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Reformulando Perspectivas  
  
A perspectiva é um ponto de vista; uma forma de ver ou de interpretar uma série particular 

de eventos. Todos temos perspectivas do mundo e das circunstâncias em que nos 

encontramos. Está preparado para um dos mais importantes segredos da vida? A sua 

perspectiva determina a sua experiência na vida, não as suas circunstâncias. O que este 

segredo tem de mais fascinante é que lhe permite escolher mudar a sua perspectiva a 

qualquer momento. 

 

A perspectiva é um pouco como usar óculos. Os seus óculos são prateados e têm lentes 

amarelas. Põe os óculos todos os dias e vê o mundo com uma coloração amarelada. Com o 

tempo, esquece-se que eles têm essa coloração e começa a acreditar que o mundo, 

através dos seus olhos, tem um tom amarelado. As árvores não são bem verdes, 

apresentam uma cor mais de outono, o céu não é bem azul, mas mais esverdeado. Pode 

até mesmo pensar que isto é devido à poluição ou a outras causas.  

 

Dois anos mais tarde volta ao seu optometrista e regressa com um novo par de óculos. 

Perguntam-lhe se quer continuar com as lentes amarelas e é aqui que toma consciência 

que se tinha esquecido de que elas tinham uma coloração amarela. Num instante decide 

que é tempo de algo diferente e assim decide usar lentes neutras. Agarra nos seus óculos e 

coloca-os, enquanto se vira para ver o mundo é surpreendido com a riqueza da cor de tudo  

ao seu redor. O verde é verde, o azul tão azul, o mundo surge vibrante e pleno de vida. O 

céu é realmente azul. A sua perspectiva mudou subitamente. 

 

Os óculos permitem-nos compreender facilmente como é simples ver uma coisa de uma 

forma particular – a sua perspectiva. Ao mudarmos a maneira como vemos alguma coisa, 

reformulando a nossa perspectiva, tudo pode ter uma aparência bem diferente. Saber o que 

é a perspectiva permite-nos ter uma maior consciência da forma como tomamos decisões e 

de como a nossa perspectiva determina a maneira como vemos as coisas. O que vemos é 

baseado naquilo em que acreditamos, contudo, com nova informação, podemos mudar 

aquilo em que acreditamos. 
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Tomemos o seguinte exemplo - A Mafalda estava a saltar de rocha em rocha junto à água. 

Saltava timidamente, temendo cair na água e molhar-se. Subitamente escorregou e molhou-

se. Uma vez mais, saltando de rocha em rocha, descobriu que, já que se encontrava 

molhada, nada teria a temer. Começou então a dar saltos maiores retirando o dobro do 

prazer que retirava anteriormente! Podemos dizer que o ponto de vista da Mafalda, antes de 

se molhar, era de medo: medo de perder o seu estado de enxuta e molhar-se. Mas, uma 

vez que isso aconteceu, a sua perspectiva mudou automaticamente para “aventura e 

liberdade.” 

 

Neste exemplo – como também acontece a muitos de nós – foi necessário um 

acontecimento para a perspectiva mudar. Mas se, ainda enxuta, tivesse desvalorizado a 

situação considerando que ficar molhada não era o final do mundo, antes pelo contrário que 

poderia ser divertido? Ela podia ter mudado a sua perspectiva sem ter de esperar por uma 

situação em particular que o fizesse por ela. 

 

O problema de confiar nas circunstâncias ou eventos para mudar as nossas perspectivas 

reside no facto de muitas delas estarem fora do nosso controlo. No exemplo acima, a 

Mafalda poderia não ter caído à água e continuado a saltar timidamente de rocha em rocha, 

limitando o seu comportamento e o seu prazer. Contudo, podemos mudar a nossa 

perspectiva em qualquer altura sem ter de esperar que algo a faça mudar por nós. Nós 

chamamos a este processo de mudança de perspectiva “transformação”. Pense só como se 

pode tornar muito mais eficaz apenas reformulando a sua perspectiva.  

