(a), o que você percebe que faz hoje e que não fazia antes do
coaching?
15. Se uma pessoa lhe dissesse que está pensando em se engajar num processo de
coaching executivo, mas está em dúvida, o que você diria a ela? Por quê?
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16. Do(a) executivo(a) (nome do(a) entrevistado(a) na gravação) antes do coaching
para o(a) executivo(a) (idem) depois do coaching... Qual seria a mensagem?
Os participantes deste estudo foram abordados como parceiros de conversação, o que
implicou em seus papéis ativos na determinação da direção das conversas. “Quando um
pesquisador vê os participantes do estudo como parceiros de conversação, ele reconhece que o
participante tem um interesse pessoal no diálogo e que ele pode conduzir a conversa numa
direção nova e não planejada” (RUBIN & RUBIN, 1995, apud BECKER, 2007, p. 51,
tradução do pesquisador).
Cada entrevista foi gravada, usando um gravador digital MP4 4GB. Após cada
entrevista, os dados foram imediatamente transferidos para um microcomputador,
armazenados em dois discos físicos distintos, de modo a garantir a segurança do conteúdo e
reduzir o risco de perda dos dados.

3.6

Tratamento dos Dados

O tratamento dos dados deu-se pelo método fenomenológico, que privilegia
procedimentos qualitativos de pesquisa. Sua escolha justificou-se em função da natureza do
problema de pesquisa e da visão de mundo do pesquisador, conforme Vergara (2006). A
escolha do método fenomenológico deveu-se à visão de que para compreender uma
determinada realidade é necessário enxergar a verdade partindo da perspectiva de cada sujeito
que a vivencia.
Segundo a autora, “a fenomenologia nasceu como uma perspectiva crítica, uma reação
ao positivismo e à negação da subjetividade” (VERGARA, 2006, p. 84). Citando Dartigues
(1973, p.77), a mesma autora contextualiza que a perspectiva fenomenológica busca
reintegrar o mundo da ciência ao mundo da vida.
A escolha do método fenomenológico foi acompanhada da consciência de que os
resultados da pesquisa não seriam generalizáveis, uma vez que foi trabalhada uma amostra
intencional de sujeitos com experiências singulares, selecionados com a utilização de critérios
baseados na tipicidade e na acessibilidade. Quanto ao tratamento dos dados,
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a formação de clusters ou grupos de análise pode ser realizada com base em
termos utilizados pelos próprios sujeitos da pesquisa, em padrões que
emergem de coincidências observadas nos relatos ou em padrões
previamente estabelecidos (CARVALHO & VERGARA, 2002, apud
VERGARA, 2006, p. 87).

Na pesquisa fenomenológica a presença da subjetividade do pesquisador pode ocorrer
tanto no processo de investigação como na interpretação dos dados. Vergara alerta que,
[...] com relação não só à interpretação dos dados em particular, como
também ao processo de investigação como um todo, há de admitir-se a
presença da subjetividade do pesquisador. No entanto, [...] o abandono, pelo
pesquisador, de pressupostos e julgamentos é inerente ao método
fenomenológico (VERGARA, 2006, p. 87).

Assim, o pesquisador trabalhou para minimizar o risco de deformação da realidade dos
sujeitos em virtude de sua própria interpretação, de modo a evitar possíveis distorções. A
análise fenomenológica ocorreu num status de suspensão do pesquisador, frente a seus
pressupostos e julgamentos, caracterizando o que Husserl denominou epoqué (SANDERS,
1982, apud VERGARA, 2006) ou redução fenomenológica.
A análise foi guiada pela realização do movimento da redução eidética, que
compreendeu “buscar a essência do objeto, ou seja, os atributos sem os quais ele não pode ser
identificado” (THIRY-CHERQUES, 2004, apud VERGARA, 2006, p. 87).
Para tanto, o tratamento inicial das 19 entrevistas foi feito por uma profissional
especializada em pesquisa qualitativa, que conduziu a transcrição das entrevistas, com o
registro literal das falas (transcrição in verbatim), procedeu à leitura crítica dos relatos e
destacou manualmente os temas emergentes a partir das questões do roteiro de entrevista.
A profissional em referência é formada em Administração de Empresas, especialista
em metodologia de pesquisa e em marketing. Há 20 anos, é diretora de empresa especializada
em pesquisas, tendo coordenado mais de 500 pesquisas no Distrito Federal, na Região CentroOeste e em outros pontos do país. Desenvolve pesquisas específicas e presta suporte
metodológico a universitários, mestrandos e doutorandos em diversas áreas do conhecimento.
Este foi seu primeiro tratamento de dados com o tema coaching. O resultado do trabalho foi
revisado e validado pelo pesquisador.
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Não houve compartilhamento de cópias das notas de entrevistas para a revisão pelos
sujeitos pesquisados. Este trabalho coube ao pesquisador, que foi autorizado e contatou, por
telefone, dois participantes para obter informações adicionais sobre tópicos das entrevistas.

3.6.1 Análise e Classificação dos Dados

A partir do tratamento manual das entrevistas, foram identificados 489 temas ou ideias
emergentes, classificados inicialmente nos seguintes clusters ou grupos de análise: Dilemas
(19 temas), Expectativa (19 temas), Outros Programas (15 temas), Iniciativa do Executivo (4
temas), Motivação (19 temas), Metodologia (141 temas) e Resultados do Processo (281
temas).
O pesquisador procedeu ao armazenamento eletrônico desses temas utilizando o
aplicativo de planilha eletrônica MS-Excel. Uma tabela base foi criada com os 489 temas em
estudo (Tbl_Base). A seguir, construiu-se uma tabela (Tbl_Bkr) com codificação de 21
termos-chave que expressam as ideias centrais dos temas encontrados na pesquisa de Becker
(2007). Uma terceira tabela foi elaborada (Tbl_Mtz) com codificação de 52 competências da
gestão identificadas em Mintzberg (2010).
As competências da gestão em Mintzberg (2010) estão apresentadas no Quadro 8, na
página 84. O Quadro 10 apresenta os termos-chave dos temas que integram os grupos de
análise de Becker (2007).

Conteúdo conduzido pelo cliente

Aprendizagem sobre visão e valores

Aprendizagem sobre estilo de
liderança

Comportamentos e habilidades
específicos

Desenvolvimento pessoal

Maior autoconsciência

Maior habilidade de autorreflexão

Acontecimentos ou mudanças
significativas

Interação com coach desencadeou
aprendizagem

Aprendizagem antes, durante e após

Aprendizagem pelo diálogo

Aprendizagem autodirigida

Aprendizagem reflexiva

Mudança ou expansão de
perspectivas

Aprendizagem ocorreu pela ação

Criou condições de aprendizagem

Facilitou reflexão crítica e
autorreflexão crítica

Ajudou construir significados

Ajudou a ver novas possibilidades

Provê responsabilização
(Accountability)

Relacionamento profundo e confiante

Quadro 10: Termos-chave dos Temas Emergentes de Becker
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Tendo os 489 temas como referência (Tbl_Base), procedeu-se à análise e classificação
manual dos dados, com atribuição e digitação do código correspondente aos termos-chave
extraídos dos temas emergentes de Becker (2007), listados no Quadro 10, para cada um dos
489 temas.
Procedimento análogo foi adotado para as competências da gestão em Mintzberg
(2010). Nessa etapa alguns temas foram desmembrados para melhor refletir a correta
classificação, resultando em 498 temas. Todo o trabalho de classificação foi realizado
manualmente, com consolidação por meio do recurso “tabelas dinâmicas” da planilha
eletrônica MS-Excel, gerando um quadro final com a associação às competências da gestão,
conforme apresentado no Quadro 12 do Capítulo 4.
Concluída a codificação eletrônica, cada grupo e os códigos relacionados foram
revistos, de modo a validar o enquadramento dos dados em cada código e zelar pela
consistência de classificação entre as entrevistas. Registra-se a subjetividade da classificação,
tendo em conta a proximidade de alguns temas. Por exemplo, alguns dos códigos utilizados
para refletir “o processo de aprendizagem” também refletiram “metodologias utilizadas pelo
coach”. Essa proximidade igualmente foi detectada por Becker (2007).
Foram identificadas correspondências com todos os termos-chave dos temas
emergentes de Becker (2007) e com 40 das 52 competências da gestão em Mintzberg (2010).
Nesse processo de análise, codificação e classificação dos temas, dentro e entre os
grupos de análise e entrevistas, foram definidos cinco grupos finais, sendo três existentes na
literatura e duas novas oriundas deste estudo: 1) Motivadores do Engajamento; 2) Conteúdo
da Aprendizagem; 3) Processo de Aprendizagem; 4) Presença do Coach no Apoio à
Aprendizagem; e 5) Impacto na Gestão. Uma descrição por tema é apresentada no Capítulo 4.

3.7

Limitações do Método

Não existe método sem vantagens e desvantagens. Todos têm possibilidades e
limitações, orienta Vergara (2007). A autora esclarece que estudos qualitativos e
interpretativos apresentam restrições quanto às possibilidades de generalização de seus
resultados.
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Carvalho (2003) alerta que uma das principais vantagens da fenomenologia, ao
adentrar no mundo dos sujeitos pesquisados, a fim de conhecer os fenômenos a partir de seu
olhar, implica também em duas limitações, onde
a primeira diz respeito à habilidade do pesquisador em manter uma
orientação fenomenológica; a segunda dificuldade relaciona-se à restrição
das possibilidades de generalização dos resultados da pesquisa, em virtude
da natureza peculiar das amostras e das experiências singulares narradas aos
pesquisadores durante o estudo de campo (CHURCHILL & WERTZ, 1985;
MOREIRA, 2002; MORSE, 1994; SHETH, MITTAL & NEWMAN, 2001;
THIOLLENT, 1988; VIEIRA et al., 2002a; YIN, 1994, apud CARVALHO,
2003, p. 149).

O autor, citando Durgee (1987) e Mannheim (1967), alerta que há críticas em relação à
pretensão da fenomenologia de apreender a essência de uma experiência.
“Em relação ao tratamento dos dados, seguindo a proposta interpretativa, os
pesquisadores correm o risco de, mesmo inconscientemente, mobilizarem teorias capazes de
deformar a realidade do informante” (CHALMERS, 1999; PIERSON, 1962, apud GOMES &
KNOPP, 2007, p. 9).
Em relação à interpretação, os autores destacam que a assunção do risco imposto pela
subjetividade (VERGARA, 2000, apud GOMES & KNOPP, 2007) “pode ensejar trazer para
o trabalho científico contribuições impossíveis de se agregar pela via das metodologias
tradicionais” (p. 9).
O pesquisador esteve consciente de que não poderia generalizar suas conclusões, tendo
em conta as características do método fenomenológico, embora a preocupação com
generalizações não devesse se traduzir numa questão-chave para o pesquisador
fenomenológico (ALTHEIDE & JOHNSON, 1994; HAMILTON, 1994, apud CARVALHO,
2003), pois
a partir do momento em que se identifica um fenômeno, a probabilidade de
que ele seja único é tão baixa que um determinado grau de generalização
está sempre intrínseco à atividade científica responsável pela sua
evidenciação (REMENYI et al., 1998, apud CARVALHO, 2003, p. 149150).

À luz dessas considerações, o pesquisador teve o cuidado de agir conscientemente
para preservar o resultado da pesquisa, tendo em conta o risco de incursão de sua
subjetividade durante a análise e interpretação dos dados.
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Este capítulo abordou as questões relativas ao método, ao tipo de pesquisa
desenvolvida; às técnicas e formas adotadas para a coleta dos dados, que serviram de insumo
para responder as questões de pesquisa, à forma como os dados foram tratados e as limitações
do método utilizado.

100

4

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

Este capítulo é dedicado à análise e interpretação fenomenológica dos dados, a partir
da articulação do referencial teórico revisado nesta dissertação com os temas emergentes da
análise fenomenológica dos discursos dos sujeitos pesquisados. Conforme Acevedo & Nohara
(2006), esta “é a seção recomendada para que o autor analise e interprete os dados,
imprimindo mais fortemente, assim, seu eu no trabalho” (p. 36).
Diferentemente da análise fenomenológica fundada na epoché, nesta fase o
pesquisador não mais suspendeu seus pressupostos teóricos. Antes, valeu-se deles.
Observados os passos para a aplicação do método fenomenológico, a interpretação dos dados
da pesquisa foi feita por meio de análise interparticipante, agregando-se à interpretação do
pesquisador trechos dos discursos dos sujeitos pesquisados. Os achados foram articulados
com as teorias que deram suporte à investigação. Na sequência, procedeu-se à elaboração de
proposições relativas à pesquisa, enunciadas em cada grupo de análise, o que permitiu uma
melhor compreensão do fenômeno estudado.
As questões a serem respondidas, para elucidar a questão fundamental que orientou a
investigação, foram tratadas em diferentes grupos a partir das proposições formuladas.

4.1

Conclusões Gerais da Pesquisa

O resultado geral da pesquisa evidencia uma homogeneidade de postura tanto dos
coaches como dos clientes entrevistados. O perfil buscado foi o de clientes que atingiram
objetivos e tiveram experiências bem sucedidas com o processo de coaching executivo. Os
resultados foram ressaltados de forma enfática pelos entrevistados.
Os entrevistados se dispuseram a subsidiar a pesquisa com diversos exemplos
vivenciados durante o processo e comprovaram a efetividade do coaching. Os resultados
evidenciam o potencial de contribuição do coaching para gestores, em diversas instâncias,
abrangendo empresas públicas, privadas ou sem fins lucrativos. As narrativas relatam
satisfação, mudança, conhecimento e agregação de valores no âmbito profissional e pessoal.
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As palavras-chave abaixo, inerentes à essência do fenômeno, emergiram dos achados:
autoconhecimento, aprimoramento, priorizar, ouvir, conflitos, escolhas, equilíbrio,
imparcialidade, parceria, competência, despertar, possibilidades, aprendizado, serenidade,
harmonia, liberdade, orientação, multiplicador, descontração, reflexão, expressar, segurança,
mudar, talento, valorização, adaptação, crescimento, oportunidade, relacionar, ensinamentos,
motivação, contínuo, comunicar, responsabilidade, verdades, evoluir, melhorias, vivências,
produtiva, transparência, tranquilidade, resiliência, novidade, estratégia, evoluir, crescer,
descoberta, sucesso, agregar, significativo, lacunas, integrados, feedback, estruturado,
perenes, confiança, aceitação, emocional, positivos, estratégico, enxergar, atitude, cautela,
planejamento, metas, prazos, especial, agregar, resgatar, maturidade, introspectiva, liderança,
missão, ferramenta, observação, organização, intenso, soluções, confortável, verbalizar,
produtividade, conduzir, delegar, clareza, aprofundamento, libertação, assertivo, reconstrução,
adversidade, autoconfiança, sabedoria, comemorar, ajustar, entendimento, consciência,
coordenar, contagiar, aproximar, flexibilidade, cooperativo, habilidades, cuidar, assertividade.

4.2

Grupos de Análise Emergentes dos Dados

O estudo que originou esta dissertação reproduziu, para uma amostra de 19
participantes, o estudo de Becker (2007), realizado com 12 entrevistados, que explorou que
aprendizagem ocorre e como se dá o processo de aprendizagem na perspectiva de clientes de
coaching executivo. Adicionalmente, os achados desta dissertação foram confrontados com as
competências da gestão em Mintzberg (2010).
Conforme enunciado por Vergara (2006), a partir da análise fenomenológica os temas
emergentes foram classificados nos seguintes grupos: 1) Motivadores do Engajamento; 2)
Conteúdo da Aprendizagem; 3) Processo de Aprendizagem; 4) Presença do Coach no Apoio à
Aprendizagem; e 5) Impacto na Gestão. Esses grupos são decorrentes das análises das
entrevistas e oferecem resposta ao seguinte problema de pesquisa apresentado na introdução
desta dissertação: como o coaching de executivos pode ser uma estratégia de
aprendizagem para a gestão? Para responder essa questão fundamental, a coleta de dados
foi orientada pela seguinte abordagem: como os clientes de coaching executivo descrevem
suas experiências de aprendizagem? Assim desdobrada:
•

Que aprendizagem ocorre para os clientes de coaching executivo?

•

O que desencadeia a aprendizagem durante o coaching?

•

Como a aprendizagem ocorre?
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•

Quais os possíveis benefícios dessa aprendizagem?

