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RESUMO

As organizações enfrentam dificuldades no que se refere a estabelecer
relacionamentos

interpessoais

devido

à

complexidade

em

compreender

o

comportamento dos seres humanos. Este estudo teórico visa descrever o conceito
de inteligência emocional, apresentar as influências que as emoções exercem sobre
as reações dos indivíduos e como o domínio de tal competência contribui
positivamente para se estabelecer bons relacionamentos de modo a facilitar a
resolução de conflitos, bem como comprovar ser possível desenvolver esta
habilidade e aplicá-la no cotidiano das organizações gerando resultados positivos.

Palavras-chave: Inteligência Emocional; Comportamento; Conflitos.

ABSTRACT

Organizations have difficulties with regards to establish due to the complexity
interpersonal relationships to understand the behavior of the humans. This
theoretical study aims at describing the concept of Emotional Intelligence, presenting
the influences that emotions have on the reactions and how this domain contributes
positively to establish good relationships, in order to facilitate conflict resolution.
Finally, we intend to present how to develop emotional intelligence and apply it in
routine organizations, generating positive results.

Keywords: Emotional Intelligence, Behavior, Conflicts.

RESUMEN

Las organizaciones tienen dificultades con respecto a establecer las relaciones
interpersonales debido a la complejidad para entender el comportamiento de los
seres humanos. Este estudio teórico tiene como objetivo describir el concepto de
Inteligencia Emocional, la presentación de las influencias que las emociones tienen
en las reacciones de los individuos y cómo el dominio de ese contribuye
positivamente a establecer buenas relaciones con el fin de la resolución de
conflictos. Por último, tenemos la intención de presentar la forma de desarrollar la
inteligencia emocional y aplicarlo en las organizaciones, generando resultados
positivos.

Palabras-clave: Inteligencia Emocional, Comportamiento, Gestión Organizacional.
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1. INTRODUÇÃO

O ser humano é considerado por muitos pesquisadores como um ser complexo. É
também socializado, dotado de inteligência e emoções que se correlacionam ditando
e influenciando diretamente seu comportamento e seus relacionamentos.
A inteligência varia de acordo com as crenças e culturas de cada sociedade, que
está sujeita a modificações conforme o desenvolvimento do ser humano que dela faz
parte.
As emoções são manifestações do organismo a estímulos recebidos, gerados pelo
ambiente e estão relacionadas ao que o alegra, entristece, motiva.
A sociedade e as organizações, durante muito tempo, acreditaram que o domínio
das habilidades cognitivas era o que bastava para que os seres humanos fossem
brilhantes e de sucesso, neste cenário, as emoções deveriam ser totalmente
ignoradas.
Porém, com o passar do tempo, habilidades pessoais passaram a ser valorizadas,
as emoções passaram a ser consideradas fatores que influenciam diretamente o
comportamento e o desempenho das pessoas nas organizações tanto positiva
quanto negativamente.
A Inteligência Emocional consiste na junção destas duas habilidades humanas,
cognitiva e perceptiva, e proporciona a quem a desenvolve a capacidade de lidar
com as emoções, no que se refere a si próprio e a outros indivíduos, formas de
aprimorar os relacionamentos humanos, favorecendo o trabalho cooperativo nas
organizações de maneira eficiente.
Atualmente percebe-se a dificuldade encontrada em se estabelecer relacionamentos
francos, com confiança e respeito mútuo. Isto faz com que emoções negativas se
agravem e tendem a tornar as relações humanas cada vez mais raras. Porém,
quando as relações são bem estabelecidas, o indivíduo sente-se bem consigo
mesmo e deixa transparecer este estado emocional ao se relacionar com os demais.
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O indivíduo interage constantemente com o meio em que vive e com seus
semelhantes. Embora as relações sejam fundamentais para o desenvolvimento
humano nem sempre fluem de maneira harmoniosa.
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2. INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

A inteligência e as emoções são características exclusivas dos seres humanos,
ambas se fazem presentes em todas as esferas de relacionamentos. Cada indivíduo
as vivencia de maneira distinta, enquanto alguns se deixam dominar pelas emoções
outros conseguem dominá-las e agem pela razão e há também os que conseguem
combinar inteligência e emoção fazendo uso do que denominamos de Inteligência
Emocional.
Os psicólogos, John Mayer da Universidade de Hampshire e Peter Salovey, de Yale,
são considerados os pioneiros no estudo sobre Inteligência Emocional e criadores
de tal expressão em 1993. De acordo com a teoria de Salovey e Mayer1, a
Inteligência Emocional é a capacidade que se tem em entender e expressar emoção
semelhante ao pensamento e fazer uso dela em conjunto com a razão, bem como
manter um meio termo entre eles e regulando-os em si e nos outros.
Em 1995, após a publicação do livro “Inteligência Emocional: a teoria que define o
que é ser inteligente” de Daniel Goleman, este tema se disseminou atingindo
proporções globais. Esta teoria se opõe à ideia de que o QI (coeficiente de
inteligência) seja o determinente para o sucesso profissional e que este componente
seja transferido pela carga genética das pessoas.
Segundo Weisinger et al. (2001, p.14):

A inteligência emocional é simplesmente o uso inteligente das emoções isto é, fazer intencionalmente com que suas emoções trabalhem a seu
favor, usando-as como uma ajuda para ditar seu comportamento e seu
raciocínio de maneira a aperfeiçoar seus resultados.

A Inteligência Emocional consiste na capacidade de gerir bem as emoções em si
próprio, e compreender quando manifestadas nos outros, dando a devida atenção às
1

Disponível
em
<http://www.latec.ufrj.br/desenvolvimentopessoal/index.php?option=com_content&view=article&id=57:
inteligencia-emocional-social-e-interpessoal&catid=35:artigos&Itemid=100055>. Acesso em 16 de
jan.2012.
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mesmas ressaltando sua existência e as influências que exercem sobre o
comportamento humano. Por intermédio dela é possível direcionar o comportamento
e o raciocínio do indivíduo a fim de se obter resultados positivos e estabelecer bons
relacionamentos.
Goleman (2008, p.80) afirma que:

Quando as emoções são sufocadas, geram embotamento e frieza; quando
escapam ao nosso controle, extremadas e renitentes, tornam-se
patológicas, tal como ocorre na depressão paralisante, na ansiedade que
aniquila, na raiva demente e na agitação maníaca.

Algumas pessoas possuem enorme dificuldade em manifestar e descrever seus
sentimentos, tal característica é denominada pela Psicologia como alexitimia, do
grego, a (ausência), léxis (palavra) e thymós (emoção)2. Os alexitímicos sentem-se
confusos quando outras pessoas comentam sobre seus sentimentos ou quando
instigam que estes falem sobre suas emoções por não as compreender e não
conseguir as definir em palavras, embora as sintam. Quando o indivíduo sufoca suas
emoções, por não conhecê-las ou por decidir ignorá-las, tende a se tornar frio em
relação a si mesmo e em relação aos sentimentos alheios e dificilmente se
relacionará bem com seus semelhantes.
Paul Ekman (apud Goleman, 2008, p. 134) descreve que a maneira como as
pessoas expressam seus sentimentos seguem regras de exibições e as classificam
em três tipos básicos que consiste em:
- Minimizar a expressão que determinadas emoções geram a fim de reduzir sua
intensidade e sua duração.
- Exagerar o que se sente gerando muitas vezes descontrole emocional, ou seja, o
indivíduo não consegue dominar por não compreendê-las ficando subordinado às
mesmas.

2

GOLEMAN, Daniel (2008, p. 74).
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- Substituir um sentimento pelo outro. Tais regras são moldadas de acordo com o
comportamento preestabelecido pela cultura e ambiente em que cada pessoa está
inserida.
Com base nos estudos de Mayer e Salovey (apud Weisinger, 2001, p.15), as
experiências contribuem para que habilidades e aptidões emocionais sejam
desenvolvidas, afirmam ainda que são inúmeros os fatores em que se baseia a
Inteligência Emocional, dentre eles:






A capacidade de perceber, avaliar e expressar corretamente a emoção;
A capacidade de gerar ou ter acesso a sentimentos quando eles
puderem facilitar a compreensão de si próprio ou de outrem;
A capacidade de compreender as emoções e o conhecimento derivado
delas;
A capacidade de controlar as próprias emoções para promover o
crescimento emocional e intelectual.

