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O que é o Coaching? 

O coaching é um processo interativo através do qual um coach (treinador/formador) 

presta assistência ao coachee (cliente que recebe o coaching/formando) de modo a obter 

o melhor de si mesmo. O coach ajuda a pessoa a alcançar determinados objetivos 

fixados, utilizando os seus próprios recursos e habilidades da forma mais eficaz. 

O conceito provém do verbo inglês coach (“treinar”). O processo parte do princípio de 

que o coachee é quem tem mais e melhor informação na hora de resolver as situações 

com as quais se vê confrontado.  Posto isto, o coach não ensina, mas ajuda antes o 

coachee a aprender por si mesmo. 

O coaching requer cinco passos básicos: a observação (novos pontos de vista, análise de 

paradigmas, crenças e comportamentos), a consciencialização (reflexão sobre 

o poder da escolha e as suas consequências), a determinação dos objetivos (definir 

aquilo que se pretende alcançar), a atuação (com a informação já reunida, o coachee 

deve atuar de uma forma sustentada ao longo do tempo) e a medição (é necessário 

averiguar se o objetivo perseguido se aproxima ou se afasta daquilo que é 

pretendido; caso seja necessário, deve-se corrigir a atuação). 

Coaching é uma filosofia de liderança que assenta na ideia de que o desenvolvimento e 

a aquisição de competências são processos contínuos e da responsabilidade de todos.  

A definição de coaching diz-nos que este é um processo dinâmico, interativo e orientado 

para resultados, que permite desenvolver as competências de uma organização ou de 

alguém, recorrendo a um conjunto diversificado de métodos. 

O coaching tem como princípio base que os indivíduos possuem todos os recursos de 

que precisam para potenciar o seu crescimento a nível pessoal e profissional no seu 

interior. O seu conceito refere-se a uma categoria de comportamentos assentes num 

conjunto de valores como o autodesenvolvimento, o respeito e a autonomia. 

 

Objetivos do Coaching: 

• Fixar e alcançar metas; 

• Realizar os objetivos desejados; 

• Ser focado e direcionado para resultados; 

https://conceito.de/verbo
https://conceito.de/quem
https://conceito.de/posto
https://conceito.de/poder
https://conceito.de/tempo
https://conceito.de/caso
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• Conhecer os seus pontos fortes e reduzir os pontos fracos. 

 

 

Tipos de Coaching: 

 

Business and Executive Coaching 

 

Vivemos em uma época especialmente exigente, dentro de um mercado altamente 

competitivo. Apresentar resultados fora do comum num curto prazo passou a ser uma 

preocupação constante dos profissionais e das empresas. Focado neste universo 

corporativo, o Coaching proporciona um empowerment individual e/ou coletivo. Ou 

seja, é um processo de reconhecimento, criação e utilização de recursos e instrumentos, 

traduzindo um fortalecimento psicológico e um empoderamento na realização de 

mudanças internas e externas. 

 

Coaching de Vendas 

 

Bem diferente de um treinamento de vendas, em que se fala em técnicas – como as de 

negociação e de fidelização dos clientes – o Coaching de Vendas promove o 

autoconhecimento e o desenvolvimento de competências comportamentais para realizar 

o que a pessoa quer. As técnicas são uma parte das competências necessárias para estar 

nos topos de venda, mas não é tudo. Por exemplo, se a pessoa tiver uma postura de 

negação e defesa, que diferença faz o seu discurso? É isso que o Coaching de Vendas 

pretende trabalhar: a postura interna. Por isso, o processo é tão efetivo e duradouro. 

 

Coaching de Liderança 

 

Para um líder de equipe – seja o presidente, o diretor de um departamento, o professor 

de uma sala de aula entre outros – é fundamental manter as pessoas motivadas, 

comprometidas com as suas metas pessoais, alinhadas com os objetivos do grupo, entre 

outras boas características. Algumas vezes, no entanto, mesmo após uma série de cursos 

e aplicações de técnicas de reconhecimento e motivação, a sua equipa pode chegar até 

determinada marca e não consegue ultrapassá-la. O que fazer? O coach de Liderança 



4 
 

entra como parceiro para ajudar a descobrir comportamentos pessoais que possibilitem 

e/ou limitem a ação junto à equipe. Um contacto maior, uma construção de cenários 

envolventes, metáforas que direcionem os esforços e motivação. Como consequência, a 

equipa será conduzida intensa e vividamente, ainda mais confiante em sua liderança. 

 

 

Coaching Executivo 

 

Este tipo de Coaching é focado para aqueles que detêm sob seus ombros a estratégia e a 

definição da própria organização. Os executivos trilham um caminho mais 

solitário.  Boa parte dos seus pensamentos, perspetivas, dilemas e temores raramente 

podem ser compartilhados com os seus pares ou mesmo colaboradores. O espaço de 

comunicação proporcionado pelo coach possibilita o “ser escutado”, a redução do 

estresse das decisões e a troca experiências e conhecimentos. 

 

Coaching Empresarial 

 

Quem é empreendedor está sempre de olho em como fazer seu negócio evoluir sempre. 

Com o coach Empresarial é possível assimilar melhor as estratégias e desenvolver 

métodos próprios para mirar e alcançar metas altas. Aqui, o foco está no empresário, na 

empresa e na equipe como um todo. A troca de experiências e conversas aprofundadas 

entre o coach e coachee ajudarão no diagnóstico da situação atual da empresa, na 

compreensão da forma de atuação da equipe, na organização mais adequada de 

processos para que seja possível alcançar sucesso aceleradamente. 

 

Life Coaching ou Coaching de Vida 

 

Quem de nós nunca passou por um momento limitante – e até sufocante – em que 

sentimos necessidade urgente de mudar o rumo de nossas vidas? A intenção 

do Coaching de Vida (Life Coaching) é auxiliar nesta transformação e fazer com que 

isso ocorra o mais confortável e ecologicamente possível, olhando para todas as 

dimensões do ser humano – aspetos pessoais, profissionais, de relacionamento, de 

saúde. Ou seja, a velha pergunta: Como transformar sonhos em realidade? Quem ainda 

https://www.vittude.com/coaching
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não ouviu que devemos estabelecer passos para que o sonho se torne um objetivo 

palpável? O coach entrará catalisando esse processo, permitindo que possamos perceber 

esses passos e planejá-los, criando gradativamente os novos cenários. 

 

Coaching de Carreira 

 

Estamos num período em que há muitas possibilidades, desde crescimento de carreira a 

mudança de atividade, passando pela escolha da profissão. Coach e coachee descobrirão 

as habilidades, potenciais, limitações e características pessoais, além de traçarem 

estratégias para se chegar à meta baseado em contextos únicos. 

 

Coaching de Relacionamento 

 

Este Coaching é destinado a pessoas que têm dificuldade em relacionar-se. Perceber 

posturas para mudar atitudes está entre os processos. A ideia é desmistificar mitos 

sociais sobre os relacionamentos, com um olhar individualizado a cada pessoa. 

 

Coaching Espiritual 

O Coaching Espiritual não tem ligação com religião, doutrina ou crença. O Coaching 

Espiritual tem como foco, proporcionar o equilíbrio entre a paz interior do indivíduo e 

com o universo em si. A metodologia age de dentro para fora, atuando nas questões 

internas da pessoa e no seu autoconhecimento. Portanto, o Coaching Espiritual auxilia o 

ser humano a identificar suas crenças e valores, a reconhecer a sua missão e propósito 

de vida, a acreditar em si mesmo, a ter amor próprio, a superar limites e assim, deixar 

um legado positivo, seja em âmbito pessoal ou profissional. 

 

Benefícios do Coaching 

 

Parte dos grandes benefícios do Coaching vem da sua estratégia bem definida de 

abordar várias áreas de atuação. O Coaching realmente tenta voltar-se para os pontos 

mais importantes da vida do indivíduo e, através disso, desenvolve a capacidade que 

aquela pessoa tem para se tornar um ser humano cada vez melhor... O Coaching 

trabalha com o seu desenvolvimento pessoal, e partir disso é possível adotar novas 

http://www.jrmcoaching.com.br/blog/o-desenvolvimento-pessoal-com-coaching/
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atitudes que vão elevar a condição pessoal. O Coaching tem como alvo fazer o 

indivíduo ver e lidar melhor com aquilo que ele sente, trazendo uma maturidade 

emocional bem maior. Trata-se duma metodologia versátil e que tem um único objetivo: 

tornar o ser humano consciente das suas capacidades. 

O Coaching faz com que a pessoa se conheça melhor, pois sem um autoconhecimento, a 

pessoa não poderá desenvolver-se. E é através dessa consciência que criará sobre si 

mesmo maior controle. Sim, o controle de ações, pensamentos e emoções que podem 

ser prejudiciais para o indivíduo.  

 

Princípios do Coaching 

 

Para transformar-se num eficaz gestor coach é necessário compreender que a 

aprendizagem do adulto é fortemente influenciada pelas experiências anteriores da 

pessoa e é ainda mais influenciada pela perceção que a pessoa tem de si, a sua 

autoimagem, a sua autoestima; o adulto precisa de sentir uma necessidade clara e 

definida para estar motivado a aprender. 

A aprendizagem implica a modificação do comportamento, através de experiências, o 

comportamento do adulto é fruto das suas perceções e das suas escolhas, se ele se 

comporta da maneira como se tem comportado é porque percebe, sente que essa é a 

melhor maneira de fazer as coisas e obter o que deseja. 

As experiências anteriores do adulto reforçam as suas crenças quanto à melhor maneira 

de agir, e normalmente acredita que está a fazer as coisas da maneira mais correta. 

 

Diretrizes do Processo de Coaching 

• Desenvolvimento de uma relação aberta e honesta baseada na confiança 

mútua – é importante que a pessoa que está a ser orientada se sinta à vontade 

para falar consigo e ouvir o seu feedback sobre os seus pontos fracos e falhas de 

desempenho. Isso só será possível se ela sentir que pode confiar no seu 

discernimento e tiver a certeza de que a sua principal motivação é ajudá-la no 

seu processo de desenvolvimento.  
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• Liderando pelo exemplo – a pessoa que está a ser orientada sentir-se-á mais 

inclinada a seguir as suas orientações se o conseguir demonstrar, pelo seu 

próprio comportamento, as qualidades que gostaria que ela desenvolvesse.  

• Valorizando o bom desempenho assim como criticando construtivamente o 

baixo desempenho – é importante, no processo de coaching, que reconheça e 

comente o que as pessoas estão a fazer de melhor, bem como que deixe claro os 

pontos em que elas precisam de desenvolvimento. As pessoas tendem a aceitar 

melhor as críticas, sem assumir uma postura defensiva, se elas forem feitas num 

contexto positivo e de ajuda.  

• Comunicando efetivamente e usando a escuta ativa – a comunicação efetiva é 

fundamental na relação de coaching. Precisa de demonstrar à pessoa que está a 

ser orientada que é capaz de compreender a situação do ponto de vista dela, bem 

como o impacto que esse comportamento provoca, antes de lhe dar orientações 

sobre a forma de melhorá-lo.  

• Demonstrando empatia – quando estiver a dar feedback a alguém, é importante 

demonstrar que compreende e aprecia os esforços que essa pessoa está a fazer 

para melhorar o seu desempenho.  

• Providenciando orientação específica e planos de ação – quando estiver a 

orientar as pessoas sobre aspetos que precisam de ser desenvolvidos, elas 

compreenderão melhor o que quer dizer e serão mais capazes de mudar se lhes 

disser, da forma mais específica, os aspetos que precisam de ser modificados, do 

que quando fala de maneira geral. Coloque metas específicas e mensuráveis que 

elas deverão procurar atingir.  