Os grupos de análise desta dissertação contemplam os três grupos encontrados em
Becker (2007): Conteúdo da Aprendizagem, Processo de Aprendizagem e Papel do Coach no
Apoio à Aprendizagem. Outros dois novos grupos foram identificados neste estudo:
Motivadores do Engajamento e Impacto na Gestão, conforme Quadro 11. O grupo Papel do
Coach foi renomeado para Presença do Coach, tendo em conta sua referência durante e após o
processo de coaching.

Motivadores do
Engajamento

Conteúdo da
Aprendizagem

Processo de
Aprendizagem

Presença do
Coach no Apoio
à Aprendizagem

Impacto na
Gestão

Tema 1: Iniciativas estratégicas das organizações.
Tema 2: Dilemas profissionais.
Tema 3: Provocados pelo coach.
Tema 1: O conteúdo da aprendizagem é conduzido pelo cliente.
Tema 2: Os clientes aprenderam sobre suas visões e valores pessoais e
profissionais.
Tema 3: Os clientes aprenderam sobre os seus estilos de liderança.
Tema 4: Os clientes aprenderam comportamentos e habilidades específicas.
Tema 5: A aprendizagem incluiu desenvolvimento pessoal.
Tema 6: Os clientes experimentaram um aumento de autoconsciência e
reforço de competências de autorreflexão.
Tema 1: A aprendizagem pode ser desencadeada por alterações ou
acontecimentos significativos, incluindo a interação com o coach.
Tema 2: A aprendizagem ocorre antes, durante e após o coaching, bem como
cumulativamente com o tempo.
Tema 3: A aprendizagem ocorre por meio do diálogo.
Tema 4: A aprendizagem é autodirigida.
Tema 5: A aprendizagem é reflexiva.
Tema 6: A aprendizagem envolve mudança ou expansão de perspectivas
pessoais.
Tema 7: A aprendizagem ocorre por meio da ação.
Tema 1: O coach ajuda a criar condições positivas para a aprendizagem.
Tema 2: O coach facilita a reflexão crítica e a autorreflexão crítica.
Tema 3: O coach apoia o cliente na construção de significados.
Tema 4: O coach apoia o cliente a ver novas possibilidades.
Tema 5: O coach proporciona responsabilização.
Tema 6: O coach e o cliente estabelecem um relacionamento profundo
e confiante.
Tema 1: Competências pessoais.
Tema 2: Competências interpessoais.
Tema 3: Competências informacionais.
Tema 4: Competências para a ação.

Quadro 11: Grupos de Análise e Temas Secundários
Fonte: BECKER (2007) e MINTZBERG (2010), adaptado com achados do pesquisador.

A seguir, os temas são detalhados, por grupo de análise, agregando-se à interpretação
do pesquisador trechos dos discursos dos próprios sujeitos pesquisados.
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Motivadores do Engajamento

Este grupo contempla elementos que impulsionaram o engajamento no processo de
coaching. Os temas emergentes sugerem motivadores oriundos: a) de iniciativas estratégicas
das organizações que ofereceram o processo de coaching dentro de um escopo de
desenvolvimento de competências comportamentais; b) de dilemas profissionais; e c) de
estímulos provocados pelos próprios coaches no início do engajamento.

Tema 1: Iniciativas estratégicas das organizações

Este tema reflete a inclusão do processo de coaching dentro de um contexto
estratégico mais amplo. Foram identificados: 1) programa de desenvolvimento de
competências comportamentais para gerentes de projetos; 2) projeto de action learning; 3)
programas de formação de líderes; e 4) processos de feedback 360 graus.

Para o Executivo 18:
[...] Tudo fazia parte de um projeto, e de uma ação de um projeto, cujo
objetivo era elevar o nível de maturidade [...] em gerenciar os seus projetos.
[...] Durante nove meses, essas pessoas, elas tiveram aulas presenciais, elas
tiveram ações de action learning e elas, individualmente, tiveram um coach.
Um coach para justamente impulsionar o desenvolvimento dessas
habilidades (Executivo 18).

A Executiva 7 e o Executivo 5 ilustram como a necessidade de melhorar habilidades
de liderança motivou suas organizações a proporcionar coaching para seus gestores.
A empresa entra naquela pesquisa de melhores empresas para se trabalhar, e
naquela pesquisa com os funcionários saiu que os líderes não são muito
eficientes. Então eles precisavam tomar uma atitude para melhorar
exatamente essa parte que saiu na revista (Executiva 7).
A gente tem um Sistema de Gestão Integrada aqui, de vários outros
desenvolvimentos de liderança, de treinamento de liderança, enfim. Mas
naquele momento, naqueles três meses, o único projeto que eu fiz foi de
coaching. Só que antes disso, a gente tinha a ferramenta de 360 Graus, um,
dois meses antes, todos os nossos coordenadores participaram de um
treinamento muito grande [...] de liderança, só sobre liderança... Então
assim, na realidade, é um sistema integrado. Ele não funciona sozinho
(Executivo 5).
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Tema 2: Dilemas profissionais

Dilemas profissionais, nesta dissertação, foram associados ao que Mezirow (1991)
definiu como “dilema desorientador”, ou seja, uma situação em que os fundamentos são
abalados por mudanças substanciais, muitas vezes num ponto de transição da vida.
A transição do Executivo 10 ilustra a presença desse evento na carreira de um gestor:
[...] Eu estava sendo preparado para assumir uma diretoria e por falha minha,
e por falha do diretor-presidente, na época, esse processo virou de ponta
cabeça. Então isso me deixou extremamente chateado e extremamente
preocupado. Quer dizer, eu achava que eu tinha feito tudo correto, por que
não aconteceu? Então, isso para mim foi a gota d’água, de eu falar: “Eu vou
ter que buscar ajuda em algum lugar” (Executivo 10).

Em outros casos o dilema decorreu de uma promoção na carreira. O Executivo 18
ilustra esse ponto. Segue o depoimento de como era sua percepção antes do processo de
coaching:
[...] (A atuação como gestor) é uma coisa que eu nunca tinha experimentado
antes. Então isso abala muito a confiança. Chega uma hora que você: “Cara,
como que eu vou conseguir? Como que eu vou conseguir fazer isso?” [...]
Uma vez eu cheguei a falar com a pessoa que me substituiu na gerência
desse projeto, eu falei: “Eu quero trocar com você. Eu quero voltar a fazer
relatório, eu quero voltar a mexer no sistema... Porque isso aí eu sei os
números, eu sei que eu estou fazendo certo. O resto... é difícil” (Executivo
18, grifo do pesquisador).

Depois do processo de coaching:
O que eu posso dizer que eu aprendi, eu aprendi, em primeiro lugar, a ter
uma autoconfiança, a gostar de ser gerente... A gostar de ser gerente, uma
coisa que eu não tinha certeza. [...] Hoje, eu não tenho saudade nenhuma da
parte técnica (Executivo 18).

Tema 3: Provocados pelo coach

O Executivo 17 alerta sobre a importância do engajamento em coaching ser precedido
de uma visão clara do que se busca no processo. Em casos como este, o coach teve papel
fundamental na “venda” da proposta e em auxiliar o executivo a perceber os benefícios de
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engajar-se no processo de coaching, que tinha um número definido de 10 sessões. A clareza
prévia otimizaria o resultado total da experiência.
Porque quando a gente entra num processo de coaching, já com uma visão
mais clara do que está querendo construir, melhorar, aprimorar, a gente
abrevia o processo inicial de descoberta. [...] Se eu entrasse no processo com
uma visão mais clara do que é o coaching, o que o coaching pode ajudar, o
que se busca no processo de coaching... Como eu disse, eu não tinha
nenhuma expectativa, mas eu entrei não sabendo exatamente. Então, essa
fase inicial levou um pouquinho mais de tempo do que eu achava que
deveria levar. [...] É claro que esse processo de avaliação, de análise é
importante. [...] Quando a gente entra sem essa visão, essa clareza, a gente
leva um pouco de tempo até chegar no ponto (Executivo 17).

Os executivos 2, 7 e 12 ilustram como as ações dos coaches contribuíram para engajálos no processo:
Uma pergunta que ele me fez: “Você está sendo feliz dentro da empresa?”
nesse dia, eu desabei. [...] “O seu relacionamento, a sua maneira está te
trazendo felicidade? O ‘bom dia’ que você está dando está gerando
felicidade?” Então, essa pergunta, ela fez eu... Ele conseguiu realmente fazer
eu pensar. Me fazer pensar. [...] Nesse dia aí realmente eu consegui
visualizar algo diferente. (Executivo 2).
Na primeira reunião, eu percebi que eu só consigo liderar melhor as pessoas,
se eu consigo me enxergar melhor (Executiva 7).
[...] Eu me rendi muito à coach, nesse sentido de me submeter àquilo que
fosse falado, que eu ia respeitar o que ia ser perguntado, que eu ia, de
alguma maneira, buscar as soluções... Porque eu sabia que eu tinha chegado
no limite das minhas forças, das minhas competências, e eu precisava de
algo (Executivo 12).

Os temas observados neste grupo sugerem a importância da gestão estruturada dos
processos de coaching executivo.
Conforme recomendado por Ennis (2002), o coaching executivo deve ser uma
intervenção destinada a apoiar objetivos organizacionais. Para a autora, os benefícios do
coaching executivo são maximizados quando o processo está alinhado a uma proposta de
desenvolvimento de executivos, fundamentada na estratégia da organização.
Nos processos em que houve a realização prévia de outros programas para o
desenvolvimento executivo a consciência das lacunas de competências potencializou a fase de
engajamento. Alguns dos entrevistados puderam participar de um projeto de action learning
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previamente ao engajamento no coaching. A experiência foi citada como tendo estreita
sinergia com o coaching executivo.
Os temas deste grupo guardam alinhamento com o conceito de “dilema desorientador”
formulado por Mezirow (1991). Um dilema funciona como um catalisador da energia do
executivo e pode potencializar a aprendizagem transformadora. Por outro lado, a ausência de
dilemas, muitas vezes pela evitação de feedback, pode expor uma organização ao que Rego &
Cunha (2003) definiram como risco de colapso organizacional.
O conceito de “dilema desorientador” sugere o enlace teórico com a afirmação de que,
em coaching, “as pessoas procuram engajar-se naquelas atividades que as ajudem a satisfazer
suas necessidades” (WHITMORE, 1996, apud COX, 2006, p. 196).
Os motivadores do engajamento refletem os princípios andragógicos defendidos por
Knowles, Holton III & Swanson (1998, apud COX, 2006, p. 196): a) o aprendiz precisa saber
por que precisa aprender; b) o autoconceito do aprendiz é autônomo e autodirigido; c) a
experiência anterior do aprendiz impacta novas aprendizagens; d) a prontidão para aprender
está relacionada à vida; e) a orientação para a aprendizagem é centrada no problema e no
contexto; f) a motivação para aprender é dirigida internamente.
Na fase de engajamento, cabe ao coach ter em mente que “os clientes não são
recipientes vazios” (FLAHERTY, 1999, apud COX, 2006, p. 196). Antes, “o cliente é
naturalmente criativo, cheio de recursos e completo” (WHITWORTH et al., 1998, apud COX,
2006, p. 196).
Tendo em conta os fundamentos do método fenomenológico, as evidências empíricas
e os conceitos apresentados neste grupo, pode-se estabelecer a seguinte proposição: a
tecnologia do coaching executivo pode ser uma estratégia de aprendizagem que cria
sinergia com outras iniciativas de desenvolvimento executivo e mostra-se efetiva na
abordagem de dilemas profissionais que envolvam mudanças comportamentais para
alinhar objetivos de carreira a objetivos estratégicos organizacionais.
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Conteúdo da Aprendizagem
Tema 1: O conteúdo da aprendizagem é conduzido pelo cliente
Várias características refletem como o conteúdo da aprendizagem é conduzido pelo
cliente. A maioria dos entrevistados identificou expectativas, metas específicas ou áreas de
foco no início do processo de coaching. Em todos os casos, ficou evidente que os clientes
eram os “donos” da agenda para as sessões de coaching.
Ele não foi diretivo. Ele não foi diretivo, ele ficou em reflexões, mas que me
ajudaram a eu ser diretivo. Então isso foi importante (Executivo 1).

A agenda muitas vezes estava escrita ou, frequentemente, na mente do cliente. Quando
este não tinha uma agenda específica, temas ou preocupações, o coach o ajudava a “tirá-la”
fazendo perguntas ao invés de direcionar a conversa. O resgate do plano de ação e uma
atualização dos acontecimentos desde a última sessão foram pontos comuns nos depoimentos
dos entrevistados.
O foco de cada sessão de coaching foi conduzido, frequentemente, por indagação do
coach ao cliente sobre “o que estava acontecendo” ou “que notícias ele tinha desde a última
sessão”. As citações abaixo ilustram formas de aberturas de sessões.
Na outra reunião então ele falava: “Como é que foi? Como é que foi com tal
pessoa? Que problema isso gerou? Como que você resolveu? Como você
resolveu durante uma sessão até outra” (Executivo 18).
Assim, havia, no início da sessão, uma certa atualização das novidades. Né?
(Executivo 1).

O conteúdo variava, dependendo do que estava acontecendo na vida profissional ou
pessoal do coachee. “O coach dança no momento” (WHITWORTH et al., 2007, p. 3).
Diferentemente dos achados de Becker (2007), foram poucos os casos em que o
conteúdo da aprendizagem mudou significativamente ao longo do tempo. Quando isso
ocorreu, ficou nítido tratar-se de ação dos coaches, que provocaram descobertas que mudaram
os objetivos iniciais. O Executivo 16 ilustra essa situação.
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Quando começamos, o meu foco era a questão das ferramentas de feedback.
Então, ter identificado que as ferramentas não era o principal problema, que
o principal problema era o bloqueio em dar más notícias, não deixa de ser
um resultado que eu não esperava no início do processo. No momento que
isso aí ficou claro, foi o que passou a ser trabalhado. [...] A gente começou a
ter a percepção disso, porque as minhas dramatizações foram muito
tranquilas, mas eu não conseguia cumprir o plano de ação, que era dar
feedback. [...] Não acontecia. Aí sempre tinha uma justificativa ou outra, e
ela (a coach) começou a investigar isso. Quando ela começou a apertar para
que a ação, o plano de ação efetivamente acontecesse, aí ficou claro que eu
tinha essa dificuldade. [...] Foi muito valoroso para mim. [...] Aí ficou
claro... Assim, a metade da solução do problema é entendê-lo, chegamos na
metade da jornada. Aí ficou claro “n” dificuldades que eu tinha, “n”
problemas e “n” situações que eu tinha passado... E aí foi trabalhar os
próximos passos. Eu não imaginava que a dificuldade fosse tão grande e não
tinha noção do quanto isso me atrapalhava no meu dia a dia (Executivo 16,
grifo do pesquisador).

Tema 2: Os clientes aprenderam sobre suas visões e valores pessoais e profissionais

A maioria dos clientes de coaching compartilharam que a aprendizagem tinha
envolvido refletir sobre a “big picture”, ou seja, a visão de um plano maior. Os clientes
aprenderam sobre si mesmos, suas visões, valores e desejos para o futuro profissional e
pessoal. Destaca-se a relevância que a missão do coachee desempenha nesse processo.