O domínio desta inteligência contribui para o crescimento emocional do indivíduo e
possibilita

ao

mesmo

expressar-se

corretamente

e

compreender

quando

manifestadas pelos outros a fim de usá-las para melhor relacionar-se.
Salovey e Mayer (apud Goleman, 2008, p. 66-67) afirmam que a Inteligência
Emocional está relacionada com cinco domínios principais, são eles:

1.
2.
3.
4.
5.

Conhecer as próprias emoções.
Lidar com as emoções.
Motivar-se
Reconhecer as emoções nos outros.
Lidar com relacionamentos.

Conhecer as emoções se dá a partir da autoconsciência, através dela é possível que
o indivíduo reconheça quando e quais os motivos que desencadeiam determinadas
emoções de modo a não permitir que estas dominem seu comportamento.
Lidar com as emoções consiste na capacidade de administrar os sentimentos que
influenciam negativamente o comportamento do indivíduo em qualquer contexto,
inclusive em uma organização e sua participação em grupos a fim de potencializar
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seu desempenho com base em suas motivações, ou seja, nos motivos que os
direcionam para suas ações.
A Inteligência Emocional possibilita ao indivíduo reconhecer as emoções quando
manifestadas por si mesmo e por outrem, contribuindo desta maneira, para que os
relacionamentos interpessoais satisfaçam as necessidades sociais dos mesmos e
que também contribua para o bom desempenho destes nas organizações em que
atuam. O controle emocional gerado não é considerado como repressão dos
sentimentos e sim um domínio sobre os mesmos de modo a direcioná-los para que
trabalhem a favor do indivíduo e não o contrário.
Paula (2005, p.28) define inteligência emocional como “expressão que designa o
nosso potencial para fazer uso de nossas habilidades e transformá-las em
competências, que por sua vez, se traduzem em resultados”. Com base em tal
definição podemos afirmar que a Inteligência Emocional tende a contribuir para o
aperfeiçoamento

das

potencialidades

humanas

a

fim

de

canalizar

suas

competências gerando resultados positivos para quem faz uso da mesma.
As emoções são comuns a todos, identificá-las e reconhecê-las é de grande valia
para melhor compreender os motivos pelos quais os indivíduos se comportam diante
das mais variadas situações que desencadeiam as mesmas, contribui também para
estabelecer uma comunicação eficiente regulando o comportamento de acordo com
as normas pré-estabelecidas para um convívio social adequado favorecendo as
relações humanas.
Dentro das concepções de Goleman (2007), o ser humano possui duas mentes, a
que raciocina – mente racional -, capaz de fazer com que reflitamos sobre
determinada situação e a que sente – mente emocional -, na maioria das vezes
ilógica, impulsiva, e que ambas se correlacionam com os mais distintos
pensamentos, interferindo tanto no estado psicológico, quanto fisiológico.

2.1 EMOÇÕES
As emoções são características próprias dos seres humanos, elas são responsáveis
pela sobrevivência e evolução dos mesmos3. São elas que dão sentido à vida,
3

RYBACK (2004 p. 65).

19

estabelecem as preferências de cada um, valorizam os acontecimentos e
experiências vivenciadas, tornam os relacionamentos interpessoais complexos,
auxiliam nas tomadas de decisões – sem elas seria um dilema opinar desde as
coisas mais simples até as mais complexas, por exemplo, continuar ou trocar de
emprego, pois a razão forneceria pontos positivos e negativos relacionados às
opções cogitadas gerando certo impasse.
O autor Ryback (2004, p.64) escreve que “nossos ancestrais pré-históricos usavam
suas emoções: usavam o medo para sobreviver, a alegria para criar laços afetivos, a
raiva para ajudar a defender seus territórios (física e psicologicamente) e o amor
para procriar.”
As emoções são manifestadas em resposta aos estímulos recebidos pelo organismo
através dos cinco sentidos – tato, olfato, faro, paladar e visão -, e atua como força
motivadora que direciona o mesmo a agir diante de impasses e situações que
exigem soluções imediatas.
Utilizando a ideia de Stemme (2004, p.24):

As emoções não surgem apenas a partir da individualidade de um
organismo, mas se dirigem a uma sociedade. As pessoas riem de modo
diferente quando estão num grupo alegres ou sozinhos no quarto. As
emoções não são iguais em todas as partes do mundo, pois variam de
cultura para cultura. Na China, por exemplo, as pessoas não demonstram
suas verdadeiras emoções.

As emoções estão diretamente relacionadas ao ser humano, ao ambiente e aos
grupos aos quais pertence (Bergamini, 1998, p.25), ou seja, sua manifestação e
intensidade variam de acordo com a percepção e cultura em que o indivíduo está
inserido.
Dentro das concepções de Paul Ekman (apud Goleman, 1999, p.83-85), algumas
emoções, como medo, ira, tristeza e alegria são básicas e tidas como universais por
serem reconhecidas através das manifestações fisionômicas, pela maioria das
pessoas - independente de suas culturas. Tal definição não se baseia em um
julgamento particular, e sim em como a maioria das pessoas associa uma emoção
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específica as expressões faciais percebidas. Entretanto, para afirmar qual emoção
uma pessoa está vivenciando é necessário analisar vários fatores e não somente se
basear nas informações sensoriais geradas por suas expressões faciais, estas
poderiam nos direcionar a um grande equívoco, visto que é preciso se atentar a três
possibilidades: uma expressão pode não ter sentimento, um sentimento pode não ter
uma expressão ou uma expressão pode não ser pura.
Pesquisas realizadas afirmam que as primeiras emoções manifestadas pelos
indivíduos são felicidade, tristeza, raiva e medo, e vão se aprimorando de acordo
com que o cérebro vai se desenvolvendo, por exemplo, as emoções sociais como o
embaraço e a vergonha são manifestadas por volta dos cinco anos de idade, já
outras mais complexas, como as culpas surgem apenas mais tarde. São inúmeras
as emoções que uma pessoa pode sentir todas elas contribuem para o
desenvolvimento do indivíduo. São as oscilações emocionais ora positivas, ora
negativas que contribuem efetivamente para tal feito.
Goleman (2007, p. 303) afirma que “emoção se refere a um sentimento e seus
pensamentos distintos, estados psicológicos e biológicos, e uma gama de
tendências a agir”. As emoções em sua maioria são agravadas ou desarmadas
conforme

a

pessoa

direciona

seus

pensamentos,

quanto

mais

estimular

determinadas emoções mais intensamente elas serão vivenciadas e maior será a
influência que estas gerarão sobre o comportamento humano.
Com base no estudo de Goleman (2008, p.303), embora não se tenha chegado a
nenhuma conclusão que comprove quais emoções são primárias e quais se
originam destas, se é que existe tal classificação, alguns teóricos classificam a
família das emoções da seguinte maneira:

 Ira: fúria, ressentimento, raiva, exasperação, indignação, vexame,
acrimônia, animosidade, aborrecimento, irritabilidade, hostilidade e,
talvez no extremo, ódio e violência patológica.
 Tristeza: sofrimento, mágoa, desânimo, desalento, melancolia,
autopiedade, solidão, desamparo, desespero e, quando patológica,
severa depressão.
 Medo: ansiedade, apreensão, nervosismo, preocupação, consternação,
cautela, escrúpulo, inquietação, pavor, susto, terror e, como
psicopatologia, fobia e pânico.
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 Prazer: felicidade, alegria, alívio, contentamento, deleite, diversão,
orgulho, prazer sensual, emoção, arrebatamento, gratificação,
satisfação, bom humor, euforia, êxtase e, no extremo, mania.
 Amor: aceitação, amizade, confiança, afinidade, dedicação, adoração,
paixão, ágape.
 Surpresa: choque, espanto, pasmo, maravilha.
 Nojo: desprezo, desdém, antipatia, aversão, repugnância, repulsa.
 Vergonha:
culpa,
vexame,
mágoa,
remorso,
humilhação,
arrependimento, mortificação e contrição.

Quando a emoção consegue ser definida em palavras, esta deixa de dominar o
comportamento do indivíduo.
Outra abordagem sobre esta questão vem do autor Krech (apud Bergamini, 1998,
p.25), segundo ele as emoções são classificadas como:

1. Emoções primárias: alegria, medo, cólera, pesar.
2. Emoções referentes à estimulação sensorial: dor, náusea, aversão,
prazer.
3. Emoções ligadas à auto-estima: vergonha, orgulho, culpa.
4. Emoções ligadas a outras pessoas: amor, ódio, piedade.
5. Emoções contemplativas: humor, beleza, admiração.
6. Disposições: tristeza, angústia, entusiasmo.

