INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
“Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil. mas zangar-se com a pessoa certa,
na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é
fácil.” Aristóteles
O campo das relações humanas é incrivelmente irrigado de sentimentos e
emoções. Existem pessoas que conseguem lidar com suas emoções, entender o
que sentem e como agir em determinadas situações, no entanto existem
pessoas que não conseguem expressar o que sentem e consequentemente
entender os seus sentimentos. Se uma pessoa não consegue entender o que
sente e o porquê sente ela muito provavelmente terá dificuldades em se
relacionar e possivelmente gerenciar pessoas.
Todo sentimento ou emoção é motivado por algo ou alguém, assim como
Newton apregoava “para toda ação existe uma reação”, entendo que esta
reação pode ser positiva ou negativa, isso depende de como você a interpreta
e principalmente se você se coloca no lugar do outro, analisando como ele vê
a mesma situação e as expectativas que ele tem com relação a esta.
A Inteligência Emocional trata de como utilizar as emoções de maneira
inteligente, orientar seu comportamento e raciocínio afim de que se atinja
melhores resultados com base nas emoções humanas. Segundo o psicólogo
Phd Hendrie Wesinger, autor do livro "Inteligência e Emocional no Trabalho" a
inteligência emocional provém de quatro componentes: a capacidade de
perceber, avaliar e expressar corretamente uma emoção; gerar ou ter acesso
a sentimentos quando eles puderem ajudar a si mesmo ou a
outrem; compreender as emoções e por último, controlar as próprias
emoções para promover o próprio crescimento emocional e intelectual. Já
para o psicólogo Phd Daniel Goleman, autor do livro “Inteligência
Emocional” as habilidades da inteligência emocional que são capazes de nos
fazer controlar nossas emoções são: auto-suficiência; auto-controle;
motivação; como lidar com as emoções dos outros e por fim habilidades
sociais e de relacionamento.
Embora os estudos de ambos sejam diferentes em alguns pontos eles
convergem quanto à necessidade de compreender as emoções, controlar as
emoções, reconhecer as emoções dos outros e usar as emoções em favor de
seus objetivos. Descrevi de acordo com o meu entendimento uma pequena
explanação sobre os itens que acredito serem convergentes dos estudos de
ambos os autores.

Compreendendo suas emoções: Auto Percepção e Autoconhecimento
Tendenciosamente concentramos nossa atenção em nossos pensamentos
conscientes enquanto nossas emoções operam de forma subjetiva e muitas
vezes inconsciente, isso nos leva a não entender com clareza o que estamos
sentindo e o porquê estamos sentindo. Por isso que em determinadas
situações de crise algumas pessoas são tomadas por seus excessos e fazem
coisas que não fariam em condições normais, são conduzidas por suas
emoções, mas não entendem o porquê de ter agido desta forma, pois não
compreendem o que sentem.
Nossas emoções normalmente estão associadas aos nossos valores e objetivos,
aquilo que nos impulsiona na vida, não adianta nesse caso se enganar com o
que sente, se seu objetivo não estiver em concordância com os seus valores
você tenderá a se sentir frustrado. Por isso é importante entender a causa de
suas emoções e como elas impactam em todos os âmbitos de sua vida. Avalie
seus pontos fortes e fracos com franqueza, associe suas emoções a eles e
entenda como eles influenciam em suas ações, estabeleça metas de curto,
médio e longo prazo para que consiga melhorar e lidar com sentimentos que
você têm de você mesmo, sua autoestima e auto motivação e também os
sentimentos que você tem com relação aos outros a sua volta.
Controlando suas emoções
A capacidade de controlar suas emoções e impulsos principalmente em
momentos difíceis e sob pressão é muito importante. A velocidade com que as
coisas acontecem hoje é muito rápida, por isso somos constantemente
cobrados por mudanças e adaptação, muito mais, é claro, no meio
empresarial que exige que o profissional se antecipe a estas rápidas
mudanças, sendo esta então hoje uma das competências mais procuradas nos
profissionais juntamente com resiliência e capacidade de lidar com mudanças,
imprevistos e problemas rapidamente.
As emoções podem dizer muito do que você esta sentindo, por exemplo, uma
explosão de raiva no trabalho pode significar que você esteja se sentindo
sobrecarregado por ter tarefas demais a fazer, sendo assim é necessário que

