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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na 

modalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o 

Ministério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distância 

(SEED) e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e 

escolas técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de 

ensino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a 

concluir o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas 

de ensino e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo 

integrantes das redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz 

de promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com 

autonomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, 

familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra do professor-autor

Prezado Aluno,

O campo de Relacionamento Interpessoal é maravilhoso e extremamente 

abrangente. Possibilita um olhar diferenciado do ser humano com as quali-

dades e não qualidades.

Afinal, teremos aqui a oportunidade de discutir como aprendemos diaria-

mente a tarefa de “ser humano”, um ser inacabado, que pode tornar-se ator 

e autor de sua história se assim o desejar.

Com olhar cuidadoso sobre a proposta do Curso, com visão positiva e crite-

riosa, procurei selecionar temas adequados, conteúdos atualizados e figuras 

apropriadas para a elaboração do material a ser trabalhado na área de Rela-

cionamento Interpessoal.

É importante observar, no entanto, que os textos são básicos, se conside-

rarmos o universo de assuntos pertinentes a cada tema abordado. Assim 

a complementação deve ser sua meta, pois a ampliação do conhecimento 

precisa ser um objetivo incessantemente perseguido por cada um de nós.

Este livro objetiva estabelecer uma relação entre os conteúdos e a vida co-

tidiana do aluno, além de possibilitar um aprofundamento da informação 

para os alunos que sentirem interesse. Portanto, sempre que possível será 

importante que você utilize o material complementar sugerido, como obras 

literárias, cinematográficas, a fim de reforçar os assuntos estudados em aula.

O uso do recurso de sites da internet é um facilitador para o estudo e apro-

fundamento já que pode ser acessado a qualquer momento. Por isso reco-

mendamos o uso de sites de instituições, periódico e revistas, preferencial-

mente aqueles que mantêm um arquivo com artigos e textos, garantindo 

assim o seu acesso ao material mesmo depois de algum tempo.

Atenciosamente,

Cíntia Regina Pezzi
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Aula 1 – Relacionamento Interpessoal

Temos frequentemente o interesse de saber mais sobre relacionamento in-

terpessoal. Fica o convite para iniciarmos este caminho. Pois pessoas são 

diferentes e nesta diversidade a vida ganha contornos incríveis!

O foco da aula de hoje é que você não só entenda, mas valorize um relacio-

namento interpessoal.

1.1 Convivência humana
Desde sempre, a convivência humana é difícil e desafiante. Escritores e 

poetas, através dos tempos, têm abordado a problemática do relacionamento 

humano. Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista fez a famosa afirmação “O 

inferno são os outros...”.

Estaremos realmente condenados a sofrer com os outros? 

Ou podemos ter esperanças de alcançar uma convivência razoavelmente sa-

tisfatória e produtiva?

Todas as pessoas desenvolvem, ao longo da vida, diferentes tipos de rela-

cionamento com outras pessoas.  Iniciamos com o relacionamento mater-

no, depois com o paterno, demais familiares e posteriormente pessoas que 

passam a fazer parte do nosso mundo social (escola, amigos, namorado, 

mundo do trabalho - chefes, subordinados, colegas de trabalho, clientes, 

fornecedores, etc.). 

Figura 1.1:Família
Fonte: http://www.igrejacristamaranata.org.br
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Independente do tipo de trabalho que uma pessoa execute, ela certamente terá 

necessidade de se relacionar com outras pessoas, seja para receber instruções, 

seja para coletar dados ou para encaminhar os resultados do seu trabalho.

Figura 1.2:Trabalho
Fonte: http://3.bp.blogspot.com

Os formulários de avaliação de desempenho nas empresas costumam ter uma 

parte que analisa “o bom relacionamento com os outros” - tamanha a im-

portância dessa qualidade no ambiente profissional. Um funcionário pode ser 

muito inteligente e esforçado além de bem-informado na sua área, mas se lhe 

faltar destreza interpessoal, ele provavelmente não irá durar muito num empre-

go onde precisará lidar com outras pessoas.

 O processo de interação humana é complexo e ocorre permanentemente entre:

•	 Como trabalhar bem com outros? 

•	 Como entender os outros e fazer-se entender?

•	 Por que os outros não conseguem ver o que eu vejo, como eu vejo, por 

que não percebem a clareza de minhas intenções e ações?

•	 Por que os outros interpretam erroneamente meus atos e palavras e 

complicam tudo?

•	 Por que não podemos ser objetivos no trabalho e deixar problemas 

pessoais de fora? 

Vamos ser práticos, e deixar as emoções e sentimentos de lado...

Para ilustrar esse aspecto 
sugiro que assistam ao 

filme “O Náufrago” Chuck 
Noland (Tom Hanks) 

inspetor da Federal Express 
(FedEx), uma multinacional 

encarregada de enviar cargas 
e correspondências, tem por 

função checar vários escritórios 
da empresa pelo planeta. Porém, 

em uma de suas costumeiras 
viagens ocorre um acidente, 

que o deixa preso em uma 
ilha completamente deserta 
por 4 anos. Com sua noiva 

(Helen Hunt) e seus amigos 
imaginando que ele morrera no 

acidente, Chuck precisa lutar 
para sobreviver, tanto física 

quanto emocionalmente, a fim 
de que um dia consiga retornar a 

civilização.
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“Quem já não pensou assim, alguma vez, em algum momento ou 
situação?”

Portanto, o processo de interação humana é complexo e ocorre 

permanentemente entre pessoas sob forma de comportamentos manifestos 

e não-manifestos, verbais e não verbais, pensamentos, sentimentos, 

reações mentais e/ou físico-corporais. Desta forma um olhar, um sorriso, um 

gesto, uma postura corporal, um movimento, um deslocamento físico de 

aproximação ou afastamento constituem formas não-verbais de interação 

entre pessoas. Mesmo quando alguém dá as costas a alguém ou fica em 

silêncio, também está interagindo, pois essa atitude tem um significado, 

comunica algo aos outros. O fato de ‘sentir’ a presença dos outros já é 

interação.

A forma de interação humana mais frequente e usual, contudo, é representada 

pelo processo amplo de comunicação, seja verbal ou não-verbal.

“Não vemos as coisas como elas são. Vemo-las como nós somos.”
Anais Nin

Leitura complementar...

A Primeira Impressão (Autor: Anais Nin)

Comumente é no primeiro encontro que se iniciam os contatos sociais e 

profissionais, daí sua importância. Nessa hora é fundamental agir com na-

turalidade, sutileza e presença de espírito.

Você já encontrou alguém que parece conhecer de algum lugar?

Pois muitas vezes é nosso inconsciente que determina este julgamento. 

Mas acreditem a primeira impressão sempre é a que fica.

Fela Moscovici em seu livro “Desenvolvimento Interpessoal” (1995) dedica 

um capítulo inteiro para tratar do contato inicial entre pessoas – chamada 

“primeira impressão”, o impacto que cada um causa ao outro. A autora 

afirma que a primeira impressão está condicionada a um conjunto de fato-

res psicológicos da experiência anterior de cada pessoa, suas expectativas e 

motivação no momento e a própria situação do encontro.
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Vale lembrar a nossa própria experiência, por vezes não temos uma boa 

impressão de alguém, ao nos perguntarmos o porquê esse alguém lembra 

uma pessoa que não simpatizamos, ou ...

Quando estamos felizes, alegres os episódios da vida são mais fáceis de 

serem vividos, mas basta você ficar triste, tudo muda.

Segundo Dr. Albert Mehrabian, da Universidade da Califórnia, quando bus-

camos comunicar pensamentos, ideias e atitudes para outras pessoas, ape-

nas 7% da reação delas se originará das palavras que empregarmos. Ele 

considera que as pessoas formam opiniões e percepções sobre nós e o que 

dizem com a seguinte base:

Comunicação Percentual

Visual 55%

Sonora 38%

Verbal 7%

Você sabe quais os elementos que temos para avaliar alguém em 
curto espaço de tempo?

Pois é, a princípio só a imagem que essa pessoa projeta! Portanto, é impor-

tante que tenhamos uma imagem condizente com a impressão que quere-

mos passar.

Quando a primeira imagem é positiva de ambos os lados, haverá uma ten-

dência a estabelecer relações de simpatia e aproximação que facilitarão o 

relacionamento interpessoal a as atividades comuns.

Quantas vezes geramos e recebemos primeiras impressões errôneas que nos 

trazem dificuldades e aborrecimentos desnecessários, porque não nos dispo-

mos a rever e, portanto, confirmar ou modificar aquela impressão.

Quando isto acontece, naturalmente, ao longo de uma convivência forçada, 

como na situação de trabalho, por exemplo, percebemos, então, quanto 
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tempo precioso e quanta energia perdemos por não tomar a iniciativa de 

procurar conhecer melhor o outro e examinar as próprias atitudes e precon-

ceitos, com o fito de desfazer impressões negativas não-realísticas.

É muito cômodo jogar a culpa no outro pela situação equívoca, mas a reali-

dade mostra a nossa parcela de responsabilidade nos eventos interpessoais. 

Não há processos unilaterais na interação humana: tudo que acontece no 

relacionamento interpessoal decorre de duas fontes: eu e outro(s).

Para ler e refletir...

Como está seu relacionamento interpessoal?

Por Ronaldo Cruz da Silva

Como está o seu relacionamento com os pares na empresa onde você 

trabalha?

Acredito que boa parte das pessoas ainda convive com esse tipo de pro-

blema na organização onde atua; seria injusto generalizar e falar que to-

das as empresas têm algum tipo de conflito interno, causado pelos indi-

víduos que interagem diariamente no ambiente de trabalho, mas o fato 

é que no mundo empresarial eles existem e podem prejudicar o desem-

penho da equipe, assim como os resultados esperados pelas empresas, 

impactando inclusive no clima organizacional. Às vezes, os problemas de 

relacionamento não são visíveis, ficam mascarados e embutidos intrinse-

camente em cada um, onde só podemos percebê-los por meio de ações, 

do comportamento e no modo de agir com os outros membros da equipe. 

A necessidade de trocar informações sobre o trabalho e de cooperar com 

a equipe permite o relacionamento entre os indivíduos, o que acaba sen-

do imprescindível para a organização, pois, as mesmas, valorizam cada 

vez mais tal capacidade; o relacionamento interpessoal é, sem sombra de 

dúvida, um dos fatores que influenciam no dia a dia e no desempenho de 

um grupo, cujo resultado depende de parcerias internas para obter me-

lhores ganhos. No ambiente organizacional é importante saber conviver 

com as pessoas, até mesmo por ser um cenário muito dinâmico e que 

obriga uma intensa interação com os outros, inclusive com as mudanças 

que ocorrem no entorno, seja de processos, cultura ou até mesmo diante 

de troca de lideranças. 
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A contribuição dos pares e a forma que eles são tratados ajudam o co-

laborador atingir suas metas e desenvolver suas atribuições de maneira 

eficaz. Para isso, é necessário saber lidar com a diversidade existente na 

empresa, respeitando as diferenças e as particularidades de cada um; com 

isso, é possível conquistar o apoio dos demais e fazer um bom trabalho, 

afinal, ninguém trabalha sozinho. 

O papel do gerente nesse processo é de extrema importância, pois é de 

sua responsabilidade administrar os conflitos existentes entre as pessoas 

do time, e fazer com que o clima interno seja agradável, permitindo um 

ambiente sinérgico e que prevaleça a união e a cooperação entre todos. 

