


Para as minhas filhas, minhas gurus nesta admirável caminhada.

Para o meu marido, companheiro e pai presente em todas as horas.

Para os meus pais, arquitetos de uma obra em construção.

Para os meus mentores na PNL, Judith DeLozier e Robert Dilts.

Para ti, que inicias agora esta viagem connosco, criando uma 

comunidade de famílias e de escolas comprometidas em tornar  

o mundo num lugar consciente, melhor do que o encontrámos.
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9

INTRODUÇÃO

E
ducar pode ser a mais desafiante e admirável de todas as mis‑

sões às quais somos chamados. Se há dias em que tudo flui 

harmoniosamente, outros há em que o caos parece ter vindo 

para ficar. Em 24 horas podes ser chamado a vestir a toga de advo‑

gado, a bata de médico, a colocar em ação a curiosidade em forma 

de lupa como investigador, a mediar conflitos, a mergulhar em 

exóticas receitas culinárias, a ser psicólogo, sociólogo, filósofo… 

É uma espécie de universidade para formar pessoas. E, como em 

quase tudo na vida, assumimos um papel de polivalência. Somos, 

simultaneamente, o reitor, o conselho consultivo, administrativo 

e por aí fora. E nesta universidade existem dois reitores que nem 

sempre estão de acordo. Se a isto somares aquelas vozes que te 

apregoam conselhos que não pediste e julgamentos que só falam  

de quem os tece, corres o sério risco de ficar aprisionado em crenças 

limitadoras, disfuncionais, a fazer a mesma coisa à espera de resul‑

tados diferentes e adormecido para o essencial desta caminhada.
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Reconheces? 

É natural… As coisas são como são e não há aqui lugar para cul‑

pas. Como dizia William Shakespeare, não existe bem ou mal, é o 

pensamento que os cria. E, como a Programação NeuroLinguística 

(PNL) nos revela, sempre que alteramos o pensamento modifi‑

camos a realidade, estamos no bom caminho.

Outra boa notícia é que só tu sabes o que é mais adequado para 

ti e para a tua família. A tua vida muda a 100% quando assumes 

responsabilidade por ela, quando decides dar as boas ‑vindas ao 

medo e à necessidade de controlo, e os acolhes, integras e trans‑

cendes. É assim que se dá o milagre da vida.

No momento em que escolhes ter filhos, estás a aceitar o convite 

do amor incondicional, da presença, da curiosidade, das práti‑

cas conscientes, flexíveis, criativas. O teu plantão começa nesse 

mesmo dia e é um compromisso para toda a vida. Respira fundo, 

está tudo bem.

O teu caminho é o de respeitares esse milagre, essa respon‑

sabilidade sagrada, e cresceres de forma a entender e evoluir, 

gradualmente, passo a passo, com uma consciência cada vez 

maior. O teu papel, enquanto pai, mãe, educador, é o de cuidares, 

confortares, guiares, orientares a criança, sendo o seu modelo, 

fonte de amor e de aceitação incondicionais. De lhe proporcio‑

nares um ambiente seguro para que cresça com confiança. Olha 

para dentro de ti, com curiosidade, bondade, amor, dá colo e 

reconhecimento à tua versão criança. E tenho uma fantástica 

notícia para ti: não estás sozinho! 

 ‑
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O teu filho é o teu guru! Traz com ele a fórmula do sucesso e da 

felicidade e ama ‑te incondicionalmente. É perfeito, é a pessoa 

que é suposto ser.

A relação de amor, entre pais e filhos, aquela que acredito ser, 

muito provavelmente, a mais espiritual e generativa de todas as 

relações humanas, é muito bem definida neste poema, que pauta 

a minha proposta de um novo paradigma educacional:

  ALQUIMIA DO AMOR  

Por Jalal ‑al ‑Din Rumi

Chegas ‑nos de outro mundo.

Mais longínquo que as estrelas

Totalmente desconhecido.

Transcendente, puro,

Inimaginavelmente belo,

E trazes contigo

A essência do amor

Transformas todos

Quantos são tocados por ti.