• Ajudando as pessoas a verem além dos seus horizontes habituais – acima de 

tudo, o papel do gestor coach deve ser inspirador. Em função da sua reconhecida 

experiência, assim está colocado numa posição privilegiada para ajudar na 

realização de transformações significativas. 

 

Competências do Coach 

 

Competências de Relacionamento interpessoal: 

• O Coach é alguém que gosta de estar, trabalhar e lidar com pessoas, pelo que 

habilidades de relacionamento interpessoal mostram-se fundamentais. 



8 
 

 

 

Saber lidar com as emoções do cliente: 

• Possuir equilíbrio emocional e saber lidar com as emoções do cliente, com tato, 

respeito e isenção (sem se deixar dominar ou afetar pelas emoções do cliente) é 

igualmente fundamental. 

 

Flexibilidade: 

• É necessário também ter a capacidade de aceitar e explorar perspetivas 

diferentes das suas, assim como de utilizar variadas ferramentas para trabalhar 

com o seu cliente, sempre com o intuito de o poder ajudar de forma mais eficaz 

e adaptada às suas necessidades. 

 

Capacidade de estabelecer um contexto de confiança e sintonia: 

• É de suma importância que o Coach seja capaz de estabelecer sintonia com o seu 

cliente, mantendo uma relação assente na confiança e respeito mútuo. 

• Implica criar um ambiente favorável a que o Coachee possa expor, de forma 

aberta, as suas questões. 

 

Competências efetivas de Escuta Ativa: 

• Ficar focado no cliente e não nos seus próprios pensamentos (“silêncio 

interno”). 

• Identificar e compreender as preocupações, objetivos, crenças e valores do 

cliente, demonstrando um interesse genuíno pelo cliente. 

• Cultivar a mente a aberta. 

 

Saber formular Perguntas oportunas: 

O Coach não pressupõe que sabe o que o cliente pensa e como pensa: não pressupõe as 

estratégias de pensamento e ação do Coachee, antes coloca-lhe questões assertivas que: 

• O impulsionam a refletir e à tomada de consciência. 

• Ampliam a sua perceção do mundo. 
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• Ajudam a clarificar os seus pensamentos, objetivos e necessidades. 

• Levam-no à descoberta do seu potencial, partindo para a ação e superando 

obstáculos. 

 

Saber dar Feedback: 

• Através do feedback oportuno e específico, o Coach determina o 

comprometimento e a evolução do cliente, ao mesmo tempo que lhe fornece 

dados que o ajudam a melhorar o seu desempenho, sempre tendo em vista a 

obtenção dos objetivos pré-definidos. 

 

Estimular para o estabelecimento de Metas e Plano de Ações: 

O Coach estimula o seu cliente a estabelecer metas e objetivos adequadamente, 

apoiando-o na construção e implementação de um plano de ações exequível: 

• Ajuda o Coachee a estabelecer objetivos específicos, mensuráveis, realistas, 

definidos no tempo e alinhados com os seus valores. 

• Acompanha e monitoriza a evolução da implementação do plano de ações, 

incentivando o Coachee, sempre que necessário, a reformular ajustes. 

• Ajuda o Coachee a conscencializar-se da sua evolução e aprendizagens que vai 

somando ao longo do seu processo. 

 

Valores do Coaching 

 

Destacamos alguns valores importantíssimos na atuação profissional em Coaching: 

• Ética e Integridade – são princípios sempre presentes na atuação do Coach. 

• Respeito e interesse pelo ser humano – um interesse genuíno e um respeito 

profundo pelo ser humano, visto com todas as suas potencialidades; o Coach 

precisa de ter um real interesse e curiosidade pelo cliente e a sua questão ou 

motivo pelo qual está a recorrer ao Coaching, o que implica não opinar ou 

interferir com sugestões pessoais (cabe ao Coachee encontrar os seus caminhos, 

fazer as suas escolhas e tomar as suas próprias decisões) – o interesse que 

prevalece para o Coach é sempre o do seu cliente. 

• Coerência – é fundamental que haja uma coerência entre aquilo que o Coach diz 

acreditar e defender enquanto profissional e aquilo que ele demonstra na sua 
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prática profissional. Os valores não são conceitos vazios, antes pelo contrário, 

ganham corpo e evidenciam-se na atuação e conduta de uma pessoa. 

 

Ética no Coaching 

I - Honrarei a profissão de coach 

1.1. Não farei qualquer afirmação falsa ou enganosa relativa aos serviços que 

ofereço como coach (quer para particulares, quer para empresas) ou ao âmbito 

da profissão de coach. 

1.2. Estarei atento à existência de questões pessoais que possam entrar em 

conflito, dificultar, interferir ou prejudicar o meu desempenho como coach 

profissional e, caso se manifeste como o adequado, suspenderei ou darei como 

terminada a minha relação de coaching com o cliente. 

1.3. Reconhecerei que é o coachee que, pelo seu esforço e contribuição, atinge 

as suas metas. Não atribuirei a mim mesmo o mérito do percurso do cliente e 

dos seus sucessos. 

1.4. No âmbito da minha obrigação de confidencialidade: 

a) Guardarei registos relativos ao meu trabalho como coach, assegurando a 

segurança e privacidade dos mesmos. Eliminarei quaisquer registos se o cliente 

o exigir ou quando, em consciência, reconheça perigo para a sua privacidade. 

b) Manterei confidencialidade relativamente a todas as informações do cliente. 

c) Estabelecerei um acordo claro sobre como a informação do coaching será 

trocada entre o coach e o cliente e respeitarei sempre os termos desse acordo. 

1.5. Procurarei evitar conflitos de interesse, ainda que potenciais e denunciarei 

os mesmos quando surgirem, mesmo que isso implique terminar a relação de 

coaching. 

1.6. Não obterei qualquer vantagem ou proveito pessoal, profissional ou 

monetário do relacionamento de coaching, exceto o proveniente da remuneração 

acordada no contrato escrito ou acordo verbal. 

II – Terei uma conduta profissional no relacionamento com os clientes  

2.1. Atuarei com integridade e honestidade durante todo o relacionamento 

profissional que manterei com o cliente. 
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2.2. Jamais manterei qualquer envolvimento do foro íntimo ou pessoal com o(s) 

cliente(s) durante o relacionamento de coaching. 

2.3. Terei acordos ou contratos claros com os meus clientes, ficando explicitado, 

de forma objetiva, os termos da prestação dos serviços e relacionamento de 

coaching. Honrarei todos os acordos ou contratos assumidos no contexto de 

relacionamentos profissionais de coaching. 

2.4. Não darei, aos meus potenciais clientes, informações ou sugestões que eu 

acredite serem enganosas, falsas ou prejudiciais para os mesmos. 

2.5. Terei o cuidado de, antes de iniciar o processo de coaching, explicar 

cuidadosamente ao meu cliente a natureza do coaching, como se desenrola o 

processo, a definição de responsabilidades, os termos de confidencialidade e 

outras informações que sejam relevantes para garantir o perfeito esclarecimento 

dos mesmos. Visarei também as normas, procedimentos e acordos financeiros 

constantes do contrato de coaching, assim como o acordo sobre o tipo, duração e 

regularidade das sessões. Garantirei que o cliente compreenda a natureza das 

informações. 

2.6. Respeitarei as perceções, estilo de aprendizagem e maneira de ser do cliente, 

apoiando-o continuamente a explorar oportunidades essenciais às metas 

estabelecidas. 

2.7. Não farei qualquer declaração enganosa ou falsa sobre o meu cliente. 

2.8. Respeitarei o direito das partes de terminar o relacionamento de coaching 

em qualquer momento durante o processo, sujeito aos termos que tenham sido 

estabelecidos no contrato. 

Estarei atento às indicações de que o cliente possa não estar a sentir-se 

beneficiado pelo nosso relacionamento de coaching e, caso entenda, em 

consciência, que ele sairia mais beneficiado com os serviços de outro coach ou 

recorrendo a outro processo diferente do coaching, dar-lhe-ei essa indicação. 
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Pressupostos Internacionais do Coaching 

1 - As Perguntas 

• “O Coach tem as perguntas e o cliente as respostas.” Significa que o Coach 

parte do princípio que o cliente tem sempre as respostas e que cabe ao Coach a 

realização de perguntas poderosas para terem o impacto necessário no Coachee. 

 

2 - O Respeito 

• “O mapa não é um território.” Ou seja, o Coach tem total respeito e sigilo ético 

pela maneira de ser do Coach e pelo seu ‘mapa-mundo’. 

 

3 - O Feedback 

• “Não há falhanço, só há Feedback.” O feedback constante dado ao Coachee é 

vital para este ir ajustando os resultados obtidos. Estes resultados não são vistos 

como ‘falhanços’ mas como um caminho, através de tentativa e erro, para chegar 

a um fim. 

 

4 - Os Recursos 

• “Todas as pessoas têm os recursos dentro delas, ou podem adquiri-los.” O 

Coach parte do princípio que o Coachee tem todos os recursos necessários, 

disponíveis dentro dele ou possíveis de serem adquiridos por este. 

 

5 - A melhor opção do momento 

• “As pessoas optam sempre pela melhor opção que têm disponível no 

momento tendo em conta o seu contexto.” Tal como nós, que tomamos a 

escolha que melhor satisfaz determinada questão, consoante o contexto e os 

recursos disponíveis no momento, também o Coachee. E nesse sentido, o Coach 

deverá respeitar, com humildade e sem julgamento, a decisão do Coachee. 
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6 - Causa / efeito 

• “Cada pessoa cria a sua própria realidade.” O que está a acontecer ao 

Coachee, a realidade que este está a viver, é criada por ele. 

 

7- A Ação 

• “Se queres compreender, age.” É a única forma para se compreender todo o 

processo é com ação. Age e toca tudo à tua volta. 

 

8 - A Flexibilidade 

• “Se não estás a ter resultados, faz de outra maneira.” A flexibilidade, aliada ao 

feedback, permite alterar, ajustar, fazer as coisas de modo diferente para ter 

resultados diferentes. 

 

9 - O Positivo 

• “Todo o comportamento tem por detrás uma intenção positiva.” Aqui não se 

trata de bons ou maus comportamentos, mas de intenções, ou seja, todo o 

comportamento, toda a ação, têm na sua origem uma intenção positiva. 

 

10- A não imposição 

• “Nenhum destes pressupostos são para impor ao cliente.” Nada é imposto ao 

Coachee. 

 

Método F.A.S.E.R. 

FOCO: É o ponto principal do processo. Todo ser humano busca por algo, busca a sua 

completude e muitas vezes está insatisfeito com a situação em que se encontra, desta 

forma o encontro com o profissional coach tem algum objetivo que pode já estar 

definido pelo coachee ou não. Quando não definido o coach atua em conjunto com o 

cliente na busca pela definição de um bom objetivo para o cliente. Quando o FOCO 
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(objetivo) já é definido, cabe ao coach a corroboração de que aquele objetivo é um 

objetivo mensurável e plausível de ser alcançado dentro do contrato de coaching. 

 

AÇÃO: O processo coaching, não tem nenhum mistério, representa uma quantidade de 

esforço empregado em um foco e isso gera resultados. Toda a ação no processo 

coaching é executada pelo coachee. Somente o dono dos objetivos pode atuar para que 

eles aconteçam. As ações são sempre propostas pelo coachee e o coach atua apenas na 

clarificação de que aquela ação pode ser interessante para o alcance da meta. 

 

SUPERVISÃO: Nesta fase do método é evidenciado a presença do profissional coach. 

Aqui é o momento em que o coachee já fez a ação ou atividades propostas entre uma 

sessão de coaching e outra. Ao retornar o coach aborda o aprendizado alcançado ao 

executar a ação, analisa em conjunto com o coachee o que ela pode ter agregado, 

verifica se o direcionamento em busca do objetivo está correto. 