Essa forma de conduta está relacionada ao estilo de gestão que se aplica 

e suas ações, e pode influenciar no desempenho dos liderados; este ges-

tor terá que dar o exemplo para os demais, saber como falar com seus 

colaboradores, pois a maneira com que irá tratá-los poderá refletir no 

relacionamento entre a gerência x colaborador e, consequentemente, nas 

metas e objetivos da empresa.

No entanto, sabemos que tem gente que não consegue lidar com pesso-

as adversas e com opiniões diferentes da sua, e deixam se levar por uma 

impressão negativa sem ao menos procurar compreendê-las e conhecê-las 

mais detalhadamente. Outro vilão que pode prejudicar o relacionamento 

entre os membros de uma equipe é o mau humor; o que faz com que 

essas pessoas (mal humoradas) criem uma espécie de escudo e fiquem iso-

ladas das demais. Isso impede que seus colegas se aproximem para pedir 

algum tipo de ajuda, ou até mesmo para bater um papo. 

Essa dificuldade de relacionamento acaba impactando no desempenho 

de uma pessoa em relação às tarefas que desenvolve na organização, pois 

ela irá evitar a sua exposição e nem sempre poderá contar com alguém 

para auxiliá-la, e devido a isso acaba fazendo, na maioria das vezes, seu 

trabalho de maneira individualizada. Deixa-se, também, de ouvir opiniões 

diferentes e de compartilhar escolhas e alternativas com os demais, o que 

pode causar certo risco dependendo da decisão tomada. Em outras pala-

vras, o mau humor certamente causará prejuízos ao trabalho em equipe 

e, por tabela, aos resultados em geral.
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Quando a empresa enfrenta problemas de relacionamento, a área de Re-

cursos Humanos junto à gerência tem a missão de sanar a dificuldade o 

quanto antes para não comprometer o clima de trabalho. É necessário 

identificar as causas para minimizar o efeito que este fator pode gerar, as-

sim como sensibilizar os colaboradores para que eles não deixem que essa 

variável prejudique o desenvolvimento das tarefas, pois clientes interno e 

externo podem não ser atendidos com prontidão e eficácia, resultando 

em queda na qualidade do atendimento e na produtividade.

As divergências e as “brigas” internas podem ser resolvidas com um bom 

treinamento e atividades grupais, procurando valorizar a integração e fo-

car a importância de se ter um excelente relacionamento com os membros 

da equipe. O gerente também terá que fazer o seu papel, dando apoio, 

feedbacks e fazendo coaching com seus colaboradores, evitando, assim, 

qualquer tipo de atrito que possa ocorrer futuramente no time. Contudo, 

isso não depende somente do gestor: todos terão que estar envolvidos 

nesse processo. Os funcionários também têm um papel importante para a 

construção de uma ambiente saudável, pois depende de suas condutas e 

atitudes para acabar com problemas desse tipo. 

Para manter um clima agradável e sem manifestação de atritos, é neces-

sário que as pessoas deixem de agir de forma individualizada e passem a 

interagir como uma equipe, promovendo relações amigáveis e fazendo 

com que cada um procure cooperar com o outro, mas, para isso, é preciso 

que cada um faça a sua parte, pois se todos não estiverem dispostos a 

contribuir, não iremos chegar a lugar algum. Pense nisso!

Fonte: http://www.artigonal.com/recursos-humanos-artigos/relacionamento-interpessoal-o-poder-das-relacoes-no-
-ambiente-de-trabalho-588541.html

Considerações da professora
Bem, me parece que agora você já pode iniciar sua prática de melhoria no 

relacionamento interpessoal, pois sabe que depende apenas de você.
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Atividades de aprendizagem
•	 Após a leitura do artigo “Como está seu relacionamento inter-

pessoal?”, sugiro que faça uma reflexão da sua prática. Agora de 

forma bem tranquila escreva suas qualidades e oportunidades de 

melhorias.

Anotações
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Aula 2 – Estilos Pessoais

Cada indivíduo constrói seu estilo pessoal. Interessante observar que este 

estilo sempre é único e singular. 

Na aula de hoje, vamos explorar o tema de forma que você possa reco-

nhecer os estilos pessoais, e identificar a relevância dos estilos pessoais nos 

relacionamentos interpessoais.

2.1 Entendendo os estilos pessoais

Figura 2.1:Estilos pessoais
Fonte: http://www.sxc.hu (imagem adaptada)

Cada um de nós imprime um estilo peculiar ao se relacionar com os outros, 

com o ambiente, a partir do que nos constitui: nossos desejos, frustrações, 

sonhos, preconceitos, medos – de nossa forma específica de encarar o mundo.

Pessoas que vivem no mesmo ambiente, que tiveram as mesmas oportunida-

des, que viveram na mesma família, podem levar vidas muito diferentes. Há 

sim uma grande influência do ambiente cultural, não somos ilhas. Mas cada 

um de nós é peculiar no traçado do seu caminho.

Fazemo-lo em profunda interação com pessoas, grupos e organizações. 

Copiamos muitas formas de pensar e agir. Mas ainda assim o estilo, as 

escolhas, o foco, a interpretação que damos têm toques sempre pessoais.



Psicologia das Relações Humanas e-Tec Brasil 22

Moran (2006) afirma que a sociedade coloca alguns parâmetros que 

interferem na nossa percepção e conduta. Reconhecemos logo uma pessoa 

de determinado país pela fala, por algumas atitudes, valores, pontos de vista. 

Mas dentro de cada país, em cada organização, em cada cidade há pessoas 

com posturas, atitudes, formas de ver, avaliar, amar e agir muito diferentes.

Construímos nosso mundo dentro de outros mundos. Projetamos e busca-

mos o que nos interessa; o que nos convém, entre inúmeras outras escolhas 

possíveis. Podemos fazer milhares de amigos diferentes, mas terminamos 

escolhendo e sendo escolhidos por alguns. Lado a lado, trabalhando juntos, 

às vezes morando juntos, temos pessoas otimistas e pessimistas diante dos 

mesmos fatos, situações, escolhas.

A cultura interfere em nossa visão da realidade, mas recriamos o mundo, 

reinterpretamos e reelaboramos através da lente com a qual enxergamos o 

mundo, a partir dos nossos padrões mentais, emocionais e éticos.

Nossas escolhas dependem da aprendizagem intelectual, emocional e ética. 

Vamos fazendo escolhas, criando o nosso mundo peculiar a partir da nossa 

visão de ideias, de como percebemos o mundo, os outros, a nós mesmo. 

Essa visão tem componentes racionais, emocionais e éticos.

Nossas escolhas mudam dependendo do humor, do grau de tranquilidade, 

satisfação e otimismo em que nos encontramos. Dependem também do 

nosso sistema de valores, da nossa atitude ética fundamental diante da vida, 

dos outros. Cada indivíduo constrói seu estilo pessoal, interessante observar 

que este estilo sempre é único e singular.

O sistema de valores tem uma grande influência familiar, religiosa, de classe 

social, mas eu faço uma síntese de valores que orienta minhas escolhas nas 

leituras que faço, no que vejo no cinema, na TV, nas pessoas com quem in-

terajo mais, nas atividades em que me envolvo e, principalmente, no modo 

como faço tudo isso.

Lado a lado convivem pessoas abertas e fechadas, empreendedoras e aco-

modadas, realizadas e perdidas. Se a sociedade fosse tão poderosa, se o 

ambiente nos moldasse significativamente, faríamos escolhas semelhantes.

E mesmo influenciados por muitas variáveis culturais, escolhemos formas de 

viver muito diferentes e podemos encontrar afinidades com pessoas e gru-

pos às vezes distantes, pertencentes a culturas diferentes da nossa.
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Podemos ler o mesmo jornal que o nosso colega e termos e alimentarmos 

visões antagônicas ou, ao menos, diferenciadas de mundo. Podemos, com 

as mesmas leituras, construir universos diferentes. Formatamos o mundo de 

formas diferentes, a partir das mesmas ideias básicas e de situações de vida 

semelhantes.

2.2  Educação como construção intelectual, 
emocional e ética

Figura 2.2:Construção intelectual, emocional e ética.
Fonte: http://www.sxc.hu  

Na educação, de um lado “homogeneizamos” - organizamos valores, visões 

de mundo – de outro podemos ajudar na busca da autonomia, da nossa 

especificidade, de fazer nossas sínteses ideológicas, emocionais e éticas.

Assim, na educação ajudamos a construir:

•	 A competência intelectual – conhecer e organizar o sistema de ideias

•	 A competência emocional – conhecer e integrar os sentimentos, a afetividade

•	 A competência ética – organizar nosso sistema de valores.

Homogeneizar
Tornar homogêneo; assemelhar-
se, igualar-se.
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Cada um de nós se apropria das ideias de forma comum dentro de uma 

cultura e, ao mesmo tempo, de forma específica. No emocional existem al-

guns traços comuns e diferentes em determinadas culturas: um latino e um 

oriental lidam de forma diferente com o toque físico, com a aproximação. 

Ao mesmo tempo, cada um, dentro da mesma cultura, organiza o seu siste-

ma emocional e também o de valores.

Há valores comuns a grupos, a organizações, a países. Há, ao mesmo tempo, 

valores pessoais, que vão sendo construídos e modificados de forma mais 

lenta do que parece.

A educação tem dado muito valor às ideias (ao racional). Começa a prestar 

atenção ao emocional. Ainda precisa trabalhar também as atitudes e valores, 

integrando tudo – ideias, emoções e valores para modificar nossa ação. E a 

ação ajuda a perceber novas ideias, a desenvolver novas emoções e a reor-

ganizar novos valores.

2.3 Vivência e jogo diferenças básicas 
Vivência de acordo com Dilthey é o ”instante vivido”. Para ele é o momento 

vivido pelo grupo em atividades simuladas, semelhantes à sua realidade, que 

permitem ampla participação e forte comprometimento com aqui e agora. 

Portanto, todo jogo implica uma vivência.

Como a vivência pode colaborar para o reconhecimento dos estilos 
próprios?

a) Tendo como referências situações reais.

b) Pressupondo participação ativa do grupo.

c) Gerando emoções desde as mais genuínas às mais comuns.

d) Estimulando o contato entre os participantes.

e) Acionando as funções cerebrais.

f) Gerando tensão.
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Para ler e refletir...

1. “O que semeamos, colhemos.”

2. “A pessoa pensa visualiza, diz, cedo ou tarde aparece em sua vida”.

3. “Medo é a fé invertida: é a fé no negativo. O que você teme acaba 

chegando a você.”

4. “Sem inimigos dentro, não haverá inimigos fora. Sem desarmonia 

interna não haverá desarmonia externa.”

5. “A relação entre pessoas é sempre uma relação entre iguais. Não julgue”.

6. “Nada na Terra pode resistir a uma pessoa absolutamente não resistente”. 

7. “Aquilo a que você resiste permanece, persiste.”

8. “Paz interior: Maior objetivo”.

Considerações da professora
Espero que todos tenham compreendido o valor de reconhecermos nosso 

estilo pessoal. Dessa forma, aprendemos a respeitar os outros. Tenho hábito 

de afirmar que seres humanos não possuem defeitos e sim oportunidades 

de melhorias, mas para isso preciso conhecer a mim mesmo, reconhecer 

essas oportunidades faz a diferença em assumir nosso estilo pessoal de ser. 