Interesses mundanos,

Dores e infortúnios

Dissolvem ‑se na tua presença

Pois trazes alegria a governantes,

E governados

A reis e camponeses

A tua graça seduz,

Na tua presença todos os males se desvanecem no bem.
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És o mestre alquimista.

Acendes o fogo do amor

Na Terra e no céu

Na alma e no coração

De cada ser.

O amor por ti

Une o que existe ao que não existe.

Todos os opostos se harmonizam.

Tudo o que é profano

Volta a ser sagrado.

Vamos construir uma comunidade global  
de famílias e educadores comprometidos  

e conscientes, conectados, com a intenção 
de tornar este mundo um lugar melhor,  
onde cada ser pode manifestar aquilo  

a que aqui é chamado a ser.
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EDUCAR

«Acredito que ser pai é o trabalho mais difícil,  
mais complicado, repleto de ansiedade,  

suor e sangue do mundo. Requer o máximo  
de paciência, bom senso, compromisso,  

humor, tato, amor, sabedoria, consciência  
e conhecimento. Ao mesmo tempo, oferece  

a possibilidade da experiência mais gratificante 
e alegre de uma vida, a de sermos guias bem
sucedidos de um ser humano novo e único.»

Virginia Satir,  
mãe da terapia familiar modelada pela PNL

Neste livro, partilho contigo a proposta para um novo paradigma 

educacional. Não te digo que esta proposta é melhor que outra. 

Esta é aquela que estou a criar, que funciona connosco e com tan‑

tas famílias e educadores em mais de 10 países, neste momento. 

Uma família que pratica a parentalidade com Programação 

NeuroLinguística & Generativa não é, nem procura ser, perfeita. 

É, sim, autêntica e congruente. Sabe que é perfeita na sua imper‑

feição e tem a coragem de assumir essa vulnerabilidade, sendo 
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exemplo na criação de um mundo melhor. Até porque, como dizia 

o psicólogo humanista Carl Rogers, modelado pela PNL, «eu não 

tenho de ser perfeito, porque perfeito nunca vai ser suficiente.»

A parentalidade e a educação não têm de ser nem maçadoras, 

nem complicadas, pelo contrário, são simples, pois não precisam 

de grandes teorias, mas sim de conexões genuínas que crescem da 

nossa interioridade e é de lá que emergem o instinto, as dicas e as 

estratégias que nos conduzem nesta honrosa missão. Encontras 

aqui um convite à reflexão, a colocares ‑te perguntas diferentes, 

a teres uma intuição poderosa, a transformares a forma de olhar 

para ti e para as crianças, através da prática da Parentalidade 

com PNL & Generativa, como te sugiro. Sem esforço, sem dor 

e com muito amor. 

Acredito que os nossos filhos vêm para nos despertar para o 

essencial da vida. Para nos (re)situarem. Para nos conectarem. 

E é por isso que esta forma de educar é um novo paradigma ao 

modelo educacional vigente e disfuncional. O desafio é largar as 

amarras das realidades que herdámos, dos parâmetros estandar‑

dizados, dos interesses instalados, num mundo em permanente 

e vertiginosa mudança. É o esvaziar a chávena para criar espaço 

e enchê ‑la com o que queres intencionalmente beber e oferecer 

aos que te rodeiam.

Neste livro não vais encontrar técnicas para conseguires obe‑

diência, técnicas de manipulação que levem as crianças a comer a 

sopa, a irem para a cama às horas que desejas, etc. Vais encontrar 

muitas estratégias saudáveis e conscientes de conexão e presença, 

que criam relação para a vida, que trazem harmonia aos vossos 

dias e que servem a todos, na vossa família. E são precisamente 

estas estratégias que vos vão conduzir ainda mais além. 
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Quantos de nós jurámos que jamais seríamos como os nossos 

pais (falo daquelas partes que nos irritavam)? E quantos lá fomos 

parar? Pois… É uma questão de oportunidade, até porque, o que 

resiste, persiste! As emoções não resolvidas, no passado dos pais, 

ganham corpo e voz numa parentalidade irracional, recheada de 

episódios que são verdadeiros «sequestros neuronais» (aqueles 

momentos de explosões emocionais, aparentemente inexplicá‑

veis) e perpetuam ‑se de geração em geração, por sete gerações.