[...] E a coach foi importante nisso. Me ajudou até a ter essa visão. Uma
visão que emocionalmente eu estava debilitado. Que enquanto eu não
estivesse, de uma certa maneira, equilibrado, eu não conseguiria trabalhar as
minhas competências. [...] Aprendi que eu preciso ter uma visão do futuro,
aonde eu quero chegar... (Executivo 12).
[...] Um CEO desses [...] vai falar: “Engraçado, está gastando muito seu
tempo nos detalhes e não vendo ‘big pictures’, uma coisa assim”. O
coaching é fundamental. [...] Todo gerente tem que ver a coisa maior, tem
que ver o cenário como um todo. Tem que deixar os detalhes lá embaixo...
(Executivo 18).
Eu escrevi uma missão de vida. O trabalho foi feito em partes. Primeiro, ela
começou a pedir para mim algumas coisas que eram importantes para mim, e
aí, de alguma maneira, ela foi me ajudando a juntar essas palavras
importantes numa sentença de missão. Na verdade, nem está aqui porque
você veio (me entrevistar), mas já estava aqui, ó (apontando para um papel
na parede ao lado de sua mesa de trabalho). [...] Porque até quando eu
mudei para cá eu achei, eu achei isso que eu tinha escrito, e eu coloquei lá.
Que é a minha missão (Executivo 12, grifos do pesquisador).
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Tema 3: Os clientes aprenderam sobre os seus estilos de liderança
A maioria dos entrevistados, 63%, foi incluída em programas corporativos de
liderança e gestão. A liderança foi área de foco em termos de conteúdo de aprendizagem.
Hoje, [...] (tenho) uma visão de que as coisas acontecem porque você faz
acontecer e não porque as coisas acontecem por causa do tempo, mas se
você faz acontecer. Então isso ajudou bastante. ... antes (eu) era um simples
diretor, que tinha uma simples empresa. Hoje, (sou) um diretor que tem um
respeito, que as pessoas respeitam, as pessoas conhecem em São Paulo, tem
um network bacana, tem um respeito bacana e é convidado para "n" reuniões
com concorrentes, até para tomar decisões e acabar ajudando sempre as
pessoas. Então isso mudou bastante a minha vida (Executivo 11, grifos do
pesquisador).
[...] Eu me tornei um melhor gestor de pessoas. Com a capacidade de dar
feedback, eu consigo agora, efetivamente, desenvolver a minha equipe. Para
mim é o benefício número um. O segundo... um é consequência do outro,
mas o segundo aí é ter entendido, descoberto e conseguido trabalhar esse
bloqueio que eu tinha de dar más notícias (Executivo 16).
O que mais eu aprendi por meio do coaching?... De certa maneira, eu
aprendi a reproduzir a mesma experiência que eu tive, de uma maneira
informal, (passei a ser coach) com as pessoas que estão ao meu redor
(Executivo 12, grifo do pesquisador).

Tema 4: Os clientes aprenderam comportamentos e habilidades específicas

Quase todos os participantes falaram sobre as competências específicas que
aprenderam como resultado de sua experiência de coaching. Em muitos casos, as estratégias
de liderança não eram novidade para os coachees. A aprendizagem envolvida transformou
conceitos mais abstratos em comportamentos efetivos, conforme encontrado nos depoimentos
dos Executivos 1 e 6.
Eu aprimorei a minha capacidade de refletir sobre mim mesmo, e também
aprendi bastante sobre a importância da escolha da decisão de cortar coisas,
de priorizar algumas em detrimento de outras. Eu pude vivenciar a dor de
falar assim: “Eu não vou fazer mais isso agora, enquanto eu não terminar
essas outras atividades!” (Executivo 1).
Hoje, eu consigo fazer o meu trabalho, dividir, atender, e bem
tranquilamente, sabe, com bastante cautela, sem correria. Atendo os meus
clientes, atendo os meus funcionários, resolvo os meus problemas que eu
tenho que resolver no dia a dia... E eu dou tudo isso aí ao aprendizado que eu
tive com o coaching (Executiva 6).
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Tema 5: A aprendizagem incluiu desenvolvimento pessoal
A experiência de aprendizagem envolveu temas como habilidades de relacionamento
interpessoal, equilíbrio, bem-estar e o cuidar de si, dentro de um contexto de desenvolvimento
pessoal.
Olho no olho, isso eu acho que é importante, o olho no olho, você saber
conversar com as pessoas, saber ouvir, dar atenção ao seu colega, ou ao seu
subordinado. E aconteceram vezes de eu brigar com um funcionário meu, e
aí depois, no outro dia, o outro colega me contar: “Ontem você brigou com
fulano de tal, era aniversário dele”. E eu só dei porrada. Então já
aconteceram algumas coisas assim, pesadas, de me magoar, de eu falar:
P%$&*#@, por que eu fiz isso? Para que isso? O que eu estou ganhando
com isso?” [...] Hoje eu já penso mais (Executiva 6).
Você ser mais humano, você respeitar o pensamento do outro e para me
respeitar, eu tenho que ouvir, eu tenho que saber o que o outro está
pensando. E o mais simples de tudo: ninguém é mais que ninguém
(Executivo 2).
Eu estava achando que ia ser um coaching para ensinar eu liderar pessoas e,
no final, me surpreendeu, que foi uma coisa para eu me enxergar melhor. Foi
mais focado em mim do que fora. – “O que você faz para liderar?”, não! –
“O que você faz para se sentir feliz? O que você faz para crescer?” Assim,
sabe? E é engraçado, como eu te disse, os liderados, na hora, eles enxergam
essa mudança. [...] O maior benefício foi o meu bem-estar. O maior
benefício, sem dúvida nenhuma. É o que eu sinto realmente... para mim foi
claro (Executiva 7).
A minha missão é realmente criar, gerar bem-estar, saúde, paixão. É isso que
eu quero. Eu não quero ninguém doente. Eu quero todo mundo trabalhando
com paixão, gostando de onde está trabalhando e sem maiores problemas de
saúde porque teve um estresse aqui e ali (Executiva 7).

Para a maioria dos entrevistados, a aprendizagem pessoal foi integrada na experiência
da aprendizagem mais ampla e interligada com a sua eficácia como líder na organização.
Então, eu acho que o que eu poderia dizer para o que eu era antes e para o
que eu sou hoje, é isso, é que eu tentei imprimir um ritmo um pouco mais
humano no meu trabalho e me relacionar de forma mais humana com as
pessoas, sem prejuízo de conseguir aquilo que eu acho que é importante
dentro da organização (Executivo 15).
O coaching me ajudou aprender sobre a capacidade de evolução do
profissional, cada vez mais. Se eu pudesse resumir em poucas palavras o que
o coaching me fez aprender, sem especificar essas competências, no meu
caso, as lacunas que eu já mencionei, é a capacidade de melhora constante.
Eu acho que coaching deveria ser uma coisa que todo mundo na vida deveria
ter o direito de fazer (Executiva 13).
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Tema 6: Os clientes experimentaram um aumento de autoconsciência e reforço de
competências de autorreflexão
Dentre os temas recorrentes que emergiram dos dados estão relatos de aumento de
autoconsciência. Esse resultado foi seguido pela ampliação da capacidade de autorreflexão,
como exemplificado pelo Executivo 1.
(O engajamento no coaching foi motivado pela) oportunidade de
autoconhecimento, oportunidade de reflexão. A vida aqui na nossa
organização é uma vida muito agitada, e então é importante ter esses
momentos de reflexão com alguém que possa ajudar. Ajudar dentro de uma
técnica, que é a técnica de coaching (Executivo 1, grifo do pesquisador).

Os temas observados neste grupo de análise sugerem que a condução do conteúdo da
aprendizagem pelo cliente é facilitada pelo princípio andragógico em que “os adultos são
orientados a objetivos: eles precisam saber por que estão aprendendo algo antes de aprendêlo, ou seja, a aprendizagem precisa ser relevante” (KNOWLES, HOLTON III & SWANSON,
1998, apud COX, 2006, p. 196).
Whitworth e colaboradores corroboram essa proposição ao afirmarem que “a agenda
vem do cliente. O relacionamento (de coaching) é uma aliança projetada” (WHITWORTH et
al., 1998, apud COX, 2006, p. 196, grifo do pesquisador).
Os clientes de coaching entrevistados declararam aprender sobre si mesmos, suas
visões e seus valores, com destaque para o papel orientador da missão do coachee (Di
STÉFANO, 2005; ARAUJO, 2011).
Para Lindeman (1926, apud LENNARD, 2010) os adultos querem tornar-se
competentes na aplicação de novos conhecimentos e habilidades às situações da vida real.
Os achados sugerem que a resposta às necessidades da vida real pode passar pela
busca de conhecimentos que Metropoulus (1974), em referência aos Gregos Clássicos, definiu
como techne, referente às lições da experiência, de tentativa e erro, de habilidades aprendidas
por meio de prática cuidadosa, e episteme, referente a estar consciente, ter a compreensão,
insight, noção dos valores envolvidos numa situação ou conceito (GOULDNER, 1965, apud
METROPOULUS, 1974).
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Segundo Metropoulus, o indivíduo deve alcançar um entendimento entre o mundo
como ele existe e sua própria reação interna a este mundo. Ele deve conhecer como se
relaciona com o mundo. Para o autor, a compreensão do episteme não vem de outras
pessoas. Obter esse conhecimento envolve insight por si próprio.
Os entrevistados relataram experimentar maior autoconsciência, atribuída à
autorreflexão crítica. Suas experiências no coaching executivo podem ter significado a
experimentação de interioridade, da evocação do homo interior e da noção de sensus interior,
encontrada em Davel & Vergara (2009). Os autores referem-se ao pensamento de Santo
Agostinho para quem a experiência é individual e intransferível. De igual forma, os conteúdos
aprendidos no coaching executivo podem ser tidos como individuais e intransferíveis. “A
experiência está no espaço interior de cada um. Somente voltando-se para esse espaço é
possível entrar em contato com o bem e com o mal e, assim, conhecer-se a si mesmo”
(SOARES, 1998, apud DAVEL & VERGARA, 2009, p. 45-46).
O ato de conhecer-se a si mesmo é apoiado na premissa de que, ao tomar parte num
diálogo, o adulto é levado a olhar para suas ideias e valores objetivamente, assumindo
responsabilidade pelo que até então pode ter feito inconscientemente (METROPOULUS,
1974). Motta, alinhado a essa posição, afirma que
o conhecimento de si próprio pode ser uma vantagem para o exercício da
liderança. Em princípio, o líder conhece bem a si mesmo antes de conhecer o
mundo, a sua organização e as pessoas: tem consciência de seus pontos
fortes e fracos e sabe tirar vantagem de suas condições positivas (MOTTA,
2011, p. 72).

Nesta dissertação, os resultados dos Executivos 11, 12, 16 e 18 evidenciam as
definições de Motta (2011), sugerindo o potencial do coaching executivo para o
desenvolvimento da capacidade de liderança e habilidades para a gestão. Os Executivos 11 e
18 fizeram a transição de carreiras estabelecidas na área técnica para posições executivas
consolidadas. Seus resultados refletem que “a maioria das pessoas pode se tornar líder. O
exercício efetivo da liderança pouco ou nada tem a ver com o domínio de habilidades raras;
líderes são pessoas comuns, que aprendem habilidades comuns, e no seu meio tornam-se
pessoas incomuns” (MOTTA, 2011, p. 65).
Do ponto de vista da aprendizagem transformadora, a experiência individual “constitui
um ponto de partida para o discurso, levando a um exame crítico dos pressupostos subjacentes
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do aprendiz... juízos de valor ou expectativas normativas” (MEZIROW, 2000, p. 31, apud
TAYLOR, 2010). Tem-se, aqui, a base para a revisão e construção de novas perspectivas de
significado.
Com fundamento no método fenomenológico e nos conceitos apresentados neste
grupo de análise, pode-se estabelecer a seguinte proposição: a aprendizagem é conduzida
pelo cliente, que aprende sobre visão e valores; experimenta maior autoconsciência por
meio de autorreflexão crítica e vivencia novos estilos de liderança.
Esta proposição permite oferecer resposta à questão: que aprendizagem ocorre para
os clientes de coaching executivo? Os clientes entrevistados aprenderam sobre suas visões e
valores, sobre a contribuição da reflexão crítica e autorreflexão crítica na expansão de
perspectivas. Nesse processo, adquiriram conhecimentos e habilidades específicas, culminado
em aprendizagem sobre seus estilos de liderança e em desenvolvimento pessoal.
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O Processo de Aprendizagem

Tema 1: A aprendizagem pode ser desencadeada por alterações ou acontecimentos
significativos, incluindo a interação com o coach
Um “dilema desorientador” é um evento, muitas vezes inesperado, que leva à
mobilização da atenção do indivíduo (MEZIROW, 1991). A maioria dos participantes relatou
experimentar mudanças significativas ou eventos que provocaram algum tipo de
aprendizagem.
A exemplo dos achados de Becker (2007), o significado de um evento específico foi
dependente da interpretação e avaliação pelo cliente. Os dilemas incluíram tanto experiências
negativas (receber feedback “negativo”) como positivas (promoção a um cargo de nível
superior). Tais dilemas ocorreram antes do coaching começar, sendo motivadores do
engajamento, e, também, durante o processo.
Os exemplos de dilemas desorientadores, ocorridos durante o processo, envolveram:
alterações na situação de vida; mudanças organizacionais; problemas específicos de trabalho;
feedback e interações com o coach. Em alguns casos, a aprendizagem relacionou-se a uma
determinada habilidade. Em outros, compreendeu posicionar-se como líder.
As perguntas do coach, a interação que eu tive com ele, as reflexões que me
proporcionou, que fizeram com que eu enxergasse que de fato, em algum
momento na vida, você tem que realmente focar bastante (Executivo 1).
A coach me ofereceu os formulários, que eu preenchi [...] e um deles falava
muito que eu tinha que destacar alguma coisa que eu valorizava. Valores
assim que eu achava que pudesse destacar. E eu lembro que ela pegou isso aí
e usou “contra” mim depois. Porque ela falou assim: “Como que você
valoriza o respeito, se você não se respeita? Como que você valoriza o
cuidado das pessoas, se você não cuida de você mesmo?” Então, eu acho que
o meu primeiro “choque” no coaching foi entender isso, que eu não poderia
repartir algo com as pessoas, se eu primeiro não estivesse forte o suficiente
(Executivo 12).

Tema 2: A aprendizagem ocorre antes, durante e após o coaching, bem como
cumulativamente com o tempo
Muitos dos clientes de coaching reportaram insights significativos e aprendizagem
durante as sessões de coaching. Os clientes também relataram o benefício de completar
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tarefas, ou práticas reflexivas, fora das sessões, envolvendo o registro em diário ou o desafio
de realizar uma ação específica.
Eu escrevia os porquês eu não dizia não [...] na hora certa. Então, eu fiquei
uma semana escrevendo “por que não diz não para aquilo”. O porquê de não
dizer não é o que eu teria que dizer. Eu escrevia. [...] Explicar para mim
mesmo o porquê do meu não, para eu achar o motivo que eu não dizia “não”.
[...] Eu fazia um diário. Então, toda vez que eu tinha que falar “não” e não
falava, eu escrevia. E eu levei e a gente foi discutindo esses motivos. E isso
eu fui trabalhando. E eu enxerguei que existem maneiras de falar “não”
(Executivo 11).

Quando convidados a refletir sobre a experiência total com o coaching, vários
participantes relataram uma sensação de aprendizagem progressiva, ao logo do tempo,
incluindo o aumento da autoconsciência e autoconfiança. Os relatos do Executivo 16
sugeriram uma aprendizagem ao longo do tempo.
Um resultado muito bom, fez bastante diferença na minha carreira, eu posso
dizer e me preparou para os desafios (de um processo de fusão e aquisição)
que eu ia enfrentar na empresa nos próximos meses. Desafios que eu venho
enfrentando até agora. Então para mim foi extremamente proveitoso
(Executivo 16, grifo do pesquisador).

A habilidade e o hábito da autorreflexão fortalecem a capacidade de aprendizagem
contínua, mesmo após o término do processo formal de coaching, contribuindo para a
independência do cliente.

Tema 3: A aprendizagem ocorre por meio do diálogo
Os participantes relataram a vantagem de ter uma pessoa objetiva, para discutir
questões e problemas profissionais e prospectar diferentes alternativas para enfrentá-los. A
conexão estabelecida entre coach e coachee fomenta o diálogo que conduz à aprendizagem.

[...] A pergunta me ajudou a me sentir, entendeu? Era uma avaliação, estava
avaliando: “Olha, é isso mesmo? Isso que você está fazendo era o que você
tinha que fazer? O que aconteceu aqui era a proposta? Era onde você queria
chegar? Te afastou?” Então... Mexe com a crença, com a convicção...
(Executivo 12).
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Tema 4: A aprendizagem é autodirigida
Muitos dos entrevistados descreveram um processo de aprendizagem que foi
autodirigido. Isso não significa que o coach não estava envolvido ou que não apoiou a
experiência de aprendizagem. Antes, seu apoio incentivou a autodireção do coachee.
O coaching é um dos maiores processos de aprendizado que um gestor pode
ter, que a organização pode ter. Porque você aprende com você mesmo.
Você aprende com um cara do seu lado, te mostrando que você é a solução.
E quando você faz isso, você constrói, você não esquece mais, você dá valor
para ele e aí aquilo ali vai ser meio coaching para você como gestor
(Executivo 5).
Olha, eu diria que o coaching me ajudou a ver que gerenciar não é bicho de
sete cabeças. Não era um troço desconhecido do além, um troço feito para
iluminados, não, sabe? Era uma coisa assim que você tem condição de fazer
e você tem condição de se desenvolver sozinho também (Executivo 14).