 

EVOLUÇÃO: Ao concluir a tarefa, fazer a supervisão do que aconteceu e extrair as 

lições apreendidas o bom coach oferece ao seu coachee desafios melhores, fazer uma 

ação proposta pelo coachee em menos tempo ou propor uma atividade desafiadora que o 

coachee antes do processo não acreditava ser capaz de atingir ou executar. 

 

RESULTADO: É a hora da comemoração e da despedida. A felicidade do Coach está 

na recompensa pelo objetivo cumprido pelo coachee.  Neste instante é feita uma análise 

sobre os resultados propostos e o que foi alcançado.  

Então é isso. Com a explicação deste método podemos notar que o processo coachee é 

100% baseado em aprendizado e este ocorre de forma continua durante todo o processo. 
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Estrutura duma Sessão de Coaching 

 

 

Preparação da Sessão 

• Comunicar antecipadamente 

• Estabelecer regras para trabalho conjunto 

• Acordar objetivos de coaching 

• Acordar no detalhe a sessão 

Antes da Sessão 

• Rever o plano de Coaching 

• Acordar os papéis na sessão 

• Acordar qual a área onde será feito o coaching 

Durante a sessão 

• Deixe que o coachee complete a tarefa acordada 

• Escute e observe 

• Foque na área a ser treinada 
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• Isto significa que não interrompe a não ser que o coachee faça um erro muito 

grave 

• Conclua a sessão: resuma o que correu bem, confirme as áreas de melhoria e 

finalize com algo positivo 

Próxima Sessão 

• Ter tempo para rever a sessão anterior 

• Como coach, não está lá para intimidar ou impressionar o coachee com um 

conhecimento superior 

• O coachee dá feedback primeiro 

• Pergunte por pontos positivos 

• Foque na área acordada 

• Reforce os pontos positivos 

• Pergunte ao coachee no que acredita poder ser melhorado na área acordada 

• Acorde e pratique a área de melhoria acordada 

• Defina objetivos para a próxima sessão e data 

Follow-Up 

• Continue o follow-up por telefone 

• Reflita na sua performance e eficácia enquanto coach durante a sessão 
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Resumo duma Sessão de Coaching 

O processo de coaching proporciona compreender quais os aspetos do comportamento 

humano resultam numa realidade inútil, o que vai ajudar a conquistar uma realidade 

mais construtiva, ao efetivar mudanças positivas na vida de quem ousa acreditar que um 

mundo melhor é possível, começando por si!!! 

 

Funcionamento Cerebral 

No cérebro intercomunicam-se impulsos elétricos que formam ondas eletromagnéticas 

de várias frequências para que se gerem respostas específicas. 

As células cerebrais, os neurónios, usam esses impulsos para comunicarem entre si e 

produzirem uma determinada descarga elétrica com o objetivo de produzir por fim uma 

função. 

A frequência das ondas muda consoante a atividade elétrica dos neurónios, estando 

associados à alteração de estados de consciência. 

• ONDAS DELTA: Ondas de sono profundo. 

 É a mais lenta das frequências de onda e é experimentada no sono profundo, sem 

sonho, sendo também as ondas vivenciadas em profunda meditação 

https://www.slacoaching.com.br/o-que-e-coaching


18 
 

transcendental, onde a consciência está totalmente isolada. Delta é o reino da 

mente inconsciente e a porta de entrada para a consciência universal e do 

inconsciente coletivo. 

 Entre muitas coisas o sono profundo é essencial ao processo de cura e 

regeneração. 

 

• ONDAS TETHA: Ondas de meditação profunda. 

 São as ondas da meditação profunda e do sono leve. 

 Acredita-se que o profundo sentimento de conexão e unidade com o Universo se 

atinge em estado Tetha.  

 É em Tetha que se se experimenta a intuição, grande inspiração, profunda 

criatividade e visão excecional. 

 É o estado mental em que é possível recriar a própria realidade. Interessante para o 

processo de Coaching. 

 

• ONDAS BETA: Ondas do despertar e do raciocínio.  

 Estão associadas à consciência normal e a um estado de alerta, de lógica e 

raciocínio crítico.  

 É a nossa voz crítica, que opera segundo a razão, tudo questionando e ponderando. 

 

• ONDAS ALPHA: Ondas de relaxamento profundo.  

 São as ondas do sonho, de relaxamento e de estados meditativos.  

 São as ondas ideais para programar a mente e aumentar a memória, aprendizagem, 

imaginação, criatividade e concentração.  

É a porta de entrada para a mente subconsciente. 

 Também é a voz da intuição que opera em Alpha. 

 

• ONDAS GAMA: Ondas de “Insights”. 
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 Estas ondas Gama são de descoberta recente e são as que têm frequência mais 

rápida. 

 Investigações iniciais mostram que estas ondas estão associadas a fortes rajadas de 

discernimentos e a um alto nível de processamento da informação. 

O processo de coaching pode então ir do estado Alpha ao estado Delta. 

  

Neuroplasticidade 

 

A neuroplasticidade pode ser definida como a capacidade que o sistema nervoso tem de 

se moldar às adversidades do meio em que se apresenta. Para tal, promove alterações 

biológicas, bioquímicas, fisiológicas e morfológicas nos neurónios, com a finalidade de 

se adaptar aos estímulos externos. 

Ao mudarmos a forma como pensamos, mudamos também os padrões neurais do 

cérebro. Também alteramos a nossa perceção e criamos uma nova forma de interagir... 

Neste contexto, um especialista em coaching reforça constantemente esta capacidade 

humana, utilizando ferramentas e técnicas que estimulam a neuroplasticidade: a 

capacidade do cérebro, através do tempo, e especialmente através da aprendizagem, 

conseguir criar, desfazer ou reorganizar as redes neurais e as ligações destes neurónios. 

Através da metacognição, ou reflexão sobre o nosso modo de pensar, abrimos as portas 

a novas formas de perspetivar a realidade e a novos comportamentos. Quando isso 

acontece, novas conexões neurológicas são criadas e várias mudanças podem 

manifestar-se, por exemplo, quando passamos a viver positivamente algumas ações que 

experimentávamos antes com desagrado, graças à criação de novos hábitos ou 

comportamentos. 

 

Neuroplasticidade e o Coaching 

Assentes neste contexto, podemos delinear o processo de coaching em 4 passos: 

1 – Consciência: O coaching convida-nos a refletir sobre os pensamentos conscientes e 

subconscientes. Permite-nos interagir com o mundo mais livres da influência do ego. 
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2 – Clareza: O acompanhamento personalizado permite-nos permanecer lúcidos, 

clarificando os factos e compreendendo o verdadeiro problema. 

3 – A escolha: Graças ao coaching, podemos trabalhar nas nossas próprias crenças e 

então visualizar novas possibilidades. O coach promove a criação de novas conexões 

neurológicas e novas formas de pensar e comportar-se. 

4 – A ação: A confiança no que pensamos aumenta; e ao decidirmos com mais 

confiança, estamos mais bem preparados para levar a cabo ações concretas. 

Para além da neuroplasticidade, também o processo de aprendizagem é crucial para o 

sucesso em Coaching. 

O psiquiatra americano William Glasser (1925-2013) aplicou a sua teoria de 

aprendizagem explicando que não se deve trabalhar apenas com memorização, porque a 

maioria das pessoas simplesmente esquecem os conceitos dessa forma. Em vez disso, o 

psiquiatra sugere que as 

pessoas aprendam 

efetivamente, fazendo. 

Glasser explica os graus 

de aprendizagem de 

acordo com a seguinte 

pirâmide: 

 

 

 

 

 

Ao experimentar o conteúdo apresentado, o aprendizado é ainda mais eficaz: a 

assimilação chega a 80%. Para que isso ocorra de maneira eficiente, deve-se realmente 

colocar a “mão na massa” e promover a interação da teoria com a prática. 
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O mesmo problema, quando realmente exercita, pode ter diferentes soluções e saídas 

que, se estivessem focadas apenas na teoria, elas poderiam nunca aparecer ou serem 

estimuladas. 

O aprendizado atinge o topo quando ensinamos uns aos outros o que foi aprendido: 

95%. Está aqui o verdadeiro diferencial, ensinar para que esse conteúdo seja 

efetivamente assimilado.  

 

Necessidades para o Equilíbrio do Ser  

 

• Previsibilidade: a certeza de que as necessidades básicas são asseguradas, 

permite-nos sobreviver e evitar a dor. 

• Imprevisibilidade: é a diversidade, a mudança que nos faz crescer, fomentando 

novos estados de consciência, novos desafios.  

• Relevância: Todos temos necessidade de nos sentirmos especiais, únicos, 

desejados, de diversas formas…talento, imagem (positivas) doença, caráter 

difícil (negativas). 

• Conexão: Todos temos necessidade de estarmos conectados uns aos outros e ao 

TODO. 

• Necessidade de Agir: Somos inquietos por natureza, pois a vida implica sempre 

movimento. 

• Necessidade de Pensar: capacidade única do ser humano, equacionando várias 

opções e tomando decisões sobre a vida. Para tal, a busca por novas situações, 

relações é uma constante… 

• Evolução: Tudo o que não cresce, estagna. O crescimento é primordial para a 

existência humana. 

• Propósito: Todos temos necessidade de um sentido de plenitude, de contribuir 

para algo maior, de forma singular, através de um propósito, o nosso. 

 

A evolução exige o foco em si, para que possa acontecer, já o propósito, requer o 

foco nos outros, contribuindo para o TODO! 
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Mudança de Comportamento 

Vários fatores podem influenciar uma mudança de hábito, como aspetos físicos 

(condições de saúde preexistentes); aspetos psicológicos (ansiedade, medo, crenças 

negativas, falta de motivação e experiências anteriores desagradáveis) e aspetos sociais 

(dificuldades financeiras, escassez de tempo e infraestrutura para realização de 

exercícios). Com isso, a mudança de comportamento torna-se algo complexo. 

Estudiosos enumeraram uma teoria que inclui cinco etapas sequenciais por meio 

das quais acontece a mudança de comportamento, a saber: 

 

 

1. Pré-contemplação: fase em que pouco interesse é expresso na mudança de 

comportamento específico, ou seja, é uma fase de comodismo (aqui estou e aqui 

quero ficar). Esta fase é o começo de tudo, geralmente servirá de parâmetro para 

a jornada de mudança de comportamento. 

2. Contemplação: estágio em que as pessoas relatam pensar sobre a possibilidade 

de mudança de comportamento, mas parece improvável que faça essa mudança 

em breve. É aquela fase que tomamos consciência de que precisamos e devemos 

mudar os hábitos. Ela é fundamental, pois é a partir dela que posteriormente 

conseguiremos alcançar os nossos objetivos. 

3. Preparação: estágio durante o qual os indivíduos consideram ativamente as 

tentativas de mudar e são suscetíveis de fazê-lo dentro de um mês. Esta fase 
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pode ser considerada aquela “Eu quero, eu posso, eu consigo”. É nela que as 

primeiras e percetíveis mudanças irão começar a ocorrer.  

4. Ação: fase em que os indivíduos trabalham ativamente para mudar o seu 

comportamento. Esta etapa é aquela em que as reais mudanças ocorrem. 

Geralmente é nela que amigos, colegas e familiares começam a perceber, 

comentar e elogiar os novos hábitos adquiridos.   

5. Manutenção: Este momento é o mais fundamental, pois depois sair do 

comodismo, tomar consciência, começar e consolidar as mudanças de hábitos, 

chega a esta etapa, a manutenção do que se conquistou. Ela é a última e a que 

deverá permanecer, pois caso isso não ocorra toda mudança será em vão e o 

ciclo terá que reiniciar. 