«O que persiste no passado individual dos pais, 
não resolvido ou incompleto, torna se muitas 
vezes parte da sua parentalidade irracional.»

Virginia Satir

Não se trata de atribuir culpas ou justificações. Os nossos pais, 

os nossos avós e bisavós fizeram o melhor que podiam e sabiam, 

tal como nós. O que podes fazer então? Como não podes alterar 

o passado, podes escolher em consciência, a melhor forma de 

lidar com ele, ou seja, assumes responsabilidade. 

Vivemos demasiado tempo ocupados, dentro de realidades 

predefinidas, no interior de caixas. Permanecemos presos a filtros 

que criam a nossa realidade, em busca de ferramentas, fórmulas 

mágicas e com receio de julgamentos alheios. Quanto mais cedo 

aprendermos e tivermos a coragem de assumir responsabilidade 
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por nós próprios, sobre os nossos pensamentos, ações, reações 

e sentimentos, mais felizes e livres conseguiremos ser.

O nosso desenvolvimento pessoal e crescimento são sinónimos de 

identificar e substituir padrões de comportamento e pensamento 

desajustados, herdados da nossa família e cultura. São padrões 

desenvolvidos por imitação ou como estratégias de adaptação a 

costumes e valores da família em que crescemos, no meio que 

nos rodeia. Por exemplo, em várias tribos em África (e não só),  

a norma é que a criança seja educada por todos os membros, pois 

é assim que ela integra a cultura do seu povo. Já no Ocidente, na 

Europa, essa responsabilidade cabe quase sempre em exclusivo 

aos pais. Perdemos todos, que acabamos por crescer condiciona‑

dos a uma única forma de pensar e agir, sem experienciarmos e 

percebermos que existem infinitas perspetivas e possibilidades 

acerca de uma mesma questão.

«É preciso uma aldeia inteira  
para educar uma criança.»

Provérbio africano

Há 12 anos a minha vida mudou para sempre aquando do nasci‑

mento da minha primeira filha, e foi quando trocámos o primeiro 

olhar que senti que ela vinha com uma missão colossal.

miolo_Gurus Palmo Meio_v7_AF.indd   16 27/09/19   17:28



GURUS DE PALMO E MEIO

17

Na altura, confesso ‑te que estava bem longe de imaginar 

que esta mesma filha comunicava a um nível muito diferente 

dos demais, que agia e pensava de forma muito distinta de tudo 

o que eu conhecia até então. Mais tarde, a minha menina viria 

a ser diagnosticada com aquilo a que a ciência (sem conseguir 

demonstrar com evidências genéticas, morfológicas ou bioquí‑

micas) rotula de atraso global do desenvolvimento.

Os primeiros três anos enquanto mãe foram uma reprodução 

inconsciente do modelo de educação e parentalidade que eu 

herdara. Ia recebendo feedback da minha filha e percebendo 

que eu, jornalista há 16 anos, afinal, não era assim tão especia‑

lista em comunicação como imaginava ser. Pelo menos, não em 

comunicação desde o coração. Quando a minha filha completou 

três anos, cheguei à conclusão de que, para ter resultados dife‑

rentes, teria de assumir a minha vulnerabilidade e ter a coragem 

e a humildade de virar os holofotes para dentro de mim. Com 

muito carinho, guardei o jornalismo numa gaveta e decidi ser 

mãe a tempo inteiro. Onde é que eu me estava a meter? A minha 

vida levou uma volta de 180 graus! Na verdade, foi nesse dia que 

comecei verdadeiramente a crescer, e confesso ‑te que esta foi 

a decisão mais dolorosa e a mais acertada da minha vida, até  

então.