Os sentimentos podem ser manifestados tanto internos quanto externamente como,
por exemplo, quando estamos ansiosos ou apreensivos e temos a sensação de frio
na barriga–manifestação interna, ou quando estamos com raiva e rangemos os
dentes – manifestação externa.
Goleman (2007, p.32-33) afirma que “diferentes tipos de emoção preparam o corpo
para diferentes tipos de respostas”. Abaixo podemos observar algumas respostas
comuns do corpo humano diante de algumas emoções:

 Na raiva, o sangue flui para as mãos, tornando mais fácil sacar uma arma ou
golpear o inimigo; os batimentos cardíacos aceleram-se e uma onda de
hormônios, a adrenalina, entre outros, gera uma pulsação, energia
suficientemente forte para uma atuação vigorosa.
 No medo, o sangue corre para os músculos do esqueleto, como os das
pernas, facilitando a fuga; o rosto fica lívido, já que o sangue lhe é subtraído
(daí dizer-se que alguém ficou “gélido”). Ao mesmo tempo o corpo imobilizase, ainda que por um breve momento, talvez para permitir que a pessoa
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considere a possibilidade de, em vez de agir, fugir e se esconder. Circuitos
existentes nos centros emocionais do cérebro disparam a torrente de
hormônios que põe o corpo em alerta geral, tornando-o inquieto e pronto
para agir. A atenção se fixa na ameaça imediata, para melhor calcular a
resposta a ser dada.
A sensação de felicidade causa uma das principais alterações biológicas. A
atividade do centro cerebral é incrementada, o que inibe sentimentos
negativos e favorece o aumento da energia existente, silenciando aqueles
que geram pensamentos de preocupação. Mas não ocorre nenhuma
mudança particular na fisiologia, a não ser uma tranquilidade, que faz com
que o corpo se recupere rapidamente do estimulo causado por emoções
perturbadoras. Essa configuração dá ao corpo um total relaxamento, assim
como disposição e entusiasmo para a execução de qualquer tarefa que
surja e para seguir em direção a uma grande variedade de metas.
O amor, os sentimentos de afeição e satisfação sexual implicam estimulação
parassimpática, o que se constitui no oposto fisiológico que mobiliza para
“lutar-ou-fugir” que ocorre quando o sentimento é de medo ou ira. O padrão
parassimpático, chamado de “resposta de relaxamento”, é um conjunto de
reações que percorre todo o corpo, provocando um estado geral de calma e
satisfação, facilitando a cooperação.
O erguer das sobrancelhas, na surpresa, proporciona uma varredura visual
mais ampla, e também mais luz para a retina. Isso permite que obtenhamos
mais informação sobre um acontecimento que se deu de forma inesperada,
tornando mais fácil perceber exatamente o que está acontecendo e
conceder o melhor plano de ação.
Em todo o mundo, a expressão de repugnância se assemelha e envia a
mesma mensagem: alguma coisa desagradou ao gosto ou ao olfato, real ou
metaforicamente. A expressão facial de repugnância – o lábio superior se
retorcendo para o lado e o nariz enrugando ligeiramente – sugere, como
observou Darwin, uma tentativa primeva de tapar as narinas para enviar um
odor nocivo ou cuspir fora uma comida estragada.
Uma das principais funções da tristeza é a de proporcionar um ajustamento a
uma grande perda, como a morte de alguém ou uma decepção significativa.
A tristeza acarreta uma perda de energia e de entusiasmo pelas atividades
da vida, em particular por diversões e prazeres. Quando a tristeza é
profunda, aproxima-se da depressão, a velocidade metabólica do corpo fica
reduzida. Esse retraimento introspectivo cria a oportunidade para que seja
lamentada uma perda ou uma frustração, para captar suas consequências
para a vida e para planejar um recomeço quando a energia retorna. É
possível que essa perda de energia tenha tido como objetivo manter os
seres humanos vulneráveis em estado de tristeza para que permanecessem
perto de casa, onde estaria em maior segurança.

As pessoas tornam-se vulneráveis a ter um ataque de raiva diante de situações que
lhe seja percebida como ameaça tanto à sua integridade física quanto à integridade
moral, a dignidade, a auto-estima. Segundo Benjamin Franklin (apud Goleman,
2008, p.83) “a raiva nunca é sem motivo, embora raramente seja um bom motivo”. A
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raiva tende a influenciar o indivíduo a aderir a um comportamento violento,
grosseiro.
Fazer com que as emoções negativas sejam compreendidas não é simples, porém é
importante que, ao fazer uso inteligente das mesmas o indivíduo consiga converter
uma situação em que há um desajuste emocional de modo a diminuir o grau de
tensão gerado para que as medidas tomadas lhe proporcionem experiências que
favoreçam o desenvolvimento pessoal e / ou profissional.
Weinsinger (2001, p. 46) afirma que o sistema emocional é composto pelo
pensamento, avaliações cognitivas, alterações fisiológicas, atitudes e tendência para
agir que se interagem e precisam trabalhar juntas para aperfeiçoar o desempenho e
eficiência do mesmo. O descontrole emocional leva o indivíduo a agir por impulso
diante daquilo que gerou o mesmo e, quando isto acontece às emoções passam a
dominar o comportamento do mesmo sem medir as consequências, age somente
com o objetivo de se livrar de determinada situação e, na maioria das vezes quando
passa esta sensação a tendência é que o indivíduo se arrependa do comportamento
aderido.
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3. O INDIVÍDUO

O ser humano, já foi apresentado neste trabalho, como um ser complexo devido ao
fato de possuir características peculiares que nem sempre são compreendidas pelos
demais, e também social, ou seja, necessita do convívio com outrem para satisfazer
suas necessidades pessoais, que sozinho seriam impossíveis de serem supridas.
Embora algumas características sejam individuais, outras são semelhantes por
serem oriundas da natureza humana, independente da crença, cultura e ambiente
em que cada indivíduo está inserido.
Segundo Bergamini (1998, p.19), são dois os principais motivos pelos quais os seres
humanos apresentam características únicas, como podemos observar a seguir:

 Primeiro porque já nasceram diferentes umas das outras. São as chamadas
variáveis inatas, responsáveis por o indivíduo como é desde o momento em
que nasce.
o Inata: é uma palavra cujo significado é: nascido com, o que inclui,
portanto, características tanto de origem hereditária como as
adquiridas no útero materno, na determinação da bagagem
constitucional, com a qual o indivíduo nasce.
 Segundo: porque passam ao longo do tempo por experiências de vida
diferentes. São as chamadas variáveis adquiridas, responsáveis pela
modelagem da bagagem constitucional, numa estrutura de personalidade
com feições únicas em cada indivíduo.

As características inatas são aquelas herdadas pelo indivíduo geneticamente, ou
seja, características físicas e aquelas que podem ser observadas em toda a
linhagem humana que compreende as emoções à capacidade perceptiva e
personalidade.
As características adquiridas são aquelas que influenciam o comportamento e a
personalidade do ser humano ao longo de toda sua vida, de acordo com as
experiências vivenciadas, sua interação com o ambiente físico e social, diferindo uns
dos outros, isto mesmo quando forem geneticamente iguais como no caso de serem
gêmeos, pelo fato de que mesmo que possuam certa equidade em suas
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características inatas, responderão aos estímulos recebidos de forma individual. A
figura a baixo apresenta os fatores que influenciam a formação da personalidade:

Figura 1. Fatores de impacto na formação da personalidade
Fonte: Macêdo (2007. p. 22).