Reformular não tem a ver com pensarmos de forma diferente, mas antes com a criação de 

uma mudança na nossa consciência para nos ajudar a ver as coisas de uma nova maneira. 

Esta mudança requer que esteja aberto a compreender que existe mais de uma maneira de 

olhar para uma dada situação. Tem a ver com abrir o pensamento e mostrar um espectro 

alargado de possibilidades, inclusivamente “encontrar um raio de luz num dia nublado”. 

 

Autoaplicação 

Perspectivas incapacitantes 

Muitas das nossas perspectivas são úteis e apoiam-nos nas nossas escolhas positivas da 

vida. Contudo, ocasionalmente, vemo-nos “bloqueados” ou “infelizes” com uma situação 

para a qual não vemos saída. Nestas alturas, uma perspectiva incapacitante, que não nos 

permite ver as inúmeras opções ou possibilidades, pode colocar-se no nosso caminho. Esta 

é a ocasião em que descobrir a perspectiva que está a criar a situação e transformá-la pode 

ser extremamente eficaz. 
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Infelizmente, as perspectivas incapacitantes são extremamente comuns. De facto, são de 

tal forma frequentes que autores como McKay, Davis, e Fanning, fizeram uma tentativa de 

analisar as perspectivas incapacitantes mais comuns colocando-as em 15 grupos-chave.  

Verifique se alguma lhe é familiar. 

● Filtrar: Enfoque nos detalhes negativos de uma dada situação, deixando de lado 

todos os aspetos positivos. 

● Pensamento Polarizador: Ver uma situação como boa ou má; bem ou mal; 

perfeita ou completamente falhada. 

● Generalizar: Tirar uma conclusão com base num único evento ou prova, p. ex. 

alguém o desilude uma vez e por isso nunca mais pode confiar nele. 

● Leitura de Pensamento: Fazer pressuposições acerca do que as pessoas estão a 

sentir, porque agem da forma que agem e o que sentem acerca de si. 

● Catastrofizar: Assumir que vai acontecer o pior possível. 

● Personalizar: Pensar que tudo o que as pessoas fazem ou dizem é uma reação 

contra si. 

● Falácia do Controlo: Pensar que é responsável por todos e por tudo à sua volta 

ou, em alternativa, pensar que é uma vítima do destino e que tem controlo sobre 

coisa alguma. 

● Falácia da Justiça: Ressentimento devido ao facto de acreditar que tudo na vida 

deveria ser justo. 

● Raciocínio Emocional: Acreditar que aquilo que sente é que é a verdade. P. ex., 

se se sente estúpido, quer dizer que é estúpido. Se sente culpa é porque deve ter 

feito algo de errado. 

● Falácia da Mudança: Acreditar que não pode ser feliz a menos que consiga mudar 

o comportamento dos que estão à sua volta no sentido que deseja. 

● Rotulagem Global: Generalizar uma ou duas qualidades num juízo negativo 

global. P. ex., se um médico é grosseiro consigo logo todos os médicos são 

arrogantes e pomposos. 

● Culpabilizar: Pensar que outros são culpados por tudo o que acontece de negativo 

na sua vida. 

● Dever: Possuir uma lista de regras acerca da forma como o mundo “devia” operar 

e ficar zangado ou desapontado quando os outros não as seguem. 

● Ter Razão: Ir até ao limite para provar que está certo, porque estar errado é 

terrível. 

● Falácia da Recompensa Divina: Ressentimento quando não é recompensado, 

como pensa que merece, pelo trabalho árduo efetuado. 
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Quando se sente como que incapaz de progredir, de alcançar um objetivo ou resolver um 

problema desafiante, vale a pena explorar a sua perspectiva nessa questão. Por vezes 

descobrirá que a sua é incapacitante. Talvez pense de uma das formas referidas acima ou 

tenha interiorizado outras perspectivas do passado ou do seu contexto, que não ajudam. Se 

consegue discernir a perspectiva e transformá-la, então consegue libertar-se para descobrir 

novas soluções e progredir. 