Vale também ressaltar que não preciso sentir culpa, visto que muitas vezes 

aprendi a ser dessa ou daquela forma, e ao tomarmos consciência com mui-

to carinho, podemos mudar nosso estilo de ser.

Atividades de aprendizagem
Depois desta aula, que tal analisarmos algumas atitudes? Responda as ques-

tões abaixo e depois compare com as respostas de seus colegas. Assim você 

conhecerá os estilos individuais do grupo.
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1. O vizinho do outro lado da rua avançou meio metro na calçada e lá 

construiu um canteiro de flores? Como você avalia essa atitude?

2. Você constata que durante a fase de execução do trabalho, a falta de 

embasamento de um membro do grupo vai comprometer o resultado e 

a qualidade. Qual é a sua atitude como gerente?

3. Você é chamado com urgência para ir a sua casa porque seu filho “rou-

bou” uma revista em quadrinhos da banca próxima a sua casa. Como 

você reage? Que tipo de pensamentos ocorre?
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4. Você é envolvido em um acidente de trânsito, não é culpado. O culpado 

sabe que você tem seu carro assegurado e lhe propõe que assuma a 

culpa, em troca lhe paga a franquia e o valor do bônus que vai perder. 

Qual é a sua atitude?

Anotações
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Aula 3 – Competência Interpessoal

Nesta aula vamos conversar muito sobre convivência humana, dando ên-

fase a teoria que fundamenta a competência interpessoal. E assim, você, 

futuro técnico em secretariado, será capaz de:

1. Conhecer conceito de competência interpessoal.

2. Relacionar competência interpessoal no sucesso pessoal.

3. Conhecer os aspectos atitudinais das competências pessoais.

“Desde sempre, a convivência humana é difícil e desafiante.”

(MOSCOVICI, 1996)

Devemos reconhecer a dificuldade humana, visto que somos seres individu-

ais, únicos, logo nossa forma de receber os estímulos é totalmente diferente.

Por vezes entramos em um elevador, ônibus e ao cumprimentarmos alguém, 

podemos ter respostas variadas, desde um sorriso, até mesmo um – “só se 

for para você”.

As relações interpessoais desenvolvem-se em decorrência do processo de 

interação. Em situações de trabalho, compartilhadas por duas ou mais pes-

soas, há atividades predeterminadas a serem executadas, bem como intera-

ções e sentimentos recomendados, tais como: comunicação, cooperação, 

respeito, amizade. À medida que as atividades e interações prosseguem, os 

sentimentos despertados podem ser diferentes dos indicados inicialmente 

e então – inevitavelmente - os sentimentos influenciarão as interações e as 

próprias atividades.

Assim, sentimentos positivos de simpatia e atração provocarão aumento 

de interação e cooperação, repercutindo favoravelmente nas atividades e 

ensejando maior produtividade. Por outro lado, sentimentos negativos de 

antipatia e rejeição tenderão à diminuição das interações, ao afastamento, 

à menor comunicação, repercutindo desfavoravelmente nas atividades, com 

provável queda de produtividade.

A escritora Frances Mayes (Diane 
Lane) leva um susto quando sua 
melhor amiga a aconselha a sair 
de São Francisco e lhe presenteia 
com uma viagem de 10 dias 
para a Toscana. Ao chegar, ela 
impulsivamente compra uma 
vila quase em ruínas, e acaba 
vivendo uma aventura repleta de 
surpresas, amizades e romances 
que mudarão sua vida para 
sempre.
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Na visão de Weisinger (2001), relacionar-se com outras pessoas significa 

aproximar-se delas para trocar informações através de meios significativos e 

adequados; o elemento necessário para isso é a destreza interpessoal. 

O ciclo ‘atividades-interações-sentimentos’ não se relaciona diretamente 

com a competência técnica de cada pessoa. Profissionais competentes indi-

vidualmente podem render muito abaixo de sua capacidade por influência 

do grupo e da situação de trabalho.

Quando uma pessoa começa a participar de um grupo, há uma base in-

terna de diferenças que englobam conhecimentos, informações, opiniões, 

preconceitos, atitudes, experiência anterior, gostos, crenças, valores e estilo 

comportamental, o que traz inevitáveis diferenças de percepções, opiniões, 

sentimentos em relação a cada situação compartilhada.

Essas diferenças passam a constituir um repertório novo: o daquela pessoa 

naquele grupo.

A forma como essas diferenças são encaradas e tratadas determina a mo-

dalidade de relacionamento entre membros do grupo, colegas de trabalho, 

superiores e subordinados.

Por exemplo: se no grupo há respeito pela opinião do outro, se a ideia de 

cada um é ouvida e discutida fica estabelecida uma modalidade de relacio-

namento diferente daquela em que não há respeito pela opinião do outro, 

quando ideias e sentimentos não são ouvidos, são ignorados, ou seja, quan-

do não há troca de informação.

Figura 3.1: Equipe de trabalho
Fonte: http://groupanalyticsociety.co.uk
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A maneira de lidar com diferenças individuais determinam o clima entre as 

pessoas e tem forte influência sobre toda a vida em grupo, principalmente 

nos processos de comunicação, no relacionamento interpessoal, no compor-

tamento organizacional e na produtividade.

Se as diferenças são aceitas e tratadas em aberto, a comunicação flui fácil, 

em dupla direção, as pessoas ouvem as outras, falam o que pensam e sen-

tem, e têm possibilidades de dar e receber feedback. Porém se as diferenças 

são negadas e suprimidas, a comunicação toma-se falha, incompleta, insufi-

ciente, com bloqueios e barreiras, distorções e ‘fofocas’.

As pessoas não falam que gostariam de falar, nem ouvem as outras, só cap-

tam o que reforça a imagem das outras e da situação.

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 à 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.

Relações interpessoais e clima de grupo influenciam-se recíproca e circular-

mente, caracterizando um ambiente agradável e estimulante, ou desagradá-

vel e adverso, ou neutro e monótono.

A liderança e a participação eficaz em grupo dependem essencialmente da 

competência interpessoal do líder e dos membros. O trabalho em equipe só 

terá expressão real e verdadeira se e quando os membros do grupo desen-

volverem a competência interpessoal, o que lhes permitirá alcançar a tão 

desejada e propalada sinergia, em seus esforços colaborativos, para obter 

muito mais que a simples soma das competências técnicas individuais como 

resultado conjunto do grupo.

3.1 Aquisição de competência interpessoal
Todos reconhecem que o profissional precisa ser competente em sua área 

específica de atividade. 
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Para Moscovici (1995), “A competência interpessoal, porém, só é reconhecida 

para algumas categorias profissionais notórias, tais como assistência social, psi-

coterapia, magistério, vendas, serviços de atendimento ao público em geral”. 

Em cada profissão, na verdade, os dois tipos de competência são necessá-

rios, embora em proporções diferentes. O problema consiste em discernir e 

aprender qual a proporção adequada para prover serviços de alta qualidade, 

ou seja, para um desempenho superior.

Para uma reflexão muito rápida: Você reconhece as competências humanas, 

comportamentais requeridas para exercício da sua profissão?

Cada tipo ou dimensão de competência é interdependente de outra. Assim, 

a maneira pela qual um gerente, advogado, médico faz as perguntas (ten-

do ou não estabelecido um ‘clima’ psicológico favorável e uma relação de 

confiança) pode influenciar as informações que recebe. Neste exemplo, a 

competência interpessoal (processo) é tão importante quanto à competência 

técnica de formular as perguntas adequadamente (conteúdo das pergun-

tas). Se a competência técnica pode ser adquirida através de cursos, seminá-

rios, leituras e experiência ou prática, a competência interpessoal necessita 

treinamento especial.

3.2  Em que consiste a competência inter-
pessoal?

Competência interpessoal é a habilidade de lidar eficazmente com relações 

interpessoais, de lidar com outras pessoas de forma adequada às necessida-

des de cada uma e à exigência da situação.

Segundo Argyris (1968), competência interpessoal é a habilidade de lidar 

eficazmente com relações interpessoais de acordo com três critérios:

1. Percepção acurada da situação interpessoal, de suas variáveis relevantes 

e respectiva inter-relação.

2. Habilidade de resolver realmente os problemas interpessoais, de tal modo 

que não haja regressões.

3. Solução alcançada de tal forma que as pessoas envolvidas continuem 

trabalhando juntas tão eficientemente, pelo menos, como quando co-

meçaram a resolver seus problemas.
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A percepção e a habilidade propriamente dita - dois componentes da compe-

tência interpessoal - assumem importância capital. O processo da percepção 

precisa ser treinado para uma visão acurada da situação interpessoal. Isto 

significa um longo processo de crescimento pessoal, abrangendo autoper-

cepção, autoconscientização e autoaceitação como pré-requisitos de possi-

bilidades de percepção mais realística dos outros e da situação interpessoal.

A habilidade de lidar com situações interpessoais engloba também outras 

habilidades, tais como: flexibilidade perceptiva e comportamental, que sig-

nifica procurar ver vários ângulos ou aspectos da mesma situação e atuar de 

forma diferenciada, não rotineira, experimentando novas condutas percebi-

das como alternativas de ação.

Desenvolve-se, concomitantemente, a capacidade criativa para soluções ou 

propostas menos convencionais, com resultados duplamente compensado-

res: da resolução dos problemas e da autorrealização pelo próprio ato de 

criação, altamente gratificante para as necessidades do ego (estima), na hie-

rarquia de Maslow. 

Figura 3.2:Pirâmide de Maslow 
Fonte: Acervo do autor

Outras habilidades consistem em dar e receber feedback, sem o que não 

se constrói um relacionamento humano autêntico condizente ao encontro 

eu-tu, de pessoa a pessoa, ao invés da relação eu-isto, de sujeito a objeto. 

Assim, ampliam-se a capacidade perceptiva e o repertório comportamental do 

indivíduo, saindo dos limites estreitos da conduta estereotipada do dia a dia.

Um terceiro componente da competência interpessoal refere-se ao relacionamento 

em si e compreende a dimensão emocional-afetiva, predominantemente.
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Vários autores preocupam-se com esse aspecto e afirmam que, num rela-

cionamento em médio prazo, é preciso considerar o conteúdo cognitivo e a 

relação afetiva em qualquer situação de conflito interpessoal.

Muitas vezes, a solução é viável para o conteúdo cognitivo, mas afeta a re-

lação afetiva.

O equilíbrio desses dois componentes é que fará com que o relacionamento 

não sofra danos (às vezes irreversíveis), e até se torne mais forte e verdadeiro.

Competência interpessoal, portanto, é resultante de percepção acurada realística 

das situações interpessoais e de habilidades específicas comportamentais que 

conduzem a consequências significativas no relacionamento duradouro e 

autêntico, satisfatório para as pessoas envolvidas.

3.3 Inteligência Interpessoal
É a capacidade de compreender outras pessoas: o que as motiva, como 

trabalham, como trabalhar cooperativamente com elas. As pessoas que 

trabalham em vendas, políticos, professores, clínicos e lideres religiosos bem-

sucedidos provavelmente são todos indivíduos com alto grau de inteligência 

interpessoal.

Além da inteligência interpessoal podemos desenvolver também a inteligência 

intrapessoal, por ser esta uma aptidão correlata, onde o indivíduo relaciona-se 

consigo mesmo. Na opinião de Gardner, citado por Goleman (1995, p.52), 

o termo inteligência intrapessoal “É uma capacidade de formar um modelo 

preciso, verídico, de si mesmo e poder usá-lo para agir eficazmente na vida”.