A partir do nascimento, a base da personalidade do indivíduo começa a ser formada,
influenciada de acordo com a cultura, crenças, ambiente em que está inserido. Estas
características em conjunto com as emoções naturais servem de base para
desenvolver a percepção. Através dela é possível perceber a si mesmo e os outros
com quem interage de acordo com os estímulos recebidos pelo meio em que vive.
Pesquisas afirmam que a estrutura básica da personalidade é formada na infância,
pois é nesta fase que o ser humano está mais vulnerável aos estímulos sociais que
recebe, de modo a influenciar o desenvolvimento do indivíduo e sua socialização,
agregando assim, uma capacidade perceptiva singular.
Savoia (1989, p.22) afirma que tanto os motivos inatos quanto os adquiridos,
dominam o comportamento humano. Embora as experiências vivenciadas
incorporem a personalidade do indivíduo com o passar do tempo, estas não alteram
na íntegra suas características inatas, como seus valores, crenças e cultura.
Segundo Robbins (2009, p. 34) “a personalidade de um indivíduo é, portanto, a
combinação de traços que utilizamos para descrevê-los”. Ou seja, a personalidade é
o conjunto de características que predominam sobre o comportamento do indivíduo
na maior parte do tempo tais como timidez, agressividade, agitação, dentre outros.
Os traços de personalidade influenciam diretamente o comportamento e o
desempenho do indivíduo ao interagir em grupos informais quanto na organização.
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3.1 O COMPORTAMENTO HUMANO
O comportamento humano refere-se à forma de agir de uma ou mais pessoas.
(Minicucci, 1985 p. 15). Ele pode ser influenciado tanto por aspectos físicos quanto
pelos aspectos psicológicos e que estes determinam à maneira de ser de cada
indivíduo. Porém, pesquisas não conseguiram mensurar e separar na personalidade,
aquilo que é físico daquilo que é psicológico.
Alguns fatores psíquicos que determinam o comportamento e que aparecem com
mais frequência são: “os intelectuais, os emocionais e as necessidades ou
interesses motivacionais4”. Isso significa que, o comportamento humano é
influenciado de acordo como o indivíduo percebe, reconhece o meio em que vive,
lida com suas emoções e com os motivos que o direciona para executar uma
determinada ação, como desejos, ambições, necessidades. Ambos são singulares e
estão em constante mudança.
Existem várias teorias que tentam explicar os fatores que motivam o comportamento
humano, dentre elas destaca-se a Teoria da Hierarquia das Necessidades,
idealizada por Maslow “1950”, sendo esta a teoria motivacional mais conhecida.
Segundo Maslow, as necessidades humanas - classificadas como fisiológicas (fome,
sede, sexo), segurança (proteção contra danos físicos e emocionais), sociais
(aceitação e amizade, afeição, participação em grupos), estima (incluem fatores
internos como respeito próprio, e fatores externos como status, reconhecimento e
atenção) e, no topo da hierarquia encontra-se a auto-realização (que consiste na
intenção de tornar-se o que considera importante para ser uma pessoa realizada) são os fatores que motivam e direcionam o comportamento humano. Conforme as
necessidades vão sendo supridas, mesmo que parcialmente, outras vão surgindo
(Robbins, 2009, p. 48).
Concebido por Kanaane (2009, p. 82) “o comportamento é a reação e atitude é a
tendência à reação”. As atitudes comportamentais são influenciadas de acordo com

4

BERGAMINI (1998, p. 23)
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as particularidades dos indivíduos e tem como componentes básicos de sua
formação, como descreve Kanaane (2009, p. 79):






Componentes afetivo-emocionais: refere-se aos sentimentos ou
reação emocional que o individuo apresenta em face de uma situação
específica;
Componente cognitivo: refere-se às crenças do indivíduo, os
conhecimentos e os valores associados à situação objeto ou pessoa;
Componente comportamental: refere-se às ações favoráveis ou
desfavoráveis com relação à situação em foco;
Componente volitivo: constitui-se nas motivações, desejos,
expectativas e necessidades inatos e adquiridos.

Tais componentes direcionam o comportamento humano conforme o indivíduo
percebe e avalia as inúmeras situações de seu cotidiano. Cada ser se comporta de
modo diferente diante das emoções manifestadas, em muitos casos elas são a
causa para organizar ou desorganizar o comportamento e gerar novas formas para o
mesmo.

28

4. A EVOLUÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES

As mudanças no mundo ocorrem cada vez mais rapidamente e acompanhá-las tem
se tornado cada vez mais desafiante para o mundo corporativo. Há quem diga que
estas contribuem para o surgimento de novas oportunidades, para a busca
incessante do aperfeiçoamento de tecnologias e, principalmente habilidades
pessoais.
Na Era Industrial, as pessoas eram tidas meramente como recursos e que se bem
treinadas manifestariam um comportamento homogêneo. O trabalho desenvolvido
era individualizado e o interesse das organizações consistia em somente reter
talentos e obter lucro. Neste cenário o modelo tradicional gerencial era autocrático.
Com a Era da Informação as tecnologias formam substituindo as pessoas que
desempenhavam serviços repetitivos. O departamento de recursos humanos cedeu
lugar à gestão de pessoas com práticas que se adaptam e valorizam a
personalidade de cada colaborador com o intuito de se reter e, principalmente
aplicar na organização os diferentes tipos de talentos.
O trabalho em equipe passou a ser valorizado por integrar o indivíduo com o todo,
estimulando assim a cooperação a fim de atingir os objetivos organizacionais com
mais eficiência, o tradicional papel de gerenciamento cedeu lugar à liderança
democrática e os relacionamentos interpessoais passaram a ser cada vez mais
valorizados.
Estas e tantas outras mudanças que ocorrem constantemente são responsáveis
pelo dinamismo e aprimoramento organizacional, de tecnologias e, principalmente
das pessoas, com suas habilidades sociais, estão cada dia mais sendo valorizadas
pelas organizações e tidas como diferencial competitivo.
4.1 O INDIVÍDUO E A ORGANIZAÇÃO
Quando o indivíduo ingressa em uma organização acredita que esta contribuirá para
que seus objetivos pessoais e suas necessidades sejam supridos, visto que, devido
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as suas limitações individuais isto seria impossível, sendo necessária à cooperação
de outrem.
De acordo com Bergamini (1998, p.31):

A organização pode ser entendida como uma realidade social integrada por
diferentes pessoas que se comportam realizando atividades, isto é,
trabalham no sentido de produzir um resultado final comum, ou seja, atingir
os objetivos do empreendedorismo.

As organizações precisam das pessoas para funcionar, são elas que dirigem e
controlam o trabalho a fim de alcançar o objetivo comum através da ação conjunta.
A integração entre os indivíduos se dá através de sua participação em grupos que
podem ser observados no trabalho, no lazer, na família, entre outros, com os quais
possuem certa afinidade, ou seja, possuem características e objetivos em comum e
por isso se sentem parte deste grupo.
São inúmeros os motivos pelos quais os indivíduos relacionam-se em grupos, dentre
eles:
- segurança - ao se relacionar em grupos às pessoas tendem a se sentir mais
seguras e a ter menos dúvidas por poderem dividir e discutir suas ideias.
- status - sua inclusão em um grupo tido como importante por outrem lhes
proporcionam status e reconhecimento.
- auto-estima - os grupos podem proporcionar a seus membros a sensação de valor
próprio.
- associação - a interação em grupo pode satisfazer as necessidades sociais de
seus integrantes.
- poder – ao se agrupar, o indivíduo busca resultados que dificilmente seriam
alcançados com a ação individual.
- alcance de metas - as diferenças humanas possibilitam alcance de metas, visto
que se todos fossem iguais, os resultados obtidos seriam sempre os mesmos
(Robbins, 2009, p.103).
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Os seres humanos participam de grupos formais que são definidos pela organização
de acordo com as atividades desenvolvidas na mesma e, em grupos informais que
se estabelecem a partir da necessidade do indivíduo em se relacionar com os
demais.
Segundo Moscovici (1998, p. 145) “as pessoas que compõem o grupo trazem seus
valores, sua filosofia e orientação de vida” para dentro dele.
Os grupos se diferem dos outros por sofrerem influências do ambiente em que foram
formados e que estão inseridos, dos indivíduos que os compõem e do próprio grupo,
variando dos demais em relação ao tamanho, missão, valores inseridos pelos que
nestes atuam.

Figura 2. A superposição de participação multigrupal
Fonte: CHIAVENATO (1998. p. 71).