As percepções dos Executivos 5 e 14 ajudam a ampliar o entendimento sobre como
coaches executivos podem apoiar aprendizes autônomos, a partir da compreensão sobre como
a aprendizagem ocorre durante o processo de coaching executivo.

Tema 5: A aprendizagem é reflexiva
Todos os participantes da pesquisa indicaram que a sua experiência de aprendizagem
foi reflexiva, isto é, de alguma forma, criticamente avaliaram suas interpretações de uma
experiência ou situação. A reflexão crítica envolve o questionamento de “suposições sobre si
mesmo e sobre o mundo” (SCHLOSSBERG, 1981, p. 5, apud BECKER, 2007, p. 102).
Quando ela me fez uma pergunta, por exemplo: “Onde você quer estar daqui
a 10 anos?” Eu não sabia responder assim com uma certa precisão, com
certo... Na hora, eu não respondi, mas comecei entender que eu poderia ter
essas respostas. Porque de alguma maneira é também um pouco da pergunta
que eu fazia para as pessoas que chegam até mim. E ela (a coach) também:
“Como que você quer ajudar as pessoas, se você não se ajuda?” (Executivo
12, grifo do pesquisador).

Um componente do processo reflexivo foi tornar-se consciente de determinado hábito
ou modo de pensar. A reflexão ocorreu em conversas com os coaches, bem como de forma
individual e pela execução de atividades que proporcionaram uma prática reflexiva. Os relatos
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abaixo sugerem como diferentes práticas podem conduzir à aprendizagem por meio da
reflexão.
Eu tinha pergunta para a minha coach, e ela me respondia com perguntas.
Então, no início, eu fiquei extremamente... – “Eu que tenho a pergunta aqui e
ela que faz pergunta para mim? O que é isso? O que é coaching? Eu saio
daqui com mais dúvida do que eu entro?” E aí depois você vai vendo, por
que ela faz a pergunta? É para você refletir. A ideia é mais você ter a
resposta (Executivo 10).
Eu sempre procurei uma explicação lógica e racional para tudo. E tem coisa
que a gente não tem, você tem que sentir, você tem de aguçar... Assim, a
minha percepção das coisas. [...] Eu comecei a criar rosas. Porque rosa é
uma coisa muito delicada, você precisa ter cuidado constante. [...] Isso foi
muito interessante, porque, no final das contas, eu cheguei a uma reflexão:
que liderar pessoas é como cultivar rosas. Por quê? Exige o cuidado
constante, as ervas daninhas, e a gente tem que estar atento o tempo todo e
removê-las. E às vezes, quando eu ia remover aquelas ervas, eu me
machucava nos espinhos. E como criador de rosas, a gente tem que entender
que esses espinhos fazem parte do processo de criar (Executivo 9).
E uma coisa que ela recomendou e que eu acabei fazendo, foi pedir o
feedback das pessoas em relação à minha interação. [...] Eu precisava sentir
na pele aquilo que as pessoas sentiam. E eu acho que isso foi revelador.
Porque a partir do momento que eu me sentia bem e que eu senti que as
pessoas também se sentiam bem, para mim foi um motivador muito grande
para que eu pudesse rever as minhas características (Executivo 9).
Eu acho que em funções executivas, em função do dia a dia muito corrido e
tal, nós não reservamos tempo para reflexões. O coaching, ele vem trazer
mais equilíbrio. O coaching, o aprendizado que ele faz, é que um momento
de você... por exemplo, sabe que o mundo continua, mas aquele é o
momento em que você para e você se eleva [...] e vê a coisa acontecendo. É
como se você pulasse fora daquela situação (Executivo 1).

Os participantes refletiram sobre eventos passados para processar como ou, ainda, por
que algo aconteceu.

Tema 6: A aprendizagem envolve mudança ou expansão de perspectivas pessoais

Por meio de reflexão crítica, os clientes de coaching puderam questionar suas
suposições. Como resultado, tais suposições foram validadas ou alteradas. Os entrevistados
engajaram-se em reflexões críticas e, assim, experimentaram mudança em seus pensamentos.
Muitos descreveram a aprendizagem como uma experiência do tipo “Aha!”. Segue um
exemplo extraído dos relatos do Executivo 12.
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Uma coisa que uma vez a coach me falou, que também eu fui para casa
pensando, ela falava: “O seu chefe pode te achar legal pra caramba, você é
um cara ‘joia’, bacana, mas se ele tiver um grande desafio e precisar de
alguém, ele vai colocar isso para você?” [...] Aí eu falei: Caramba! Eu acho
que não! Por isso que ele não está me dando então... Porque eu estou aqui
sendo legal pra caramba! E que, na verdade, se tiver que fazer um negócio
mesmo difícil, ele vai querer alguém que brigue, que fale “não”, que faça
escolhas, que decida por um e não por outro... E aí eu comecei (a perceber):
Caramba!... (Aha!) Eu não estou fazendo é isso! (Executivo 12, grifos do
pesquisador).

De forma geral, aqueles que vivenciaram mais fortemente esta experiência tiveram
dificuldade em explicar o que exatamente motivou a mudança no pensamento, embora
identificando quando ela ocorreu. Essa dificuldade também apareceu no estudo de Becker
(2007).
As Executivas 7 e 8 descreveram uma mudança de perspectiva como ocorrendo de
forma gradual, ao longo do tempo.
Essas perguntas (da coach) são importantíssimas. Porque, muitas vezes,
quando você está com raiva, ou quando você está com algum problema, você
só consegue ver a sua perspectiva. Aí ela chegava e falava assim: “Bom,
vamos mudar a perspectiva. Se coloca lá do outro lado. O que você faria
diferente?” De repente você descobre que você faria um detalhe ou outro
diferente, mas você chegaria ao mesmo objetivo (Executiva 7, grifo do
pesquisador).
E também de realmente você sentir mais confiante... mais autoconfiança,
você se sente mais confortável com você mesma, eu acho que isso aí acaba
aparecendo na família também, né? Você deixa de ser insegura, você fica
mais confortável (Executiva 8).

Tema 7: A aprendizagem ocorre por meio da ação
Para muitos dos clientes, o processo de aprendizagem envolveu fazer algo novo ou
diferente do que tinham o hábito de fazer. Em alguns casos, este foi o ponto em que
começaram a operacionalizar conceitos e ideias sobre liderança. Aprender por meio da ação
envolveu simular (role-playing) diferentes cenários com o coach.
Outra coisa muito importante do coaching é o plano de ação. [...] Você não
pode simplesmente achar que você sabe as coisas. Você tem que botar no
papel e falar: “Vou fazer assim aqui, assim aqui, assim aqui...” E isso se
tornou na minha vida mesmo. Eu tinha que organizar, eu criei um plano de
ação e realmente fui organizando as minhas coisas. Então isso foi muito
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importante. [...] O plano de ação, na verdade, é resultado da análise. Você é
analista, você sabe onde você está ruim e fala: “O que eu vou fazer para
melhorar?” Então você cria um plano de ação para botar em prática, de uma
forma planejada (Executiva 7).
A gente simulou como que eu faria uma reunião de feedback com um
liderado, ela percebeu que eu não usava esse instrumento, eu não usava essa
ferramenta de trazer os dados, me orientou a fazer, explicou os prós... as
vantagens que eu teria fazendo isso, e daí a gente... Novamente, fizemos
simulações com eu utilizando essa ferramenta. [...] (eu) sentia como se eu
tivesse passado mesmo pelo processo (real). Então, para mim isso aí fazia
muita diferença (Executivo 16, grifos do pesquisador).

Os temas que integram este grupo de análise sugerem que a aprendizagem no
coaching executivo é provocada por eventos que impactam a vida do executivo e mobilizam
sua energia para a ação. Refere-se aqui aos dilemas desorientadores que também podem
motivar o engajamento no processo de coaching.
A aprendizagem por meio do coaching sugere estreito alinhamento com a teoria
construtivista da aprendizagem de adultos, tendo em conta sua utilidade no entendimento de
como a aprendizagem ocorre. Em seu estudo, Becker (2007), citando Kearsley, afirma que a
aprendizagem é definida como “um processo ativo em que os aprendizes constroem novas
ideias ou conceitos baseados em seus conhecimentos atuais e anteriores” (KEARSLEY, 19942005, apud BECKER, 2007, p. 14).
Os achados sugerem a ocorrência de aprendizagem transformadora (MEZIROW,
1991, 2000), com expansão de perspectiva, quando o processo de coaching evidenciou
dissonância entre o que Argyris & Schön (1974) definiram como “teoria defendida” versus
“teoria praticada”. A partir do questionamento do coach sobre as razões de incongruência
entre discurso e prática, alguns entrevistados relataram experiências que o pesquisador
classificou como momentos “Aha!”. No tema 6, o Executivo 12 ilustra um desses momentos
de descoberta.
A experiência “Aha!”, muitas vezes descrita como “caiu a ficha”, é consistente com a
visão de que “coaching é desbloquear o potencial das pessoas para maximizar seus
desempenhos” (WHITMORE, 1996, apud COX, 2006, p. 196). A partir da tomada de
consciência o cliente precisou decidir por um curso de ação, pois “coaching significa ação e
aprendizagem” (WHITWORTH et al., 1998, apud COX, 2006, p. 196). A ação é central nos
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estudos de Argyris (1993). O autor a coloca como essencial à aprendizagem que ocorre
quando um erro é detectado e corrigido.
Nesse processo, os achados desta dissertação sugerem que a aprendizagem é também
experiencial (KOLB, 1984) e reflexiva (SCHÖN, 1987; BOLTON, 2004, apud LEARYJOYCE & WILDFLOWER, 2011) e se desenvolve a partir do diálogo com o coach, numa
ação autodirigida pelo executivo (GROW 1991, 1994, apud MERRIAM, CAFFARELLA &
BAUMGARTNER, 2006). O processo pode ser impactado pelas perguntas do coach,
especialmente aquelas focadas nas perspectivas de “hábitos da mente”, descritos em Cranton
(2006). O diálogo, com o “eu” e os outros, é o meio essencial pelo qual a transformação é
promovida e desenvolvida (TAYLOR, 2010; BACON & SPEAR, 2003).
Momentos de reflexão ou de autorreflexão crítica foram citados nas 19 entrevistas
analisadas nesta dissertação. Frutos do trabalho de coaching, os relatos apontam para
mudanças de perspectivas e de comportamentos. A reflexão crítica é um atributo da
aprendizagem transformadora e refere-se ao questionamento da integridade de pressupostos e
crenças arraigados, baseados em experiências anteriores (MEZIROW, 1991).
O processo de aprendizagem, dentro e fora das sessões de coaching, criou contexto
para experiências dos coachees como aprendizes reflexivos ou profissionais reflexivos,
caracterizando situações de reflexão-na-ação e reflexão-sobre-a-ação (SCHÖN, 1983, apud
MERRIAM, CAFFARELLA & BAUMGARTNER, 2006). A aprendizagem reflexiva foi
decorrente da capacidade de autoexame e autocorreção de cada coachee.
Destaca-se, dentre os achados, a experiência do Executivo 1. Diante de condições
favoráveis pela interação e diálogo reflexivo com seu coach, o entrevistado relatou uma
experiência que sugere aprendizagem transformadora decorrente da ação de mover-se para o
modo de aprendizagem em circuito duplo (ARGYRIS & SCHÖN, 1996, apud
BROCKBANK & McGILL, 2006).
Toda sessão, eu me via me vendo... A questão é que no momento que eu
estava junto com o coach eu estava olhando para uma terceira pessoa. Que
era eu, só que... Essas sessões me proporcionavam isso, esse olhar... esse
distanciamento da realidade, e até essa... como a gente fala assim, uma
imparcialidade. [...] Já viu filme onde o espírito se destaca assim do corpo,
né? É mais ou menos isso. É como se a mente se descolasse do corpo... Mas
você se desconecta, você começa a enxergar. E você se enxerga ali, nesse
meio... no tiroteio do dia a dia. Aí você se enxerga melhor [...] No momento
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em que eu tinha essa reflexão, esse tempo para refletir, eu decidia melhor
(Executivo 1).

Brockbank & McGill (2006, p. 35), citando Stacey, referem-se à aprendizagem em
circuito duplo como gestão extraordinária. A transição da aprendizagem de circuito único para
a de circuito duplo permite ao coachee superar sua forma atual de ver o mundo, com o desafio
e o apoio do coach, por meio do diálogo reflexivo.
Um componente essencial para fomentar a aprendizagem transformadora é a ênfase
numa orientação holística para a aprendizagem, afirma Taylor (2010). Essa orientação
encoraja o engajamento com outras formas de saber: a afetiva e a relacional. Dos achados
desta dissertação, resgata-se a experiência do Excutivo 9:
[...] Eu comecei a criar rosas. Porque rosa é uma coisa muito delicada, você
precisa ter cuidado constante [...] Isso foi muito interessante, porque, no final
das contas, eu cheguei a uma reflexão: que liderar pessoas é como cultivar
rosas. Por quê? Exige o cuidado constante (com) as ervas daninhas, e a gente
tem que estar atento o tempo todo e removê-las. E às vezes, quando eu ia
remover aquelas ervas, eu me machucava nos espinhos. E como criador de
rosas, a gente tem que entender que esses espinhos fazem parte do processo
de criar (Executivo 9, grifo do pesquisador).

Tendo em conta os conceitos apresentados neste grupo de análise, pode-se estabelecer
a seguinte proposição: a aprendizagem no processo de coaching pode ser provocada por
eventos que impactam a vida do executivo, que mobilizam sua energia, e ocorre a partir
do diálogo, da reflexão e da ação autodirigida, levando à expansão de perspectivas e
mudanças comportamentais duradouras.
À luz dessa proposição seguem as respostas às seguintes questões: a) “o que
desencadeia a aprendizagem durante o coaching?”; e b) “como a aprendizagem
ocorre?”:
a) a aprendizagem no processo de coaching executivo é, muitas vezes, desencadeada
por eventos ou dilemas desorientadores que impactam a vida profissional e pessoal
do executivo e mobiliza sua energia em busca de uma solução. A aprendizagem é
também desencadeada pela interação com o coach e, muitas vezes, resulta de uma
experiência tipo “Aha!”;

122

b) a aprendizagem ocorre por meio do diálogo e da reflexão, pela expansão de
perspectivas e ação autodirigida.
As respostas “a)” e “b)” permitem, também, resgatar a constatação apontada por
Snaiderman (2010), nas considerações finais do seu estudo, onde a autora afirma que ainda
existe uma zona obscura a ser entendida sobre como esse processo de aprendizado na
prática ocorre.
Os achados desta dissertação poderão contribuir para reduzir a zona obscura apontada.
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A Presença do Coach no Apoio à Aprendizagem

A exemplo dos achados da pesquisa de Becker (2007), o coach tem um papel único no
apoio à aprendizagem durante o processo de coaching. O coach trabalha em parceria com o
cliente para garantir uma experiência de aprendizagem personalizada. Os participantes
compartilharam

experiências

de

aprendizagem

exemplificando

como

os

coaches

desencadearam ou facilitaram o processo.
Tema 1: O coach ajuda a criar condições positivas para a aprendizagem
Os participantes citaram exemplos de como os coaches ajudaram a criar as condições
adequadas para a aprendizagem. A ênfase aqui recaiu sobre a criação de um espaço positivo
utilizando várias técnicas de facilitação, incluindo: 1) usar a escuta ativa e reflexiva; 2)
encorajar o pensamento positivo; e 3) oferecer apoio.
Então, ele (o coach) estimula você a descobrir as suas próprias respostas.
Nesse sentido, eu tenho um aprendizado muito mais profundo. Porque todo
aprendizado, principalmente nessa parte de andragogia, ensino de adulto, ele
é feito em cima de associações com conhecimentos que você já tem. Então,
na medida em que ele constrói o teu conhecimento, a partir do que você
sabe, você fica aquilo (a competência comportamental) muito mais. Acaba
sendo uma coisa que você constrói você mesmo, com a ajuda do coach, e
aquilo fica para frente, não esquece mais (Executivo 19, grifos do
pesquisador).