Você pode concluir que para desenvolver a competência existem três premissas:

Saber = conhecimento técnico

Saber fazer = habilidade

Querer fazer = atitude

Figura 3.3:Inteligência
Fonte: http://3.bp.blogspot.com
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Considerações da professora
Podemos perceber que desenvolver a competência interpessoal passa pelo 

reconhecimento do nosso estilo pessoal, dos desafios que estabelecemos 

para nossa realização pessoal.

Quando falo sobre esse assunto, tenho sempre uma grande esperança de 

mudança de comportamento individual, pois entendo que depois desse sa-

ber nos resta a responsabilidade de fazer diferente, enfim melhorar o relacio-

namento interpessoal, através do plano de melhoria nas competências inter-

pessoais que precisamos cultivar para termos sucesso profissional e pessoal. 

Anotações
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Aula 4 – Inteligência Emocional

Quando o assunto é inteligência, ficamos sempre curiosos, visto que nem 

sempre a inteligência é determinante de sucesso profissional e pessoal.

Nesta aula vamos estudar sobre este assunto, espero que gostem das no-

vidades... O foco da nossa aula é que você: conheça o conceito de inte-

ligência emocional, e identifique os aspectos importantes da inteligência 

emocional no sucesso pessoal e profissional. 

Figura 4.1:Inteligência emocional
Fonte: O GLOBO, Boa Chance, 2010.http://www.tamertreinamentos.com.br

4.1 O que é inteligência?
O conceito de inteligência tem uma história longa; na verdade, é prova-

velmente tão antigo quanto a própria humanidade. Mesmo o mais antigo 

dos registros sobre a história humana, como a epopeia Gilgamesh (escrito 

há mais de cinco mil anos), descreve alguns personagens como “sábios”, e 

outros como menos do que isso.

Histórias bíblicas representam exemplos impressionantes de inteligência (o 

episódio com o rei Salomão, por exemplo) e de tolices (a dos vizinhos de Noé 

e a do Faraó).

Parece que os humanos abraçaram há muito a ideia de que algumas 

pessoas são melhores para tomar decisões do que outras. Essas pessoas 

podem possuir as mesmas informações do que o resto de nós, mas, quando 
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estão sopesando, avaliando e processando, as conclusões às quais chegam 

simplesmente são melhores do que as conclusões alcançadas pelos outros.

Apesar do reconhecimento disseminado de que a inteligência existe como 

uma característica pessoal, não foi senão no final do século 19 que surgiram 

esforços sérios para tentar medir essa qualidade.

Tais esforços foram inicialmente traduzidos pelo trabalho de Francis Galton, 

mas foi Alfred Binet quem, em 1905, desenvolveu o protótipo do moderno 

teste de inteligência (DAVIS, 2006).

4.1.1 Conceito de inteligência
De acordo com o Dicionário Houaiss, inteligência é a “faculdade de conhe-

cer, compreender e aprender. Percepção clara e fácil; habilidade em tirar 

partido das circunstancias, engenhosidade e eficácia no exercício de uma 

atividade, sagacidade, perspicácia”.

Por muito tempo, as emoções foram vistas como algo completamente sepa-

rado da inteligência.

Contextualizar a evolução do conceito de inteligência é muito apropriado, pois nos 

possibilita entender o comportamento humano e os relacionamentos interpessoais 

resultantes do paradoxo: Inteligência e Emoção e Razão e sentimento.

A imagem comumente aceita na época era que as emoções geralmente 

distraíam as pessoas de focalizar calma e racionalmente (ou seja, de maneira 

“inteligente”) a informação abstrata.

Somente na década de 1980 começou a desenvolver-se um conceito dife-

rente sobre as emoções: a ideia de que elas não interferiam necessariamente 

com o pensamento e o comportamento inteligente, mas poderiam de fato 

contribuir com a inteligência humana. 

Ainda naquela época surgiu a ideia de que as emoções eram uma espécie 

de informação. Isso significava que as pessoas usavam suas emoções - assim 

como os tipos de informação mais familiares - para fazer julgamentos sobre 

o mundo. Segundo esse ponto de vista, elas nos fornecem informações so-

bre valores. São uma espécie de lembrete para saber se avaliamos algo no 

ambiente de forma positiva ou negativa.
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I. Que tipo de informação as emoções fornecem?

Por exemplo, se você se acomoda ao volante de seu carro numa manhã e 

descobre, de repente, que há uma cobra no banco do passageiro, isso irá 

produzir uma reação de medo.

O sentimento de medo é uma informação forte e simples, baseado em sua 

avaliação de que “estar perto de uma cobra pode levar a uma grande dor, e 

isso é uma PÉSSIMA IDEIA”.

A importância desse resumo emocional tão simples e dramático da sua ava-

liação é que ele leva a uma ação rápida e eficiente (“Saia do carro!”).

A questão-chave, no entanto, é que a sua emoção não é aleatória, mas o 

resultado lógico de perceber corretamente uma ameaça no ambiente.

A emoção que você sente, nesse caso, é uma informação útil sobre 
seu mundo, e, em vez de interferir com sua habilidade de reagir 
com inteligência, o ajuda nessa tarefa.

Naturalmente, a maior parte de nossas emoções não é tão simples ou dra-

mática assim. Os nossos sentimentos quase sempre são mais sutis, e muitos 

deles mais complexos, mas o tipo de informação que fornecem pode ser 

muito útil ao interpretar o mundo.

Na verdade, até mesmo a cobra no banco do carro vai provocar mais respos-

tas emocionais do que a simples reação de medo descrita. Uma vez que você 

tenha escapado da cobra no banco do carro, outras emoções vão surgir, em 

particular, a curiosidade (De onde diabos veio essa cobra?), que vai provocar 

uma investigação completa para evitar que isso aconteça novamente.

A noção de que as emoções são de fato uma forma de informação favoreceu 

o aparecimento, em 1990, do conceito de inteligência emocional completa-

mente desenvolvido.

Para ilustrar nossa aula vamos conhecer dois psicólogos americanos 
- Peter Salovey e John Mayer, que foram os primeiros a utilizar o ter-
mo inteligência emocional, cujo trabalho acadêmico sobre o tópico 
forneceu toda a base para os trabalhos posteriores nessa área.
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Em seu trabalho referencial de 1990, Salovey e Mayer definiram inteligência 

emocional (IE) como uma forma de inteligência “que desenvolve a habilida-

de de monitorar as próprias emoções e as dos outros, para discriminar entre 

elas e usar essa informação para guiar os próprios pensamentos e ações” 

(DAVIS, 2006).

Para Weisinger (2001), inteligência emocional é o uso inteligente das 

emoções - isto é, fazer intencionalmente com que as emoções trabalhem a 

seu favor, usando-as como uma ajuda para ditar seu comportamento e seu 

raciocínio de maneira a aperfeiçoar seus resultados.

É quase infinito o número de casos em que a inteligência emocional pode ser 

aplicada no local de trabalho: para resolver um problema complicado com 

um colega; fechar um contrato com um cliente intratável; criticar o chefe; 

dedicar-se com entusiasmo a uma tarefa até completá-la, e muitos outros 

desafios relacionados ao seu sucesso.

Goleman (1995, p.59) cita a recomendação de Sócrates – “Conhece-te a ti 
mesmo” – é a pedra de toque da inteligência emocional: a consciência de 

nossos sentimentos no momento exato em que eles ocorrem.

O autor classifica as pessoas de acordo com o autoconhecimento delas. A saber: 

1. As autoconscientes são aquelas que têm consciência dos seus estados 

de espírito, são seguras dos próprios limites, gozam de boa saúde psico-

lógica, apresentam atitudes positivas diante da vida. Conseguem dirigir 

a própria vida de forma eficiente. Diante dos reveses, são competentes 

para tomar decisões sem ficar imobilizadas diante dos problemas.

2. As mergulhadas são aquelas pessoas que se deixam levar pelos seus 

estados emocionais.

 Perdem o controle da sua vida, são dirigidas pelos estados de espírito. 

Têm pouca consciência do que sentem, pensam, desejam. São pessoas 

instáveis, geralmente sem a percepção da falta de autonomia na condução 

da sua vida.

3. As resignadas são pessoas que têm autoconsciência sobre seu estado 

interior, mas apesar de insatisfeitas, nada fazem para mudá-lo. Adotam 

esta atitude ou porque têm pouca energia para mudá-lo ou porque se 

habituaram a uma atitude de “laissezfaire” diante da vida, ou seja, dei-
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xam a vida “rolar”. São aqueles que seguem a letra do samba do Zeca 

Pagodinho “Deixa vida me levar, Vida leva eu...”

As pessoas com competência intrapessoal são autorreflexivas, têm uma 

mente investigadora da própria experiência, no sentido de uma permanente 

atenção aos seus estados interiores.

Peter Drucker (2000), guru das organizações, por ocasião de uma das suas 

inúmeras conferências:

“Redefinindo lideranças, organizações e comunidades” em 9 de no-

vembro de 1999, expôs que (...) daqui a algumas centenas de anos, 

quando a história do nosso tempo estiver sendo escrita com a perspec-

tiva de um distanciamento maior, muito provavelmente o mais impor-

tante evento que os historiadores verão não será a tecnologia, nem a 

Internet, nem o comércio eletrônico; será a mudança sem precedentes 

ocorrida na condição humana, (...) pela primeira vez as pessoas terão 

de administrar a si próprias.

Por enquanto, nenhuma universidade ainda nos ensina o autoconhecimento o 

que ocorrerá, segundo o autor, provavelmente somente daqui a uns cem anos.

Dessa forma, mesmo com todo desenvolvimento do conhecimento ocorrido 

no último século, ainda percebemos que uma das grandes dificuldades 

do homem está em questões aparentemente simples, como o próprio 

autoconhecimento.

Quantas vezes não conseguimos entender por que temos certos tipos de 

comportamentos ou por que reagimos de determinada maneira?

Assim como para conhecermos as pessoas, estabelecemos um diálogo 
com elas, também para nos conhecermos é necessário estabelecer um 
diálogo interno.

Como comunicar com os outros se não conseguimos estabelecer um 
diálogo conosco?

Quando uma pessoa almeja relacionar-se bem com outras pessoas, em qual-

quer área da sua vida ela precisa, antes de qualquer coisa, aperfeiçoar o uso 

da sua inteligência emocional.
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A inteligência emocional é usada tanto intrapessoalmente - para ajudar 
a si mesmo, quanto interpessoalmente - para ajudar outras pessoas.

Suas emoções podem lhe fornecer informações valiosas sobre você mesmo, 

sobre outras pessoas e sobre as diversas situações. Utilizando as informações 

você pode alterar seu comportamento e seu raciocínio de modo a reverter 

situações: no caso da explosão de raiva, por exemplo, você poderia procurar 

reduzir sua carga de trabalho ou facilitar seu processo de trabalho.

Você deve conhecer pessoas que não percebem quantas dificuldades criam 

nos ambientes que frequentam, não percebem como são agressivas, as difi-

culdades que têm em aceitar crítica, a postura prepotente que adotam. Isto 

porque elas têm um conhecimento muito pequeno de si mesmas.

Para ler e refletir...

Mulheres

•	 Mostram maior expressão emocional.

•	 Experimentam as emoções mais intensamente.

•	 Demonstram com mais frequência as emoções.