As pessoas aderem diferentes tipos de comportamento de acordo com sua interação
nos grupos nos quais fazem parte com base nos parâmetros preestabelecidos por
cada um deles e de acordo com a posição social que desempenham nestes, por
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exemplo, no lazer, o comportamento aderido tende a ser descontraído, na família
tende a ser dirigido segundo seu papel (pai, mãe, filho) dentro dela e, nas
organizações o comportamento atribuído tende a ser formal, sério e é moldado de
acordo com a cultura das mesmas. Por esta razão, o uso inteligente das emoções se
faz necessário, com o objetivo do indivíduo compreender e respeitar as diferenças
entre aqueles que fazem parte daquele contexto.
São inúmeros os fatores que influenciam o comportamento humano na organização
e podem ser internas como crenças, personalidade, experiências vividas, emoções,
quanto externos que são aqueles gerados pelo ambiente, por outras pessoas; entre
outros.
A figura 3 apresenta alguns fatores que influenciam o comportamento humano nas
organizações.

Figura 3. Fatores internos e fatores externos que influenciam o comportamento humano.
Fonte: CHIAVENATO (1998. p. 71).

Conhecer alguns dos fatores que influenciam o comportamento do indivíduo serve
de grande valia para que seja realizada uma avaliação correta a respeito do mesmo
enquanto atuante na organização.
A Inteligência Emocional é uma aptidão que proporciona ao indivíduo a oportunidade
de perceber a necessidade para que bons relacionamentos sejam estabelecidos,
auxilia o mesmo a lidar da melhor maneira com as situações adversas do cotidiano,
contribuindo assim com a cooperação dos demais enquanto atuantes em uma

32

organização direcionando-os a alcançar os objetivos da mesma. Quando as pessoas
conseguem compreender suas emoções e como são manifestadas pelos outros,
estas tendem a estabelecer um clima organizacional agradável onde às pessoas
desenvolvem suas atividades em sinergia.

4.2 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL (IE) NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL
Atualmente empresas buscam por profissionais que dominam tanto a habilidade
intelectual quanto a emocional e investem para que a inteligência emocional seja
desenvolvida, pois tal atributo agrega valor à organização.
Empresas que investem somente em tecnologias como vantagens diante do
mercado tendem a não obter o sucesso esperado visto que seus concorrentes
poderão ter acesso às mesmas e até melhores. Porém, quando a vantagem consiste
em habilidades pessoais, dificilmente ela será superada por aquelas que não
reconheçam a importância da Inteligência Emocional. São inúmeros os benefícios
que a IE proporciona as organizações tais como, comunicação eficaz, otimização de
tempo para resolução de conflitos, redução de absenteísmo, rotatividade, aumento
da produtividade, dentre outros.
Goleman (2007, p. 12) afirma que “empresas de todo o mundo olham rotineiramente
através das lentes da IE para contratar, promover e desenvolver seus empregados”.
Desenvolver Inteligência Emocional na organização é de extrema importância, visto
que, por intermédio dela é possível estabelecer bons relacionamentos interpessoais
em seu ambiente, de maneira que a comunicação flua natural e efetivamente
fazendo com que as críticas sejam realizadas de maneira construtivas e não
simplesmente como um ataque pessoal, como se pode observar em vários casos,
favorecendo assim para que o clima organizacional seja agradável e a cooperação
seja estimulada.
Com a autoconsciência desenvolvida, o profissional tende a se auto-avaliar, ser
autoconfiante e a respeitar as características de cada indivíduo, passando a melhor
gerir seus relacionamentos a fim de, em que situações de conflitos, possam chegar
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a um consenso que beneficie, mesmo que parcialmente, todas as partes envolvidas,
seja um colega de trabalho, fornecedor, cliente.
A inteligência emocional proporciona ao indivíduo a capacidade de reverter algumas
situações difíceis a seu favor, bem como analisar os reais motivos que existem por
trás do comportamento de outrem, como por exemplo, quando no ambiente de
trabalho uma pessoa tem um ataque de ira, o motivo pode ser que ela esteja
sobrecarregada e não que esteja insatisfeita por completo com a organização ou
quando um cliente não está satisfeito, significa ser necessária outra abordagem de
comunicação.
Os componentes da IE no trabalho podem ser observados na figura 4. Tais
componentes direcionam o indivíduo a aderir uma nova conduta, reconhecendo suas
motivações, as influências que suas emoções geram no ambiente organizacional e
como o seu uso inteligente contribui para que suas habilidades pessoais favoreçam
um melhor desempenho dentro da organização.
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Figura 4. Os cinco componentes da Inteligência Emocional no trabalho.
Fonte: CHIAVENATO (2005, p.198).

Analisar nossos atos bem como os dos colegas de trabalho é fácil por serem
manifestações físicas e, assim mais perceptíveis, já quando as manifestações são
emocionais é preciso um conhecimento mais apurado sobre estas para que as
avaliações sejam corretas. A maneira como interagimos com os outros e lidamos
com nossas emoções tendem a influenciar o convívio e as relações estabelecidas,
bem como o comportamento das outras pessoas.
É enfatizado por Manicucci (1985 p.29) que:

As pessoas não percebem a atmosfera psicológica que criam no trabalho,
no lar, no grupo de amigos. Assim:
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- Quando José chega, ninguém mais conversa. Ele cria um ambiente muito
tenso.
- Quando Marisa chega, todo mundo fica alegre. Ela irradia simpatia.
- Mário confere um ambiente de seriedades a tudo o que faz. Quando ele
está no grupo, ninguém fica parado.

Saber como somos vistos pelos outros profissionais deve ser algo que nos agregue
valor e gere mudanças comportamentais que contribuam para que o ambiente de
trabalho seja agradável, por exemplo, a raiva tende a tornar o clima organizacional
tenso e hostil, já a alegria torna o clima harmonioso, estimulando o trabalho
cooperativo.
No cenário atual, os clientes procuram por aquelas empresas que atendam suas
necessidades com atendimento de qualidade. Fazendo uso da IE no mundo
corporativo, a probabilidade de se conquistar e reter clientes, bem como encantá-los
tende a aumentar, este diferencial auxilia os clientes a optarem pela organização
que lhes proporcione um benefício maior, como melhor negociação, melhor
atendimento e por aquela que instigue neles suas melhores emoções.
O determinante para o sucesso ou fracasso de uma organização está em seus
clientes, como afirma Kotler (2003, p.33) “os clientes, não os concorrentes, que
determinam quem ganha a guerra”, afinal são estes que movimentam a economia e
estão cada vez mais exigentes, tanto em qualidade de produtos – considerado já
uma obrigação por parte da organização – quanto na qualidade dos serviços
prestados.
Pesquisas afirmam que quando as pessoas estão comprometidas com alguma
iniciativa, tendem a aceitar e a cooperar para que as mudanças ocorram por esta
razão podemos afirmar que a IE só será aplicada, desenvolvida nas organizações
com eficiência e só terão resultados positivos se as pessoas que as compõem
estiverem comprometidas com esse tipo de mudança comportamental que exige
disciplina, prática, paciência, tolerância.
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5. RELACIONAMENTO INTERPESSOAL