1. Usar a escuta ativa e reflexiva. Em alguns casos, o aparentemente simples ato de ouvir e
então devolver o que foi dito, foi suficiente para desencadear a aprendizagem. Muitos dos
participantes fizeram a conexão entre a capacidade do coach em ouvir e fazer perguntas
desafiadoras e oferecer estruturas para organizar ideias. Em suma, ouvir mostrou-se ser quase
que um pré-requisito para a atuação dos coaches.
E o processo de coaching é um processo interativo, quer dizer, você
pergunta e o cara fala de volta... Então, eu acho que não é uma informação
específica, mas a forma como o processo é conduzido, ela ajuda a você a
tirar esse conhecimento (Executivo 19).
Nas sessões ele mostrava que estava ali para me ouvir. Que naquele período
ali, nada iria tirar a atenção dele da minha pessoa. Que naquele momento, eu
era o único. Era a única coisa que ele precisava fazer, que a única coisa que
ele iria pensar era na minha pessoa. Telefone, nada, nada ia tirar a atenção
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dele. E que naquele momento eu poderia dizer o que eu quisesse. Poderia
expressar raiva, sentimento de amor, de tudo. E ele estaria me ouvindo. [...]
Então, foi essa a (satisfação) disso, que alguém estava para me ouvir. E
como você se sente só, um sentimento, nesse mundo globalizado, que você
passa a ser apenas um número, alguém estava me dando atenção. [...] Estava
se preocupando comigo e com os meus problemas (Executivo 2).

2. Encorajar o pensamento positivo. Muitos dos clientes descreveram como os seus coaches
ofereceram encorajamento e ajudaram a ver as situações de forma mais positiva nos
momentos difíceis. Em alguns casos, o incentivo foi oferecido apenas para reforçar bons
pensamentos e atitudes.
Ajudou a me descobrir como profissional, a me valorizar, a saber que eu dou
conta de dar a volta por cima, que eu estou resiliente, que sou competente,
que apesar de trabalhar numa organização que tem muitos homens, eu faço a
diferença, independente da minha condição feminina e tudo mais, e que eu
sou capaz de formar pessoas, que eu sou capaz de sonhar e atingir os meus
objetivos pessoais e profissionais, e continuar crescendo, continuar sendo o
que sou (Executiva 4).

O que seu coach fez que foi particularmente útil para apoiar a sua aprendizagem?
O encorajamento. O encorajamento. Ele o tempo todo me encorajava. Eu
achar que: “Ah...” Eu cheguei lá um dia: “Olha, estou até doente, fiquei
doente [...] não vou conseguir, não vou dar conta”. Já meio que desistido da
história de vencer aquele problema, que foi conversar com a minha chefe. E
ele falou: “Não, eu acredito em você, você vai conseguir. Na próxima você
vai me contar o que você conseguiu”. E eu saía de lá encorajada. Foi o
encorajamento. Foi isso... (Executiva 13).

3. Oferecer apoio. Outra técnica identificada por vários dos clientes de coaching foi o apoio.
O processo foi bem aberto. – “O que você entende que precisa melhorar? De
que forma eu posso contribuir? O processo vão ser dez sessões, vamos tratar,
no primeiro momento, nós vamos tentar identificar, perceber o que você
entende que é o mais adequado...” E em cima disso, então, que a gente foi
tentando identificar qual a competência, pegando feedback... (Executivo 17).
Eu não sei se por que a interação foi tão positiva, eu não me senti, em
nenhum momento, julgado pelo coach. Então nós éramos parceiros numa
análise de mim mesmo. [...] Senti-me muito aceito, muito respeitado e gerou
mais do que isso, uma parceria. Então, assim, isso foi importante, porque em
nenhum momento me senti na defensiva. Em nenhum momento eu me senti
sendo julgado. [...] Então foi um grande aprendizado esse momento. Agora,
foi muito importante ter uma segunda pessoa. Porque sozinho eu não me
vejo completamente isento, imparcial (Executivo 1).
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Tema 2: O coach facilita a reflexão crítica e a autorreflexão crítica
O coach tem um papel crucial no apoio ao cliente por meio da reflexão crítica e, em
particular, da autorreflexão crítica. O processo de estimular a autorreflexão crítica está
estreitamente ligado aos conceitos encontrados nos temas 3, 4 e 5: construir significado, ver
novas possibilidades e responsabilizar a agir. Um desses momentos de reflexão crítica pode,
inclusive, ocorrer logo no início de cada sessão, conforme destacado pelo Executivo 1.
A gente tinha um processo, uma prática, que era “lição aprendida”. Então era
como se eu rodasse uma lição aprendida a cada sessão. Mas eu olhava assim:
“Olha, na sessão passada a gente...” Eu mesmo fazia um retrospecto: “A
gente discutiu isso e a gente combinou isso. Então, eu fiz, durante esse
período, isso, isso aqui não deu para fazer, isso aqui pegou, teve esse
problema aqui” e tal. Então a gente recuperava o passado e: “Então eu estou
vivendo esse momento aqui e para frente eu acho que eu devo fazer isso,
isso, isso”. [...] “Olha, nisso aqui eu já fiz diferente e foi bom ter feito
diferente, foi então uma lição aprendida”. Ou: “Isso aqui eu continuei tendo
dificuldade”... (Executivo 1).

A exemplo dos achados de Becker (2007), as técnicas específicas utilizadas para
estimular a autorreflexão crítica incluíram: 1) questionar e desafiar; 2) dizer uma dura
verdade; e 3) conscientizar.

1. Questionar e desafiar. Os clientes declararam que os coaches utilizaram perguntas e
desafios como uma técnica poderosa para estimular a aprendizagem.
Basicamente questionando, perguntando por que, um porquê, dois porquês,
três porquês e se não tinha outra forma de fazer, se não tinha outro momento
e se eu... Enfim, era o questionamento a ferramenta que ela utilizava para
isso (Executivo 16).
Ele fazia perguntas que faziam com que eu refletisse. [...] Foi um período de
muita reflexão sobre as minhas questões pessoais e profissionais. E eu falo
isso, esse foi um aspecto interessante, o coaching não se ateve a questões
profissionais, não, a gente avançou em questões pessoais também. O que foi
muito positivo (Executivo 1).
E uma coisa interessante que eu... a pergunta me ajudou me sentir, entendeu?
Era uma avaliação, estava avaliando: “Olha, é isso mesmo? Isso que você
está fazendo era o que você tinha que fazer? O que aconteceu aqui era a
proposta? Era onde você queria chegar? Te afastou?” Então... [...] Mexe com
a crença, com a convicção... [...] nos meus sermões, muitas vezes, eu faço a
pergunta assim: “O que você vai decidir com aquilo que você ouviu agora?”
(Executivo 12).
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2. Dizer uma dura verdade. Vários dos participantes apreciaram a capacidade de seus coaches
para lhes dizer uma dura verdade, talvez quando outra pessoa não poderia ter feito isso. Para
alguns, a verdade não foi fácil de ouvir. O diálogo levou a novos entendimentos e a novas
possibilidades.
Me surpreendeu, de certa maneira, em alguns momentos, a “agressividade”
da coach, de colocar o dedo na ferida mesmo assim. Ela me deu um
exercício que eu levei para casa e eu destaquei ali algumas palavras que eu
valorizava, e ela pegou aquilo lá e usou “contra” mim mesmo. Então, quando
ela me disse: “Como que você valoriza cuidado, se você não cuida de você?
Como que você valoriza família, se você não dá atenção para a sua família?”
Então, eu fiquei... Na hora até você fica meio bravo, fala: “Quem é você,
assim, para falar isso?” Mas essa agressividade e ousadia foram importantes.
Porque, de uma maneira, me impactou a tal ponto assim de eu falar: “Não,
mas espera aí, faz sentido o que ela está falando”. Me chocou. E alguém que
teve coragem de falar a verdade, né? [...] Porque, talvez, de alguma maneira
eu achei que o coaching ia ser assim um encorajamento... Não. Em alguns
momentos foi um momento de cobrança mesmo! Assim: “O que você vai
fazer para mudar isso? Que decisão você vai tomar?”. E te pôr na parede. Às
vezes dava uma semana para pensar (Executivo 12).
É fácil você saber onde você é forte, né? Agora, mostrar a fraqueza... É
difícil essa parte! [...] Questionar fraqueza é... é engraçado, é como se fosse
um “tapa na cara”. Então ela fazia assim: “Você acha que você realmente é
boa nisso, ou você..., pensando bem profundamente, você acha que você
teria que melhorar? Quanto você teria que melhorar?” Aí você pensava... [...]
Então a forma da pergunta é muito importante. Ela (a coach) foi muito boa
nisso (Executiva 7, grifo do pesquisador).

3. Conscientizar. Outra estratégia importante para provocar ou desencadear a aprendizagem,
que os participantes compartilharam, foi a capacidade dos coaches para elevar a
conscientização. Isso muitas vezes significou apontar um padrão ou tendência de
comportamento ou compartilhar uma observação ou oferecer feedback.

Até onde sou eu quem decide, até onde Deus é quem decide por mim? Você
entendeu? E eu comecei de alguma maneira, num movimento assim meio
que deixando a coisa acontecer, meio que deixando a “Deus-dará”. Mas
também o coaching me ajudou a entender (conscientizar) que tinham
decisões que eram minhas, que eu tinha que tomar (Executivo 12, grifo do
pesquisador).
[...] De certa maneira, eu era aquele cara que estava o tempo todo tentando
ajudar todo mundo, mas eu percebi que eu precisava me ajudar primeiro, eu
precisava... Né? Eu estava tentando achar uma missão para as pessoas, mas
eu mesmo estava um pouco indeciso na minha própria missão (Executivo
12).
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Tema 3: O coach apoia o cliente na construção de significados
O coach tem um papel importante em ajudar os clientes a atribuir sentido às suas
experiências. O coach ajuda o cliente a formular suas próprias interpretações dos eventos e
informações. Duas habilidades foram citadas pelos entrevistados: 1) extrair recursos que já
estavam com o cliente; e 2) resumir e criar sentido para uma situação ou ideia.
1. Extrair recursos que já estavam com o cliente. Muitos dos clientes de coaching
descreveram como os seus coaches foram capazes de extrair conhecimentos e experiências
existentes, algo que eles conheciam, mas não conseguiam ver naquele momento.
Porque às vezes parece tudo muito óbvio. Algumas coisas parecem óbvias.
Eu costumo brincar que a gente tem que ser confrontado ao óbvio de vez em
quando. Porque a gente esquece. [...] A gente esquece certas coisas, sabe?
Alguém fala para a gente assim e a gente fala: “Pô, mas esse negócio é muito
óbvio”. Mas a gente esquece. Tem coisas que você tinha um conceito óbvio
há algum tempo, porque a vida é muito dinâmica e aquilo vai mudando, mas
você esqueceu daquilo ali atrás (Executivo 14).
[...] Eu achava que a coach ia ficar pegando no meu pé, nas minhas
deficiências, ia ficar me cobrando onde eu era ruim. E até que nem foi isso.
Na verdade, a minha experiência foi interessante, que destacou até aquilo
que eu sabia fazer bem, e fez com que eu analisasse por que eu fazia bem
aquilo. Então, porque eu fazia bem aquilo, eu não poderia fazer algo maior
usando aquilo que eu sabia fazer bem? (Executivo 12).

2. Resumir e criar sentido para uma situação ou ideia. A habilidade dos coaches para resumir
e criar sentido ao que estava se passando com o coachee ajudou a desencadear a
aprendizagem de vários dos clientes de coaching.
Nem todo mundo faz as perguntas corretas. E é exatamente isso que o
coaching deu, fazendo essa pergunta bastante apropriada, sempre correta,
para eu me enxergar, eu começo a descobrir: “Será que eu gosto? Será que
eu sou tão boa mesmo?” Começo a analisar. E isso faz todo sentido...
(Executiva 7).
[...] Eu conectava tudo como sendo religiosidade. É um jargão que tem
muito dentro do meio cristão, e talvez outras religiões possam ter é: “É a
vontade de Deus!”. Aí fala: “Ah, mas é a vontade de Deus, é a vontade de
Deus!”. Mas e a minha vontade? Deus também está interessado em saber a
minha vontade. [...] Eu cheguei num momento assim que eu já estava tão
amargurado, que eu tive que me render e falar: “Não, gente, calma! A
resposta não está só em Deus! Tem alguma coisa mais que eu preciso em
mim mesmo”. [...] A coach começou, com as perguntas, as perguntas
falarem assim: “O que você está fazendo? O que você faz?” E eu comecei a
ver que eu não estava fazendo. Que eu entregava tudo e deixava acontecer.
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[...] E tomar iniciativa não está errado. Foi essa coisa da crença (Executivo

12).

Tema 4: O coach apoia o cliente a ver novas possibilidades
Além de facilitar a reflexão crítica e a construção de significados, o coach também
apoia o cliente a ver novas possibilidades. Isto pode envolver: 1) reformular uma situação
particular;

2)

compartilhar expertise;

3)

modelar comportamentos;

4) apoiar o

desenvolvimento individual; e 5) sugerir atividades específicas ou tarefas desafiadoras.
1. Reformular uma situação particular. Os clientes de coaching valorizaram a capacidade dos
coaches em ajudá-los a ver novas possibilidades, uma vez que se tornaram conscientes de um
padrão, ou perceberam o que estava limitando sua eficácia.

[...] Uma coisa que eu sempre destaquei, como algo que para mim foi uma
grande conquista, foi quando eu entrei na Universidade de São Paulo. [...] E
ela (a coach) perguntou: “Mas como você chegou lá? O que você fez para...?
Se você tinha esse objetivo, como que você...?” E aí eu ia falando: “Ah, eu
entrei num cursinho, eu fazia as tarefas, eu sentava lá na frente, o professor
mandava fazer, eu fazia...” E aí ela falou: “Está vendo, você sempre teve
aquilo que você precisava para conquistar. Talvez você deixou de olhar
que... De acreditar em você mesmo, de acreditar que você pode, que você...”
E eu comecei a olhar e falei: “É verdade! De alguma maneira, eu meio que
desisti de mim, assim.” (Executivo 12, grifo do pesquisador).
[...] Quando eu decidi entrar na Universidade de São Paulo, eu tomei
algumas decisões corajosas, paguei um preço e fui de cabeça. E eu comecei a
ver que eu precisava voltar a fazer isso (Executivo 12).

2. Compartilhar expertise. Para alguns dos clientes, ter um coach compartilhando sua
experiência muitas vezes levou a um novo aprendizado ou insight.
Eu aprendi que, um, ser gerente é bem diferente de ser técnico. Outro, que a
autoconfiança é essencial. [...] Você tem que saber a hora de divulgar. Você
recebe muitas informações, tem que saber a hora de compartilhar essas
informações. Parece uma coisa óbvia, mas é diferente do técnico. [...] O meu
coach me ajudou a discutir praticamente assim o passo a passo de me
estabelecer como gerente. [...] Ele me ajudou, ele ouviu as decisões que eu ia
tomar e discutiu cada uma delas comigo (Executivo 18).

3. Modelar comportamentos. A maioria dos clientes relatou mudanças em sua forma de agir.
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O resultado foi além da minha expectativa... Eu não esperava ter uma
mudança de comportamento. [...] O coaching mudou o meu comportamento,
mudou a maneira como eu respondo às situações, mudou as minhas atitudes
(Executivo 12).

4. Apoiar o desenvolvimento individual. Esta foi outra abordagem que os coaches usaram para
facilitar a aprendizagem dos clientes. Muitos dos entrevistados falaram sobre livros ou artigos
específicos que foram particularmente elucidativos.
Durante o coaching ela me recomendou a leitura de um livro: o Líder Coach
- líderes criando líderes. Então, durante o processo de coaching eu li esse
livro. E eu entendi... Assim, esse livro, ele destacava alguns aspectos bem
interessantes, que era, de alguma maneira, um papel que eu exercia. De
alguma maneira, exercia sem consciência, hoje eu exerço conscientemente
(Executivo 12).