•	 Sentem-se mais confortáveis expressando suas emoções.

•	 São melhores na percepção de indícios não verbais ou paralinguísticos.

Observação: Nosso primeiro brinquedo é a boneca, logo aprendemos a 

reconhecer detalhes, expressões. 

Homens

•	 Expor as emoções não é consistente com imagem masculina. Homens 

não podem chorar, isso fere a masculinidade. 

•	 São menos hábeis na percepção das emoções alheias.

•	 Precisam menos de aprovação social, assim como não precisam muito 

expressar emoções positivas.

Observação: Meninos recebem algumas ordens, como não podem chorar, 

devem ser fortes, sempre responder de forma agressiva qualquer investi-

da, visto que amam jogos violentos.
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4.2 Expressar emoções positivas
As pessoas se diferenciam no grau de autoconhecimento. Há aquelas que 

possuem um autoconhecimento muito próximo da realidade, como também 

as que possuem autocrítica (PAGAN, 2005).

Freud, o pai da psicanálise, diz que o ser humano se conhece muito pouco, 

pois a maioria dos motivos originais do comportamento é desconhecida por 

nós, uma vez que ficam no nosso inconsciente.

A partir do que conhecemos e “pensamos” que conhecemos de nós, de-

senvolvemos nossa autoestima, que é o quanto de atitudes favoráveis uma 

pessoa tem em relação a si própria.

Em seu livro Inteligência Emocional no Trabalho (1997), Hendrie Weisinger 

afirma que nossa inteligência emocional provém de quatro componentes 

que, quando alimentados pela experiência, lhe permitem desenvolver 

habilidades e aptidões específicas, que vão formar a base da sua inteligência 

emocional. Ao contrário do seu DNA biológico, porém, os componentes da 

nossa inteligência emocional podem ser desenvolvidos para nos dar condições 

de expandi-la significativamente.

Esses componentes foram identificados pelos psicólogos pioneiros John 

Mayer, da Universidade de New Hampshire, e Peter Salovey, de Vale, que 

também criou a expressão “inteligência emocional” em 1993.

Cada um desses componentes representa certas aptidões que, reunidas, dão 

origem à nossa inteligência emocional; cada nível subsequente incorpora as 

aptidões dos níveis anteriores, sendo construídos, assim, de forma hierárquica.

Os quatro componentes são:

1. capacidade de perceber, avaliar e expressar corretamente uma emoção;

2. capacidade de gerar ou ter acesso a sentimentos quando eles puderem 

facilitar sua compreensão de si mesmo ou de outrem;

3. capacidade de compreender as emoções e o conhecimento derivado delas;

4. capacidade de controlar as próprias emoções para promover o cresci-

mento emocional e intelectual.

Figura 4.2: Dr. Hendrie 
Weisinger
Fonte: http://www.drhen-
drieweisinger.com
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A falta de inteligência emocional pode prejudicar o progresso e o 
sucesso, tanto do indivíduo quanto da empresa, e, o uso da inteli-
gência emocional conduz a resultados produtivos, tanto no que diz 
respeito ao indivíduo quanto à organização. 

Quando os empregados usam a inteligência emocional, estão ajudando a 

construir uma organização emocionalmente inteligente, na qual cada um se 

responsabiliza pelo crescimento da sua própria inteligência emocional, pela 

aplicação da sua inteligência emocional no relacionamento com as outras 

pessoas e pela aplicação das aptidões da sua inteligência emocional na or-

ganização.

A inteligência emocional pode ser nutrida, desenvolvida e ampliada - 

não se trata de uma característica impossível de adquirir. Para expandir 

sua inteligência emocional é preciso aprender e praticar as técnicas e 

aptidões que a compõem: a autoconsciência, o controle emocional e a 

motivação. (Fonte: DAVIS 2006, p. 22).

Dicas importantes!

•	 Usar emoção sempre da melhor forma.

•	 Controlar as emoções.

•	 Compreender as emoções.

•	 Reconhecer as emoções em nós mesmos e nos outros.

Considerações da professora
Mais uma vez é reforçada a nossa responsabilidade pelo bom andamento 

das relações interpessoais. Ao reconhecermos que aprender a lidar com as 

emoções nos traz uma possibilidade de comportamento assertivo, parece 

que não existem mais dúvidas da importância de nos reconhecermos como 

seres atores e autores de nossas vidas, dessa forma não atribuir mais ao ou-

tro a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso pessoal e profissional.   
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Aula 5 – Ampliando a Autoconsciência

Bem, até o momento já discutimos muito sobre comportamento humano. 

Vamos agora entender sobre autoconsciência.

Espera-se que ao final desta aula você seja capaz não apenas de identificar 

a importância da ampliação da autoconsciência para sucesso profissional, 

como também os principais aspectos do conhecimento da autoconsciência.

Figura 5.1:Autoconsciência
Fonte: acervo do autor

A consciência dos nossos próprios sentimentos e atitudes, assim como 
da percepção que os outros têm de nós, pode influenciar nossos atos 
de tal maneira que eles funcionem em nosso benefício. 

O segredo é recorrer à abundância de informações sobre nós mesmos que 

estão ao nosso alcance: sentimentos, sensações, avaliações, ações e inten-

ções. Elas nos ajudarão a compreender como reagir, agir, comunicar e operar 

em diferentes situações, e ter autoconsciência significa processá-las.

É fundamental aprender que o desenvolvimento da autoconsciência pode 

contribuir para nos tornarmos mais eficientes no ambiente de trabalho.

Na opinião de Minicucci (1982), se as pessoas descobrissem como elas 

agem, por que elas agem e tentassem descobrir maneiras para compensar 

tais comportamentos, certamente elas agiriam com mais eficiência no 

relacionamento interpessoal e intrapessoal.
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5.1  Autoconsciência - Elemento básico da 
inteligência emocional

Figura 5.2:Equilíbrio
Fonte: Acervo do autor

À primeira vista, pode parecer que nossos sentimentos são óbvios; uma re-

flexão mais demorada nos lembra das vezes em que fomos muito indiferen-

tes ao que de fato sentimos sobre uma coisa, ou quando tarde demais nos 

demos conta desses sentimentos.

Os psicólogos falam em meta cognição – um termo um pouco pesado – para 

referirem-se à consciência do processo de pensar. Como meta (estado de 

espírito) para a consciência de nossas emoções.

Vamos adotar em nossos estudos o termo “Autoconsciência”, no sentido 

de permanente atenção ao que estamos sentindo internamente. Você pode 

expandir sua inteligência emocional aprendendo a controlar as emoções e a 

motivar-se; pode também maximizar a eficácia da sua inteligência emocio-

nal desenvolvendo a capacidade de comunicação, a destreza interpessoal e 

habilidade como mentor emocional.

A autoconsciência está no cerne de cada uma dessas aptidões, porque a 

inteligência emocional só pode começar quando a informação entra no sis-

tema perceptivo. Por exemplo: para conseguir controlar a raiva, você tem 

que ter consciência daquilo que a provoca e de como essa poderosa emoção 

o afeta - então poderá aprender a reduzi-la e usá-la acertadamente; para 
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driblar o desânimo e conseguir se motivar. Precisa ter consciência do modo 

como você permite que afirmações negativas a respeito de si mesmo sabo-

tem seu trabalho. Para ajudar os outros a se ajudarem, precisa ter consciên-

cia de seu envolvimento emocional na relação.

A autoconsciência aguçada lhe permite monitorar-se, 
observar-se em ação.

Estando você no centro do seu universo, precisa primeiramente compreen-

der o que o faz agir como age, antes de começar a alterar seu comporta-

mento em busca de melhores resultados.

Precisa compreender aquilo que é importante para você, a maneira como ex-

perimenta as coisas, o que quer, como se sente e como se dirige aos outros.

Esse conhecimento subjetivo a respeito da natureza de sua personalidade 

não apenas orienta sua conduta em cada situação, mas também lhe fornece 

uma estrutura sólida para fazer escolhas melhores. Essas escolhas podem ser 

triviais ou cruciais (WEISINGER, 1997).

5.1.1 Baixo grau de autoconsciência
Se você não tem boa autoconsciência, certamente lhe faltaram informações 

necessárias para tomar decisões eficientes. É de se presumir que você não 

escolheria um namorado, preterindo outro, sem ter informações suficientes 

sobre cada um dos candidatos, caso contrário estaria prejudicando sua deci-

são. Do mesmo modo, quando você age num estado de baixo grau de auto-

consciência, prejudica sua reação às pessoas e às situações, enfrentando-as 

sem as informações suficientes.

A autoconsciência é essencial para a inteligência emocional, muito impor-

tante para o sucesso no trabalho e sua falta interfere na eficiência. Para 

expandir a autoconsciência, você precisa de um período de tempo de séria 

introspecção e coragem para explorar suas reações às pessoas e aos aconte-

cimentos de sua vida profissional.
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Conforme Weisinger (2001) é fundamental você:

•	 Examinar o modo como faz avaliações.

•	 Atentar para seus sentidos.

•	 Entrar em contato com seus sentimentos.

•	 Identificar suas intenções.

•	 Prestar atenção em seus atos.

5.2 Avaliações
Avaliações são todas as diferentes impressões, interpretações, apreciações e 

expectativas que você tem de si próprio e das outras pessoas e situações. Elas 

são influenciadas pelos vários fatores que configuram sua personalidade (vi-

vência familiar, experiências anteriores, talentos inatos, princípios religiosos), 

e geralmente têm a forma de pensamentos ou de um diálogo interno (“Não 

vai dar certo, não vou conseguir convencer o cliente”).

Tomando consciência das suas avaliações, você fica sabendo como seus pen-

samentos influenciam seus sentimentos, suas ações e reações, podendo as-

sim alterá-los:

1. Use frases iniciadas com “Eu penso”.

2. Conduza regularmente um diálogo interno.

3. Reflita sobre os encontros em momentos de calma.

4. Procure ouvir outras pessoas.

Tomando consciência de como faz suas avaliações, você aumenta as chan-

ces de fazer avaliações justas, corretas, perceptivas. Porém, sendo elas tão 

subjetivas, você corre o risco de ir longe demais, ignorando as avaliações das 

outras pessoas, ou imaginando que as suas são imutáveis.

Há também a possibilidade de você não levar suas avaliações até onde elas 

devem ir. Não reconhecer o efeito delas nas suas reações ou não confiar que 

sejam exatas.



e-Tec BrasilAula 5 -Ampliando a Autoconsciência 49

5.3 Sentidos

Figura 5.3: Cinco sentidos
Fonte: http://www.vestemoda.com.br(adaptada)

A visão, audição, olfato, tato e paladar são as fontes de todas as informações 

sobre o mundo; é através deles que recebemos informações sobre nós 

mesmos, sobre outras pessoas e diversas situações.

Mas costuma acontecer com os sentidos uma coisa interessante: eles são 

filtrados e modificados pelas avaliações de cada indivíduo.

5.4 Sentimentos
Os sentimentos são as reações emocionais espontâneas às interpretações e 

expectativas de cada pessoa. Como as informações sensoriais, eles fornecem 

dados importantes, que vão ajudar a entender por que ele/ela age como age.

Os sentimentos alertam para o nível de bem-estar em determinada situação 

e ajudam a compreender as reações. Por isso é tão importante prestar aten-

ção neles. E isso não é uma coisa fácil para a maioria de nós. Parte do proble-

ma é que para prestar atenção nos sentimentos especialmente os negativos 

como raiva, tristeza e ressentimento - precisamos senti-los, e isso pode doer.