 

Programação Neurolinguística 

 

A Programação Neurolinguística (PNL) é uma abordagem de comunicação, psicoterapia 

e autodesenvolvimento que afirma que existe uma conexão entre a parte neurológica e 

todos os tipos de linguagem com os padrões comportamentais. 

Eles seriam a programação que o cérebro recebeu através de estímulos dos cinco 

sentidos, produzindo modelos comportamentais, emocionais e de comunicação 

inconscientes em nosso dia a dia. 

Por isso, ao utilizar as técnicas de PNL, espera-se que seja possível alcançar mudanças 

comportamentais que são um incómodo na vida pessoal e profissional de muitas 

pessoas. 

Com essas promessas e resultados tão contundentes, a PNL tem conseguido um público 

cada vez mais cativo que busca superar traumas, depressões, medo de falar em público, 

entre outras barreiras. 

 

Técnicas de PNL 

Durante o processo de coaching, algumas ferramentas são selecionadas e utilizadas 

como estratégias para se alcançar os objetivos desejados, auxiliando no 
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desenvolvimento de diversas habilidades do Coachee (cliente) e na expansão da 

consciência, tirando-o da zona de conforto e colocando-o dentro de um mundo de 

possibilidades. 

 

Rapport 

• O termo tem origem na língua francesa – rapporter significa trazer de volta. 

• Dentro da psicologia é uma ferramenta usada para criar empatia, uma ligação 

com o seu interlocutor. 

• Segundo Tony Robbins, é a “capacidade de entrar no mundo de alguém, 

fazendo-o sentir que é entendido e que têm um forte laço em comum. É a 

capacidade de ir totalmente do seu mapa mundo para o mapa mundo dele. É a 

essência da comunicação”. 

 

Os principais elementos do rapport são: 

• Saber ouvir pacientemente, pois as pessoas querem ser ouvidas. 

• Tratar os outros pelo nome. 

• Demonstrar otimismo. 

• Ter sempre um sorriso no rosto. 

• Parece até brincadeira de criança, mas a técnica em si consiste em espelhar o 

comportamento do interlocutor, sempre com muita habilidade e sutileza. 

• Nesse sentido, valem os movimentos corporais, o tom de voz, a ênfase das 

palavras e conjunto de palavras usadas, além das expressões faciais. 

• Tudo isso deve ser estudado ao longo da conversa e aplicado na sequência. 

• O rapport é também comparado com uma dança, na qual primeiro o coach 

começa a acompanhar o ritmo de seu par, para depois fazer a condução. 

• Dessa forma, ao usar essa técnica, a ideia é conseguir estabelecer confiança de 

forma natural e quase que imediata. 
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Coaching Education  

O Coaching Education tem a finalidade de explicar em que consiste o processo de 

Coaching. Nele acontece uma relação entre partes, que dão o seu melhor em busca do 

mesmo objetivo, para tal deve ser mantido sempre o foco em ações produtivas, com 

vista ao resultado desejado no futuro. 

O Coach e Coachee, devem dar as melhores expectativas sobre o processo de Coaching, 

eliminando dúvidas e ansiedades, proporcionando assim segurança e confiança, cruciais 

para cocriar uma nova realidade. 

 

Shazam 

A ferramenta Shazam é um método poderoso para aceder a questões que estão fora do 

alcance da mente consciente. É uma forma interessante de despertar a expressão da 

mente inconsciente, a qual, cientificamente, é responsável por quase 95% do poder de 

processamento cerebral do ser humano. 

Na prática, boa parte dos coachees tem dificuldade em aceder a pontos mais profundos. 

Teorizar e racionalizar demais sobre as questões apresentadas os fazem não aceder 

verdadeiramente a sua essência. 

Nesses casos, usar o Shazam é uma ótima forma de trazer esses pontos à tona, 

identificando crenças, valores e outros pontos importantes no processo de coaching, 

através de algumas perguntas indiretas, que desviam o foco do racional e ajudam a 

aceder de modo mais pleno a mente inconsciente. 

 

Modelagem 

• A modelagem é o processo de reproduzir o que alguém faz bem feito (alguém de 

referência na área de interesse a reproduzir). A observação atenta é fundamental 

na modelagem. 

• Através da modelagem usa-se modelos (pessoas) de excelência para modelar, 

acelerando-se o processo de aprendizagem. Durante o processo modela-se a 
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fisiologia, a linguagem, as crenças, os valores e também os pensamentos das 

pessoas modelo. 

• A pressuposição que se assume na modelagem é a de que se uma pessoa faz uma 

coisa bem feita, você também pode fazer; basta seguir o passo a passo que o 

modelo seguiu.  

 

Âncora 

Como o próprio nome sugere, a ideia é que a pessoa se apoie numa imagem positiva 

para restabelecer os seus sentimentos e emoções. 

Toda vez que acontecer alguma situação que a desestabilize, então, a pessoa deve 

recorrer a essa imagem. 

A âncora é um dos recursos mais utilizados, e traduz-se em estímulos externos que 

disparam recursos internos, na forma de sentimentos ou sensações boas, prazerosas, 

agradáveis, quando quiser e onde estiver. Pode ser um símbolo, imagem, ou som, 

relacionados aos 5 órgãos dos sentidos, mas o mais comum é o canal cinestésico. 

Ativamos âncoras quando por exemplo acedemos a uma lembrança boa quando, se 

ouviu uma música (âncora auditiva) que marcou um momento da vida, ou algum cheiro 

(âncora olfativa) que trouxe o aroma da comida da avó na infância. 

De acordo com a PNL, isso a fará retomar o seu eixo e ter um bom desempenho em 

situações que exigem esforço. 

No processo de coaching, essa ferramenta funciona muito bem quando o Coachee passa 

pelo processo de lidar com medos, inseguranças, dúvidas, desânimo. As referências ou 

lembranças vindas do acesso à âncora podem ser tanto positivas quanto negativas, e a 

tarefa do Coaching é auxiliar e apoiar o Coachee em ressignificá-las. 

“Quando uma pessoa tem muita insegurança e quer-se tornar mais segura, ela pode 

fechar os olhos e visualizar alguém que lhe dê muita segurança ou pode imaginar, 

também, uma situação segura. A âncora, nesse caso, estará a ser induzida.” – Coach 

José Roberto Marques. 

Como aplicar a ferramenta de Ancoragem no processo de Coaching? 
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1. Escolha o recurso. O que deseja manifestar? Alegria, paz, coragem, motivação, 

segurança, etc.) 

2. Escolha um gatilho cinestésico, ou seja, um gesto ou toque em alguma parte do 

seu corpo. Faça um gesto diferente, nada comum do seu dia-a-dia, para que o 

cérebro registe com mais facilidade. Repita o gesto da mesma forma e no mesmo 

lugar, diversas vezes. 

3.  Grave a âncora em si. Feche seus olhos, respire profundo, e escolha um momento 

 da sua vida em que sentiu a sensação que deseja manifestar. Sempre algo 

 positivo! Mais importante que lembrar da cena, é conectar-se com a sensação 

 que ela traz. 

4. Foque na sensação cada vez mais forte, e ative a âncora. Mantenha por 15 

 segundos (mínimo). Repita quantas vezes for necessário até sentir a sensação e a 

 âncora se ativarem. 

5.  Solte a âncora, abra os olhos e quebre o estado mental, fazendo algo diferente, 

 para o seu cérebro se ocupar com outra atividade. 

6.  Depois de quebrar o estado, teste a âncora fazendo mais 3 repetições, acionando 

 e verificando se as sensações afloram. Se não aflorarem, faça novamente até que 

 se torne real e grave novamente. 

7. Imagine uma situação futura onde precisará ativar o recurso e o gatilho e 

 verifique se funciona. 

8.  Desfrute desta ferramenta quantas vezes quiser e para quantos recursos desejar. 

 

Técnicas de Metáfora 

• É uma forma de comunicação indireta, considerada no nível inconsciente. 

• O coach conta uma história que se identifica com a vida da pessoa, o ouvinte ou 

leitor irá replicar essa história de forma implícita, sem perceber, trabalhando a 

sua mudança de crenças e comportamento. 
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Ponte para o futuro 

• É uma ferramenta para condicionar a mente em relação a mudanças que virão no 

futuro. Ou seja, liga o estado presente ao estado desejável. 

• Nessa técnica, a pessoa é conduzida a fazer uma visualização, vivenciando as 

suas emoções progressivamente, até chegar a um estado de empoderamento e 

motivação que a coloque em direção ao seu objetivo. 

 

Ressignificação 

• Quando uma situação der errado, ao invés ter a postura de vítima, a pessoa 

deve procurar o lado bom da experiência e dar mais atenção a isso. 

• A ressignificação parte do pressuposto de que todas pessoas têm escolhas e são 

capazes de mudar o significado de qualquer evento. 

• Para isso, basta encarar o ocorrido de forma mais positiva, se 

autodesenvolvendo. 

 

Ressignificar 

Ressignificar traduz a capacidade que temos de encarar de forma simples os 

acontecimentos que, antes, pareciam muito complicados. 

É o ato de dar outro sentido àquilo que já está enraizado no nosso backup de valores e 

crenças. Esta ação, além de nos ajudar a seguir em frente, traz equilíbrio emocional e 

permite encarar os problemas de forma mais segura, aumentando as hipóteses de ter 

sucesso e satisfação, tanto na vida pessoal como também na profissional. 

 

4 passos para aplicar o Reframing: 

Para ressignificar, deve escolher um evento muito significativo e, quando as coisas 

aconteceram de forma inesperada, encontre o lado positivo da situação para investir 

mais energia e atenção 

Passo 1: 

• Determinar os conhecimentos, crenças e objetivos sobre o futuro. 
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Passo 2: 

• Mapear as transformações e cenários de mudança, e priorizar os mais 

importantes de acordo com a probabilidade, impacto e tempo. 

 

Passo 3: 

• Debater os cenários, escolher os caminhos e definir as apostas estratégicas 

futuras, focando a atuação no Future View, abandonando as visões passadas e 

presentes. 

Passo 4: 

• Construir o reframe de atuação suportado pelo conhecimento, crenças e 

objetivos, ajusta as apostas e o caminho futuro. 

 

Swish 

• É um redirecionamento de pensamento. 

• Ao pensar sobre algo indesejado, esse pensamento ou a reação é imediatamente 

substituída por outra. 

• A técnica é considerada uma ferramenta valiosa para controlar as reações das 

pessoas em situações de stresse, principalmente. 

 

Dissociação 

Consiste em manter distante a situação perturbadora, possibilitando analisar da melhor 

forma o que está a acontecer. A dissociação é quando estamos “fora” da situação, como 

um observador atento, sem nos envolvermos emocionalmente, é uma técnica útil para 

termos uma visão mais ampla do contexto. 

 

Associação 

Por outro lado, há situações em que é importante vivenciarmos intensamente, mesmo 

que seja uma lembrança, para sentir, ver e ouvir o que se passou connosco naquele 

momento. Isto é o conceito de associação, quando estamos “dentro”, envolvidos 

emocionalmente com aquela determinada situação ao pormenor. 



30 
 

A Missão de Vida 

Quem nunca se perguntou qual é o sentido da vida? Ou a importância de estar aqui e 

agora? Indagar sobre a própria existência pode significar muito para a evolução pessoal. 

Desde os primórdios, o homem tenta entender o seu papel no mundo e a sua relação 

com tudo o que o cerca. Mas, para o desapontamento de muitos, até hoje não há 

consenso ou uma resposta única e definitiva para esse questionamento. 