Diferente dos achados de Becker (2007), os entrevistados não fizeram comentários
sobre cursos recomendados por seus coaches.
Muitos dos clientes relataram que o trabalho com seus coaches focou em adotar ações
específicas. A ênfase estava na conclusão de tarefas dentro de um determinado período de
tempo. Às vezes, a orientação à ação referiu-se à adoção de comportamentos específicos que
ajudariam a traduzir um conceito de liderança em ações efetivas.
Porque eu me sentia mentalmente desgastado, fisicamente desgastado.
Depois me dava até um remorso pela maneira como eu interagia com as
pessoas. E, por outro lado, como que as pessoas também se sentiam com as
minhas interações, em momentos de estresse, de ansiedade. [...] E isso que o
coaching tentou resgatar: “Como você acha que as pessoas se sentem?
Pergunte a elas”. Então fui pedir o feedback dessas interações, escutar as
pessoas falarem... (Executivo 9).

5. Sugerir atividades específicas ou tarefas desafiadoras. Quase todos os clientes de coaching
recordaram situações em que tiveram algum tipo de “lição de casa” para realizar. As
atividades incluíam novas práticas, questões para reflexão, desafios específicos e leituras.
Uma orientação também (do coach): “Vamos pegar o feedback de alguns
parceiros de trabalho seu, de preferência chefes, ex-chefes, pessoas que você
tem confiança, pontos fortes e pontos fracos que eles enxergam em você...”
[...] (peguei) e foi bom, até um contato que eu tive com um ex-chefe, me
colocou algumas coisas importantes. Então, foi uma oportunidade também
de obter feedback. Quer dizer, eu chegar para um ex-chefe ou para pessoas

130

com quem eu trabalho, que considero opiniões relevantes e pedir: “me dá um
feedback” [...] “Existe um programa corporativo, dentro da organização, que
de uma certa forma está demandando isso”. Então, com essa justificativa, a
abordagem, ela fica mais fácil de ser feita e, ao mesmo tempo, eu consigo o
feedback que é importante para mim (Executivo 17, grifos do pesquisador).

Tema 5: O coach proporciona responsabilização
Outra forma que os coaches ajudaram a desencadear a aprendizagem foi por meio de
responsabilização e apoio para cumprir os compromissos feitos pelos clientes para
experimentar novos comportamentos.
A insistência com o plano de ação, as cobranças... E, por conta do meu
bloqueio, em vários momentos eu não cumpri o plano de ação. Trazendo
para a mesa algumas justificativas que, na verdade, eram fugas. Então a
postura dela de investigar isso, de me colocar contra a parede, de forçar o
entendimento de que era uma fuga, e a insistência em todo o processo, foi
muito valoroso para mim (Executivo 16).
O seu resultado depende muito de você. Uma grande parte, uma grande
parcela dos seus resultados depende das suas atitudes, da forma que você se
põe no lugar em relação ao mundo, acho que na parte espiritual, nas partes
profissionais, na parte familiar... (Executivo 3).

Muitos dos entrevistados utilizaram o e-mail para relatar progressos entre as sessões.

Tema 6: O coach e o cliente estabelecem um relacionamento profundo e confiante
Todos os clientes de coaching falaram positivamente sobre seus relacionamentos com
seus coaches e expressaram a importância da experiência com o processo de coaching. O que
também foi verificado na pesquisa de Becker (2007). Os clientes também valorizaram: 1) a
aprendizagem personalizada; 2) a importância de ter a conexão correta com o coach; 3) a
profundidade do relacionamento; e 4) ter uma perspectiva externa imparcial.
1. A aprendizagem personalizada. O processo de aprendizagem foi personalizado para cada
entrevistado, o que guarda coerência com a orientação para o cliente do conteúdo da
aprendizagem.
Foi muito mais personalizado. Imprime muito mais impacto. Justamente,
porque parecia que era feito para você. Era customizado para aquilo que eu
precisava. É diferente de uma sala de aula (Executivo 18).
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Porque o trabalho um a um, que é a experiência de coaching, de tratar de
forma personalizada, tem um valor, uma oportunidade de crescimento que a
pessoa não vai conseguir em nenhuma outra modalidade de aprendizado
(Executivo 16).

2. A importância de ter a conexão correta com o coach. Em alguns casos, os clientes sentiram
uma conexão imediata com seus coaches. Em outros, o relacionamento foi desenvolvido e
aprofundado com a interação ao longo do tempo.
As perguntas do coach, a interação que eu tive com ele, as reflexões que me
proporcionou, que fizeram com que eu enxergasse que de fato, em algum
momento na vida, você tem que realmente focar bastante (Executivo 1).

3. A profundidade do relacionamento. A maioria dos clientes destacou a profundidade de seu
relacionamento com o coach. Eles usaram palavras como “confiança”, “amizade”,
“confidencialidade”, “respeito mútuo” e “compromisso” para refletir a natureza do
relacionamento.
Foi esclarecedor, o desenvolvimento pessoal, e eu acho que me deu suporte
técnico, de conhecimento, para desenvolver as minhas atividades e,
principalmente, eu acho que foi uma relação de amizade muito grande. De
relacionamento. Muito bom! (Executiva 8).

4. Ter uma perspectiva externa imparcial. Para muitos dos clientes entrevistados, ter acesso a
uma pessoa externa foi extremamente valioso, o que lhes permitiu compartilhar os desafios
que enfrentavam naquele momento.
Eu estava num momento difícil, justamente de sair de uma área técnica e
entrar numa gerencial, e estava tendo alguns problemas de equipe, de
relacionamento de equipe, do que ia acontecer depois e tudo. [...] Para mim
foi muito bom poder contar com um ouvido externo ao processo (Executivo
18).
Só o fato de você poder falar para alguém de um problema... Porque,
imagina, um problema como esse você não pode falar para ninguém da
equipe. Não pode falar para ninguém superior. Quer dizer, o gestor, ele é
solitário em muitas decisões que ele tem que tomar. Ele não pode falar para
os seus pares, que ele vai expor uma fraqueza, ou uma incapacidade de
tomar decisão, ou ele não pode falar também com a equipe, porque é uma
decisão que vai afetar muito a equipe. Então, ter um coach lá para mim foi
excelente! (Executivo 18).
A própria coach entendeu que eu precisava até de um trabalho paralelo,
terapêutico. E esse terapeuta também teve um papel fundamental, me ajudou
a buscar uma resposta emocional para... uma resposta emocional equilibrada,
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talvez, porque eu estava emocionalmente mais abatido, beirando assim à
depressão. É tanto que, quando eu voltei a ter uma certa estabilidade
emocional, é que eu estava pronto para ser trabalhado, lapidado no coaching.
[...] Foi um momento interessante, muito especial para mim (Executivo 12).

Os temas deste grupo de análise sugerem que a qualidade dos processos de coaching
foi determinada pela capacidade dos coaches em criar um relacionamento produtivo com os
coachees. A atuação dos coaches por meio do diálogo e do questionamento remete à
maiêutica Socrática. Para Metropoulus (1974) esse método provocativo de inquirição tem o
objetivo de levar a pessoa ao “conhecimento verdadeiro”, iluminador da conduta correta.
Para o autor,
Sócrates e seu método de investigação parecem ter um significado especial
na área da educação de adultos. Os adultos já experimentaram o mundo de
uma maneira prática. A experiência de vida de cada indivíduo ofereceu-lhe
uma determinada visão dos significados e valores sociais. No entanto, até
que o adulto interaja com os outros, no processo de pergunta e resposta, ele
pode ter uma consciência limitada das percepções e valores que suas
experiências de vida lhe deram (METROPOULUS, 1974, p. 13).

Os relatos dos entrevistados sugerem que a atuação do coach reflete o cultivo de
valores humanistas encontrados em Brockbank & McGill (2006, p. 21):
a) a crença de que as pessoas são dirigidas para o crescimento e desenvolvimento em
vez da estagnação;
b) uma pessoa é uma pessoa inteira, não apenas a parte que está fazendo o trabalho;
c) a maioria das pessoas opera com boa vontade;
d) a crença de que as pessoas são abundantes de recursos, em vez de uma suposição
de que estão em déficit; e
e) as pessoas têm dimensões espirituais em suas vidas.

Os achados sugerem, também, a presença na atuação dos coaches das condições
descritas por Rogers (1983, apud Brockbank & McGill, 2006) para a promoção de um clima
centrado na pessoa, tornando possível a liberação da capacidade do indivíduo para a
aprendizagem e o desenvolvimento: a) congruência: autenticidade, ser verdadeiro,
compartilhar sentimentos e atitudes ao invés de críticas e julgamentos; b) consideração
positiva incondicional: aceitação e “premiação” do outro; e c) empatia: entender os
sentimentos e experiência da pessoa, bem como comunicar que a compreende.
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Na atuação dos coaches identificou-se a presença de elementos de avaliação
(assessment), desafio e apoio em todos os processos de coaching analisados (BROWNING &
VAN VELSOR, 1999). De acordo com Goldsmith (2009), o executivo pode ver facilmente
uma necessidade de mudar o comportamento de outros, mas pode ter dificuldade em ver a
necessidade de mudar a si mesmo.
As narrativas dos entrevistados sugerem forte presença das habilidades que suportam a
atuação de um coach executivo, conforme encontrado em Wilson (2007) e em Whitworth et
al. (2007).
O relacionamento de trabalho entre coaches e coachees, conforme encontrado em
Whitworth et al. (2007), ocorreu num contexto de aliança projetada.
Na pesquisa que originou esta dissertação, os coaches foram classificados como
habilidosos pelos seus clientes, com destaque para capacidade de extrair recursos que já
estavam com o cliente e de resumir e criar sentido para uma situação ou ideia.
Sob a ótica dos papéis no coaching executivo, descritos em Witherspoon & White
(1997), os achados sugerem concentração no coaching orientado para mudanças
comportamentais, com vistas à melhoria de desempenho. Os papéis no coaching referem-se à
principal função do coach em apoiar um executivo a aprender, crescer e mudar.
A habilidade dos coaches em questionar e confrontar seus clientes num processo de
reflexão crítica é amparado em Cranton (2006), que destaca a importância da prática reflexiva
a partir de questões focadas em conteúdo, processo e premissa de reflexão. O questionamento
sob a premissa de reflexão tem o potencial para levar o indivíduo à transformação de um
hábito da mente.
Seguindo a estrutura do método fenomenológico, os conceitos apresentados nesta
categoria permitem estabelecer a seguinte proposição: o êxito de um processo de coaching
está relacionado à capacidade do coach na criação de um relacionamento de respeito e
compromisso com os objetivos do cliente. A atuação habilidosa do coach sugere uma
presença na responsabilização e aprendizagem durante, entre as sessões e após o
processo de coaching. Em alguns casos, pode tornar-se uma referência que o cliente
mantém consigo.
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Impacto na Gestão
As 40 competências da gestão em Mintzberg (2010) identificadas neste estudo foram:
Competências da Gestão
Gestão de si, externamente

Competências
Pessoais

Gestão do eu, internamente

Programação

01. Estresse
02. Informação
03. Carreira
04. Tempo
05. Reflexão
06. Pensamento estratégico
07. Estabelecimento da agenda
08. Priorização
09. Tempestividade (timing)
10. Malabarismo

Competências Pessoais Total
11. Organização

Administração

Liderança da
organização/unidade
Competências
Interpessoais
Liderança de grupos

Liderança de indivíduos

Ligação da organização/unidade
Competências Interpessoais Total
Análise
Comunicação não verbal
Competências
Informacionais
Comunicação verbal

12. Delegação
13. Definição de objetivos
14. Alocação de recursos
15. Avaliação de desempenho
16. Sistematização
17. Construção da cultura
18. Desenvolvimento de equipes
19. Facilitação de processos
20. Comando de reuniões
21. Resolução de conflitos/mediação
22. Lidar com especialistas
23. Inspiração
24. Ensino/mentorado/coaching
25. Representação
26. Colaboração
27. Avaliação
28. Sentir [compreensão visceral]
29. Enxergar [compreensão visual]
30. Falar/apresentar/informar
31. Saber ouvir
32. Disseminar informações
33. Coletar informações

Competências Informacionais Total
34. Visão
Concepção
Competências
para a Ação
Mobilização

35. Planejamento
36. Criação [crafting]
37. Negociação/acordos
38. Gestão de mudanças
39. Resolução de emergências
40. Gestão de projetos

Competências para a Ação Total
Recomendariam o coaching executivo
Total geral

Quadro 12: Competências da Gestão Emergentes dos Achados

36
29
59
2
116
14
11
10
2
1
280
7
5
6
2
13
2
5
13
10
1
1
13
12
17
6
2
115
7
3
2
9
6
5
5
37
7
26
2
4
2
2
4
47
19
498
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Não obstante o enfoque qualitativo desta dissertação, as frequências apresentadas no
Quadro 12 têm o caráter meramente ilustrativo. A relevância está nas competências
identificadas, considerando aqui a presença da subjetividade do pesquisador.
As competências identificadas sugerem que o enlace teórico proposto na estrutura
conceitual desta dissertação, associando os constructos coaching executivo, aprendizagem de
adultos e competências da gestão, tem conexão empírica com o dia a dia dos sujeitos
pesquisados. Ou seja, o coaching executivo pode gerar aprendizagem, em diferentes níveis,
que impacta a gestão. Os relatos a seguir embasam a proposição deste grupo de análise.
O coaching executivo é uma ferramenta para a gestão. A estratégia é como.
Eu faria 100% com as pessoas. Mas a estratégia de mandar, de fazer o
coaching, eu daria de cima para baixo. A pergunta não é se eu vou usar. Eu
vou usar. Como eu vou usar? Para mim, essa é a pergunta principal
(Executiva 7).
Não teria um outro meio mais eficiente. Não tem nenhum curso, com trinta
pessoas na sala, não teria um livro... O processo tinha que ser exatamente
como foi (Executivo 9).
Você olha para dentro e trabalha no que só você pode trabalhar. [...] Você
aumenta o seu autoconhecimento, você se sente melhor (Executivo 10).
Foi a primeira vez que eu fiz coaching. Então foi o modo mais efetivo de
desenvolver competências gerenciais e comportamentais. [...] O coaching,
para mim, é o evento onde você vai com maior profundidade e [...] extensão
no aprendizado. [...] É um modo de desenvolver competência, muito mais
efetivo para pessoas que já não precisam se desenvolver em termos técnicos
(Executivo 1).
Eu acho que a pessoa tem que ser um gerente. Eu acho que coaching é para
gestor. Então, (se) a pessoa: “Não, eu sou responsável pela manutenção de
um banco de dados, eu quero fazer coaching!”. Talvez não seja (o caso).
– “Que decisões que você toma? Tem uma equipe?” – “Não, não tenho uma
equipe!”. Acho que se a pessoa for gestora, chefe, chefe adjunto, chefe de
divisão, gerente de projeto, alguma coisa, eu acho que coaching é para essa
pessoa [...] Coaching é aprendizado (Executivo 18, grifos do pesquisador).
Eu acho que é uma forma inteligente de você desenvolver as atividades de
gerente. É muito mais produtivo do que uma sala de aula, como eu te falei.
Muito mais. (Executivo 15).
Eu acho que é um trabalho de competências comportamentais, necessário
para qualquer tipo de organização. [...] O que eu acho é que a organização,
empresa, instituição, seja o que for, ela tem que ter claro um programa, o
porquê fazer o programa, tem que ter um diagnóstico antes do processo de
coaching, ela tem que fazer talvez uma pesquisa de cultura, de clima, ela tem
que fazer um diagnóstico, perceber os valores organizacionais que a empresa
procura promover, verificar se estes valores estão sendo efetivamente
adotados pelo corpo gerencial e pela organização como um todo. Quais são
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as lacunas que existem, que merecem um trabalho? [...] Aí avaliar os
instrumentos que hoje o mercado oferece e considerar o coaching como um
instrumento que pode ser adequado, dependendo do diagnóstico que vai ser
observado... (Executivo 17).