Procurei na Programação NeuroLinguística (PNL) — explico ‑te 

já o que é — a resposta sobre quem sou eu afinal, quais são os 

meus padrões de comportamento, pensamento, o que é que me 

motiva, quais são as minhas crenças, valores… Depois de concluir 

a certificação nos dois primeiros níveis internacionais, voei para 

a Holanda, onde fiz a especialização em educação nesta área e,  

na mesma altura, comecei a criar a Parentalidade com PNL. 
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Recentemente, conclui a certificação em Master Trainer de PNL, 

na Neuro Linguistic Programming University, na Universidade 

da Califórnia, Santa Cruz. Mas foi na Holanda que ouvi, pela 

primeira vez, as perguntas que abalaram totalmente a minha 

identidade enquanto mãe:

•  «Como soubeste que querias ser mãe?»

•  «Quais são as tuas intenções enquanto mãe?»

As respostas a estas perguntas, tão poderosas, vieram após muita 

reflexão. Depois de me permitir chorar e trabalhar no sentido de 

deixar partir a culpa que senti, ao tomar consciência de que afinal, 

eu vivia uma parentalidade de check list. Terminara o secundário, 

ingressara na universidade, tudo na idade esperada, no curso 

escolhido. Aos 19 anos começava a namorar com o pai das minhas 

filhas. Antes de concluir a licenciatura era já jornalista, inserida 

no mercado de trabalho. Aos 23 comprávamos a primeira casa, 

aos 26 começávamos a viver juntos, aos 30 nascia a primeira 

filha e casávamos. Éramos oficialmente (uma forma de) família. 

Cronologicamente, (quase) tudo como manda o figurino, não 

é? Ainda por cima eu vivia presa à crença de que a minha filha 

tinha um problema e que precisava de conserto. E, portanto, eu 

procurava a fórmula certa para a educar, recorrendo a literatura 

muito intelectual, especialistas que pensavam, mas pareciam 

não sentir. Não funcionava, pois claro! Tinha de haver alguma 

coisa. E havia! Primeiro sentir que a minha filha não vinha com 

defeito, que, afinal, ela não era as limitações que apresentava, 

que as próprias limitações só o eram porque eu não as conhecia. 

Além disso, ter consciência de que a perfeição é um mito. Aceitar 

que tudo isto estava a acontecer em mim, foi o primeiro passo 
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para que eu pudesse transformar a minha atuação e, com isso, 

finalmente, criar relação. Estamos sempre a tempo. 

Hoje, quase 10 anos depois, sei que quando escutamos a voz do 

nosso coração e da nossa intuição encontramos o caminho que 

nos serve. Quando nos libertamos da convicção de que somos 

adultos e por isso detentores da verdade, de que sabemos o que é 

a vida, de que sabemos exatamente como educar uma criança, de 

que elas nos devem obediência, então sim, estamos preparados 

para amar incondicionalmente. Experiencio na nossa família 

e nas que se desafiam a praticar esta proposta parental, que o 

amor entre pais e filhos se expressa numa relação de qualidade, 

de conexão. E essa depende da qualidade da tua presença, nos 

pequenos gestos e gentilezas diários, na forma como lhes sorris 

ou lhes dás os bons ‑dias, como estabeleces limites, com clareza 

e bondade. Ou seja, como escolhes viver um amor feliz e não 

um amor perfeito. Na forma como celebras a sorte, a bênção de 

seres mãe ou pai…

«O importante é que sejamos autênticos,  
que honremos os nossos filhos e a nós mesmos,  

o melhor que pudermos.»

John Kabat — Zinn
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Gosto particularmente da metáfora que a mãe da terapia familiar, 

Virginia Satir, utilizava para exemplificar a parentalidade: uma 

família é um jardim e os pais são os jardineiros.

E o que faz um jardineiro? Planta a semente, mas em vez de 

lhe dizer «olha, se não cresceres como eu disser que é suposto 

cresceres, vou arrancar ‑te!», diz: «agora, vou descobrir quais são 

as tuas condições ideais de crescimento, qual é a quantidade de 

luz, fertilizante e temperatura de que precisas, e vou esperar 

que brotes.» 