Isso acontece porque viver é um processo particular, no qual cada indivíduo cria a sua 

história, perceções, características, ideias e opiniões, tendo como base as suas 

experiências, subjetividades, desejos, sentimentos e influências externas. Ao viver em 

sociedade, firmar raízes e elencar objetivos, as pessoas ganham a confiança necessária 

para planejar o futuro, como se o seu caminho pudesse ser totalmente determinado e 

traçado. 

Porém, diante de situações de sofrimento, interferências e obstáculos, tudo o que parecia 

certo começa a desmoronar e fica difícil saber como encontrar o sentido da vida para 

lidar com as frustrações e as perdas. Nesses momentos, a sensação é de fracasso e 

incapacidade, fazendo com que as pessoas fiquem inseguras, desmotivadas e ansiosas. 

Muitas vezes, esses sentimentos servem de impulso para a autoanálise e para 

movimentos de mudança e transformação. Mas, em outras, podem contribuir tanto para 

o desenvolvimento de uma doença física quanto para problemas de saúde mental. 

Quando esses sintomas demoram a passar, o recomendado é procurar ajuda de 

profissionais especializados para entender se demandam um tratamento específico. 

Frente às diversas oportunidades e possibilidades que o mundo oferece, algumas dicas 

podem auxiliar aqueles que estão em busca de realização pessoal e de um sentido para a 

vida: 

• Valorize a sua individualidade… 

• Entender que é um ser único é o primeiro passo para encontrar um sentido para a 

vida. Apesar de ser possível compartilhar momentos, opiniões e desejos, 

ninguém é capaz de viver exatamente as mesmas experiências ou ter reações e 

sentimentos idênticos aos de outra pessoa. Cada indivíduo constrói o seu próprio 

https://hospitalsantamonica.com.br/ansiedade-o-que-e-quais-sao-as-causas-e-principais-consequencias/
https://hospitalsantamonica.com.br/saude-mental
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significado de mundo, tendo que lidar com suas inseguranças e dúvidas em 

relação ao que está por vir. 

• O que acontece com frequência é uma pessoa tentar se enquadrar nos padrões 

sociais ou perseguir objetivos que não são seus, para atender a expectativas e 

pressões vindas de todos os lados, inclusive de pessoas que querem o seu bem e 

desejam o seu sucesso. Nesses casos, as motivações para fazer esforços e seguir 

em frente são frágeis, resultando no aumento das cobranças, no sentimento de 

fracasso e na baixa autoestima. 

• Saber como encontrar o sentido da vida é olhar para si mesmo e enxergar que as 

suas vontades e características individuais são positivas e podem fazer a 

diferença, já que o crescimento e o desenvolvimento pessoal e coletivo são 

frutos da diversidade. Também é preciso ampliar a sua capacidade de pensar no 

que acredita, nos seus atos e em quem realmente é, para conseguir expressar as 

suas opiniões e encarar os desafios inerentes a qualquer escolha e caminhada. 

• Descubra as suas preferências pessoais. 

• Na maioria das vezes, seguir o fluxo é mais fácil e confortável do que refletir 

sobre as suas reais preferências. Ir a um bar quando gostaria de ficar em casa, 

trabalhar em uma área que não traz nenhuma satisfação pessoal e consumir um 

produto somente porque está na moda são atitudes recorrentes, que muitas vezes 

são feitas de forma mecânica e acrítica. 

• Mesmo que as suas escolhas caminhem ao encontro do desconhecido e do 

diferente, vale a pena explorá-las, pois essa é a melhor maneira de descobrir o 

que realmente faz diferença na sua vida. Para isso, é preciso abandonar velhos 

hábitos e fazer escolhas que tragam mais prazer e felicidade, sem esquecer, é 

claro, do respeito ao próximo e dos seus direitos e deveres como cidadão. 

• Busque um propósito que o mova. 

• Ter um propósito, seja ele qual for, deve ser uma das prioridades de quem ainda 

não sabe como encontrar o sentido da vida. Essa motivação deve estar alinhada 

com as suas crenças e valores, para que reflita de maneira significativa no seu 

desenvolvimento pessoal. 

• Alguns encontram o seu propósito numa ação humanitária, outros no trabalho, 

numa atividade de lazer ou no simples fato de fazerem alguém sorrir. Na 

verdade, não existe um propósito certo e único, mas sim vários, que podem ser 

finalizados, aprimorados ou mesmo trocados por outros. 

https://hospitalsantamonica.com.br/como-lidar-com-baixo-autoestima/
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• O importante aqui é refletir sobre como a sua individualidade, personalidade, 

preferências, aptidões e desejos podem, juntos, trazer harmonia ou impactar 

positivamente as pessoas ao seu redor, ou a si mesmo, dentro da sua realidade e 

possibilidades. 

• Foque no que funciona para si… 

• Olhar para o passado é essencial quando quer aprender com os erros e entender o 

que realmente funciona ou não na sua vida. Focar no que importa e faz sentido 

para si é uma forma de mudar comportamentos prejudiciais e de trazer melhores 

perspetivas para o amanhã. 

• Evite buscar culpados, sentir remorso ou pensar no que poderia ter sido feito de 

diferente em situações passadas, pois isso trará desânimo e descrença de que é 

possível encontrar um sentido para a vida. O ideal é destacar as escolhas que 

deram certo, os aprendizados tirados de cada falha ou deslize, os atos 

despretensiosos de bondade e as transformações benéficas de atitude e 

pensamento. Com isso, reúne forças para focar no aqui e no agora, que é o único 

momento disponível para que tome atitudes positivas, que gerem benefícios para 

si e para o próximo. 

• Preste atenção aos detalhes… Pequenos detalhes normalmente passam 

despercebidos por causa da correria ou da falta de atenção no dia a dia. Mas 

saber apreciar esses momentos é importante para o amadurecimento e o 

entendimento de que há outras formas de enxergar e compreender a vida, o outro 

e todas as coisas ao redor. 

• A vida de cada indivíduo reflete as suas experiências, contatos, aprendizados, 

referências, descobertas, habilidades adquiridas, reflexões, atitudes, sonhos e 

imaginação. Assim, ver beleza num gesto de carinho, valorizar a gentileza, 

observar uma paisagem durante alguns minutos e praticar o bem em qualquer 

situação são atos de grande importância, passos necessários na longa jornada de 

como encontrar o sentido da vida. 

• E uma última dica: converse com pessoas que tenham essa mesma preocupação, 

que também estejam em busca do sentido para a sua vida. Vocês se fortalecerão 

compartilhando essa busca em comum. Além disso, aprenda com a experiência 

de quem já viveu bastante e encontrou boas respostas para essa busca. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fQxRO28WkhA
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Eneagrama e Profissões 
 

O Eneagrama mapeia a personalidade humana em nove tipos diferentes, cada um com 

as suas motivações base.  

 

FUNDAMENTOS DO ENEAGRAMA 

• A pessoa tem uma personalidade, mas não é uma personalidade; 

• Não é escravo da forma como sempre age e pensa; 

• Cada pessoa possui um dos nove eneatipos como seu tipo predominante de 

personalidade; 

• O tipo nunca muda ao longo da tua vida, mas a pessoa pode mudar; 

• Nenhum tipo é melhor do que o outro; 

• Cada personalidade defende-se e protege-se. Mas também pode causar 

sofrimento porque distancia-se da sua verdadeira essência. 

 

O principal objetivo do Eneagrama é dar-nos um mapa para o crescimento. 

Sendo assim, chegou o momento de descrever sucintamente cada um dos 9 eneatipos, 

para que se possa investir no crescimento pessoal de cada um. 

TIPO 1 – O PERFECIONISTA 

Motivação base: O Tipo 1 acha que, para ser amado, respeitado e aceite (por si próprio 

e pelos outros), tem de ser perfeito. Ele procura fazer tudo de forma exímia e perfeita, 

para não ser alvo da crítica dos outros. 

Foco de atenção: no erro. Tem uma grande atenção ao detalhe e facilidade em detetar 

qualquer erro. Ganha tranquilidade no rigor e disciplina dos processos e irrita-se 

facilmente com o desleixe dos outros. Aliás, esta irritação é constante, não só com os 

outros, mas também com ele próprio porque tem um critico interno muito forte. 

Desafio: calar suas críticas internas e desenvolver a autoaceitação; ser mais flexível e 

diminuir a sua visão dualista das coisas (de certo/errado, correto/incorreto). Pode liderar 

pela integridade e pelo bom senso ou sucumbir ao perfecionismo e ao ressentimento. 

Talentos: comprometimento, determinação, responsabilidade, disciplina, integridade, 

esforço. 

https://silviafigueira.com/o-que-e-o-eneagrama-e-como-pode-ajudar-te/


34 
 

Pontos fracos: foco exagerado no erro, exigência exagerada, inflexibilidade, rigidez, 

ressentimento, intolerância com os outros. 

 

TIPO 2 – O AJUDADOR 

Motivação base: O Tipo 2 acha que, para ser amado, respeitado e aceite (por si próprio 

e pelos outros), tem de ser útil e prestável. Procura uma conexão emocional, uma 

ligação próxima com as pessoas. Está sempre disponível para ajudar e tem muita 

dificuldade em dizer que não. Acha que todos dependem de si e que a sua ajuda é 

indispensável. 

Foco de atenção: nas necessidades dos outros. Tem uma grande intuição emocional e 

percebe facilmente quando as pessoas que considera especiais precisam da sua 

ajuda. Está sempre disponível para ajudar, às vezes esquecendo-se de si próprio. 

Desafios: receber e dar apoio apropriado; tomar decisões com liberdade. Pode brilhar 

pela generosidade ou ver-se obrigado a lutar contra a adulação e a possessividade. 

Talentos: empatia, carisma, voluntarismo, envolvência, atenção aos outros, habilidade 

nas relações. 

Pontos fracos: orgulho, excesso de influência nos outros, intempestividade, ira pela 

ausência de reconhecimento, excesso de apoio que dá… 

 

TIPO 3 – O COMPETITIVO 

Motivação base: O Tipo 3 acha que, para ser amado, respeitado e aceite (por si próprio 

e pelos outros), tem de ter sucesso. Preocupa-se com a projeção de uma imagem de 

concretização e de resultados. 

Foco de atenção: no sucesso, reconhecimento e autopromoção. Procura a 

validação por parte das outras pessoas. Foca-se nos objetivos, é muito orientado para 

metas e procura rapidez na concretização de resultados. Tem uma forte necessidade de 

competitividade e quer ser indispensável. 

Desafios: construir a confiança: reconhecer o seu valor pelo que é e não pelo que faz. 

Pode tornar-se um inspirador exemplo de excelência e autenticidade OU buscar o 

sucesso e o status a qualquer custo. 

Talentos: dedicado, eficiente, orientado para objetivos, bom negociador, otimista, 

confiante. 
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Pontos fracos:  excessivamente competitivo, dissimulado, impaciente, autocentrado, 

calculista, manipulador, workaholic, convencido. 

 

TIPO 4 – O SENSÍVEL 

Motivação base: O Tipo 4 acha que, para ser amado, respeitado e aceite (por si próprio 

e pelos outros), tem de ser especial e único. Escolhe viver intensamente as emoções e 

procura viver de forma sonhadora, autêntica e idealista. 

Foco de atenção: naquilo que está em falta (emoções, não bens). Procura singularidade 

e autenticidade, quer ser diferente. Contacta profundamente com as emoções, quer 

positivas quer negativas. Acha sempre que algo está em falta, o que decorre da 

comparação entre o seu mundo e o mundo que idealizou. Este fenómeno 

de comparação traz muitas desilusões e pode provocar uma perceção de diminuição do 

seu próprio valor. 

Desafios: apreciar o que está presente e manter uma liderança firme, apesar da 

alternância de sentimentos. Pode ser um modelo de criatividade e intuição ou cair na 

irritabilidade e na afetação. 