O ponto de vista do Executivo 17 mostra aderência às conclusões de Anderson (2008)
sobre as lições aprendidas num programa piloto de coaching realizado numa empresa
britânica de manufatura e está alinhado com dois dos três principais fatores de sucesso
apontados pelo autor para que o coaching crie valor estratégico:
a) o coaching deve ser integrado com outras atividades de desenvolvimento; e
b) o contexto estratégico para o coaching deve ser estabelecido.
Tendo em conta os conceitos e os achados apresentados neste grupo, pode-se
estabelecer a seguinte proposição: a tecnologia do coaching executivo apresenta-se como
uma estratégia de aprendizagem para a gestão, tendo em conta que os achados desta
dissertação sugerem a presença de 40 das 52 competências da gestão em Mintzberg
(2010).
Essa proposição permite elaborar resposta à seguinte questão: quais os possíveis
benefícios dessa aprendizagem? Os clientes entrevistados elencaram diversos benefícios
classificados nas competências pessoais, competências interpessoais e competências
informacionais e seus impactos nas competências para a ação.
Este capítulo abordou a análise e interpretação fenomenológica dos achados que
fundamentam esta dissertação, por grupos de análise, com a formulação de proposições que
permitiram uma melhor compreensão do fenômeno estudado.
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5

CONCLUSÕES

Esta dissertação foi desenvolvida com o intuito de ampliar o conhecimento empírico
sobre como a aprendizagem ocorre para clientes de coaching executivo. Apesar do
crescimento rápido do coaching executivo no Brasil e do volume crescente de publicações
nacionais, o número de pesquisas acadêmicas ainda é relativamente baixo. Esta dissertação
contribui para reduzir a lacuna ao explorar o coaching executivo à luz de teorias da
aprendizagem de adultos e por examinar como os clientes de coaching vivenciaram a
aprendizagem, a partir de suas próprias perspectivas.
A pergunta fundamental que orientou esta dissertação foi: como o coaching de
executivos pode ser uma estratégia de aprendizagem para a gestão?
Os resultados da pesquisa de campo corroboram a pesquisa de Becker (2007) e
esclarecem o modo como teorias da aprendizagem de adultos se aplicam ao coaching
executivo.
A natureza autodirigida e personalizada da experiência de aprendizagem é
notavelmente diferente da maioria das iniciativas de desenvolvimento de liderança
patrocinadas pelas organizações. O controle sobre o projeto (objetivos, escopo, conteúdo e
processo) da experiência de aprendizagem reside principalmente com o coachee.
A organização fornece acesso a coaches executivos qualificados e pode prestar apoio
adicional, recursos e oportunidades de aprendizagem, mas não dirige o processo da
experiência de aprendizagem total.
Em consonância com os achados de Becker (2007), a aprendizagem combina reflexão
e prática em diferentes graus. Esses dois componentes são essenciais para a aprendizagem
transformadora. O processo individualizado, e muitas vezes de aprendizagem transformadora,
leva a resultados de aprendizagem muito personalizados. Os resultados estão além do controle
da organização. No entanto, a experiência de aprendizagem transformadora do coaching
executivo pode ajudar a organização a acessar o seu potencial de liderança, essencial para o
êxito organizacional.
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Becker (2007) concluiu que “o coaching executivo oferece às organizações uma
estratégia sólida para a promoção da aprendizagem autodirigida e transformadora de seus
líderes” (p. 166).
Os achados apresentados nesta dissertação guardam aderência com os resultados
verificados no estudo de Becker (2007), fundamentado numa amostra de 12 sujeitos
pesquisados, que vivenciaram o coaching executivo nas modalidades presencial e por
telefone. A pesquisa que embasou esta dissertação foi realizada com uma amostra de 19
sujeitos entrevistados. A experiência destes clientes foi predominantemente com o coaching
presencial, o que sugere que no Brasil o coaching por telefone ainda é incipiente. As poucas
sessões feitas por telefone foram objeto de ressalvas dos entrevistados, que demonstraram
preferir a modalidade presencial. Nenhum coach era interno à organização.
Buscou-se nesta dissertação diversificar demograficamente os participantes, os perfis
de coaches e os tipos de organizações empregadoras dos coachees.
Na análise comparativa, recomendada por Becker (2007), entre experiências de
aprendizagem de clientes envolvidos em coaching executivo numa ação independente versus
clientes envolvidos numa proposta mista de desenvolvimento de liderança e desenvolvimento
gerencial, observou-se que sempre que o processo de coaching foi precedido por uma
avaliação (feedback 360 graus, teste MBTI etc), dentro de um programa de desenvolvimento
de liderança ou formação gerencial (ou projeto de action learning), o engajamento foi
facilitado e o impacto da aprendizagem potencializado.
Nesse caso, a provável razão seja porque esses eventos são fontes de reflexão e de
diagnóstico de gaps de competência, o que mobilizou a energia de muitos executivos (dilemas
desorientadores) para o engajamento. Essa observação é valida tanto para organizações
públicas como privadas. Dentre os 19 entrevistados, três estavam em ações independentes.
Não se observou diferenças de percepções destes em relação aos clientes envolvidos em
programas de desenvolvimento de liderança e desenvolvimento gerencial.
Os achados sugerem, também, que não há indícios de que a tecnologia do coaching se
configure como mais um dentre os modismos organizacionais apontados em Caldas (1997).
As origens Socráticas do coaching, seu caráter andragógico e o respaldo em teorias de
aprendizagem de adultos evidenciam alguns dos possíveis fundamentos dessa tecnologia.
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Becker (2007) constatou que a aprendizagem reflexiva pode ser confirmativa ou
transformadora, mas apenas a aprendizagem transformadora resulta em perspectivas novas ou
revistas.
Quando a aprendizagem reflexiva é confirmativa ela valida o que já se sabe. Esse
conceito é apoiado pelas conclusões de Becker (2007, p. 143) e corroborado pelos achados
deste estudo. Muitos dos clientes descreveram como seus coaches foram capazes de extrair
recursos que já estavam com o cliente ou resumiram e criaram sentido para uma situação ou
ideia, algo que os clientes não tinham feito até então. Os coaches ajudaram seus clientes a
descreverem seus pensamentos mais eficazmente.
Muitos dos cenários que os clientes de coaching compartilharam sobre suas
experiências de aprendizagem refletem situações em que aumentaram sua compreensão ou
colocaram em prática, de forma consistente, algum conhecimento teórico que detinham.
Além da aprendizagem confirmativa, que adicionou ou expandiu algo conhecido, os
clientes de coaching também experimentaram aprendizagem transformadora. Os cenários de
coaching mais comuns envolveram clientes trazendo problemas ou desafios para discussão
nas sessões. Pelo diálogo reflexivo, coaches e coachees abordaram a aprendizagem com uma
orientação andragógica à solução de problemas e à transformação de perspectivas.
Assim, com fundamento nas proposições apresentadas nos grupos de análise desta
dissertação, cinco conclusões são elaboradas, corroborando o estudo de Becker (2007), com a
adição de evidências empíricas sobre a aprendizagem oriunda do coaching executivo e seu
impacto na gestão:
Conclusão 1: no processo de coaching, as motivações para a adoção da tecnologia
requerem análise e critério. A tecnologia do coaching executivo pode ser uma estratégia de
aprendizagem que cria sinergia com outras iniciativas de desenvolvimento executivo e
mostra-se efetiva na abordagem de dilemas profissionais que envolvam mudanças
comportamentais para alinhar objetivos de carreira a objetivos organizacionais. O
engajamento em coaching executivo deve constituir-se numa ação intencional do executivo
em sinergia com a estratégia da organização.
Conclusão 2: a motivação para a aprendizagem vem do cliente, em vez do coach; sendo a
experiência de aprendizagem dirigida pelo cliente. A aprendizagem é conduzida pelo
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cliente. Os entrevistados aprenderam sobre suas visões e valores, sobre a contribuição da
reflexão crítica na expansão de perspectivas. Nesse processo, adquiriram conhecimentos e
habilidades específicas, culminando em aprendizagem sobre seus estilos de liderança.
Conclusão 3: por meio de reflexão e ação, os clientes de coaching criam significados para
suas experiências e podem rever ou expandir suas perspectivas de mundo, de uma
situação ou de si mesmos. A aprendizagem no processo de coaching pode ser provocada por
eventos que impactam a vida do executivo, que mobilizam sua energia, e ocorre a partir do
diálogo, da reflexão e da ação autodirigida, levando à expansão de perspectivas e mudanças
comportamentais duradouras.
Conclusão 4: o relacionamento de coaching é profundo, baseado na confiança e no
respeito mútuo, apoia o cliente para que ele reflita em segurança, crie sentido para suas
experiências e aja. O êxito de um processo de coaching está relacionado à capacidade do
coach na criação de um relacionamento de respeito e compromisso com os objetivos do
cliente. A atuação habilidosa do coach sugere uma presença na responsabilização e
aprendizagem durante, entre as sessões e após o processo de coaching, podendo tornar uma
referência que o cliente carrega pela vida.
Conclusão 5: o resultado de processos estruturados de coaching executivo impacta a
gestão. A tecnologia do coaching executivo apresenta-se como uma estratégia de
aprendizagem para a gestão, tendo em conta que os achados expostos nesta dissertação
sugerem a presença de 40 das 52 competências da gestão em Mintzberg (2010). As
competências comportamentais potencializam as competências para a ação.
A síntese das conclusões desta dissertação, com ênfase no teor da conclusão 5,
sugere que o coaching de executivos, adotado de forma estruturada, pode ser
considerado uma estratégia de aprendizagem para a gestão.
A seguir são apresentadas limitações desta dissertação e recomendações com o intuito
de contribuir para a expansão estruturada da tecnologia do coaching executivo, de modo a
beneficiar profissionais, organizações e a sociedade brasileira.
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Limitações desta Dissertação

Este estudo fenomenológico foi delimitado pelas experiências de aprendizagem de 19
clientes de coaching executivo. Além disso, está delimitado pelas definições de coaching
executivo e de aprendizagem de adultos empregadas pelo pesquisador e pelos critérios de
seleção dos participantes.
Os dados utilizados nesta dissertação estão limitados à coleta e análise qualitativa de
19 entrevistas presenciais. Os dados das entrevistas são limitados pela capacidade de cada
executivo descrever a sua experiência, bem como pela qualidade da experiência.
Este estudo focalizou as experiências de aprendizagem de clientes de coaching
executivo. Ele não se destinou a investigar: a) a totalidade da experiência de coaching ou o
processo; b) os resultados ou benefícios globais do coaching executivo; ou c) perspectivas de
coaches sobre o que facilitou a aprendizagem.
A definição de relação triangular, presente na literatura de coaching (coach, executivo
e organização/RH contratante) não foi critério restritivo à participação dos entrevistados. Este
estudo focou a aprendizagem vivenciada por clientes de coaching executivo, independente da
logística do processo.
O conhecimento prévio do pesquisador, decorrente da atuação como coach, pode ter
influenciado, em alguma medida, suas interpretações e conclusões sobre os achados da
pesquisa de campo.
Uma possível limitação das conclusões desta dissertação decorre do fato de estarem
formuladas a partir de um estudo seccional, ou de corte transversal, realizado num único
momento histórico.
De outra forma, se um estudo longitudinal fosse viável, este permitiria observar a
trajetória individual dos sujeitos da amostra, por um período de tempo maior, o que poderia
agregar outras percepções e uma compreensão mais abrangente sobre a amplitude da
aprendizagem.
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Recomendações

No estudo de caso piloto conduzido por Anderson (2008), os líderes estimularam os
integrantes de suas equipes a usarem habilidades de coaching. Naquele contexto, tais líderes
tornaram-se modelos de comportamento com estilo coaching, de modo que até seus
subordinados que não receberam treinamento formal em coaching começaram a praticar
coaching uns com os outros.
Paralelamente, a teoria da transformação pessoal de Jack Mezirow e a teoria da
transformação social de Paulo Freire compartilham ênfase em mudanças na consciência por
meio da reflexão crítica, do discurso e ação reflexiva. Comum em ambas as abordagens está o
indivíduo tomando consciência de pressupostos, crenças e valores para, em seguida,
transformá-los numa nova perspectiva ou nível de consciência.
Considerada uma possível evolução da cultura de coaching nas empresas, conforme
sugerido pelo piloto, e na sociedade, o individual poderia “tocar” o coletivo ou social, o que
estabeleceria contato entre a teoria de Mezirow e a de Freire.
Assim, recomenda-se que futuros estudos abordem a expansão do coaching como
estilo de liderança (em que líderes são coaches de suas equipes, numa cultura de coaching em
que os membros de equipes começam a replicar o estilo coaching na equipe, na organização
ou na sociedade) e explorem o contato teórico e empírico daquelas teorias.
Recomenda-se, também, o aprofundamento por meio de novos estudos que:
a) envolvam organizações que utilizem coaches internos, comparando-se os
resultados com processos conduzidos por coaches externos;
b) ampliem o número de mulheres em posições executivas na composição da
amostra, verificando se as motivações para o engajamento e o impacto da
experiência diferem significativamente do observado no gênero masculino; e
c) contemplem sessões de coaching gravadas, com o intuito de identificar que
elementos do processo são desencadeadores de experiências do tipo “Aha!”.
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APÊNDICE A
CONVITE
(COACHES)
Prospecção de Clientes de Coaching Executivo para Participarem de uma Pesquisa de
Dissertação do Mestrado em Gestão Empresarial da Fundação Getulio Vargas/Ebape RJ
“O Coaching de Executivos como Estratégia de Aprendizagem para a Gestão”

Brasília (DF), 7 de abril de 2011.
Prezado(a) Coach,

Meu nome é Olinto Silveira e estou realizando um estudo sobre como os clientes de coaching
executivo descrevem suas experiências de aprendizagem por meio do processo de coaching. Sou um
coach formado em curso certificado pela ICF-International Coach Federation e estudante do curso de
Mestrado em Gestão Empresarial da FGV/Ebape RJ. Este estudo é o foco da minha dissertação.
Qual a razão do meu contato?
Estou prospectando clientes de coaching executivo que me concedam uma entrevista para este estudo.
O objetivo da pesquisa é explorar como os clientes descrevem suas experiências de aprendizagem.
Para isto, realizarei entrevistas em profundidade com 10-14 clientes que tenham vivenciado um
processo de coaching executivo, nos últimos dois anos, com um(a) coach experiente.
Para efeito desta pesquisa, o(a) coach que conduziu o processo deverá ser formado(a) em curso
certificado pela ICF, ou ter participado de um programa de formação equivalente, e tenha completado
150 horas de atendimento profissional.
Espero que esta pesquisa ajude os interessados no coaching de executivos a entender melhor que
aprendizagem ocorre para os clientes; o que desencadeia a aprendizagem; como a aprendizagem
ocorre e os possíveis benefícios desta aprendizagem.
Como você pode me ajudar?
Gentileza indicar-me clientes de coaching executivo que possam se interessar em colaborar com este
estudo. Os critérios para a participação são os seguintes:
1. A vivência do processo de coaching executivo deve ter ocorrido nos últimos dois anos.
•

A experiência com o coaching deve ter ocorrido durante um período mínimo de quatro
meses.

•

O processo de coaching deve ter compreendido pelo menos 8 horas de atendimento
individual de coaching entre cliente e coach.