A importância em se estabelecer relações entre os indivíduos se dá ao fato de o ser
humano ser extremamente social e viver em constante interação com o ambiente,
porém as relações humanas estão cada vez mais se estreitando devido às
mudanças e avanços tecnológicos constantes.
Embora as pessoas tenham extrema necessidade de se relacionar com seus
semelhantes, percebe-se que os equipamentos eletrônicos estão fáceis e
despercebidamente substituindo o convívio social devido a sua praticidade para
realização de inúmeras tarefas, por exemplo, em diversos momentos a melhor
opção é enviar via e-mail um comunicado, uma saudação a um amigo do que fazê-lo
pessoalmente. Enquanto por um lado todas estas tecnologias favorecem o
desempenho da organização - otimizando tempo e reduzindo custos -, por outro se
percebe a enorme dificuldade encontrada dentro das mesmas em estabelecer bons
relacionamentos humanos onde os indivíduos compreendem e respeitam as
opiniões adversas as suas e interpretem a comunicação verbal e não-verbal com
eficiência, gerando como consequências inúmeros conflitos desnecessários que não
agrega nada de positivo nem para o indivíduo nem para a organização.
As relações humanas se estabelecem de diversos modos, entre duas pessoas, entre
membros de um grupo e entre grupos de uma organização (Minicucci, 1985 p.19).
Segundo Titchener (apud Goleman 2008, p.120) a empatia, do grego empathéia,
“entrar no sentimento” significa colocar-se no lugar do outro para saber o que ele
esta sentindo, porém sem sentir o que outro sente. Todos os relacionamentos se
estabelecem por meio da sintonia emocional, da capacidade da empatia. Por este
motivo, quando surgem os conflitos nos relacionamentos interpessoais o que os
agravam são as emoções que manifestadas em consequência dos mesmos.
Weisinger (2001) constatou que as pessoas encontram grande dificuldade em
controlar e expressar de modo inteligente suas emoções em situações instáveis
como conflitos ou até mesmo diante de críticas. Essa dificuldade se dá ao fato de a
maioria das pessoas optarem por ignorar seus sentimentos negativos - como raiva e
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ansiedade - e quando estes se manifestam em outras pessoas não tem como
interpretá-los ou compreendê-los, o que ofereceria a oportunidade de extrair
informações e assim contribuir para a resolução de conflitos e para o seu
crescimento.
Os seres humanos captam as emoções de acordo com sua interação com os
demais e incorporam em seu comportamento. A inteligência emocional auxilia os
indivíduos a viverem em sincronia emocional fazendo com que percebam e sintam
como o outro se sente através da empatia.
Quando o indivíduo se sente bem consigo mesmo, ele contribui para que o convívio
social seja o mais agradável possível, já quando se deixa dominar pelas emoções
negativas os relacionamentos tornam-se insuportáveis devido ao alto grau de
insatisfação e descontentamento gerado, ou seja, quando o indivíduo não está bem
consigo próprio, dificilmente conseguirá estabelecer bons relacionamentos.
Cada pessoa possui conjuntos de interesses, aptidões, experiências únicas e que ao
conviver em grupos, tais características acabam migrando para o mesmo que por
sua vez tende a dificultar as relações interpessoais e a colaboração quando não
bem trabalhadas (Maximiano, 1986, p.4-5).
Esta ótica encontra afinidade com as proposições de Moscovici (1985, p. 35):

O relacionamento interpessoal pode tornar-se e manter-se harmonioso e
prazeroso, permitindo trabalho cooperativo, em equipe, com integração de
esforços, conjugando as energias, conhecimentos e experiências para um
produto maior que a soma das partes, ou seja, a tão buscada sinergia. Ou
então, tende a tornar-se muito tenso, conflitivo, levando a desintegração de
esforços, à divisão de energias e crescente deterioração do desempenho
grupal para um estado de entropia do sistema e final dissolução do grupo.

Ao desenvolver a IE, o relacionamento interpessoal tende a tornar-se mais
harmonioso fazendo com que as partes envolvidas atinjam a tão esperada sinergia.
A comunicação tende obter mais eficiência, visto que o indivíduo começa a aceitar e,
principalmente respeitar as diferenças, aderindo um comportamento flexível diante
de determinadas situações. Quando isso não acontece, o relacionamento torna-se

38

conflituoso e afeta negativamente o desempenho do indivíduo dentro da organização
na qual atua.
Segundo Moscovici (1998, p. 43), a representação idealizada por Joseph Luft e
Harry Ingham (1961), denominada de Janela Johari, facilita a compreensão de como
o indivíduo percebe a si mesmo e os outros e como estabelece seus
relacionamentos.

Figura 5. A Janela Johari
Fonte: MOSCOVICI (1998, p.43).

Cada um destes quadrantes revela

as influências que um determinado

comportamento pode gerar nos relacionamentos interpessoais e define alguns
estilos. Esta representação é orientada pelo eixo horizontal, que consiste na busca
pelo feedback - onde são solicitadas informações a respeito das influências que
determinado comportamento exerce sobre os outros, e pelo eixo vertical, - que
consiste na auto - exposição, ou seja, revelar como o comportamento alheio é
percebido por nós e como tende a nos afetar.

l. Estilo interpessoal: eu aberto
O comportamento pode ser reconhecido por nós ou por qualquer um que nos
observe. Há franqueza na busca por feedback e auto-exposição. Em um primeiro
momento, este estilo pode gerar uma atitude defensiva por parte dos outros, visto
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que é difícil estabelecer relacionamentos autênticos, principalmente em uma
organização por ser um ambiente competitivo, porém em longo prazo este tende a
gerar confiança e franqueza mútua reduzindo significativamente os erros de
interpretação.

ll. Estilo interpessoal: eu cego
Este quadrante representa características comportamentais que são facilmente
percebidas por outros indivíduos e que passam despercebidas por nós. Na maioria
das vezes esta cegueira nos faz criticar o comportamento alheio sem termos
consciência de que nos comportamos da mesma maneira. Neste estilo de
comportamento interpessoal, o indivíduo realiza mais feedback do que recebe,
expõe sua opinião em relação ao comportamento de outras pessoas, sobre sua
posição no grupo, mas não manifesta o interesse em saber o quanto suas atitudes
afetam os demais, ou seja, oferece mais feedback do que recebe. Tal
comportamento

desfavorece

os

relacionamentos

humanos,

pois

pode

ser

identificado como egocêntrico e evitar a comunicação eficaz.

lll. Estilo interpessoal: eu secreto
Representa coisas que sabemos a respeito de nosso comportamento, mas que
omitimos, seja por se tratar de um assunto inconsequente ou por ser de extrema
relevância. Este estilo consiste em uma preocupação elevada em solicitar feedback
para saber como seu comportamento é visto e avaliado, porém não oferece
devolutiva a respeito sobre como percebe o comportamento de outras pessoas e as
situações, gerando certa desconfiança.

lV. Estilo interpessoal: eu desconhecido
Consiste em um potencial inexplorado, tanto a busca de feedback quanto a auto –
exposição são utilizados de maneira reduzida, tornando o relacionamento impessoal.
Está diretamente relacionado com aquilo que nem nós, nem os outros conhecemos
a nosso respeito. O comportamento aderido a este estilo é retraído para lidar com o
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desconhecido e, por esta razão observando mais do que participando. (Moscovici,
1998, p. 44).
Para que o relacionamento interpessoal flua da melhor maneira possível, o indivíduo
deve compreender, respeitar e reconhecer que o modo como cada um lida com suas
emoções e realiza suas avaliações são distintas, por este motivo, é de extrema
importância saber dar e receber feedback, com o intuito de aprimorar o
autoconhecimento bem como saber ouvir como os outros interpretam suas atitudes.
Embora a dificuldade em receber feedback se deva ao fato de a maioria das
pessoas não assumirem algumas falhas comportamentais em si mesmas. A partir do
momento que a autoconsciência é desenvolvida, podem distinguir o que é avaliação
do que é captado pelos sentidos.

5.1 CONFLITOS INTERPESSOAIS
O conflito está diretamente relacionado à interação do indivíduo com seus
semelhantes visto que cada um possui interesses e objetivos distintos. Quando este
ingressa em uma organização, acredita-se que esta contribuirá para que seus
objetivos pessoais sejam alcançados assim como a empresa almeja que seus
objetivos organizacionais também sejam atingidos. Quando isso não ocorre,
percebe-se a formação de conflitos, pois o indivíduo para de contribuir e perde o
interesse em fazer parte do contexto organizacional.
Segundo Maximiano (1986, p. 4):

Em qualquer grupo existe um conflito potencial entre indivíduos, e em
qualquer organização existe um conflito potencial entre grupos, sempre que
estiver presente uma competição, ou seja, sempre que houver interesses
disputando os mesmos objetivos. Esse objetivo pode ser o prestígio dentro
do grupo ou organização ou algum recurso escasso, como espaço físico ou
dinheiro. Frequentemente, esse tipo de conflito encontra-se a falta de
organização, o desequilíbrio de oportunidades ou recompensas.
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Nas décadas de 1930 e 1940, em uma visão tradicional, os conflitos eram vistos
como algo negativo que afetavam diretamente a organização e deveriam ser
evitados. Com o surgimento da escola de pensamento das relações humanas, os
conflitos passaram a ser vistos como algo natural do indivíduo, que contribuíam para
o desenvolvimento e desempenho do mesmo dentro da organização. Deixando de
lado o aspecto negativo que a visão tradicional defendia.
A visão interacionista é mais recente e estimula o conflito a fim de manter um grupo
autocrítico e criativo que atenda as necessidades da organização de maneira eficaz.
Essa visão defende ser inapropriado dizer que um conflito é totalmente bom ou ruim,
o que irá classificá-lo será o desenvolvimento do grupo para sua resolução.
Ao falar sobre conflitos vem logo ao pensamento aspectos negativos que estes
geram sobre o comportamento dos indivíduos. Por esta razão, é extremamente
importante reconhecê-lo como algo natural da interação do ser humano com os
demais, “como resultado da diversidade5”.
Segundo Robbins (2009, p. 9) “a diversidade quando bem administrada, pode
aumentar a criatividade e a inovação dentro das organizações, bem como melhorar
as tomadas de decisões, pois traz novas perspectivas em relação aos problemas”.
Ela proporciona o crescimento e enriquecimento do indivíduo e da organização na
qual atua por fornecer resoluções criativas e eficientes, fazendo com que tornem o
cotidiano e a convivência em grupo, dinâmicos. Em contrapartida, quando a
diversidade não é bem gerida tende a ocasionar o surgimento de conflitos.
Os conflitos surgem quando há problemas nas relações interpessoais que por sua
vez ocorrem constantemente. Martinelli (1998 p.64) afirma que “muitas pessoas
veem o conflito como definindo todo seu relacionamento com a outra parte”.
Ao fazer o uso inteligente das emoções, o indivíduo consegue tornar o conflito
impessoal sendo possível analisar o real motivo que ocasionou o mesmo. Sem
julgamentos prévios, assim sua resolução terá mais eficiência e os relacionamentos
tendem a não ser afetados.