Em todas as famílias (monoparentais, famílias com duas mães, 

com dois pais, com uma mãe e um pai, com mais de dois adul‑

tos...) os pais devem confiar nos filhos, criando uma atmosfera 

familiar amorosa. É uma responsabilidade dos pais, que são 

adultos. Este foco em criar uma relação com qualidade vai gerar 

bom comportamento. 

«Mesmo quando eles se portam mal e são difíceis, Rita?» 

Ouço esta pergunta tantas vezes. Sim, mesmo nessas alturas  

(se acreditas que elas existem). Liberta ‑te desse hábito de supor 

que eles te estão sempre a desafiar, é mais um mito. Confia na 

criança, no adolescente. Tal como tu, eles só pedem amor, só 

querem pertencer, fazer parte de algo. Nós não somos o nosso 

comportamento e mais à frente vais perceber e sentir melhor o 

que digo. Guarda contigo, como uma joia preciosa, a certeza de 

que tudo contém em si o seu oposto. Ou seja, onde há tristeza, 

há alegria e é por isso que reconheces a tristeza quando ela surge. 

Portanto, onde há fúria, também há paz. Permite ‑te chegar à paz 

que a fúria do teu filho esconde. Em vez de quereres controlar 

o comportamento inadequado e excluíres a pessoa, talvez seja 

interessante acolheres o comportamento e investigares a causa. 
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A mensagem que passas ao teu filho é a de que ele merece ser 

amado e existir. Estás, como um bom jardineiro, a regar a planta 

da autoestima e esses gestos vão fazer toda a diferença na vossa 

relação e na que ele terá com o mundo.

«Amor é um querer se bem mais profundo, 
com uma decisão do coração que envolve 
toda a existência. Assim, no meio de um 
conflito não resolvido e ainda que muitos 
sentimentos confusos girem pelo coração, 

mantém se viva dia a dia a decisão de amar, 
de se pertencer, de partilhar a vida inteira  

e continuar a amar se e perdoar se. Cada um 
dos dois realiza um caminho de crescimento 
e mudança pessoal. No curso de tal caminho, 
o amor celebra cada passo, cada etapa nova.»

PaPa FranciSco, in A Alegria do Amor

Quando sentires que o teu filho te está a desrespeitar (uma queixa 

comum de muitos pais), podes parar e perguntar ‑te:

Quem é o meu filho para além deste comportamento?

O que é que querer que ele me respeite significa, na verdade, 

para mim?

 ‑

miolo_Gurus Palmo Meio_v7_AF.indd   21 27/09/19   17:28



RITA ALELUIA

22

E se te apetecer gritar ou punir o teu filho, pergunta ‑te:

O que aconteceria se eu fizesse diferente, se encontrasse o 

espaço entre a emoção e a reação, antes de intervir?

E experimenta surpreender ‑te. 

Ao longo desta nossa viagem juntos, vais ouvir falar de auten‑

ticidade, dignidade, responsabilidade, inclusão e congruência, 

curiosidade e criatividade, valores base desta forma de educar. 

Curiosa como sou, continuo a investigar e a fazer experiências, 

e casei a PNL com a parentalidade e a educação. É assim que 

nasce o novo modelo de parentalidade que te quero apresentar: 

Parentalidade com PNL & Generativa.

Se ainda não foste formalmente apresentado à Programação 

NeuroLinguística (PNL), permite ‑me que faça as honras da casa. 