 

Perspectivas  capacitantes 

Existem um sem número de perspectivas numa situação particular, mas só algumas são 

capacitantes e nos permitem avançar. Abaixo estão algumas alternativas às perspectivas 

incapacitantes listadas acima. Leia cada uma das quinze perspectivas incapacitantes 

seguida de uma perspectiva capacitante alternativa: 

 

● Mesmo as piores situações oferecem possibilidades de aprendizagem e 

crescimento. Muitas das experiências na vida contêm nelas uma mistura de bom e 

mau e eu escolho focar-me no bom. 

● Cada situação nova é uma oportunidade nova. O meu passado não tem de 

determinar o meu presente ou futuro. 

● Viver alinhado com os meus valores é a coisa mais importante. As relações com 

os outros surgirão naturalmente disto.  

● Hoje vai ser um dia fantástico se eu escolher que assim será. 

● Eu faço a minha jornada. Os outros farão a deles. 

● Existem inúmeras oportunidades para moldar o meu futuro em cada dia que 

passa. 

● Eu posso viver com os desencantos da vida e não sentir-me sufocado por  estes. 

● Eu sou um ser único e maravilhoso. 

● A minha vida é o projeto mais importante em que alguma vez trabalharei. 

● A maior parte das pessoas é boa na sua essência. 

● Eu sou o único que consegue mudar a minha mente e o meu coração. 

● Nós somos todos diferentes e essa é uma das razões que faz a vida ser tão 

interessante. 

● Todos erramos. É o que aprendemos com os erros que interessa.  

● A virtude é a sua própria recompensa. 

 

Note que poderão existir muitas outras perspectivas alternativas aos 15 grupos cobertos por 

Mckay, Davis e Fannings. Talvez possa pensar em algumas diferentes das que foram 
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apontadas. As perspectivas não estão todas certas ou erradas. A questão mais importante é 

se resulta para si ou não. Qualquer perspectiva que suporte o seu crescimento e 

desenvolvimento, e o ajude a ultrapassar os desafios da vida, é uma boa perspectiva. 

 

A técnica dos três anos de idade 

Existe uma pergunta simples e poderosa que pode ajudar alguém a reformular uma 

perspectiva ineficaz. Talvez esteja familiarizado com ela desde a sua infância. Esta 

pergunta é “porquê?” Na vida aceitamos frequentemente uma perspectiva particular como 

uma “realidade”. As pessoas acolhem todos os tipos de crenças limitadoras e interiorizam-

nas como “a verdade”. Enquanto crianças, estamos menos dispostos a aceitar as 

“verdades” dos outros facilmente. 

 

Já alguma vez tentou dizer a uma criança de três anos a “verdade”? Ela perguntar-lhe-á 

imediatamente “porquê” e depois “porquê” e a seguir “porquê”, até que finalmente receba 

alguma informação que está alinhada com o seu sentir do mundo. Enquanto adultos, 

quando nos encontramos na situação de aceitar uma perspectiva desfavorável, precisamos 

de nos lembrar o que é ser uma criança de três anos e perguntar “porquê”. Quando 

reconhecemos uma perspectiva particular, pode ser incrivelmente revelador perguntar 

simplesmente “porquê?” Descobrirá com frequência que não existe razão real para a 

perspectiva limitadora, tendo-a apenas selecionado na sua viagem pela vida, sem nunca ter 

o tempo ou o distanciamento para a questionar. 

 

Deixe-me dar-lhe um exemplo. Uma coach estava a fazer coaching a uma manager senior 

de uma grande organização. Vamos chamar-lhe Sandra. A Sandra solicitou coaching para a 

ajudar num grande desafio em que se tinha envolvido: encontrar verbas para a expansão da 

área de serviço ao cliente. Este desafio estava a tomar-lhe imenso tempo e a perturbar-lhe 

o sono devido ao stress. Aparentemente não existia uma solução fácil. A conversa de 

coaching decorreu mais ou menos assim: 

 

Coach: Porque é que precisa de expandir a área de serviço ao cliente? 