5

MARTINELLI (1998, p. 64).
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Segundo Moscovici (1998, p.55) “às vezes a resolução de um problema pode
significar descobrir e reconhecer algumas facetas de nossa personalidade que
temos evitado ou desejado evitar até de pensar”. Muitas vezes os conflitos surgem
em decorrência de o indivíduo apontar alguns defeitos na personalidade ou no
comportamento dos outros que ele mesmo possui, mas não admite.
A partir do momento que o indivíduo reflete sobre seus conflitos internos, suas
limitações são compreendidas e, conhecer o outro e aceitá-lo com suas
particularidades flui facilmente.

5.2 SOLUCIONANDO CONFLITOS: Duas mentes

Os conflitos podem ser solucionados de diversas maneiras seja de forma racional
pela razão ou irracional; pela emoção com base na experiência e instinto.
Goleman (2007, p. 34) afirma que os seres humanos possuem duas mentes, a que
sente e a que raciocina. Segundo ele:

Essas duas mentes, a emocional e a racional, na maior parte do tempo
operam em estreita harmonia, entrelaçando seus modos de conhecimento
para nos orientarmos para o mundo. Em geral, há um equilíbrio entre as
mentes emocional e racional, com a emoção alimentando e informando as
operações da mente racional, e a mente racional refinando e, às vezes,
vetando a entrada das emoções.

A mente racional é responsável por direcionar o ser humano a agir com base na
razão com uma prévia reflexão sobre determinada situação, ela não consegue
controlar quais emoções sentir, mas pode controlar em partes, qual será a resposta
do corpo diante de tal e também direcionar o pensamento de modo a gerar emoções
mais complexas como nervosismo. A mente racional consegue analisar as coisas
como realmente são. Já a mente emocional é mais ágil e na maioria das vezes,
imprecisa por direcionar o comportamento a responder de maneira imediata às
emoções, fazendo o indivíduo a agir por impulso, sem medir as consequências de
seus atos.
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A mente racional nos dá soluções baseadas na lógica, com benefícios em longo
prazo. Nem sempre as decisões tomadas pela razão serão as mais aceitas e as
mais agradáveis no momento de sua escolha, porém ela trará um retorno satisfatório
no futuro. Essa análise é realizada pelo córtex pré-frontal, localizado na região da
testa, esta parte do cérebro que raciocina a partir dos problemas.
O sistema de recompensa atua em uma região do cérebro com a finalidade de
registrar e catalogar tanto as experiências que dão prazer quanto as que frustram e
está relacionado com as emoções vivenciadas em cada uma delas. Nas
experiências bem sucedidas, os neurônios liberam dopamina, substância ligada ao
prazer, acessando a memória a fim de orientar sobre as alternativas que temos para
tomar a melhor decisão. Quando há falta dessa substância, o córtex cingulado
anterior envia um alerta ao cérebro indicando que algo não está bem. (Santi 2011
p.58-57)
A figura 6 demonstra como o indivíduo percebe uma ameaça e a avalia.

44

Figura 6. A reação de lutar ou fugir.
Fonte: GOLEMAN (2008, p. 44).

O instinto é o mecanismo de sobrevivência que nos faz agir pela emoção, por
impulso sem uma análise do que seria correto ou não, ele simplesmente age de
maneira irracional e imediata, sem tempo para consultar a razão, e assim livrar o
indivíduo de algo ou de alguma situação que o ameace. Com base nas descobertas
científicas é o córtex pré–frontal que tem a função de regular ou desligar a amígdala.
Sem os instintos seria impossível tomar decisões imediatas.
Segundo Goleman (1999, p.81)

Cada lado do córtex pré-frontal parece lidar com um conjunto diferente de
reações emocionais, com as emoções mais angustiantes – aquelas que
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podem nos fazer recuar, digamos, com medo ou repulsa - reguladas pelo
lado direito, e sentimentos positivos, como a felicidade, pelo esquerdo.

Embora há muito tenha sido admitido que os centros emocionais situavam-se em
torno do lado inferior do córtex, em uma série de estruturas denominadas de sistema
límbico (límbico, do latim “orla”), uma nova descoberta foi feita a respeito de como o
cérebro regula as emoções, e que embora o impulso emocional tenha origens nos
centros límbicos, é o córtex pré–frontal, situado atrás da testa que regula a maneira
como as emoções são manifestadas (Goleman, 1999, p. 81).
Há indícios que sugerem outras estruturas cerebrais que são de extrema
importância para o controle da experiência emocional, sendo a amígdala uma delas.
Ela é responsável pelas manifestações impulsivas, ela avalia rapidamente as
informações e estimula outras partes do cérebro a agir de acordo com as emoções
geradas pelas mesmas, antes que o neocórtex, parte pensante do cérebro o faça
(Goleman, 1999 p.92).
Desenvolver a Inteligência Emocional como solucionador efetivo de conflitos é hoje
considerado de grande importância no contexto organizacional, visto que contribui
para distinguir quando sua resolução se dará melhor com base na razão e quando a
melhor opção será fornecida com base na emoção.
Para algumas tomadas de decisões, nota-se uma mais preponderante do que outra,
como por exemplo, para solucionar um conflito organizacional, o que prevalece é a
razão embora ajam em conjunto. Já se a decisão for escolher com quem se casar o
que predomina é a emoção. Sem desconsiderar totalmente a razão, esta, sem a
emoção e vice-versa se tornariam cegas para tomadas de decisões.
Na organização, quando há pessoas emocionalmente inteligentes os conflitos
tendem a ser melhores solucionados devido à capacidade que o indivíduo tem em
identificar os elementos emocionais do caso e ajudar as partes conflitantes a
trabalhar suas emoções, quando sua resolução fica exclusivamente focada nos
aspectos racionais, desconsiderando totalmente os emocionais eles dificilmente
terão boa resolução6.
6

ROBBINS (2002, p. 45).
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A racionalidade não consegue analisar todos os fatores que ocasionaram o conflito e
reduz ao máximo as informações geradas pelo mesmo para melhor compreendê-lo e
solucioná-lo mais facilmente de modo a gerar resultados satisfatórios, porém não
perfeitos. A tomada de decisão intuitiva age em conjunto com a razão, ela se baseia
nas experiências vivenciadas e, atualmente tem ganhado espaço no mundo
corporativo, visto que nem sempre é disponível para decidir sobre algo.
Algumas vezes quando baseada somente na razão percebe-se um impasse ao
solucioná-lo, já quando baseada somente na emoção tende a gerar resoluções
equivocadas por considerar somente seu julgamento pessoal visto que ela
proporciona ao indivíduo estratégias para convencer o outro a pensar como ele, e
quando necessário a persuadir o outro a agir segundo seus anseios – a razão
convence e a emoção direciona a ação. Isto significa que através da inteligência
emocional é possível direcionar o comportamento de quem não tem o domínio de
suas emoções.
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6. DESENVOLVENDO A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