Talentos: artístico, criativo, envolvido, intenso, expressivo, emotivo, incentivador, 

idealista. 

Pontos fracos: instabilidade, pouca flexibilidade em relação a ideais, queixoso, pouco 

objetivo, moralista, dramático, compara-se demasiado. 

 

TIPO 5 – O OBSERVADOR 

Motivação base: O Tipo 5 acha que, para ser amado, respeitado e aceite (por si próprio 

e pelos outros), tem de ter todo o conhecimento, toda a informação. Dá muita 

importância ao tempo e à energia que acha que tem disponíveis. Procura uma análise 

detalhada da informação, o que cria afastamento emocional dos outros. 

Foco de atenção: na escassez do mundo; evitar desperdício de tempo e de energia. 

Considera o mundo invasivo, o excesso de proximidade das outras pessoas incomoda-o 

e prefere ficar na observação distante. Apresenta um perfil não-verbal fechado, 

mostrando pouca disponibilidade para a interação. Os outros consideram isso como 

afastamento, mas para ele é uma oportunidade de recarregar a sua energia. Procura a 

informação como forma de autossuficiência e tem uma fixação pelo conhecimento. 

Sente prazer em estar só. 
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Desafios: sustentar a conexão com as pessoas e manter-se envolvido com a vida. Pode 

demonstrar inventividade e intelecto visionário ou tornar-se cada vez mais isolado e 

excêntrico. 

Talentos: lógica, análise, critérios, calma nas crises, objetivo, ponderado, simplicidade, 

perspicaz, culto. 

Pontos fracos: distanciamento, frieza, apatia, isolamento físico e emocional, pouca 

sensibilidade emocional, calculismo, arrogante. 

 

TIPO 6 – O LEAL 

Motivação base: O Tipo 6 acha que, para ser amado, respeitado e aceite (por si próprio 

e pelos outros), tem de ser precavido. O mundo é percecionado como tendo riscos e ele 

quer desenvolver mecanismos para antecipar e compreender tudo o que está à sua volta. 

Foco de atenção: nos riscos e perigos. Preocupação em antecipar os vários cenários, 

para eliminar a sua ansiedade (que ele próprio não reconhece). Tenta precaver tudo o 

que pode correr mal e procura soluções, o que lhe dá uma maior sensação de 

segurança. Preocupa-se com a autoridade, pois para ele é muito importante poder 

respeitá-la. Necessita de poder confiar nos outros e por isso testa-os com frequência. 

Desafios: construir a confiança e seguir adiante, apesar da dúvida e da incerteza. Pode 

ser um exemplo de coragem e lealdade ou ter de lutar contra a ansiedade e a rebeldia. 

Talentos: lógica, gregários, lealdade, antecipação, compromisso, cooperação, 

organização. 

Pontos fracos: crítica, fogem do risco, insegurança, desconfiança, legalismo, testar os 

outros, foco nos cenários negativos. 

 

TIPO 7 – O ENTUSIASTA 

Motivação base: O Tipo 7 acha que, para ser amado, respeitado e aceite (por si próprio 

e pelos outros), tem de ser entusiasta e feliz. Não quer contactar com a dor e a 

privação, embora isso seja impossível durante uma vida. Evita a dor a todo o custo e a 

falta de opções. 

Foco de atenção: no lado positivo da vida. Opta sempre pelo otimismo, ou seja, por ver 

o lado positivo das situações. Ao evitar o contacto com a dor, perde a oportunidade de 

aprendizagem e crescimento que a mesma pode trazer. Foge da falta de liberdade de 
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escolha pois tem necessidade de múltiplas opções, perdendo muitas vezes o foco. É 

muito criativo e tem uma grande capacidade de conectar ideias. 

Desafios: manter compromissos e vínculos e reconhecer a dor e as limitações. Pode ser 

um indivíduo entusiasta e realizado OU deixar-se deter pela impaciência e 

impulsividade. 

Talentos: otimismo, bom humor, espontaneidade, inovação, entusiasmo, curiosidade, 

criatividade. 

Pontos fracos: dispersão, sem foco, anti rotina, impulsividade, rebeldia, argumentação, 

evita situações dolorosas. 

 

TIPO 8 – O DESAFIADOR 

Motivação base: O Tipo 8 acha que, para ser amado, respeitado e aceite (por si próprio 

e pelos outros), tem de ter força e controlo. Esta necessidade reflete-se quer na sua 

vida pessoal, quer profissional. 

Foco de atenção: na força e no poder; controlo sobre si e sobre os outros. Tem uma 

sensibilidade em compreender injustiças e sente o impulso de proteger os mais 

fracos. Nega a sua vulnerabilidade e considera que a sua força é a sua proteção. 

Preocupa-se muito com a forma como os outros percecionam a verdade e não foge do 

confronto de ideias. Tem uma visão muito dualista, acha que as pessoas estão consigo 

ou contra si, sendo pouco flexível. Necessita de controlo, o que o torna pouco 

disponível para ouvir as outras pessoas. É muito assertivo e frontal, porque a 

preocupação pela justiça lhe dá uma sensação de certeza. Foca-se muito na 

concretização e move-se para a ação. 

Desafios: aplicar poder e controle de forma proporcional às situações. Pode ser um líder 

forte e magnânimo ou controlar e intimidar as pessoas 

Talentos: realização, autoconfiança, frontalidade, persistência, resiliência, dinamismo. 

Pontos fracos: autoritarismo, insensibilidade, agressividade, impaciência, intimidação, 

apego à força e controlo. 

 

TIPO 9 – O PACÍFICO 

Motivação base: O Tipo 9 acha que, para ser amado, respeitado e aceite (por si próprio 

e pelos outros), tem de ser harmonioso. Preocupa-se em sentir-se ligado às outras 

pessoas num ambiente harmonioso. 
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Foco de atenção: na harmonia e no consenso (acredita que isto acontece se cada um de 

nós ceder um pouco). Tem muita dificuldade em dizer que não, o que afeta os seus 

interesses e a sua agenda. Evita entrar em conflito, o que faz com que não defenda os 

seus pontos de vista. É muito teimoso, embora não pareça. Tem tendência para 

a procrastinação e adia ações ou tomadas de decisão. Dá prioridade a ambientes 

harmoniosos e consegue, com uma habilidade natural, envolver e unir as partes 

opostas. 

Desafios: traçar prioridades e limites, além de expressar suas próprias visões. Pode 

aglutinar as pessoas e sanar conflitos ou ver-se preso na passividade e na teimosia. 

Talentos: afabilidade, compreensão, paciência, calma, carisma, mediação, diplomacia. 

Pontos fracos: apatia, teimosia, indecisão, procrastinação, dificuldade em dizer não, 

passivo-agressivo quando pressionado. 

 

Percebe-se então que o Eneagrama é um sistema psicodinâmico que mostra as diferentes 

formas de cada pessoa enxergar a vida e as suas preferências, bem como vícios 

emocionais e modelos mentais. É mais um sistema que pode nos ajudar a entender 

porque escolhemos as nossas profissões e nos damos bem ou mal com elas. 

Podemos escolher algo que seja mais desafiador para a nossa personalidade ou algo 

mais alinhado com as nossas principais tendências. 

 

Então, sabemos que os tipos: 

O tipo 1 tem maior facilidade com atividades que precisem de normas, procedimentos e 

processos. São líderes mais direcionados e focados no jeito certo de fazer as coisas. 

Atividades ligadas a auditoria, engenharia, qualidade, direito, produção, informática, 

profissionais liberais como médicos, consultores de processos, professores, escritores, 

revisores, policias, entre outras funções favorecem a atuação desses profissionais. 

Os tipos 2, 3 e 4 são emocionais e tem uma imensa facilidade em se conectar com o 

coração em tudo que fazem. 

Os tipos 2 adoram servir os outros, mas de uma forma mais específica e seletiva. São 

líderes mais paternalistas, gostam de áreas como serviço social, gestão de pessoas e dão-

se muito bem em projetos para melhorar o ambiente de trabalho. São encontrados 

também como donos de restaurantes, consultores de moda, escritores, enfermeiros, 
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serviço social, atividades de desenvolvimento humano, psicanalistas, psicoterapeutas, 

camareiros, governança, professores, empresários de áreas que prestem serviço a 

pessoas de forma mais seletiva. 

Já os profissionais do tipo 3 tendem a ser líderes focados no resultado e têm facilidade 

com profissões que sejam desafiadoras e lhes confiram algum mérito, como gerência, 

presidência, consultoria, finanças, administração em geral, vendas, relações públicas, 

professor. 

Os profissionais tipo 4 sentem a dor da alma humana com muita facilidade. São líderes 

focados nas pessoas, mas com criatividade chegam aos resultados. São ótimos na área 

de marketing, teatro, cinema, poesia, psicanálise, terapia em geral, desenvolvimento 

humano, entre outros. 

Os tipos 5, 6 e 7 são mentais e observam o mundo da forma mais racional possível.  

Os tipos 5 são ótimos no que se refere a planeamento, à excelência conceptual, à 

profundidade em metodologias. São líderes mais distantes, mas ótimos coachs e 

delegam o que consideram não fazer parte da estratégia. Ótimos nas áreas de 

planeamento estratégico, engenharia, processos, pesquisas, estudos científicos, 

professores, estrategistas de negociações políticas, cientistas, escritores, entre outras 

possibilidades. 

Os tipos 6 apresentam uma liderança focada nos resultados, mas com controle de riscos. 

As áreas onde atuam com muita tranquilidade são finanças, auditoria, investimentos, 

controle de riscos, planeamento, orçamento, administração geral, consultoria, segurança 

entre outras. 

Por fim, o tipo 7 tem uma imensa capacidade de trazer um olhar de otimismo e de 

prazer para tudo o que gosta. É um líder que delega, muito próximo da equipa e bastante 

inovador. As profissões onde os encontramos são em marketing, cinema, realizadores 

de eventos, teatro, palestrantes, desportistas, fotógrafos, músicos, empreendedores em 

startups, áreas de inovação em geral, planeamento, entre outras. 

Os 8, 9 e 1 do Eneagrama são instintivos, mas o tipo 8 movimenta-se pelo poder. 

Assim, é importante para esse tipo exercer funções onde tenha autonomia e possa 

exercer liderança. Terá dificuldades de trabalhar subordinado a líderes ou em funções 

onde não possa expressar a sua opinião livremente. Por outro lado, trabalham muito 

bem em cargos onde sejam líderes, ou empresários, em áreas diversas, mas é importante 
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que o seu poder possa ser reconhecido e seguido. São vistos nas empresas em áreas 

financeiras, no jurídico, entre outras áreas e, trabalhando como profissionais liberais, 

encontramos tipos 8 sendo médicos, advogados, professores, consultores etc. 

Já os profissionais do tipo 9 têm maior facilidade em liderar de forma mais 

compartilhada e exercer funções que não sejam muito estressantes. Gostam de lidar com 

pessoas, portanto dão-se bem na área de recursos humanos, serviço social, psicanálise, 

psicoterapia, mediação, o que não quer dizer que não se deem bem em outras funções, 

mas, de preferência precisam servir a uma causa ou a alguém. 

 

 

Manifestar Abundância 

Devemos alimentar uma expetativa positiva de vida. 

A riqueza traz-nos mais liberdade, possibilidade de resolver coisas e de poder ajudar os 

outros. 

Podemos estar neste planeta e ser apenas o que deu para ser, ou pensar no que quero ser. 

