
 

 ABORDAGEM INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 
 

 
 
Até pouco tempo atrás o sucesso de uma pessoa era avaliado pelo raciocínio lógico, 
habilidades matemáticas e espaciais (QI). 
 
Daniel Goleman, psicólogo norte-americano, PhD pela Universidade de Harward, 
retoma uma nova discussão sobre o assunto em seu livro Inteligência Emocional 
(1995). Apresenta o conceito de inteligência emocional como o maior responsável 
pelo sucesso ou insucesso das pessoas. 
 
A maioria das situações de trabalho é envolvida por relacionamentos entre as 
pessoas. Dessa forma, pessoas com qualidades de relacionamento humano, como 
afabilidade, compreensão, gentileza têm mais chances de obter o sucesso. 
 
Esse autor parte do pressuposto de que os seres humanos agem motivados mais 
pelas emoções (Q.E) do que pela razão (Q.I). Em outras palavras, os valores, as 
crenças e as tomadas de decisões dependem mais de fatores internos, emotivos, do 
que racionais. Quando acontece algo a reflexão, normalmente, vem depois do ato 
consumado, do impulso mais imediato, do instinto. 
 
Baseado em extensas pesquisas observou que a inteligência emocional (batizada de 
Q.E. pelo autor) pesa duas vezes mais que o Q.I. e as aptidões inatas na conquista 
de bons resultados profissionais. Isto quer dizer que não basta possuir um Q.I. acima 
da média, ou simplesmente manifestar uma habilidade incomum, como garantia de 
sucesso. É muito mais importante saber gerenciar emoções, promover cooperação e 
ambiente de harmonia entre as pessoas com quem se trabalha, tomar decisões 
adequadas, desenvolver o autoconhecimento (de si e daqueles com quem se 
relaciona) e ter empatia pessoal. Nesta perspectiva, a intuição conta e é fundamental 
nas tomadas de decisões. 
 
Dessa forma, a inteligência emocional está relacionada a habilidades tais como 
motivar a si mesmo e persistir diante de frustrações; controlar impulsos, canalizando 
emoções para situações apropriadas; praticar gratificação prorrogada; motivar 
pessoas, ajudando-as a liberarem seus melhores talentos, e conseguir seu 
engajamento aos objetivos de interesses comuns. 



 

  

 
Segundo Goleman (1995), o centro nervoso de nossa inteligência emocional é a 
amígdala, localizada na base do cérebro. É justamente aí que se processam as 
reações de sobrevivência, armazenadas desde épocas primitivas por uma espécie 
de “memória emocional”. Daniel Goleman, em seu livro (1995), mapeia a inteligência 
emocional em cinco áreas de habilidades, ou seja, considera que o sujeito apresenta 
inteligência emocional se é capaz de utilizar as seguintes habilidades: 
 
1. Auto-Conhecimento Emocional - reconhecer um sentimento enquanto ele 
ocorre. 
 
2. Controle Emocional - habilidade de lidar com seus próprios sentimentos, 
adequando-os à situação. 
 
3. Auto-Motivação - dirigir emoções a serviço de um objetivo é essencial para 
manter-se sempre em sua busca. 
 
4. Reconhecimento de emoções em outras pessoas. 
 
5. Habilidade em relacionamentos interpessoais. 
 
Na utilização da inteligência emocional nas relações de trabalho conta mais a 
“competência social” (controle das emoções, confiabilidade, estabilidade, disciplina, 
colaboração, autenticidade, ética, responsabilidade), do que propriamente a 
“competência técnica”. O segredo está em saber adaptar-se aos mais diversos 
contextos e situações, e não perder o controle nos momentos mais difíceis. 
 
Utilizar bem a inteligência emocional, segundo Goleman, é ter habilidade para o 
trabalho em equipe, estabelecendo redes sociais e construindo relacionamentos, 
mesmo entre pessoas de características temperamentais diferentes. Isso implica o 
exercício constante do diálogo e da auto-análise e a humildade em reconhecer os 
próprios limites, não hesitando em dividir os problemas. 
 
O conceito de inteligência emocional pode ser útil tanto no ambiente profissional 
quanto no cotidiano, nas relações pessoais, na escola. O grande problema, aponta 
Goleman, é que estudos recentes demonstram que há uma queda significativa nos 
Estados Unidos do uso desse conceito entre os adolescentes. Claro que não se 
pode generalizar, mas, se cruzarmos este dado com as manifestações de violência 
praticadas por jovens que decidem fuzilar impiedosamente os colegas na escola, 
pode-se traçar um panorama assustador de uma crise emocional que se aproxima. 
 
Importância das emoções: sobrevivência, tomadas de decisão, ajuste de 
limites, comunicação, união. 
 
Princípio da Educação Emocional 
 
A infância modificou-se muito nos últimos anos, o que vem dificultar ainda mais o 
aprendizado afetivo. Os pais e os professores devem ocupar o papel de 
preparadores emocionais, devem ensinar aos filhos/alunos estratégias para lidar 
com os altos e baixos da vida. Devem aproveitar os estados de emoçaõ dos alunos, 



 

  

para ensiná-los a lidar com eles e ensiná-los a torna-se uma pessoa humana. O 
receio de produzir crianças reprimidas está gerando uma quantidade muito grande 
de crianças mal educadas e emocionalmente menos aptas. 
 
Para que se tornem preparadores emocionais aqueles pais que ainda não o são, 
Gottman (1996) propõe cinco passos: 
 
• Perceber as emoções das crianças e as suas próprias; 
• Reconhecer a emoção como uma oportunidade de intimidade e orientação; 
• Ouvir com empatia e legitimar os sentimentos da criança; 
• Ajudar as crianças a verbalizar as emoções; 
• Impor limites e ajudar a criança a encontrar soluções para seus problemas. 
 
Embora os pais tenham papel fundamental na educação emocional dos filhos, 
algumas iniciativas em escolas têm-se mostrado positivas, treinando professores 
para tal missão. 
 
Cabe, portanto, à escola investir menos esforços em medir conhecimentos (as 
notas) e mais tempo e enfoque na aprendizagem; compartilhar responsabilidades 
com seus alunos; investir nas tecnologias modernas de ensino; identificar e 
promover talentos individuais; promover reciclagem permanente de professores; 
enfatizar atividades em grupo; enfatizar a criatividade de cada aluno; ensinar ao 
aluno como aprender. 
 