Peço que mais do que colocares atenção nos nomes, sintas o po‑

der da mensagem. A PNL é criada por John Grinder (professor 

de Linguística na UCSC) e Richard Bandler (terapeuta Gestalt e 

estudante de Matemática na mesma universidade). Esta meto‑

dologia, tecnologia e forma de vida nasce naquela que é a minha 

segunda casa, a Universidade da Califórnia, Santa Cruz (UCSC), 

na década de 1970, pós ‑guerra do Vietname, num momento 

em que o mundo gritava tanto por amor e paz (curiosamente, o 

mesmo grito dos dias que atravessamos). O papel do amor incon‑

dicional na PNL (que emerge da modelagem de muitas pessoas 

que se destacaram pela excelência em várias áreas, entre elas 

na psicologia) chega ‑nos pelo legado do psicólogo humanista, 

Carl Rogers, de quem herdámos, ainda, muitas das práticas da 

Parentalidade com PNL & Generativa.

 ‑
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A PNL abraça três áreas gerais: 

Neuro, que reconhece a ideia fundamental de que percebemos 

o mundo através dos cinco sentidos. Todos os comportamentos 

nascem dos processos neurológicos da visão, da audição, do 

olfato, do paladar e do tato. «Compreendemos» a informação e 

depois agimos. Falamos aqui dos processos mentais invisíveis e 

as respetivas reações fisiológicas, ou seja, ideias e acontecimen‑

tos. Uns refletem os outros no nível físico. O corpo e a mente 

formam uma unidade inseparável, um ser humano único.

Linguística, que indica que usamos a linguagem para organizar 

os nossos pensamentos e comportamentos e para comunicarmos 

com os outros.

Programação, que se refere à forma como organizamos as nossas 

ideias e ações com o objetivo de alcançarmos resultados. A PNL 

trata da estrutura da experiência humana subjetiva, de como 

organizamos o que vemos através dos nossos sentidos. Também 

observa a forma como descrevemos isso através da linguagem e 

das ações, intencionais ou não, para produzir resultados.

Revelo ‑te aqui alguns dos pressupostos da PNL que considero 

serem mais úteis na sua aplicação à educação. Pressupostos que 

funcionam como filtros, que nos permitem mudar o ponto de 

vista. A partir deles, observamos o que pode ser feito, quais as 

opções, como podemos criar uma nova realidade, em vez de colo‑

carmos o foco nas limitações que as situações apresentam. Estes 

pressupostos da PNL assentam em curiosidade e criatividade. 

Afinal, as crianças, sobretudo na primeira infância, aprendem 
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rapidamente precisamente por serem curiosas acerca de tudo o 

que as rodeia. Dá ‑me a tua mão. Um, dois, três, salta!

Respeita o modelo do mundo de cada pessoa (somos todos dife‑

rentes). Cada pessoa responde à sua própria perceção da realidade 

e não existem verdades melhores ou piores, apenas diferentes;

O significado da comunicação é a resposta que se obtém. Quando 

alguém recebe/descodifica uma informação/mensagem dife‑

rente da que tivemos intenção de comunicar, é sinal de que a 

mensagem foi descodificada e recebida pelo destinatário. No 

entanto, os outros recebem o que dizemos e fazemos de acordo 

com a sua perceção do mundo, daí que a resposta obtida possa 

ser diferente;

O corpo e a mente influenciam ‑se um ao outro. Corpo, mente e 

emoções são parte de um todo. Os nossos pensamentos afetam 

de imediato a nossa tensão muscular, respiração e sensações. 

Estes, por sua vez, afetam os nossos pensamentos;

O mapa não é o território. Esta é uma metáfora da PNL para 

dizer que as pessoas reagem ao que acreditam ser a realidade e 

não à realidade em si. As palavras que empregamos não são os 

acontecimentos ou os assuntos que representam, são apenas o 

significado que lhes atribuo;

A informação mais importante sobre alguém é o seu comporta‑

mento. Este é a única parte visível de toda a estrutura que está a 

produzir esse resultado. É apenas a ponta visível do icebergue;

 ‑
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O comportamento é transformável e o comportamento atual é 

a melhor escolha que temos neste momento. Todos fazemos  

o melhor que podemos e sabemos a cada momento. E a base é 

sempre a nossa história pessoal e perspetiva sobre a vida;

O comportamento de alguém não é a pessoa. Devemos aceitar 

a pessoa;

Todo o comportamento tem uma intenção positiva. Quando 

procuramos evoluir, cabe ‑nos investigar a necessidade que quer 

ser preenchida e que tantas vezes pode gerar comportamentos 

inadequados. Costumo dar um exemplo que considero delicado, 

mas explícito. Hitler acreditava que podia criar uma «raça perfeita» 

(seja lá isso o que for). Ele acreditava que ia salvar a humanidade 

com esta criação. E sabemos o quão desumana e inqualificável  

se manifestou esta intenção positiva. No entanto, ela está lá. Claro 

que saber que existe uma intenção positiva, não absolve o infrator. 