Existe no inconsciente coletivo, um lado negro sobre o dinheiro. Em tempos esteve 

associado a mortes, guerras, rivalidades, mas na realidade foram os seres humanos 

que criaram isso. O dinheiro não é mau. Ele não faz mal a ninguém, os homens é que 

agem mal. Devemos refletir como isso nos influencia. Devemos tentar perceber que 

crenças nos condicionam a este nível. 

Nós vivemos inseridos numa matriz de escassoesfera, que nos domina e nos retêm 

numa virose emocional, através de filmes, noticias, séries que assistimos. 

Nós nascemos para nos realizarmos, devemos perseguir os nossos objetivos e sentir o 

que nos motiva e nos faz brilhar. Devemos fazer brilhar o nosso fogo sagrado. 

 

Quais são os inimigos da prosperidade: 

- Crenças limitantes, 

- Minset (mentalidade) de escassez, 

- A preguiça, 

- O medo,  
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- A insegurança, a raiva da riqueza. 

 

Defina metas 

Saiba que a sua missão é ser feliz e ser uma pessoa melhor. Desafie-se a melhorar 

como pessoa no dia a dia, a vida irá reagir e devolver-lhe aquilo que dá. 

Seja uma pessoa organizada. A prosperidade não gosta de desarrumação. 

Liberte-se do velho. Faça arrumações e também limpeza ao seu lado emocional, não 

guarde mágoas, rancores, ressentimentos, essas emoções boqueiam o fluxo de 

abundância. (inclua na sua vida exercícios de perdão). 

Crie uma blindagem para tudo o que é tóxico, pessoas, grupos, tudo o que baixa a sua 

frequência e tira-lhe energia. 

A vida gosta de movimento, faça exercício, dance, caminhe, diga à vida que está 

vivo, ativo, o dinheiro gosta dessa energia. 

Assuma as suas responsabilidades, não atrase pagamentos, faça-os com amor e 

leveza. Sinta-se bem por fazer o dinheiro circular e ter as suas contas em dia. Seja 

honesto, o dinheiro gosta disso. 

Esteja atento aos sinais. A vida e o universo muitas vezes estão a orientar para uma 

saída, solução, fique atento. 

Estude quem lá chegou, se deseja ser rico estude quem alcançou este objetivo. 

Sintonize-se com a riqueza. Para chegar lá, terá que sentir e viver como se já lá 

estivesse. Use quadros (vision board) ou cadernos de sonhos (com fotos, recortes, 

afirmações) e olhe para lá o máximo de vezes possível. Recorde-se, o cérebro assume 

tudo o que vê, sente, como verdadeiro. Faça visualização das suas metas, tire sempre 

um tempo no seu dia para visualizar os seus sonhos, desejos isso irá puxar para a sua 

realidade. 

Alinhe o seu pensamento e emoção com o que deseja. Verifique se ambos estão em 

sintonia. 

Emane gratidão o tempo todo. Gratidão é considerar, honrar, amar, é a sintonia do 

amor, um ingrediente especial na lei da atração, é a cola que atrai os seus sonhos. 

Quanto mais agradece, mais coisas boas vem ao seu encontro. 
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Agradeça as contas. Como é bom ter contas, é sinal que as pode pagar e já é 

abundante, pois tem tudo o que elas lhe proporcionam (água, luz, internet…). Faça 

uma festa internamente, cada vez que paga uma conta. Emita uma boa frequência. 

Pare com as “forretices”, essa é uma vibração de escassez. O dinheiro gosta de 

fluxo e refluxo. Deixe de viver no passado. Liberte-se do que já foi... Honre o 

sítio onde está agora. Se está num emprego que não gosta, não se preocupe, o 

universo não dorme, ele é o seu patrão. Dê sempre o melhor, no sítio onde a 

vida o colocou. Um dia ela irá dar-lhe mais. Nunca fale mal do patrão, da 

empresa onde trabalha, o universo não dorme, essa atitude só o irá manter 

num ciclo de escassez. Honre o dinheiro que ganha, dê sempre mais do que é 

pago para fazer. A lei não falha, o universo irá responder. 

 

Medite dia a dia sobre as suas metas, mostre à sua mente como quer, em detalhe a 

realidade que deseja criar. 

 

Como pode chegar lá? 

• Busque formação e vá por modelagem. 

• Evite ambientes, pessoas e conversas 

de escassez. 

• Escolha as amizades que fomentam o 

seu potencial. 

• Relacione-se com pessoas abundantes (plenas, felizes, inspiradoras). 

• Quer tenha êxito ou fracasso, mantenha a humildade. Aprofunde os seus 

conhecimentos, toda a gente nasceu com um cérebro fantástico, aproveite-o! 

• Estabeleça corta fogos! São aquelas decisões radicais em que já determinou e 

não volta atrás. 
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Psicologia Positiva 

O que é psicologia positiva? 

Psicologia positiva é o estudo da felicidade. A psicologia tradicionalmente concentra-se 

no estudo das disfunções – pessoas com doença mental ou outras questões – e como 

tratá-las. A psicologia positiva, em contraste, é um campo que examina como pessoas 

comuns podem-se tornar mais felizes e mais satisfeitas. 

A abordagem científica da psicologia positiva estuda pensamentos, sentimentos e 

comportamentos humanos com foco em pontos fortes em vez de fraquezas, construindo 

o bem na vida em vez de apenas consertar o mal. 

Em menos de uma década, a psicologia positiva chamou a atenção não apenas da 

comunidade académica, mas também do público em geral. Numa rápida pesquisa no 

google por “psicologia positiva”, existem mais de 27.500.000 resultados. 

A definição de Psicologia Positiva não implica que a mesma deva ignorar ou descartar 

os problemas reais que as pessoas experimentam, nem diz que deva ser descartado ou 

substituído. O valor da psicologia positiva é complementar e estender a psicologia 

centrada no problema, que tem sido dominante por muitas décadas.  

Focos da psicologia positiva 

A psicologia positiva concentra-se nos eventos positivos e influências da vida, 

incluindo: 

• Experiências positivas (como felicidade, alegria, inspiração e amor) 

• Estados e traços positivos (como gratidão, resiliência e compaixão) 

• Instituições positivas (aplicando princípios positivos dentro de organizações e 

instituições inteiras) 

Como campo, a psicologia positiva passa a maior parte do tempo a aboradar temas 

como a força de caráter, otimismo, satisfação com a vida, felicidade, bem-

estar, gratidão, compaixão (assim como autocompaixão), autoestima e autoconfiança, 

https://www.vittude.com/blog/o-que-e-psicologia-e-como-surgiu/
https://www.vittude.com/blog/fala-psico/surpresa-e-alegria-na-vitoria-contra-a-ansiedade/
https://www.vittude.com/blog/gratidao/
https://www.vittude.com/blog/resiliencia/
https://www.vittude.com/blog/praticas-essenciais-para-seu-bem-estar/
https://www.vittude.com/blog/praticas-essenciais-para-seu-bem-estar/
https://www.vittude.com/blog/gratidao/
https://www.vittude.com/blog/compaixao-os-beneficios-de-desenvolver-um-olhar-compassivo-ao-outro/
https://www.vittude.com/blog/atitudes-para-aumentar-autoestima/
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esperança e elevação. Estes tópicos são estudados para aprender como ajudar as pessoas 

a prosperar e a viver as suas vidas da melhor forma possível. 

Ideias que sustentam a psicologia positiva 

Várias ideias sustentam a psicologia positiva. Primeiro: o que é bom na vida é tão 

genuíno quanto o que é ruim. Segundo: o que é bom na vida não é simplesmente a 

ausência do que é problemático. Todos nós sabemos a diferença entre não estar 

deprimido e sair da cama de manhã com entusiasmo pelo dia seguinte. Outras ideias já 

comprovadas que nos ajudam a compreender a necessidade da psicologia positiva são: 

• A felicidade é uma causa das coisas boas da vida. As pessoas que estão 

satisfeitas com a vida acabam por ter ainda mais motivos para estarem 

satisfeitas, porque a felicidade leva a resultados desejáveis em todas as áreas, 

a relacionamentos sociais satisfatórios e até mesmo a uma boa saúde e vida 

longa. 

• A maioria das pessoas é resiliente. 

• A felicidade, as forças de caráter e as boas relações sociais protegem contra os 

efeitos prejudiciais das deceções e retrocessos. 

• Uma crise pode potenciar o bom caráter. 

• No trabalho é importante envolver-se e fornecer significado e propósito. 

• Cuidar da emoção é tão importante como cuidar da razão.  

• Os bons dias têm características comuns: sentir-se autónomo, competente e 

conectado com os outros. 

• A boa vida pode ser aprendida e estimulada. 

Como surgiu a psicologia positiva? 

A psicologia positiva surgiu com Martin Seligman, um pesquisador com ampla 

experiência em psicologia.  

A pesquisa de Seligman nas décadas de 1960 e 1970 lançou as bases para a teoria 

psicológica do “desamparo aprendido”. Essa teoria, que foi apoiada por décadas de 

pesquisa, explica como humanos e animais podem aprender a ficar desamparados e 

sentir que têm controle sobre o que acontece com eles. 

https://www.vittude.com/blog/fala-psico/a-manutencao-dos-relacionamentos-e-o-bem-estar-emocional/
https://www.vittude.com/blog/resiliencia/
https://www.vittude.com/blog/fala-psico/crises-por-acaso-tem-lado-bom/
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Seligman ligou esse fenómeno à depressão, observando que muitas pessoas que sofrem 

de depressão também se sentem desamparadas. O seu trabalho sobre o assunto forneceu 

inspiração, ideias e evidências para respaldar muitos tratamentos para sintomas 

depressivos, bem como estratégias para prevenir a depressão. 

Embora isso seja impressionante o suficiente por si só, Seligman sabia que tinha mais a 

oferecer à comunidade da psicologia e ao mundo em geral. Ele encontrou o que 

procurava na resiliência e aprendeu sobre o otimismo, descobertas que se tornaram a 

base dos seus programas de resiliência amplamente administrados para crianças e 

membros das forças armadas, entre outros. 

Em geral, os objetivos da psicologia positiva no coaching são os seguintes: 

• Impactar positivamente a vida do cliente. Esse objetivo está acima de todos os 

outros, e todos os outros se alimentam indiretamente desse objetivo. 

• Aumentar a experiência do cliente com emoções positivas. 

• Ajudar os clientes a identificar e desenvolver os seus pontos fortes e talentos 

exclusivos. 

• Melhorar as habilidades de definição de metas dos clientes. 

• Construir um senso de esperança na perspetiva do cliente. 

• Cultivar a sensação de felicidade e bem-estar do cliente. 

• Nutrir um sentimento de gratidão no cliente. 

• Ajudar o cliente a construir e manter relacionamentos saudáveis e positivos com 

os outros. 

• Incentivar o cliente a manter uma visão otimista. 

• Ajudar o cliente a aprender a saborear cada momento positivo. 

Cada um dos objetivos pode ser considerado um marco no caminho para a primeira 

meta. Técnicas e objetivos eficazes ajudam o cliente a alcançar as metas mais 

importantes da sua vida. 

 

 

 

https://www.vittude.com/blog/depressao-sintomas-causas-tratamento/
https://www.vittude.com/blog/13-sintomas-de-depressao-conheca-sinais/
https://www.vittude.com/blog/resiliencia-humana/
https://www.vittude.com/blog/resiliencia/
https://www.vittude.com/blog/fala-psico/habilidades-sociais-voce-pode-desenvolve-las-e-ter-sucesso/
https://www.vittude.com/blog/fala-psico/a-manutencao-dos-relacionamentos-e-o-bem-estar-emocional/
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O Poder da Gratidão 

Viver bem é uma arte, mas uma coisa pode melhorar muito nossas vidas: a Gratidão. 