você entenda o porquê das emoções que sente e que consiga controlar seus
sentimentos e ansiedades, pois desta forma o cérebro conseguirá trabalhar
com tranquilidade e você terá domínio sobre si mesmo. No mundo em que
vivemos hoje é muito importante que saibamos como lidar com mudanças
radicais e imprevistas, lidar com várias solicitações ao mesmo tempo e
surpresas, numa empresa a capacidade de lidar com as mudanças causadas
pelo mercado é um fator não só de sucesso, mas de sobrevivência
Controlando suas emoções você demonstra confiança, fazendo com que os
outros sintam que podem contar com você, indiretamente você começa a se
envolver com as pessoas e elas passam a te seguir, se você tiver pró atividade
para resolver ou para ajudar as pessoas a resolverem seus problemas cada vez
mais às pessoas te verão como um líder. Nunca se desespere frente a uma
situação difícil, sempre analise a situação e foque em resultados positivos,
enxergando cada problema como uma oportunidade de melhoria.
Um dos problemas mais sérios quando falamos de sentimento é a
ansiedade. A ansiedade está relacionada à maneira como as pessoas
imaginam o que ainda irá acontecer, este é um processo normal dos seres
humanos, tentarem prever o que irá acontecer para tentar se antecipar e até
mesmo como saber como agir em determinadas situações, este processo pode
gerar medo, alegria ou dor por antecipação, pessoas que têm este sentimento
muito acentuado e em várias áreas de sua vida têm problemas para controlar
esses sentimentos e sofrem pelo excesso. Ansiedade é diferente de
planejamento, planeje com cautela, avalie possibilidades, mas não se estresse
com imprevistos, deixe que as coisas aconteçam, apenas acompanhe e ao
longo do caminho se mantenha atualizado e preparado para a situação.
Reconhecendo as emoções dos outros
Depois que conseguimos entender os nossos próprios sentimentos temos que
tentar compreender também o que o outro está sentindo e como ele pode
estar interpretando a mesma situação, pois cada pessoa tem uma percepção
diferente, uma maneira de pensar e agir condicionada a sua experiência de
vida que pode ser diferente da nossa. A capacidade de entender e se colocar
no lugar do outro se chama empatia e esta é fundamental para que
entendamos o outro e consigamos o que queremos ou precisamos dele, com
base nas expectativas que ele também tem de você, afim de que se atinja
resultados positivos para ambos. As pessoas enquanto falam também se
comunicam com o corpo e por expressões, sendo assim é possível descobrir
como a pessoa esta se sentindo com relação a você pela durante uma
conversa ou negociação pela observação.
Reconhecer as necessidades do outro significa ouvi-lo demonstrando que
entendemos e que nos preocupamos com o que ele tem a dizer, incluindo e
envolvendo a pessoa, ajudando-o, dando-lhe sugestões, expressando
francamente, agindo com segurança e firmeza com base em fatos e verdades,
de maneira receptiva e positiva.
Usando as emoções ao seu favor
É importante entender que as reações emocionais são produto de nossos
próprios pensamentos, atitudes e reações físicas. Nossas avaliações cognitivas,
alterações fisiológicas atos de excitação, atitudes ou tendências de ação
devem trabalhar juntos para que nós tenhamos o total controle de nós
mesmos e consigamos em nossa mente compreender a situação, todos os

fatores envolvidos e como usá-los ao nosso favor. As emoções são processos
mentais não conscientes e que visam criar estados de prontidão para alguma
ação, por isso o mais importante é primeiro pensar para depois agir.
Para usarmos as emoções a nosso favor precisamos lembrar que as emoções
são contagiosas, podemos então nos deixar contagiar por emoções positivas e
saber contagiar os outros com elas, ou o contrário, nos deixar contagiar por
emoções negativas e contagiar as pessoas com elas, temos também a
capacidade de ler as emoções dos outros e transmitir emoções
silenciosamente. Sendo assim podemos persuadir e influenciar as pessoas no
intuito de construir um consenso positivo ou negociação “ganha-à-ganha”.
Podemos elencar como fator imprescindível a capacidade de se comunicar de
forma objetiva, eficaz, clara, tratar com segurança e tranquilidade pontos
delicados, demonstrar franqueza e abertura ao outro, no intuito de lidar com
facilidade tensões e gerenciar conflitos.
Verdadeiros líderes conseguem com facilidade compreender seus liderados e
suas expectativas, utilizando esse conhecimento a seu favor para que atinjam
com suas potencialidades os resultados esperados, os envolvendo para que
deem o melhor de si e que se sintam felizes e reconhecidos por isso.
Dentro desse contexto acredito que qualquer pessoa consegue com um pouco
de esforço, experiência, técnica, disciplina e conhecimento lidar com as
emoções e atingir bons resultados em todos os relacionamentos. Muitas
pessoas não conseguem entender suas emoções e canalizá-las para um
objetivo, você que tem essa habilidade é responsável por mostrar-lhes o
potencial que elas têm, seja no trabalho, na vida pessoal, no âmbito familiar,
escolar ou em qualquer outro lugar, desenvolver outras pessoas também é
uma característica de uma pessoa emocionalmente inteligente. O ser humano
sempre busca o equilíbrio e no campo emocional é da mesma forma, o ideal é
que consigamos balancear as emoções que sentimos para que isso seja
facilmente controlado para o bem. Em seu livro Goleman diz que seu objetivo
não é afirmar que a inteligência ou a razão deve ficar sobre o controle das
emoções, mas que as emoções devem ser controladas pela razão para um
objetivo e isto sim é usar as emoções de forma inteligente.
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