Mas, ao sabermos isto, sabemos também que podemos isolar a 

intenção positiva e auxiliar os nossos filhos (e a nós mesmos)  

a satisfazerem a mesma intenção de outra forma. 

Todo o comportamento e transformação devem ser avaliados no 

seu contexto e no seu meio (é ou não harmonioso, benéfico para 

mim e para os que me rodeiam). Deve ir ao encontro dos teus 

valores e crenças… 

As pessoas possuem todos os recursos de que necessitam para 

ter sucesso. Não há pessoas sem recursos, há pessoas que — por 

vários motivos — não os usam. Por exemplo, todos nós criamos 

imagens mentais, temos as nossas vozes interiores (às vezes até 
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brincamos e dizemos que temos um anjinho e um diabinho a 

discutirem dentro da nossa cabeça), temos sensações e sentimen‑

tos. Estes são recursos que dispomos, são nossos e que podemos 

utilizar para construir pensamentos positivos, habilidades cria‑

doras e transformar as nossas vidas;

O «sistema» (a pessoa, a organização) com o comportamento 

mais flexível dominará (no bom sentido). Ou seja, quantas mais 

possibilidades de escolha temos, mais conscientes somos; 

Errar não existe, só existe feedback. Não existem fracassos, apenas 

resultados, correções úteis e uma fantástica oportunidade para 

aprender algo que passou despercebido, portanto há sempre 

lugar à aprendizagem;

Resistência é sinal de falta de rapport. Não há crianças e adoles‑

centes de má vontade, há sim comunicadores (pais, educadores, 

etc.) inflexíveis ou que não estão a adequar a comunicação ao 

outro. Conectares ‑te com o teu interlocutor, neste caso com o 

teu filho, é acolher o seu mapa no teu mapa e criar confiança  

a partir do respeito;

Recebemos de volta aquilo em que nos focamos. Onde colocas 

o foco, flui a tua energia. Foca ‑te apenas naquilo que queres e 

garanto que vais ver surgir os resultados que desejas;

As convicções determinam os resultados. Se acreditas que po‑

des, consegues. Se acreditas que não podes, pois não atingirás.  

As nossas crenças influenciam profundamente o nosso compor‑

tamento. São elas que nos motivam e que dão forma àquilo que 
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fazemos. É difícil aprender alguma coisa sem acreditar que ela 

será prazerosa e útil. Lembro sempre a metáfora presente em 

Alice no País das Maravilhas: «“Não posso acreditar!”, disse Alice. 

“Não pode?”, disse a rainha, irritada. “Tente de novo: respire 

profundamente e feche os olhos.” Alice riu. “Não vale a pena 

tentar”, disse. “Não se pode acreditar em coisas impossíveis.” 

“Ouso dizer que você não tem muita prática”, disse a rainha. 

“Quando eu tinha a sua idade, fazia isso durante meia ‑hora por 

dia. Às vezes chegava a acreditar em seis coisas impossíveis antes 

do pequeno  ‑almoço.”»

O estudo que te falo em seguida é o exemplo prático de que 

as nossas crenças são mesmo profecias realizáveis. Foi feito um 

estudo, numa escola, com dois grupos de crianças que apresenta‑

vam o mesmo QI. Ainda assim, os professores foram informados 

que o grupo A apresentava um QI inferior e o grupo B um QI 

mais alto, o que sugere que o grupo A teria menos competência 

e apresentaria um resultado inferior ao grupo B. Apesar de a 

única diferença entre os dois grupos ser na verdade a expetativa 

dos professores (uma crença), o grupo supostamente dotado de 

QI mais alto obteve melhores resultados nos testes.