2. O(a) participante deve considerar como bem sucedida a sua experiência com o processo de
coaching executivo, de acordo com sua própria definição de sucesso.
3. O(a) participante deve estar disposto(a) a conceder uma entrevista, gravada em áudio, por um
período de 30-40 minutos. Solicita-se que o(a) entrevistado(a) esteja receptivo(a) para uma ou
duas conversas breves ao telefone, posteriormente, para esclarecimentos pontuais, se necessário.
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4. O(a) cliente indicado(a) não deve ser um(a) coach executivo(a), uma vez que espero distinguir o
impacto da aprendizagem a partir de uma experiência de coaching em relação ao aprendizado que
resulta da formação do(a) coach.
As entrevistas serão realizadas em Brasília (DF) ou em São Paulo (SP), de acordo com a
disponibilidade e a conveniência para os participantes.
Em que implica sua participação?
Se você optar por indicar-me um(a) ou mais clientes, seguem mais informações do estudo em anexo
(Convite a Clientes). Por gentileza, envie um e-mail com esta descrição para os clientes que você
deseja consultar. Se um de seus clientes estiver disposto a participar, fineza enviar-me as informações
para que eu possa entrar em contato diretamente, se você assim preferir.
A participação neste estudo é inteiramente voluntária. Os clientes serão entrevistados sobre o que
aprenderam por meio da vivência do processo de coaching; o que desencadeou a aprendizagem; como
a aprendizagem ocorreu e os possíveis benefícios desta aprendizagem.
Todas as informações fornecidas a mim serão tratadas como confidenciais, conforme o código de ética
da ICF-International Coach Federation.
O que pretende este estudo?
O objetivo desta pesquisa é explorar como a aprendizagem ocorre por meio do coaching executivo, na
perspectiva dos clientes. No Brasil, há poucas pesquisas sobre coaching executivo e menos ainda a
partir da perspectiva da aprendizagem. Minha intenção com este estudo é gerar uma pequena
contribuição para a literatura sobre coaching executivo e a aprendizagem de adultos no contexto
brasileiro.
Finalmente, espero que o resultado deste trabalho ajude os interessados em coaching executivo a
conhecer mais sobre o que os clientes necessitam e querem, explorando como o processo de coaching
pode facilitar a aprendizagem. A produção acadêmica resultante estará ao seu dispor.
Agradeço imensamente o seu apoio a esta pesquisa. Entre em contato comigo se você tiver qualquer
pergunta pelo (061) 9202-8676 (ligue a cobrar) ou via olintosilveira@gmail.com. Manterei um novo
contato, na próxima semana, para ver se você tem interesse em fornecer referências.
Obrigado pelo seu tempo!
Atenciosamente,
Olinto Silveira
(061) 9202-8676
olintosilveira@gmail.com
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APÊNDICE B
CONVITE
(CLIENTES)
Convite a Clientes de Coaching Executivo para Participarem de uma Pesquisa de Dissertação do
Mestrado em Gestão Empresarial da Fundação Getulio Vargas/Ebape RJ
“O Coaching de Executivos como Estratégia de Aprendizagem para a Gestão”
Brasília (DF), 7 de abril de 2011.
Prezado(a) Cliente de Coaching Executivo,

Meu nome é Olinto Silveira e estou realizando um estudo sobre como os clientes de coaching
executivo descrevem suas experiências de aprendizagem por meio do processo de coaching. Sou um
coach formado em curso certificado pela ICF-International Coach Federation e estudante do curso de
Mestrado em Gestão Empresarial da FGV/Ebape RJ. Este estudo é o foco da minha dissertação.
Qual a razão desta mensagem?
Estou contatando você na expectativa de que você possa se interessar em participar deste estudo. O
objetivo desta pesquisa é explorar como os clientes de coaching executivo descrevem suas
experiências de aprendizagem por meio do coaching. Almejo entender mais sobre o coaching
executivo e a aprendizagem a partir da perspectiva dos clientes.
Para isto, realizarei entrevistas em profundidade com 10-14 clientes que tenham recentemente
concluído um trabalho de coaching com um(a) coach experiente. Espero que esta pesquisa ajude os
interessados no coaching executivo a entender melhor que aprendizagem ocorre para os clientes; o que
desencadeia a aprendizagem; como a aprendizagem ocorre e os possíveis benefícios desta
aprendizagem.
O que a participação significa?
Se você aceitar meu convite para participar deste estudo, segue uma descrição do que acontecerá. Irei
ao seu escritório, casa ou qualquer outro local de sua conveniência para uma entrevista de 30-40
minutos. A entrevista será gravada em áudio. Durante a entrevista, o(a) convidarei a falar sobre o que
você aprendeu e como você experimentou a aprendizagem por meio do processo de coaching
executivo. A pesquisa está focalizada na forma como você - cliente de coaching - vivenciou qualquer
aprendizagem durante o coaching executivo. Nenhuma preparação prévia de sua parte será necessária
para qualquer ponto da entrevista.
A fim de assegurar que suas experiências sejam capturadas com precisão nos resultados do estudo,
após a entrevista, entrarei em contato com você, via e-mail, para pedir-lhe que valide as anotações
geradas a partir da sua entrevista. Solicitarei seus comentários sobre qualquer mudança que você
gostaria de ver, de modo a refletir com precisão a sua experiência. Você poderá, inclusive, não querer
fazer qualquer alteração. Sinta-se à vontade para enviar-me comentários ou ideias a qualquer momento
durante o estudo.
Há confidencialidade?
Todas as informações fornecidas serão mantidas em absoluto sigilo, dentro dos limites da lei. Não
revelarei nada do que falarmos ao seu/sua coach. Na gravação da entrevista sua voz não será associada
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ao seu nome. Nas citações da dissertação, os nomes dos entrevistados serão alterados. A regra de
confidencialidade desta pesquisa é a mesma que rege o processo de coaching.
Quais os benefícios de participar?
Não há recompensas extrínsecas à participação. No entanto, a entrevista poderá ajudá-lo(a) a obter
uma melhor compreensão de como o coaching tem e não tem sido uma oportunidade de aprendizagem
para você. O processo de autorreflexão poderá ajudá-lo(a) a obter um conhecimento maior sobre como
o coaching executivo veio ao encontro do seu estilo e necessidades de aprendizagem, bem como o
impacto do coaching em sua vida.
Se você ainda estiver num relacionamento de coaching, a experiência da entrevista poderá ajudá-lo(a)
a determinar e articular melhor as suas necessidades exclusivas, o que lhe permitirá aumentar o seu
retorno sobre o investimento no processo de coaching.
Qual o objetivo do estudo?
O objetivo desta pesquisa é explorar como a aprendizagem ocorre por meio do coaching executivo, na
perspectiva dos clientes. No Brasil, há poucas pesquisas sobre coaching executivo e menos ainda a
partir da perspectiva da aprendizagem. Minha intenção com este estudo é gerar uma pequena
contribuição para a literatura sobre coaching executivo e a aprendizagem de adultos no contexto
brasileiro.
Finalmente, espero que o resultado deste trabalho ajude os interessados em coaching executivo a
conhecer mais sobre o que os clientes necessitam e querem, explorando como o processo de coaching
pode facilitar a aprendizagem.
Como saber mais?
Se você estiver interessado(a) em participar, ou simplesmente queira saber mais a respeito, por favor,
entre em contato comigo ou com seu/sua coach. Estou disponível no (061) 9202-8676, ligue a cobrar,
ou via olintosilveira@gmail.com.
Com sua permissão, caso você não se manifeste dentro de uma semana, solicitarei ao seu/sua coach
para contatá-lo(a) novamente para verificar o seu nível de interesse. Não há nenhuma obrigação de
participar deste estudo.
Agradeço a sua resposta.
Obrigado pelo seu tempo!
Atenciosamente,
Olinto Silveira
(061) 9202-8676
olintosilveira@gmail.com
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APÊNDICE C
QUESTÕES DE QUALIFICAÇÃO

Estas perguntas foram feitas antes da entrevista para confirmar que o cliente preenche os
critérios do estudo.

Introdução
· Introdução curta de quem sou eu e por que estou fazendo o estudo.
· Checar se o entrevistado deseja esclarecimento sobre algum ponto do estudo ou tem
preocupação a respeito da pesquisa e de sua possível participação.
· Explicar o que é esperado de sua participação, incluindo compromisso de tempo e logística.

Perguntas de Triagem

I. Você vivenciou um processo de coaching executivo no ano passado?

II. Por quantos meses você trabalhou com o coach? ou
· Quando você começou o processo de coaching?
· Quando terminou?

III. Você teve um mínimo de 8 horas de sessões individuais de coaching com um(a) coach
executivo(a)?
· Com que frequência você trabalhou diretamente com o(a) seu/sua coach?
. Quanto tempo durou cada sessão individual de coaching?

IV. Você considera a sua experiência de coaching executivo bem sucedida?
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APÊNDICE D
TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
Fundação Getulio Vargas – Ebape RJ
Curso de Mestrado Executivo em Gestão Empresarial
Tema de Pesquisa
“O Coaching de Executivos como Estratégia de Aprendizagem para a Gestão”

Olinto Silveira da Abadia Júnior
Matrícula 074105054
olintosilveira@gmail.com
(061) 9202-8676

I. INTRODUÇÃO
Você está sendo convidado(a) a participar deste estudo de pesquisa. Antes de decidir
fazer parte desta pesquisa, você precisa entender os riscos e benefícios.
Este formulário de consentimento fornece informações sobre a pesquisa. Estarei à
disposição para responder suas perguntas e fornecer maiores explicações. Se concordar em
participar da pesquisa, você será solicitado(a) a assinar este termo de consentimento. Este
processo é conhecido como consentimento informado. Sua decisão de participar do estudo é
voluntária. Você é livre para escolher se vai ou não participar deste estudo.

II. PROPÓSITO
Como estudante da Fundação Getulio Vargas / Ebape RJ, estou realizando uma
pesquisa para explorar como os clientes de coaching executivo descrevem suas experiências
de aprendizagem.

III. PROCEDIMENTOS
A entrevista terá duração de aproximadamente 60 minutos. O processo de entrevista
será composto de questões essencialmente abertas. A entrevista será gravada e transcrita.
Você receberá uma cópia das notas da sua entrevista para sua análise e validação. O tamanho
da amostra proposto para este estudo é de 10 a 14 participantes.

IV. POSSÍVEIS RISCOS
As ações decorrentes da iniciativa de participar deste estudo não trazem maiores
riscos, além daqueles inerentes à vida cotidiana.
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V. POSSÍVEIS BENEFÍCIOS
Você não obterá qualquer benefício pessoal explícito decorrente de sua participação
neste estudo, além dos resultados da reflexão e discussão sobre a sua experiência de
aprendizagem ocorrida a partir do coaching executivo.

VI. CUSTOS
Não heverá nenhum custo para você por participar deste estudo.

VII. COMPENSAÇÃO
Você não receberá indenização ou compensação por participar deste estudo.

VIII. DIREITO DE RETIRAR-SE DO ESTUDO
Sua participação nesta pesquisa é voluntária. Você pode decidir não iniciar ou
interromper sua participação a qualquer momento.

IX. PRIVACIDADE DOS REGISTROS DE INVESTIGAÇÃO
Ninguém saberá que você faz parte deste estudo. Os registros serão mantidos em
sigilo, a menos que você permita a sua liberação ou se os registos forem solicitados por ordem
judicial. Seus registros serão utilizados exclusivamente para fins de pesquisa e serão
destruídos ao final do estudo.

X. PERGUNTAS
Se você tem dúvidas sobre este estudo, ligue para o Dr. Luis César Gonçalves de
Araujo, pelo telefone (021) 3799-5779, das 9h às 17h, ou para mim, Olinto Silveira, pelo
telefone (061) 9202-8676 e via olintosilveira@gmail.com.
Se você desejar um contato direto com a Fundação Getulio Vargas, o mesmo poderá
ser feito junto à Secretaria de Apoio Acadêmico da Escola Brasileira de Admintração Pública
e de Empresas – Ebape – Rio de Janeiro RJ, pelo telefone (021) 3799-5775 ou
apoio.academico@fgv.br.

XI. ASSINATURAS
Ao assinar este Termo de Consentimento Informado, você concorda que leu este
formulário, tendo ciência do que está envolvido e que livremente concorda em participar
deste estudo. Você não desistirá de qualquer de seus direitos legais ao assinar este documento.
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___________________________
Participante

___________________________
Assinatura

______________
Data

XII. DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR

Certifico que a pesquisa foi por mim explicada para a pessoa acima identificada como
participante, com ciência de todos os tópicos deste documento. Quaisquer questões levantadas
foram respondidas com a satisfação da pessoa a ser entrevistada.

Olinto Silveira da Abadia Júnior
Pesquisador

___________________________
Assinatura

______________
Data
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APÊNDICE E
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO E USO DE ÁUDIO

AUTORIZO o pesquisador Olinto Silveira da Abadia Júnior a usar minha gravação de áudio
em seu projeto de dissertação: "O Coaching de Executivos como Estratégia de Aprendizagem
para a Gestão", junto à Fundação Getulio Vargas/Ebape RJ. A presente autorização refere-se
ao uso do conteúdo gravado exclusivamente para fins acadêmicos, é feita a título gratuito, por
tempo indeterminado, abrangendo o uso em todo território nacional. INDICO abaixo o nome
que desejo associar à minha voz.

DECLARO ser a expressão de minha vontade autorizar o uso acima descrito, sem que nada
haja a ser reclamado a título de direitos de uso de áudio, ou qualquer outro, e assino o
presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Nome a ser associado ao áudio da entrevista: ___________________________

___________________________________________
Nome:

___________________________________________
Assinatura

__________________, ____/ ____/ _____.
Local e data

Iniciais do Pesquisador _______________
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APÊNDICE F
ROTEIRO DE ENTREVISTA

O objetivo deste estudo é explorar o coaching executivo como uma experiência de
aprendizagem. A questão fundamental para a minha pesquisa é: como os clientes de coaching
executivo descrevem suas experiências de aprendizagem?
As questões a serem respondidas incluem:
•
•
•
•

Que aprendizagem ocorre para os clientes?
O que desencadeia a aprendizagem durante o coaching?
Como a aprendizagem ocorre?
Quais os possíveis benefícios dessa aprendizagem?

Questões
1. O que levou você a decidir se engajar num processo de coaching executivo?
2. O que você esperava aprender?
3. Descreva a sua experiência com o coaching:
• As reuniões com o seu coach foram presenciais ou por telefone? Ou alguma
combinação dos dois modos de comunicação?
• Quantas vezes?
• Quanto tempo durou cada reunião?
• O coaching foi feito em conjunto com um programa de desenvolvimento de
liderança ou outra experiência de treinamento para gestores?
4. Conte-me sobre uma das coisas que você aprendeu por meio do coaching.
• O que motivou a aprendizagem? (desencadeou)
• Explique-me o que aconteceu.
• Explique-me sobre o processo que você e seu coach usaram para refletir sobre isso...
5. Conte-me sobre outra coisa que você aprendeu por meio do coaching.
• O que motivou a aprendizagem? (desencadeou)
• Explique-me o que aconteceu.
• Explique-me sobre o processo que você e seu coach usaram para refletir sobre isso...
6. Teve algo mais que você aprendeu por meio da experiência com o coaching?
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• Idem.
Repetir se necessário:
Se o entrevistado não focar sobre si...
7. O que você aprendeu sobre si mesmo?
• O que motivou a aprendizagem? (desencadeou)
• Explique-me o que aconteceu.
• Explique-me sobre o processo que você e seu coach usaram para refletir sobre isso...

Quando você reflete sobre toda a sua experiência com o processo de coaching...

8. Coaching ajudou você a aprender sobre o quê? Conte-me sobre isso.
9. O que o coach fez que foi particularmente útil para apoiar a sua aprendizagem?
10. Como você descreveria o resultado de sua experiência com o coaching?
11. Teve algum resultado que você não estava esperando?
• Alguma coisa surpreendeu você?
12. Como a sua experiência com o coaching executivo foi diferente de outras experiências de
aprendizagem para o desenvolvimento executivo que você já vivenciou?
13. Como você classificaria os possíveis benefícios dessa aprendizagem? (Ranking)
14. Como gestor(a), o que você percebe que faz hoje e que não fazia antes do coaching?
15. Se uma pessoa lhe dissesse que está pensando em se engajar num processo de coaching
executivo, mas está em dúvida, o que você diria a ela? Por quê?
16. Do(a) executivo(a) (nome do(a) entrevistado(a) na gravação) antes do coaching para o(a)
executivo(a) (idem) depois do coaching... qual seria a mensagem?
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APÊNDICE G

PERFIL DO PARTICIPANTE

Prezado(a) Sr(a),
Conforme entendimento em nossa entrevista, em dd.mm., gentileza preencher os
campos abaixo com as informações que melhor descrevam o seu perfil pessoal e profissional.
Suas respostas, juntamente com a sua entrevista, serão fundamentais para a análise dos
resultados deste estudo. O preenchimento é rápido!
Muito obrigado pela atenção!

1. Favor assinalar a opção que melhor descreva você:
a. Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
b. Idade: ( ) 18-24 ( ) 25-34 ( ) 35-44

( ) 45-54

( ) 55-59

( ) 60-64

2. Escolaridade (concluída ou em andamento) (maior nível atingido):
a. (
b. (
c. (
d. (
e. (
f. (

) Graduação
) Técnico Profissionalizante
) MBA/Especialização
) Mestrado
) Doutorado
) Outra: ______________________

3. Tipo de organização em que trabalhava à época do processo de coaching:
a. (
b. (
c. (
d. (

) Iniciativa privada
) Setor público
) Sem fins lucrativos / Terceiro Setor
) Outro: _______________________

4. Favor informar:
a. Indústria/profissão: _______________________________________________________
b. Há quanto tempo você trabalha nesta indústria/profissão? _________________________
c. Cargo/Função atual: _______________________________________________________
d. Cargo/Função à época do processo de coaching: ________________________________
e. Número de pessoas que dirigia/liderava quando do processo de coaching: ____________