No decorrer de muitos anos, pesquisas e estudos focaram os seus esforços para 

compreender o poder da gratidão. E mostraram resultados realmente positivos em 

diferentes áreas.  Isso quer dizer que não apenas a saúde foi beneficiada, mas também o 

bem-estar e os relacionamentos de muitas pessoas. As descobertas no decorrer de 

décadas permitiram entender como ser grato pode realmente modificar a nossa vida, e 

como todos nós podemos praticar a gratidão no nosso dia a dia e colher os seus 

benefícios. 

Mas, o que é gratidão afinal? 

Para nos sentirmos realmente interessados em praticá-la, precisamos primeiro entender 

o que é gratidão de facto e o quão poderosa é essa emoção. Na verdade, a gratidão pode 

ser associada ao conceito de reconhecimento e autoconhecimento. Ou seja, refere-se a 

uma emoção que permite o entendimento de que somos capazes de fazer algo bom em 

favor do outro. 

A palavra gratidão é de origem do termo em latim gratus, que em tradução livre refere-

se a um agradecimento (sou grato). Ela também é derivativa de gratia, que quer 

dizer graça. 

O Sentimento de Gratidão 

O sentimento de gratidão vai muito além daquilo que julgamos positivo. Ele está 

associado mais a um estado de espírito, pois podemos praticar a gratidão em relação a 

diversos acontecimentos diferentes. Isso quer dizer que podemos nos sentir gratos 

também diante de experiências que julgamos como negativas, por exemplo, podemos ter 

tirado vários aprendizados ou mesmo ter sido uma oportunidade para um recomeço. 

Portanto, o poder da gratidão é algo que faz parte de todas as nossas experiências já 

vividas – e até mesmo em diferentes relacionamentos. 
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A Importância da Gratidão 

A importância da gratidão é enorme, pois pode mudar completamente o significado que 

damos para os eventos e para a nossa própria vida. Dedicar esforços para praticar os 

exercícios de gratidão também é um caminho para nos tornarmos preparados diante de 

possíveis problemas, conflitos e diversas outras situações adversas. Até porque, as 

dificuldades são condições praticamente inevitáveis no decorrer das nossas vidas, não é 

mesmo? Ou seja, a gratidão nos torna mais resilientes. Além disso, a gratidão pode ser 

também crucial para a cura de possíveis traumas. Isso tanto é verdade que até mesmo a 

perceção do desespero pode ser amenizada por meio da apreciação do bem. Quando nos 

permitimos sentir a gratidão pela vida na sua essência, somos tomados por uma onda de 

transformação. Prova disso é que existem comprovações de que pessoas gratas são mais 

felizes. Por isso, afirmar que a gratidão pode impactar positivamente na nossa saúde 

mental e física não é exagero. O poder da gratidão é realmente enorme e influencia-nos 

em diversos aspetos. 

Esse tema é tão importante e valioso que muitas pesquisas já foram realizadas por 

especialistas reconhecidos. Um deles foi o psicólogo americano Maslow. Ele foi 

responsável por coordenar pesquisas que ajudassem a entender esse sentimento e os 

seus resultados positivos. No decorrer das suas pesquisas, Maslow identificou que 

a nossa habilidade em expressar e sentir gratidão é algo fundamental para a saúde 

emocional. Então, ter pensamentos de gratidão realmente faz diferença em como nos 

sentimos ao longo do dia e da vida. 

Benefícios da Gratidão 

Como já comentamos, a gratidão refere-se a um sentimento de felicidade e prazer. Ela 

consegue isso pois tem a capacidade de promover a libertação de hormonas que ajudam 

a manter a sensação direta de bem-estar. São inúmeros os benefícios da gratidão.  

Alguns que podemos destacar, são: 

• Aumenta nossa sensação de prazer e bem-estar; 

• Melhora a autoestima; 
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• Fortalece o sistema imunológico; 

• Diminui o stresse e a ansiedade; 

• Reduz sentimentos negativos, como a raiva, medo, angústia, entre 

outros; 

• Diminui a pressão sanguínea;  

• Aumenta a nossa perceção sobre generosidade e compaixão. 

Benefícios Físicos da Gratidão 

Os benefícios da gratidão também atingem o âmbito físico. Veja abaixo 

alguns benefícios da gratidão na saúde do corpo encontrados no estudo: 

• Melhor qualidade do sono; 

• Menor nível de fadiga; 

• Menos depressão;  

• Melhora o humor; 

• Menores níveis de inflamação. 

Benefícios Mentais e Emocionais 

Os benefícios para nossa saúde mental e emocional também são inúmeros. E isso é 

cientificamente comprovado. 

Alguns benefícios emocionais e mentais da gratidão pela vida são: 

• Ajuda a regular o stresse; 

• Aumenta a sensação de satisfação e felicidade; 

• Melhora a vitalidade; 

• Gera mais otimismo e esperança; 

• Contribui com a autoestima; 
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• Reduz pensamentos e sentimentos negativos; 

• Diminui pensamentos suicidas. 

Benefícios Sociais 

Alguns pontos que também podem ser destacados nesse requisito, são: 

• Melhora nossas amizades; 

• Fortalece as relações familiares; 

• Melhora nossos relacionamentos amorosos; 

• Contribui nas relações profissionais. 

Diário de Gratidão 

O mais importante é que adapte um sistema de anotações que ajudem a visualizar a sua 

rotina diária. A ideia aqui é fazer anotações sobre coisas que foram importantes no seu 

dia, mesmo que elas pareçam pequenas num primeiro momento. E depois, identificar 

inúmeros motivos pelos quais pode exercer a gratidão. Por exemplo, agradecer no seu 

caminho para o trabalho, por ter tido uma boa noite de sono, ou até mesmo por se ter 

deliciado com o seu prato favorito, já tem efeitos muito positivos. Em dias difíceis, 

somar esses momentos simples na sua mente poderá ajudar a perceber que há sim 

muitos motivos para agradecer! 

Não devemos associar a gratidão apenas a grandes feitos ou no que outras pessoas 

fizeram por nós em dado momento. Até porque, a nossa vida é feita muito mais de 

momentos simples e comuns do que de grandes momentos. Então, busque em si várias 

razões para ser grato. Acredite, é extremamente importante, e todos os passos que o 

trouxeram até aqui também são – até mesmo aqueles mais desafiadores. Por isso, 

lembre-se de agradecer por cada etapa do caminho. 

Agradeça por hábitos saudáveis que foi capaz de cultivar no decorrer de sua trajetória 

ou até mesmo aprendizados que conseguiu tirar de momentos difíceis. Também será 
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benéfico presentear-se com momentos relaxantes e descanso no final do dia. Isso 

aumenta ainda mais a sensação de prazer associada ao sentimento de gratidão. 

Aprecie os bons momentos 

Se por ventura se estiver a sentir feliz, páre tudo o que estiver a fazer e aprecie aquela 

experiência! Ao levar o foco para aquela sensação, potencializamos o seu efeito. 

Observe as sensações tanto no corpo quanto nas emoções e na mente. Posteriormente, 

quando quiser exercitar o poder da gratidão procure lembrar-se exatamente desse 

momento e das sensações que sentiu! 

Mude as suas perspetivas 

Procurar colocar-se no lugar de outras pessoas que estejam a vivenciar situações mais 

difíceis do que as suas também ajuda muito na hora de cultivar a gratidão. Expandir o 

olhar da vida torna-nos muito mais humildes e gratos por muita coisa. E se se considera 

uma pessoa que tem dificuldade em trabalhar a gratidão, esse pode ser um ótimo 

caminho! Há muitos exemplos que podem ser usados aqui, inclusive coisas triviais que 

fazem parte da sua vida. Ter um prato de comida, uma casa confortável, acesso à 

internet, água potável já são razões suficientes para sermos gratos – muitas pessoas não 

possuem esse privilégio, por exemplo. Portanto, tem muitos motivos para agradecer… 

Faça uma lista e verá quanta coisa positiva tem na sua vida. 

Utilizando o poder da gratidão em momentos difíceis 

Como ficou evidente até aqui, o poder da gratidão é enorme e é uma opção para toda e 

qualquer pessoa. Ou seja, até mesmo aquelas pessoas mais negativas e que têm 

dificuldade em encontrar motivos para serem gratas conseguem praticar e vão beneficiar 

muito… Portanto, praticar a gratidão é uma atitude que pode também ser aprendida, não 

importando a idade ou fase da vida. É algo bem simples e intuitivo. É preciso 

apenas desenvolver o hábito de observar e agradecer. 

E nos momentos difíceis esse hábito ajuda muito. Pois conseguir olhar para essas coisas 

simples do quotidiano e agradecer, ajuda a moldar a nossa resiliência, que é muito 

importante para superar esses momentos. Sem falar que muitas coisas até deixaremos de 

https://sabercoletivo.com/resiliencia/
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ver como problemas. O facto é que, de certa forma, todos nós podemos nos considerar 

vencedores. Dizer “sou grato” é absolutamente relevante sempre. Para começar, todos 

nós tivemos que enfrentar uma corrida diante de milhões de espermatozoides para 

nascermos. E se nascemos saudáveis então, temos ainda mais motivos para sermos 

gratos. Mesmo tendo inúmeros desafios, diariamente tem inúmeros motivos para 

exercer a gratidão. Embora isso tudo possa parecer extremamente sentimental ou 

exagerado, é uma maneira simples de compreender que vivenciar o poder da gratidão 

depende exclusivamente da nossa vontade. 

A gratidão pela vida deve e precisa ser um hábito comum na nossa rotina. Assim como 

é beber água ou tomar banho, por exemplo. Isso permitirá que todo o processo seja 

absolutamente natural, indispensável e prazeroso! 

Exercitar a gratidão é uma escolha 

Uma boa parcela das pessoas certamente nunca considerou entender como exercitar a 

gratidão e o tamanho da sua importância. E, na verdade, isso acaba por ser comum 

justamente pela presença de um intenso ceticismo ou até mesmo falta 

de autoconhecimento. Mas é fundamental compreender que essa atitude pode realmente 

agregar transformações profundas. Além disso, a gratidão pela vida ou até mesmo a 

gratidão por Deus implica um intenso treino. Diariamente somos desafiados, e 

diariamente somos presenteados… O que vamos escolher para colocar o foco? Isso quer 

dizer que precisa colocar em prática frequentemente e transformar em um hábito diário! 

Tudo isso é algo que apenas podemos aprender a partir do momento que somos capazes 

de interiorizar esse ato de simplesmente agradecer… 

 

 

 

 

 

https://sabercoletivo.com/autoconhecimento/
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Reflexão Final sobre o Processo de Coaching Espiritual 

O coaching espiritual é mais do que um processo, é uma filosofia de vida porque faz o 

indivíduo entender-se melhor, parando de ver defeitos nos outros e auscultando a si 

próprio. 

Com um olhar elaborado, o indivíduo identifica as suas qualidades e as características 

que precisam ser desenvolvidas, percebendo valores e crenças prejudiciais à sua 

trajetória. A pessoa pára de pensar sobre a opinião dos outros a seu respeito e começa a 

analisar o que ela acha de si própria, passando a perceber-se como pessoa e a valorizar 

mais claramente os seus objetivos de vida. 

Entendo o  processo de coaching espiritual como um método de desenvolvimento 

humano, porque abrange todas as facetas da personalidade das pessoas, os seus talentos 

e pontos de melhoria, trabalhando aspetos profissionais e apoiando as pessoas a 

descobrirem em si mesmas o seu potencial. 

Creio que o coaching espiritual proporciona uma maneira diferenciada de pensar, agir, 

de ver e analisar o mundo, fazendo as pessoas mudarem de um estado atual para 

alcançarem uma situação desejada/ ideal e plena de sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.slacoaching.com.br/visao-geral-do-processo-de-coaching
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