Perceção é projeção. Por exemplo, tendemos a projetar nas nos‑

sas crianças a nossa própria infância, o que sentimos quando 

tínhamos a mesma idade que elas, e acabamos a viver na ilusão 

de que sabemos o que precisam, o que desejam e quais as suas 

necessidades. Esta tendência impede ‑nos, tantas vezes, de vermos 

quem são elas na realidade; 

Um indivíduo é um aglomerado de «partes», muitas vezes em 

conflito; quando parece que do lado direito tens o «anjinho»  
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e do lado esquerdo o «diabinho», reconheces? Parece que um 

te diz: «A sério que vais deixar que o teu filho faça essa gritaria 

descomunal sem lhe dares um grito?» E a outra vozinha diz ‑te: 

«Ele está a comunicar ‑te algo, descobre qual é a necessidade que 

quer ser preenchida. Amor gera amor.»

Cada pessoa é dona da sua mente e, portanto, dona dos seus 

resultados. És tu quem escolhe os filtros que utilizas — cren‑

ças, valores, decisões —, e podes, por isso, mudá ‑los e alcançar 

resultados significativamente mais poderosos;

As coisas são o que são. Este pressuposto não implica resignação, 

significa apenas que só a partir da aceitação deste facto é que a 

mudança acontece.

Como te disse, aliei a PNL ao Coaching Generativo. Vamos então 

falar sobre isso.

O QUE É COACHING E COACHING GENERATIVO?

Coaching é uma metodologia de desenvolvimento humano que 

acontece numa relação colaborativa construída entre um coach 

(profissional) e um coachee (cliente). A partir de perguntas colo‑

cadas pelo coach e adaptadas à condição da pessoa que está a 

acompanhar, o coachee, de forma consciente, com curiosidade 

e auto ‑observação, começa a ver luz ao fundo do túnel. As res‑

postas são sempre dadas pelo coachee. O foco está na solução. 

A vida não muda sozinha, és tu, o coachee, que deves dar um 
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empurrãozinho. Passo ‑a ‑passo, tudo o que precisas para alcançar 

o que desejas começa a saltitar dentro de ti mesmo, alinhado com 

o que acreditas, com o que queres ver acontecer na tua vida e no 

mundo. E é então que estás pronto para iniciar a caminhada até 

à luz. Pelo caminho vai ‑se desvendando todo um universo de 

infinitas possibilidades. A vida ganha novo e maior significado, 

os sonhos são agora realidade.

O Coaching Generativo é fruto de mais de quarenta anos de 

experiência nas áreas da PNL, terapia, consultoria e coaching,  

o melhor destes mundos foi conciliado numa abordagem abso‑

lutamente nova, que nasce na Califórnia, nos EUA, e cujos pais 

são Robert Dilts e Stephen Gilligan. E que assenta em quê? 

Porquê generativo? 

Na proposta educacional que apresento, a criatividade e a ge‑

nerosidade são rainhas e são também sinónimos de Coaching 

Generativo. Porque é que a criatividade e a generosidade são 

importantes?

Ao praticá ‑las, vais criar resultados nunca antes imaginados 

ou experimentados. Vais viver, num estado de curiosidade e 

presença, uma vida intencional e gerar o que mais desejares ver 

acontecer na tua família (ou em qualquer outro contexto da tua 

vida). Aqui, mais do que terminologias, nomes, conceitos ou 

técnicas, o que te proponho é que sintas!

Sente o que mais ressoa em ti, experimenta e pratica. Sem 

preocupação em seguir roteiros, a não ser o do coração. Coloca 

o teu coração em tudo o que fazes e desfruta da caminhada.  

Sê apenas um ser humano, quando tocares noutra alma humana. 

Conectado contigo e com os teus filhos. É quanto basta. 
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