Sandra: Porque não há espaço suficiente para ter todas as pessoas. 

Coach: Porque é que não há espaço suficiente? 

Sandra: Porque o edifício foi feito para albergar 28 pessoas do serviço ao cliente e temos 

neste momento 50. 

Coach: Porque é que o edifício os tem de albergar? 

Sandra: Porque eles têm de trabalhar aí. 
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Coach: Porque é que eles têm de trabalhar aí? 

Sandra: Porque é onde trabalham. 

 

Neste momento, a Sandra começou a rir porque se apercebeu quão absurda tinha sido a 

sua resposta aos seus ouvidos. Ao perguntar simplesmente “porquê” a sua coach estava a 

ajudar a Sandra a aperceber-se da perspectiva a que se estava a agarrar, p. ex. que os 

seus colaboradores tinham todos de trabalhar no mesmo edifício. 

Assim que a Sandra se apercebeu desta perspectiva, ficou disponível para ver perspectivas 

alternativas que estavam ocultas até esse momento, p. ex., que muito do trabalho efetuado 

pelos colaboradores tinha como base a utilização do computador e da internet e que 

poderia ser feito em qualquer lugar. Em vez de irem para a empresa, os colaboradores 

poderiam evitar os transportes e trabalhar a partir de casa. Ao perguntar simplesmente 

“porquê”, a coach conseguiu ajudá-la a tomar consciência duma perspectiva ineficaz, que 

lhe causava dificuldades no trabalho, e a transformá-la permitindo o aparecimento de novas 

soluções.  

 

Aplicação em Coaching 

É possível, nós mesmos, discernirmos e reformularmos perspectivas, contudo, como 

observador objetivo, o coach encontra-se em posição única para nos ajudar a identificar 

perspectivas ineficazes e apoiar-nos na sua transformação. 

 

Já alguma vez esteve de férias, ou tirou um dia de folga para fazer uma coisa totalmente 

diferente, e descobriu que as respostas, para alguns dos seus maiores desafios na vida, 

pareciam vir à sua cabeça sem qualquer esforço. Problemas que pareciam impossíveis de 

resolver, de repente tornam-se possíveis. Questões que pareciam incrivelmente 

complicadas, de repente têm soluções simples e óbvias. Quase parece que novas 

perspectivas surgem do nada. Os fatores-chave aqui são o distanciamento e a tranquilidade 

emocional. A conversa de coaching pode fornecer estes dois ingredientes-chave para 

permitir que a mente revele perspectivas e as transforme, para que novas perspectivas 

capacitantes “encaixem” no devido lugar. 

 

A transformação pode ser uma arte e, quando executada com eficácia, pode mudar a vida 

do cliente num instante. Por vezes, pode ser tão simples quanto pedir ao cliente para fazer 

uma pausa para refletir no que disse e para identificar qual a perspectiva que esse 

pensamento pode indiciar. Por vezes a perspectiva que resulta melhor para o cliente é 
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radicalmente diferente da perspectiva incapacitante atual, ainda que por vezes apenas 

necessitem de a mudar ligeiramente para descobrirem uma alternativa.  

Se o cliente dá sinais de que passa por uma situação difícil, tente perguntar-lhe: “Qual é a 

sua perspectiva neste caso que conduz a este resultado?” Seguido de: “Como poderia 

transformá-la?” Noutras palavras, “Vamos olhar para isto de um outro ângulo por forma a 

melhor compreender esta situação.”  

Abaixo estão algumas perguntas poderosas que poderia usar para ajudar alguém a 

discernir e a reformular a sua perspectiva: 

 

“Qual é a característica mais atraente acerca disto?” 

“Se se sentisse cheio de recursos e livre, como olharia para esta situação?” 

“O que falta aqui, que uma vez incluído, fará esta situação fluir?” 

“Qual é a perspectiva que pensa que a outra pessoa tem?” 