A Inteligência Emocional pode ser estimulada tendo como intuito auxiliar o indivíduo
a potencializar suas habilidades emocionais - visto que a habilidade cognitiva pode
ser apreendida durante toda a sua existência, considerando a aprendizagem formal
e a relacionada às relações pessoais e profissionais, tendo como consequência o
desenvolvimento, o amadurecimento e o desempenho do indivíduo.
À medida que aprimoramos a capacidade de lidar com as emoções e com os
impulsos gerados por elas, a IE amadurece, para isso é necessário disciplina,
persistência. Através dela é possível observar quando as emoções são
manifestadas em nós e nos outros e suas consequências a fim de aperfeiçoar e
adequar o comportamento humano diante de determinadas situações.
O uso inteligente das emoções auxilia para que bons relacionamentos interpessoais
sejam estabelecidos, pois através deles é possível conhecer melhor as emoções,
quais influências estas geram sobre o comportamento humano e também o auxilio
ao indivíduo para lidar com opiniões opostas, estabelecendo um feedback fidedigno
de maneira com que os conflitos sejam reduzidos e/ou sua resolução seja
direcionada da melhor maneira.
O sucesso para desenvolver a IE depende da maneira como nos relacionamos
conosco, com os demais, da forma como nos motivamos, da capacidade de liderar e
da

habilidade

de

trabalhar

em

equipe

(Soto,

http://books.google.com.br/books?id=EFM4yZpJrm8C&pg=PA2&dq=inteligencia+em
ocional&hl=pt-BR&ei=ftOqT7qbC4bl6QHfqKGYBw&sa=X&oi=book_result&ct=bookthumbnail&resnum=3&ved=0CFcQ6wEwAjgK#v=onepage&q&f=false).

6.1 AUTOCONSCIÊNCIA
A autoconsciência é o ponto de partida para que a Inteligência Emocional seja
desenvolvida, a partir dela é possível compreender e controlar os sentimentos,
identificar os motivos que influenciam e direcionam seu próprio comportamento e de
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outros indivíduos, bem como fornece informações valiosas a respeito de como as
pessoas o percebem, quais influências determinados comportamentos e atitudes
geram diante dos demais, quais impactos causam no ambiente, quais reações de
defesa são utilizadas para repelir ameaças reais e imaginárias auxiliando também
para uma melhor análise da maneira como as críticas são recebidas.
Na IE a autoconsciência proporciona ao indivíduo flexibilidade perceptiva, serve de
ponto de partida para mudanças comportamentais, auxilia-o a observar e conhecer
melhor outras pessoas, a si mesmo e as situações de modo distinto visando atingir
os melhores resultados. Por intermédio da autoconsciência é possível reconhecer e
compreender quando o comportamento é influenciado pelas emoções, por exemplo:
quais são as forças que motivam o indivíduo a agir, como seus relacionamentos são
estabelecidos.
Com base nos estudos de Weisinger (2001, p.29) para que a autoconsciência seja
desenvolvida é necessário fazer algumas avaliações para esclarecer o que
pensamos iniciando frases com: “Eu penso”, realizar diálogos internos possibilita
saber se as atitudes tomadas estão contra ou a favor de nós mesmos e se estão
reguladas conforme o pensamento. Desta maneira, é possível uma análise racional
das nossas atitudes a fim de gerar resultados positivos.
Weisinger (2001), afirma que na Universidade de Administração de Empresas North
Western University, os alunos têm como tarefa anotar diariamente as emoções
vivenciadas. Assim, os alunos conseguem analisar quais sentimentos ocorrem com
mais frequência tornando-se possível controlá-los, para que estes não afetem
negativamente seu rendimento acadêmico e futuramente profissional.
Atitudes como esta possibilitam ampliar a consciência a respeito de como os
indivíduos se sentem em determinadas situações, quais emoções são manifestadas
com mais frequência e como estas influenciam seu comportamento no ambiente
organizacional.
A autoconsciência também possibilita conhecer as intenções que existem diante das
motivações do indivíduo, que o direcionam a agir de determinada maneira. Estas
motivações são tão complexas quanto às emoções pelo fato de serem
manifestações com significado subentendido. Temos como base, o exemplo dado
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por Weisinger (2001) que cita o caso de um jovem que não era valorizado pelos pais
enquanto profissional. Quando surge a oportunidade de alcançar um cargo
considerado importante na organização em que atuava, se empenhou em conseguir,
movido pela emoção de ser mais bem posicionado, porém teve como real motivo
mostrar aos pais sua competência.
Segundo Weisinger (2001, p 44), as seguintes perguntas nos ajudam a desenvolver
a autoconsciência:







Que é que estou sentindo neste instante?
Que é que eu quero?
Como estou agindo?
Que avaliações estou fazendo?
Que é que meus sentidos me dizem?

6.2 AVALIAÇÕES: Feedbacks
As avaliações tanto intra como interpessoal são realizadas a todo o momento pelo
indivíduo e diferem-se umas das outras por serem realizadas com base nas
experiências vivenciadas, na capacidade perceptiva de cada um e, estas por sua
vez variam de acordo com cada fase da vida de um indivíduo.
Quando crianças as avaliações são espontâneas e sinceras, os instintos influenciam
a gostar ou não de alguém, não havendo um meio termo. Com o passar do tempo,
estas são definidas como introjetadas, ou seja, inconscientemente os valores dos
adultos são incorporados às crianças, tais como obedecer a ordens, cooperar, nesta
fase, há uma comparação entre o comportamento dos outros indivíduos em relação
à de quem avalia, podendo gerar desestabilidade nos julgamentos.
Já na fase adulta, as avaliações são denominadas como contaminadas onde se
percebe certa dificuldade para diferenciar quais características são pessoais e quais
são as dos grupos sociais aos quais o indivíduo pertence. Esse tipo de avaliação
isenta quem a fez da responsabilidade de julgar alguém ou alguma situação e
produz um resultado subjetivo gerando fortes tendências para grandes equívocos.
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Pessoas emocionalmente inteligentes têm facilidade em dar e receber feedback,
pois avaliam constantemente a si mesmos e os outros e conseguem distinguir as
atitudes irracionais daquelas que são características do comportamento dos
indivíduos com quem interage. Todas as informações geradas pelo feedback são
fundamentais para desenvolvermos o autoconhecimento.
Com a IE os feedbacks tendem a ser efetivamente positivos tanto para quem os faz,
auxiliando para que a mensagem seja transmitida corretamente, quanto para quem
os recebe possibilitando receber uma crítica sem caracterizá-la como pessoal. Sem
o feedback qualquer problema existente tende a se agravar.
Para que estas avaliações sejam corretas, é fundamental reconhecer que nossas
reações são influenciadas pelo valor que atribuímos a determinados acontecimentos
ou ao comportamento de outras pessoas e não somente a fatores isolados. E que
estas são influenciadas pela personalidade e pelo contexto social e cultural e, estão
sujeitas a mudanças.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O papel das pessoas nas organizações é de extrema importância, visto que seus
desempenhos, motivações afetam diretamente a produção e a lucratividade das
mesmas.
O comportamento aderido por cada indivíduo será influenciado tanto por suas
características inatas quanto pelas adquiridas, e por esta razão é equivocado afirmar
que todos se comportarão da mesma maneira quando manifestarem determinada
emoção.
Pesquisas comprovam que a Inteligência Emocional aperfeiçoa o desempenho do
indivíduo na organização, reduz conflitos pessoais e torna a comunicação – verbal e
não-verbal – eficiente facilitando os relacionamentos humanos. Quando o indivíduo
desenvolve a IE tende fidelizar, encantar e atrair clientes por conseguir compreendêlos por intermédio de sua capacidade perceptiva.
Nas organizações esta habilidade favorece as relações interpessoais, motiva os
colaboradores para a cooperação e oferece a colaboração e o comprometimento
dos indivíduos envolvidos nesse contexto. Pessoas inteligentes emocionalmente
conseguem compreender os reais motivos dos conflitos e solucioná-los facilmente
por conseguir estabelecer um equilíbrio entre razão e emoção, de maneira que em
sua resolução ambas as partes sintam-se satisfeitas com sua vitória, mesmo que
seja parcial, sem que haja necessidade de sacrificar nenhuma delas. Onde é
possível estabelecer um equilíbrio entre o racional e o emocional a fim de resolvê-lo
da melhor maneira possível.
A IE atingirá eficiência se as pessoas conseguirem enxergar em si características
pessoais e souberem analisá-las, interpretá-las e usá-las para aprimorar seu modo
de ser e agir, assim como favorecer o comportamento dos indivíduos que fazem
parte de suas relações pessoais ou profissionais.
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