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As transformações que caracterizam o mundo e as relações de trabalho têm 

importante impacto sobre as profissões dedicadas à ajuda e ao cuidado das pessoas. 

Na atualidade, as mudanças não podem mais ser entendidas como eventos isolados, 

mas como parte do cotidiano desses profissionais e de seus clientes. Sendo assim, é 

importante que aqueles que trabalham com aconselhamento e coaching desenvol-

vam habilidades para auxiliar seus clientes no enfrentamento de uma realidade im-

previsível, marcada por iniquidade, migrações, competitividade e precariedade. 

Considerando esse contexto, o livro Counseling and coaching in times of crisis 

and transition foi produzido. A obra, editada por Laura Nota e Salvatori Soresi (2018), 

aborda alguns modelos e boas práticas que podem ajudar as pessoas a lidar com 

desafios futuros. Representa, portanto, uma contribuição importante para profis-

sionais e pesquisadores que se ocupam da temática do aconselhamento e do coa-

ching. O livro é organizado em três partes e tem 16 capítulos, além de uma seção 

de conclusão, ao longo dos quais apresenta modelos e práticas inovadores de acon-

selhamento e coaching que – com baixos custos – podem ajudar as pessoas a lidar 

com os desafios ao longo da vida.

O livro defende que a prática do aconselhamento de carreira e do coaching 

seja baseada na perspectiva construtivista, fazendo uso da narrativa. Narrar a pró-

pria trajetória de carreira permite que o indivíduo identifique e conecte eventos do 

passado, presente e futuro, de modo a dar significado à sua história de vida. Os 

autores introduzem os conceitos de reflexão e reflexividade, consideradas meta-

competências essenciais no contexto atual, que permitem ressignificar momentos 

de dificuldade por meio de conversas internas e com interlocutores. Quando ex-

põem os fatos e se comprometem a compreendê-los por outros pontos de vista, os 

clientes desenvolvem expectativas de resultados mais positivas e comportamentos 

mais adaptativos ante um contexto marcado por mudanças e incertezas.

No decorrer do livro, são apresentadas intervenções na área do aconselhamen-

to de carreira e do coaching que propõem atividades individuais e em grupos. O obje-

tivo é auxiliar os indivíduos a serem os atores das próprias vidas, enfatizando a im-

portância de agirem de forma autônoma e investindo na implantação de estratégias 

que estimulem as definições e realizações de metas profissionais. Com base nisso, os 

autores abordam a Teoria de Carreira Social Cognitiva e o novo modelo de Autogeren-

ciamento de Carreira, que se destina a delinear mecanismos de agência pessoal. Ape-

sar do enfoque dado ao público jovem, a obra ressalta a importância de intervenções 
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precoces, como é o caso da construção da coragem na infância, enfatizando o seu 

papel no desenvolvimento humano como um recurso crucial para o bem-estar psi-

cossocial do indivíduo. Destaca ainda que as intervenções com crianças, bem como 

com estudantes, são mais eficazes quando o trabalho envolve pais e professores.

O envolvimento de terceiros nos processos de aconselhamento de carreira e de 

coaching também é recomendado em casos da área da saúde. O livro traz dois capítu-

los que apresentam a importância do aconselhamento nessa área e seu potencial 

impacto para a adesão a tratamentos e cuidados paliativos e para lidar com doenças 

graves, como o câncer. Os autores descrevem ações que podem contribuir para apri-

morar a comunicação com pacientes e familiares, a habilidade para lidar com as emo-

ções e as tomadas de decisão, e a capacidade para ajudar as pessoas a estarem aten-

tas aos seus sentimentos sobre a própria saúde, doenças, deficiências, tratamentos, 

vida e morte. Portanto, o objetivo é a promoção de um espaço seguro onde o cliente 

possa expressar suas preocupações e emoções referentes ao diagnóstico e que auxilie 

indivíduos e famílias na compreensão da doença e no manejo da situação.

O livro também ressalta a contribuição dos profissionais que trabalham com 

o tema de carreira para os grupos excluídos socialmente e sugere intervenções 

pautadas na busca pela qualidade de vida. O foco está na prevenção e promoção de 

saúde psicológica e física, apostando no desenvolvimento pessoal e profissional. Os 

autores propõem ações preventivas que incluam a sociedade como um todo e se 

comprometam com a redução de danos e o empoderamento dos cidadãos. Essas 

ações buscam afastar a influência dos discursos que desencorajam as pessoas a 

assumir espaços que não estejam de acordo com as expectativas sociais. Ainda 

atribuem ao aconselhamento de carreira e coaching o papel de viabilizar um espaço 

de diálogo e inovação, encorajando uma visão otimista por meio de uma aborda-

gem que promova a reflexividade e o desenvolvimento de espaços inclusivos. Os 

temas abordados são a desigualdade de gênero, a inclusão de pessoas com neces-

sidades especiais no ensino superior e nas organizações, o treinamento de pais de 

crianças com deficiência e a problemática das minorias em um contexto multicul-

tural. Nesses casos, o aconselhamento de carreira e o coaching trabalham a capaci-

dade de adaptação a mudanças, o reconhecimento da rede de apoio e a descons-

trução de estereótipos que dificultam a criação de contextos de igualdade.

Ao abordarem o uso do aconselhamento de carreira e do coaching como fer-

ramenta de desenvolvimento pessoal e profissional, os autores apontam suas dife-
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renças e similaridades, e salientam a importância da separação dos bons processos 

daqueles que não são. O livro apresenta a Teoria da Construção de Carreira, suge-

rindo que ambas as práticas devem se sustentar a partir desse modelo. Enfatiza 

ainda que se encoraje a integração das práticas, gerando novos modelos, ferramen-

tas e métodos para dar suporte aos profissionais que se dedicam a auxiliar os indi-

víduos em seus desafios ao longo do ciclo vital. Para melhorar o desempenho pro-

fissional, é importante obter feedbacks das intervenções realizadas durante e depois 

do trabalho prestado. Além do retorno dos clientes, é preciso que haja momentos 

de troca entre os próprios profissionais, a fim de comparar sua efetividade e iden-

tificar novas habilidades e intervenções a serem desenvolvidas.

O objetivo da obra foi convidar interessados em aconselhamento e coaching 

a olhar para suas práticas à luz da necessidade de inovação, propondo inúmeras 

reflexões e possibilidades de intervenções, sempre privilegiando o aspecto preven-

tivo. Ademais, fica clara a necessidade de que as ações devem ser adaptadas ao 

contexto em que serão aplicadas. Por fim, a obra estimula que os pesquisadores e 

profissionais das áreas do aconselhamento e do coaching sejam agentes de mudan-

ça introduzindo soluções originais aos desafios que surgirem em uma sociedade 

caracterizada por constante transformação.
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