“De que forma resulta essa perspectiva para si?” 

 

Introduzindo Clareza 

Uma das formas de capacitar o cliente é através da técnica de coaching de representar, 

permitindo que a mente do cliente se abra criativamente para novas possibilidades. No 

nosso exemplo da Mafalda, ao reduzir o significado da queda na água, foi o suficiente para 

mudar a sua perspectiva. Algumas das questões que poderia colocar, para discernir a 

perspectiva, introduzindo um elemento de representação, poderiam ser: 

 

“Como é que poderia tornar esta situação divertida?” 

“Vamos considerar, por um momento, que a pior coisa possível que poderia acontecer já 

aconteceu. O que vai fazer agora?” 

“O que pensaria desta situação se tivesse 6 metros de altura e superpoderes?” 

“Se daqui por um ano olhar para trás, será este problema tão importante que ainda se vai 

lembrar?” 

 

Quando as pessoas se focam demasiado num problema ficam frequentemente stressadas. 

Se pensar na sua mente como um recipiente, contendo líquido, numa misturadora, este 

stress é a misturadora que torna o conteúdo turvo e deixa ver as coisas com menos clareza. 

Ao introduzir um elemento de representação e clareza, o coach pode fazer o cliente parar 

de agitar o líquido momentaneamente. Uma vez que a mente esteja nítida, novas 

perspectivas podem aparecer, tais como pequenas bolhas percorrendo naturalmente o seu 

caminho até à superfície. 
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Perspectiva Extrema 

Esta é uma excelente estratégia para a transformação. Peça a um cliente para descrever 

como não é minimamente responsável por uma situação. Como se a culpa fosse toda de 

uma outra pessoa. Depois faça-o descrever a situação como se fosse 100% responsável. 

Como poderia, em determinado ponto, causado ou atraído a ocorrência de tudo. Leve-o a 

sentir a diferença entre os dois pontos de vista opostos. Quais as oportunidades que se 

abrem nesta última? Que perspectivas alternativas surgem entre as duas? Qual a melhor 

perspectiva a reter de forma a permitir avançar? 

 

Escutar 
Uma das melhores estratégias, para ajudar o cliente a discernir uma perspectiva particular e 

a transformá-la, é uma das mais simples: escutar. O simples ato de dar espaço, para que o 

cliente possa realmente ser ouvido, é frequentemente suficiente para explorar as 

perspectivas que estão por detrás das suas ações. Se o cliente vier com um problema, 

escute. Se o cliente começar a explorar a perspectiva que está subjacente ao problema, 

escute simplesmente. 

 

Como coaches acreditamos que o cliente é o especialista na sua vida. Ao proporcionar-lhe 

um espaço de confiança e ouvi-lo realmente, podemos libertá-lo para explorar as muitas 

perspectivas que informam a maneira como experienciam a vida. O simples facto de se 

expressar verbalmente, permite ao cliente ouvir-se a si mesmo. Uma perspectiva 

incapacitante irá manifestar-se. Soará mal, mesmo enquanto sai da boca do cliente. Com 

isso virá a compreensão e a oportunidade para a reformular. 

 

Apoiar os clientes na revelação de perspectivas e transformá-las é fazer coaching de forma 

capacitadora. Este processo por si só permitirá que os clientes cresçam e alcancem os seus 

objetivos.  

 

Reflexão 

1 Quando é que experienciou uma mudança na sua perspectiva? O que foi 

necessário para que mudasse o seu ponto de vista? 

2 O que seria possível se se tornasse um mestre em transformação? O que é 

significa para si ter mestria em transformação? 

3 Como faria isso? 
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4 Qual a diferença entre perspectiva e reformulação? 

5 De que forma ajudar os seus clientes a mudarem uma perspectiva poderá fazer 

diferença nas suas vidas? 

6 Como levaria os seus clientes a colocarem isso em prática? 

7 Como pode ajudar um cliente a revelar as suas próprias perspectivas e a 

reformulá-las? 


