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Durante os encontros do grupo de estudos de coaching na ABRH o que mais 

me fez refletir foi a figura do Coach. Eu me perguntava: Qual o perfil que ele deve 

ter? Como ele se desenvolve? Qual a sua postura? Qual o seu papel? A fim de 

compreender as características deste profissional que influenciam na mudança do 

Coachee (Cliente). E, em um encontro falamos que o Coach deve conhecer a forma 

que o adulto aprende, logo, lembrei de Carl Rogers, uma das autoridades desta 

área. 

Para Rogers, o terapeuta deve ser um facilitador e guiar os seus clientes na 

solução dos seus problemas, contudo, eu entendo que o Coach também é um 

facilitador. Por isto, busquei na teoria dele as qualidades que facilitam a 

aprendizagem autêntica e verdadeira, elas são: A autenticidade do facilitador da 

aprendizagem; Apreço, aceitação e confiança e Compreensão empática. De acordo 

com Rogers, não é fácil adquirir estas habilidades e ele afirma que a primeira é a 

mais importante, ser verdadeiro sem esconder-se atrás de uma máscara é o que 

conceberá uma relação real e um diálogo direto com o aprendiz (cliente). 

 O Coach é um profissional comprometido com seu desenvolvimento, que 

conquista sua autenticidade através da busca constante do autoconhecimento (o 

que não é fácil, é necessário escutar os próprios sentimentos e aceitar compartilhá-

los sem maquiá-los ou atribuí-los aos outros), que valoriza e compreende o outro 

como ele é, que sabe se colocar no lugar do outro. Ou seja, este profissional, é 

ávido por viver os conceitos do coaching, aplicar em si mesmo as suas teorias, ele 

acredita que o seu processo de formação é permanente. 

 Então, penso que o Coach é privilegiado e corajoso por escolher esta 

profissão desafiadora, porque a cada sessão aprende mais sobre si mesmo, assim, 

evolui como profissional e como pessoa durante o seu trabalho. 
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