Assim, preferimos ignorá-los, negá-los ou racionalizá-los. Agindo desse 

modo, conseguimos evitar por algum tempo essa sensação negativa, mas nos 

privamos de utilizar as valiosas informações que esses sentimentos poderiam 

nos dar, deixando assim de usar as emoções de maneira inteligente.



Psicologia das Relações Humanas e-Tec Brasil 50

Ao ignorar ou negar suas emoções, você se priva da capacidade de agir através 

delas. Os sentimentos negativos podem muitas vezes degenerar, deixando-o 

pior do que se você tivesse prestado atenção neles. Ao reconhecê-los, fica 

fácil controlá-los e seguir em frente.

5.5 Intenções
As intenções podem referir-se aos seus desejos imediatos - aquilo que você 

gostaria de conseguir hoje, ou numa determinada situação, ou no próximo 

fim de semana -, e também aos seus desejos de longo prazo - aquilo que 

você gostaria de fazer até o final do ano, ou ao longo da sua vida.

Vamos focalizar as intenções de curto prazo, pois são com elas que as pes-

soas têm mais dificuldades. A vantagem de ter plena consciência das suas 

intenções é poder utilizar essa informação para melhor planejar seu curso 

de ação.

Assim como os sentimentos, suas intenções podem ser às vezes difíceis de 

entender.

No caso dos sentimentos isso acontece porque muitas vezes os negamos ou 

ignoramos, pois é difícil encará-los. No caso das intenções, a razão é que 

muitas vezes confundimos uma intenção com outra - confundimos nosso 

propósito oculto com nossa intenção aparente. Seu propósito oculto pode 

ser que seus pais, que sempre pensaram que você não serviria para nada na 

vida, fiquem impressionados com seu sucesso; sua intenção aparente é que 

deseja a promoção a chefia de departamento.

Nesse caso, reconhecer que impressionar seus pais é sua verdadeira 
intenção não iria alterar seu plano de lutar pela gerencia, e sim deixar 
claro esse fato.

Outra dificuldade quando se lida com intenções é que elas às vezes 
parecem conflitantes.

5.6 Atos
Como os atos são físicos, eles podem ser observados por outras pessoas, e 

nós podemos observá-los se decidirmos - sendo que a palavra-chave aqui é 

“decidirmos”.
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Em geral temos consciência dos nossos atos mais genéricos, mas as pessoas 

podem interpretar de diferentes maneiras os nossos atos, e interpretar erro-

neamente o que está acontecendo.

É fácil entender que ao tomar consciência de todos os atos inconscientes – o 

modo de falar, a linguagem corporal, o comportamento não verbal - você 

poderá fazer com que os outros o percebam com mais precisão.

5.7  Como reunir todos os fatores da auto-
consciência

Para praticar a sintonia com os cinco componentes simultaneamente, a pessoa 

deve fazer várias vezes por dia as seguintes perguntas de autoconsciência:

1. Que é que estou sentindo neste instante?

2. Que é que eu quero?

3. Como estou agindo?

4. Que avaliações estou fazendo?

5. Que é que meus sentidos me dizem?

Considerações da professora 
Retornamos ao conceito de consciência dos próprios sentimentos e atitudes, 

assim como da percepção que os outros têm de nós, pode influenciar nossos 

atos de tal maneira que funcionem em nosso benefício. Para isto basta à 

disposição pessoal de trabalhar a consciência de forma clara e objetiva.

Atividades de aprendizagem
Teste de autoavaliação!

Indique quão precisamente cada uma das seguintes afirmações o descreve. 

Seja tão franco e honesto quanto possível em suas respostas. O teste só terá 

utilidade se suas respostas forem sinceras e exatas. Ao responder cada que-

sito, use uma das seguintes alternativas:
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1 = Isso nunca é verdade sobre mim.

2 = Isso raramente é verdade sobre mim.

3 = Isso algumas vezes é verdade sobre mim.

4 = Isso é frequentemente verdadeiro sobre mim.

5 = Isso sempre é verdade sobre mim.

1. Sei exatamente o que estou sentindo. (__)

2. Não consigo descrever com precisão meu estado emocional para outras 

pessoas. (__)

3. Estou altamente consciente das mudanças no meu humor. (__)

4. Em situações emocionais, reparo nas mudanças em meu corpo. (__)

5. Sei dizer quando começo a me sentir frustrado ou irritado. (__)

6. Outras pessoas reparam nas mudanças do meu humor antes do que eu. (__)

7. Presto pouca atenção aos meus estados internos (pensamentos e emoções). (__)

8. Estou em sintonia com meus sentimentos. (__)

9. Estou surpreso pelas reações emocionais que tenho. (__)

10.  Acho difícil colocar meus sentimentos em palavras. (__)

(Fonte: DAVIS, 2006, p.35) O resultado está no final do texto.
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Aula 6 – Sistema Emocional

Vamos agora conhecer um pouco mais sobre nossas emoções. A partir 

desta aula espera-se que você possa reconhecer a habilidade do sistema 

emocional na vida, e identificar como as pessoas expressam seus próprios 

sentimentos.

Figura 6.1:Emoções
Fonte: http://farm3.static.flickr.com

Como se pode regular e controlar emoções com êxito se a própria pessoa 

não sabe ao menos quais são suas emoções?

Vamos tentar esclarecer sobre este assunto agora. A habilidade mais funda-

mental que contribui para a inteligência emocional é a de reconhecer com 

precisão os estados emocionais. 

O motivo para isso é simples: incapacidade de reconhecer uma emoção pelo 

que seja, ou de distinguir corretamente entre uma emoção e outra, torna 

todas as outras habilidades essencialmente inúteis.

Assim como é essencial para as crianças conhecer o alfabeto antes de 

aprender a ler e a escrever, a habilidade de reconhecer com precisão, 

identificar e descrever emoções é a pedra fundamental para todas as 

utilizações mais avançadas da emoção. (DAVIS, 2006).
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A maneira como as pessoas expressam seus sentimentos se constitui numa 

competência social muito importante. 

Paul Ekman, citado por Goleman (1995, p. 126) utiliza o termo regras de 

exibição para designar o consenso social acerca de quais sentimentos, e em 

que momento, podem ser demonstrados de forma apropriada.

Há tipos básicos de regras de exibição. Um deles é minimizar a expressão da 

emoção. Outra forma é exagerar o que se sente, exacerbando a expressão 

emocional. Uma terceira forma consiste em substituir um sentimento por 

outro. Isto ocorre em algumas culturas asiáticas, onde não é de bom-tom 

dizer “não”, daí as anuências (ainda que falsas) substituírem o “não”.

A habilidade no manejo dessas estratégias e a escolha do momento adequado 

para utilizá-las, é um fator de inteligência emocional.

O significado básico da palavra emoção é “mover”.

Ao longo da nossa vida todos nós já ouvimos pelo menos uma vez alguém 

nos aconselhar a “esfriar a cabeça”; “controle suas emoções”. Isto na ver-

dade significa “sufoque suas emoções”. Porém, as emoções nos fornecem 

muitas pistas da razão dos nossos atos. Sufocá-las iria nos privar dessa in-

formação, e reprimi-las tampouco as afastaria, e poderia permitir que elas 

crescessem despercebidas.

Controlar as emoções significa algo bastante diferente de sufocá-las; significa 

compreendê-las e usar essa compreensão para modificar as situações em seu 

benefício.

6.1 Sistema Emocional 
I. Conceito

Emoção é a agitação de sentimentos, abalo afetivo ou moral, turbação. Reação 

orgânica de intensidade e duração variáveis, geralmente acompanhada de 

alterações respiratórias, circulatórias, etc. 

Para Weisinger (2001), as emoções podem ser comparadas a um computador; 

assim como o seu PC se constitui de diversos componentes (disco rígido, 

monitor, impressora) interligados, seu sistema emocional é feito de diferentes 

componentes que interagem e precisam trabalhar juntos com eficiência para 
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otimizar seu desempenho. Se os componentes deixam de trabalhar como 

deviam, o sistema pode cair.

No caso das emoções humanas, os componentes são:

•	 os pensamentos ou as avaliações cognitivas.

•	 as alterações fisiológicas ou os atos de excitação.

•	 as atitudes ou tendências de ação.

6.1.1  Qual o componente do sistema emocional 
que desencadeia os outros?

É importante compreender que as emoções são produzidas por uma interação 

dos três componentes (pensamentos, atitudes e alterações fisiológicas) em 

resposta a um acontecimento externo e que ao controlá-los, seremos capazes 

de controlar eficazmente nossas emoções.

Há ainda outro componente do sistema emocional conhecido como contex-

to emocional ou constituição emocional. Isso engloba o modo como você 

foi criado, suas crenças, as experiências que teve. Em suma, tudo que faz ser 

quem você é hoje.

Pode ser que a briga com sua mulher antes de vir para o trabalho o deixe 

deprimido o dia inteiro; ou as instruções do tempo da infância para ser bon-

zinho; não desafiar os outros o leve a ser passivo; ou os maus-tratos físicos 

que sofreu nas mãos de seu pai levem você a sentir uma raiva perpétua dos 

chefes masculinos. O seu contexto emocional está por trás de cada um dos 

três componentes do sistema emocional e pode influenciar, em graus dife-

rentes, suas reações emocionais. Portanto, compreender o contexto emocio-

nal - assunto de inúmeros livros e sessões de terapia – é uma ótima coisa, 

mas a solução nesse caso é colocar em ação, com força total, os seus ins-

trumentos de controle das emoções. Agindo assim você estará tratando das 

manifestações (as explosões iradas dirigidas ao chefe), e não do contexto (o 

relacionamento de maus-tratos com seu pai).

6.1.2 Controlando eficazmente suas emoções
Fazer com que seus pensamentos, atitudes e alterações fisiológicas 

trabalhem em seu benefício. Lembre-se: são seus próprios pensamentos, 

alterações físicas e atitudes que dirigem suas reações emocionais, e não os 
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atos de outra pessoa ou um acontecimento externo. Compreendendo isto, 

você reconhecerá que o poder de controlar sua raiva - aliás, todas as suas 

emoções – compete a você, e não a qualquer outra pessoa. 

Apresentamos a seguir os três componentes do seu sistema emocional:

I. Controle dos Pensamentos

Uma situação que o tenha deixado 

irritado pode gerar vários pensamentos, 

por exemplo, “Tenho vontade de matá-

lo” ou “Sei que a minha ideia é boa”. A 

maneira de “escutarmos” nossos 

pensamentos é atentar para nossos 

diálogos internos, que são conversas 

interiores, que podem preceder, 

acompanhar ou seguir nossas emoções 

e desempenham um papel importante Figura 6.2: Pensamentos
Fonte: http://www.sxc.hu

na definição e formação das nossas 

experiências emocionais. Com frequência repetimos sempre o mesmo 

diálogo interno, à medida que a situação se repete, levando-nos assim a 

desenvolver diálogos internos destrutivos no momento em que a situação 

ocorre.

II. Pensamentos automáticos 

Os pensamentos automáticos geralmente possuem em comum algumas ca-

racterísticas:

 – Tendem a ser irracionais.

 – Geralmente acreditamos neles.

 – Frequentemente estão em código.

 – Eles têm a tendência de acionar outros pensamentos automáticos.

 – Os pensamentos automáticos podem muitas vezes levar a um raciocínio 

distorcido.

A tendência das situações perturbadoras, tais como: ser repreendido por seu 

chefe ou estar zangado com um colega, é que elas venham a gerar estilos e 

padrões de raciocínio distorcidos que modificam a percepção da realidade. 

Aprendendo a evitar o raciocínio distorcido você terá melhores condições de 

conseguir maior domínio sobre seus pensamentos automáticos e controlar 

suas emoções.
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A diferença entre os pensamentos automáticos e os diálogos internos é 

que os primeiros são espontâneos e, com frequência, contraproducentes 

ao passo que os últimos são deliberados e produtivos. Evitando ao máximo 

os pensamentos automáticos, interrompendo-os assim que eles começam e 

aprendendo a ter diálogos internos eficazes, você poderá ajudar a impedir os 

efeitos das situações aflitivas. Não apenas isso, mas poderá também apren-

der a reprogramar alguns desses pensamentos automáticos destrutivos para 

evitar que eles ocorram.

III. A inteligência emocional em ação

Atente para as palavras de Dennis M., assessor de imprensa de uma firma 

de alta tecnologia:

Como relações-públicas da minha empresa, tenho que dar cerca de 

30 entrevistas coletivas por ano. Elas costumavam me provocar uma 

ansiedade tremenda, que começava dias antes. Então passei a explorar 

meus pensamentos e descobri que vivia dizendo a mim mesmo que 

não faria um belo papel, não saberia do que iria falar, seria ridiculari-

zado. Não era de espantar que eu ficasse tão ansioso! Então, quando 

começava a ficar ansioso, eu respirava profundamente algumas vezes 

e me perguntava: “Que é que estou me dizendo? Por que estou tão 

tenso?” Descobri que a maioria das coisas era bobagem - eu jamais 

seria ridicularizado. As coisas que realmente faziam sentido como, por 

exemplo, eu não conhecer suficientemente o assunto – me levaram 

a me preparar melhor. Agora, uma semana antes de cada entrevista 

coletiva eu repito para mim mesmo: “Vai dar tudo certo. Estou bem 

preparado. É uma oportunidade para educar a imprensa. Não vou fazer 

papel de bobo. Posso afirmar honestamente que agora aguardo com 

prazer as entrevistas coletivas. (Dennis M., assessor de imprensa de 

uma firma de alta tecnologia)

(Fonte: Weisinger, 2001)

Considerações da professora
Vale à pena observar o quanto não nós percebemos nossa própria falta de 

controle, isto é, perdemos a autoconsciência, a capacidade de raciocinar, de 

elaborar com assertividade situações difíceis.

Observo algumas situações do cotidiano, ao perdermos nosso controle em 

situações diversas nos deixam com a sensação desagradável, de impotência. 
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Aula 7 – O Controle da Excitação

A partir de agora iremos trabalhar, discutir a “excitação”, também conhecida 

como as famosas borboletas no estômago. O intuito desta aula é preparar 

você para conhecer e dar devida importância ao controle da excitação.

Figura 7.1: Excitação
Fonte: Acervo do autor

A excitação é um componente do sistema emocional que se caracteriza 

por alterações fisiológicas. Para desenvolver a autoconsciência é necessário 

observar que sentimentos tendem a associar-se a sensações físicas específica: 

nervosismo e estômago contraído, raiva e rubor no rosto.

É possível entrar em contato com nossos sentimentos observando nossas 

manifestações sensoriais e de comportamento.

Para entendermos as alterações fisiológicas por trás dessas sensações – 

aquilo que chamamos também de excitação – precisamos ficar atentos para 

as alterações na excitação e usar essas mudanças como um sinal de que está 

na hora de acalmar-se, até atingir um nível de excitação que lhe permita 

pensar e agir com eficácia.
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7.1  Controlando os níveis de excitação para 
maximizar o desempenho

De muitas formas, o que caracteriza os indivíduos maduros é a habilidade 

adquirida de dominar a si mesmos - controlar seus desejos, caprichos, 

impulsos e emoções, em vez de serem controlados por eles.

As pessoas que não têm essa habilidade são muitas vezes descritas de formas 

pouco elogiosas: imaturas, impulsivas, irracionais, míopes e infantis, para citar 

algumas delas.

Com certeza, algumas situações podem ser tão poderosas ou dramáticas que 

qualquer um de nós se deixa apanhar temporariamente pela emoção. Para pessoas 

emocionalmente inteligentes, entretanto, essa é uma ocorrência relativamente 

incomum. A maior parte do tempo elas são capazes de regular os sentimentos 

suficientemente bem para manter o autocontrole. Tal capacidade de controle leva 

diretamente a vários benefícios importantes. O primeiro desses benefícios é talvez 

o mais óbvio: a habilidade de regular as emoções permite que você controle os 

níveis de excitação de forma a maximizar seu desempenho.

O desempenho tende a ser pobre quando existem níveis de excitação baixos de-

mais e altos demais; o melhor desempenho ocorre num nível de excitação inter-

mediário. Na maior parte das situações que requerem controle emocional, o pro-

blema não é, naturalmente, pouca excitação, e sim muita. É fácil pensar em casos 

dramáticos, em que é criticamente importante controlar sua excitação emocional.

Soldados em combate não podem permitir que os altíssimos índices de excitação 

impeçam que eles cumpram a missão; controladores de tráfego aéreo não devem 

permitir que seus níveis emocionais durante uma crise interfiram em decisões de 

vida ou morte numa fração de segundo; os pais de uma criança machucada não 

podem deixar que o medo dela se transforme em pânico e os impeçam de tomar 

as medidas necessárias para conseguir a atenção médica apropriada.

Mesmo em ambientes mais dramáticos, você se depara frequentemen-

te com a necessidade de controlar de alguma forma suas emoções, 

de forma a evitar que a excitação se eleve demais. Fazer um exame 

importante na escola, uma apresentação importante no trabalho, ou 

tentar impressionar um patrão em perspectiva, são também situações 

nas quais a habilidade de pensar com clareza e agir com eficiência 

pode ser prejudicada se os níveis de excitação não forem controlados 

(DAVIS, 2006).
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Para ler e refletir...

Como se comportar em uma entrevista de emprego

Para se dar bem na entrevis-

ta de emprego, controle a 

ansiedade... Sinceridade e 

informações sobre a empre-

sa são os requisitos para bri-

lhar nas seleções. Você está 

sendo observada. É o centro 

das atenções. As mãos tre-

mem, o coração dispara, os 

pensamentos embaralham. 

Quem vai para Figura 7.2:Entrevista de emprego
Fonte: http://1.bp.blogspot.com

a entrevista de emprego 

nervosa ou com medo de encarar o desconhecido comete o mais crucial dos 

erros, que pode comprometer todo o processo. Afinal, este é o seu momen-

to, a oportunidade única de vender seu peixe, de convencer o entrevistador 

de que é a candidata ideal para a vaga. Portanto, muita calma nesta hora. 

Respire fundo e tente controlar a ansiedade.

Antes de mais nada, prepare-se bem. Faça uma reflexão mental sobre a sua 

carreira: Quais são suas qualidades? E seus defeitos? Você sabe citá-los e expli-

car como está tentando superá-los? O que é marcante na sua personalidade? 

Como sua carreira tem evoluído? Onde pretende chegar daqui a cinco anos? 

São perguntas que certamente aparecerão na entrevista e você deve estar pron-

ta para respondê-las.

Na hora de falar sobre a vida profissional, seja clara, objetiva e segura. Nada de 

dar detalhes sobre todos os empregos pelos quais já passou. Isso está no currí-

culo e pode fazer o sujeito que está analisando-a bocejar de tédio.

Mandar aquela resposta pronta e bonitinha só porque ouviu dizer que “pega 

bem” também não está com nada. Falar que seu defeito é “ser perfeccionista”, 

por exemplo, é um dos maiores clichês das entrevistas. As pessoas gostam de 

citá-lo porque a perfeição, na verdade, é vista mais como uma virtude do que 

uma falha. Mas se você NÃO é perfeccionista, por favor, cite um defeito verda-

deiro. Os psicólogos não são bobos e sabem quando o candidato está sentindo.

Por: Regina Terraz 
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Considerações da professora
Nossa aula de hoje nos auxiliou a entender que podemos realizar o controle da 

excitação de forma positiva, em nosso favor. Quando no mundo do trabalho a 

competência do controle de nossa excitação é fundamental para nosso sucesso 

como profissionais e pessoas.

Estar atento, reconhecendo nossas limitações sempre será uma forma saudável 

de relacionamento interpessoal.

Aprendemos a atentar para as mudanças em nosso nível de excitação para que 

possamos percebê-las de imediato; o passo seguinte é diminuir a excitação as-

sim que constatarmos sua ocorrência.

A maneira mais eficaz de fazer isso é o relaxamento; ao relaxar você diminui ati-

vidades físicas como respirar e bombear sangue, e devolve seu corpo ao estado 

normal. Isto então vai diminuir sua reação emocional, dando-lhe tempo para de-

terminar o melhor curso de ação a tomar. Há diferentes técnicas de relaxamento 

- meditação, ioga, auto-hipnose e biofeedback são algumas delas.

A premissa da reação condicionada de relaxamento é de que primeiro você 

associe o relaxamento a imagens e pensamentos específicos; daí em diante, 

sempre que estiver numa situação aflitiva, você deverá evocar aquelas imagens 

e aqueles pensamentos para que eles o relaxem.

Logo você começará a associar aquelas situações aflitivas às imagens e pensa-

mentos tranquilizadores, e finalmente os primeiros sinais de uma situação de 

tensão evocarão essas imagens e esses pensamentos, e você vai relaxar. O resul-

tado é que o período de aflição emocional fica consideravelmente menor. Uma 

vez tendo se condicionado a relaxar quando quiser, você estará apto a usar sua 

reação de relaxamento para contornar qualquer mudança na excitação.
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Aula 8 – Dissonância Cognitiva 

Você já deve ter notado que as pessoas mudam o que dizem, para não 

entrarem em contradição com o que acabaram de dizer. Isso acontece 

porque as pessoas procuram coerência em suas atitudes e comportamentos.

E este é o tema da nossa aula, cujo objetivo é levar você a identificar e 

valorizar a dissonância cognitiva. 

Tentamos reconciliar atitudes e comportamentos divergentes, ajustando-os 

de modo a parecerem racionais e consistentes. Quando há inconsistências, 

as pessoas normalmente alteram a atitude, mudam o comportamento ou 

desenvolvem a racionalização para explicar a discrepância. Dada essa ten-

dência à busca de consistência, surge uma pergunta: O comportamento de 

um indivíduo sempre pode ser previsto se conhecermos sua atitude em rela-

ção a um assunto? A resposta a essa pergunta, infelizmente, é mais comple-

xa do que somente um sim ou um não.

De acordo com a Teoria da Dissonância Cognitiva, de Leon Festinger, existe 

uma tendência nos indivíduos de procurar uma coerência entre suas cogni-

ções (convicções, opiniões). Quando existe uma incoerência entre atitudes 

ou comportamentos (dissonância), algo precisa mudar para eliminar a dis-

sonância. No caso de uma discrepância entre atitudes e comportamento, é 

mais provável que a atitude vai mudar para acomodar o comportamento.

Dois fatores afetam a força da dissonância: o número de convicções 

dissonantes e a importância atribuída a cada convicção. 

Existem três maneiras de eliminar a dissonância:

1. reduzir a importância das convicções dissonantes.

2. acrescentar convicções mais consoantes que se sobreponham às convicções 

dissonantes.

3. mudar as convicções dissonantes para que elas não sejam mais incoerentes.

Figura 8.1:Dissonância Cognitiva
Fonte: http://1.bp.blogspot.com
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A dissonância ocorre mais frequentemente em situações onde um indiví-

duo precisa escolher entre duas convicções ou ações incompatíveis. A maior 

dissonância é criada quando as duas alternativas são igualmente atraentes. 

Além disso, a mudança de atitude está mais provavelmente na direção de 

menos estímulo, já que isto resulta em menor dissonância.

Neste aspecto, a teoria da dissonância é contraditória em relação à maioria 

das teorias comportamentais que predizem uma maior mudança de atitude 

com estímulo aumentado (isto é, reforço).

8.1 Âmbito/Aplicação
A teoria da dissonância se aplica a todas as situações envolvendo formação e 

mudança de atitude. Ela é especialmente relevante para tomada de decisões 

e resolução de problemas.

Exemplo: Considere alguém que compra um carro caro, mas descobre que 

ele não é confortável em passeios longos.

A dissonância existe entre suas convicções de que ele comprou um bom 

carro e que um bom carro deve ser confortável.

A dissonância pode ser eliminada decidindo-se que isto não importa, já que 

o carro é principalmente usado para viagens curtas (reduzindo a importância 

da convicção dissonante) ou focalizando-se as virtudes do carro, como se-

gurança, aparência, manuseio (acrescentando desse modo mais convicções 

consoantes). A dissonância também pode ser eliminada desembaraçando-se 

do carro, mas este comportamento é mais difícil de ser realizado do que 

mudar as convicções.

8.1.1 Princípios
1. A dissonância acontece quando um indivíduo precisa escolher entre ati-

tudes e comportamentos que são contraditórios.

2. A dissonância pode ser eliminada reduzindo-se a importância das 

convicções conflitantes, adquirindo novas convicções que mudam o 

balanço, ou removendo a atitude ou comportamento conflitante (BEHM 

e COHEN, 1957).

A teoria da dissonância cognitiva ajuda a explicar a relação entre atitudes e 

comportamento. Dissonância significa inconsistência. Dissonância cogniti-

Assista ao divertidíssimo filme 
“Se Eu fosse Você”. É muito 

bom! Cláudio (Tony Ramos) é 
um publicitário bem sucedido, 
dono de sua própria agência, 

casado com Helena (Glória 
Pires), uma professora de música 

que cuida de um coral infantil. 
Acostumados com a rotina do dia 

a dia e do casamento de tantos 
anos, eles volta e meia têm uma 
discussão. Um dia eles têm uma 

briga maior do que o normal, que 
faz com que algo inexplicável 

aconteça: eles trocam de corpos. 
Apavorados, Cláudio e Helena 
tentam aparentar normalidade 

até que consigam reverter a 
situação. Porém para tanto eles 

terão que assumir por completo a 
vida do outro.
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va refere-se a qualquer incompatibilidade que um indivíduo possa perceber 

entre duas ou mais de suas atitudes ou entre seu comportamento e suas 

atitudes. A teoria propõe que toda forma de inconsistência é incômoda e 

que os indivíduos tentarão reduzir a dissonância e, consequentemente, o 

incômodo.

Portanto, os indivíduos buscarão uma situação estável, em que a dissonância 

seja mínima. É claro que nenhum indivíduo consegue evitar inteiramente a 

dissonância.

Sabemos que burlar o imposto de renda é errado, mas todo ano “camufla-

mos” um pouco os números, e esperamos que nossa declaração não caia na 

malha fina. Ou dizemos aos nossos filhos que escovem os dentes depois de 

todas as refeições, mas nós não o fazemos (ROBBINS, 2002).

Para ler e refletir!

Como lidar com a dissonância?

A teoria afirma que o desejo de reduzir a dissonância será determinado pela 

importância dos elementos que criam a dissonância, o grau de influencia 

que o indivíduo acredita ter sobre os elementos e as recompensas que 

podem estar envolvidos na dissonância.

Se os elementos que criam a dissonância forem relativamente insignificantes 

a pressão para corrigir esse desequilíbrio será pequena. Numa situação de 

trabalho, suponhamos que um gerente acredite seriamente que nenhuma 

companhia deva poluir o ar ou a água. Infelizmente esse gerente, devido às 

exigências de seu cargo está numa posição que o obriga a tomar decisões 

que equilibrem a rentabilidade de sua companhia com suas posturas 

pessoais em relação à poluição.

Ele sabe que o despejo de esgotos no rio local (que, suponhamos, seja 

legal) vai de encontro aos melhores interesses econômicos de sua empresa. 

O que fará ele? Evidentemente esse gerente está experimentando um grau 

elevado de dissonância cognitiva.

Devido à importância dos elementos desse exemplo não podemos esperar 

que o gerente ignore a inconsistência. Existem vários caminhos que ele pode 

adotar para lidar com seu dilema.
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Ele pode mudar de comportamento (deixar de poluir o rio), ou pode reduzir 

a dissonância mediante a conclusão de que o comportamento dissonante, 

afinal de contas, não é tão importante (“eu preciso ganhar dinheiro e em 

meu papel na empresa de tomador de decisão muitas vezes tenho de colocar 

o que é bom para minha companhia acima do que é bom para o ambiente 

ou para a sociedade”).

Uma terceira alternativa seria o gerente mudar sua atitude (“não há nada de 

errado em poluir o rio”). Ainda outra opção seria procurar elementos mais 

harmoniosos que compensem os dissonantes (“Os benefícios da fabricação 

de nossos produtos para a sociedade mais que compensam o custo decor-

rente da poluição da água”).

O grau de influência que os indivíduos acreditam ter sobre os elementos terá 

um impacto no modo como reagirão à dissonância. Se perceberem a disso-

nância como incontrolável - algo sobre o que não disponham de nenhuma 

escolha - não tenderão a ser receptivos à mudança de atitude.

Se o comportamento produtor de dissonância, por exemplo, fosse exigido 

em decorrência de uma ordem do chefe, a pressão para reduzir a dissonância 

seria menor que no caso de o comportamento ser executado voluntariamen-

te. Enquanto a dissonância existir ela poderá ser racionalizada e justificada.

8.1.2 Recompensas
As recompensas também influenciam o grau em que os indivíduos são mo-

tivados a reduzir a dissonância. Quando alta dissonância é acompanhada 

por altas recompensas, a tensão inerente a ela tende a ser reduzida. As 

recompensas atuam para reduzir a dissonância porque aumentam o lado da 

consistência no “balancete” do indivíduo.

Esses fatores de moderação sugerem que a mera experiência de dissonância 

não leva necessariamente os indivíduos a buscarem diretamente a consis-

tência, ou seja, a redução dessa dissonância. Se as questões subjacentes à 

dissonância são de importância mínima, se um indivíduo percebe que ela é 

de imposição externa e se encontra em grande parte fora de seu controle, 

ou se as recompensas forem importantes o bastante para compensá-la, o 

indivíduo não sofrerá grande tensão no sentido de reduzi-la.

Quais são as implicações organizacionais da teoria da dissonância 
cognitiva?
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Ela pode ajudar a prever a propensão para mudar atitudes e comportamentos.

Por exemplo, se os indivíduos são obrigados pelas demandas de seus cargos 

a dizer ou a fazer coisas que contradizem com sua atitude pessoal, tenderão 

a modificar essa atitude para torná-la compatível com a cognição daquilo 

que disseram ou fizeram. Além disso, quanto maior a dissonância – depois 

de ter sido moderada pelos fatores de importância, escolha e recompensa – 

maior a pressão para reduzi-la.

Considerações da professora
Nessa aula entendemos os elementos que criam a dissonância estiverem sob 

controle, ou seja, conhecidos, entendidos a pressão e o desequilíbrio será menor.

Nas situações de trabalho não é raro esse tipo de situação, no filme que indi-

quei para assistir demonstra de forma bem humorada a dissonância.

Atividades de aprendizagem
•	 Elabore um exemplo de resolução de problemas com utilização do prin-

cípio, Onde a dissonância pode ser eliminada reduzindo-se a importância 

das convicções conflitantes, adquirindo novas convicções que mudam o 

balanço, ou removendo a atitude ou comportamento conflitante.
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Aula 9 – Situações problemáticas

Nesta aula partiremos da solução de problemas, ou seja, iremos determinar 

a melhor maneira de fazer os funcionários trabalharem bem em conjunto, 

descobrir como fazer a equipe dedicar-se a um novo projeto. Isto se aplica 

seja no controle de uma equipe, sejam no controle das suas emoções.

Ao final desta aula você será capaz de reconhecer situações problemáticas 

como oportunidades de aprendizado, e aprender a trabalhar situações 

problemáticas com proatividade.

Figura 9.1:Situação problema
Fonte: http://www.vocenocontrole.com.br

Em geral uma emoção negativa é causada por uma situação problemática: 

um documento extraviado, alterações no local de trabalho. Há necessidade 

de desenvolver boas técnicas de resolução de problemas, com o objetivo de 

determinar o curso de ação mais eficaz para a resolução de cada problema.
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9.1 Natureza dos problemas
Se para você a vida é uma série de situações que exigem algum tipo de reação, 

então nenhuma situação é inerentemente problemática; é a ineficácia da 

sua reação que torna a situação problemática. No caso de um documento 

extraviado, você a procura em sua mesa, em sua pasta, perto da máquina 

copiadora, e não consegue encontrá-lo.

O documento extraviado não é o problema (porque se você o encontrasse 

não haveria problema), mas sim sua incapacidade de encontrá-lo. Sua rea-

ção ineficaz à situação do documento extraviado é o que está causando o 

problema.

A vantagem de encarar assim os problemas é, em primeiro lugar, ver que 

eles constituem uma parte normal da vida. Afinal, é impossível escolhermos 

sempre o meio mais eficaz de lidar com uma situação, e então criaremos um 

problema. Em segundo lugar, se sua primeira reação a uma situação não es-

tiver funcionando – você não consegue encontrar a carta, então há sempre 

a opção de escolher outra reação.

Aceitar que os problemas fazem parte da vida, nos dá menos probabilidade 

de pensar que existe algo errado conosco pelo fato de termos problemas. 

Além disso, temos menos probabilidades de negar que eles existam.

Temos a tendência de negar os problemas porque eles em geral nos pertur-

bam, mas negá-los não faz com que desapareçam.

Avaliar a melhor maneira de resolver a situação que causou o problema, 

eis como fazer o problema sumir, e é aí que entra a prática da resolução de 

problemas.

Weisinger (2001) em seu livro “Inteligência emocional no trabalho” detalha 

como ser um bom solucionador de problemas:

•	 Identifique e defina a situação problemática

Ao formular um problema de modo específico e concreto você o coloca em 

foco e obriga-se a ver o que é relevante e o que não é. Digamos que você co-

loque a situação problemática da seguinte maneira: “Meu trabalho está me 

deixando louco”; esta afirmação abstrata não lhe dá qualquer pista daquilo 

que especificamente o perturba, o motivo ou quem está envolvido - e assim 

fica difícil qualquer solução.
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A maneira emocionalmente inteligente de identificar a situação problemá-

tica seria definir os irritantes específicos. Você pode ter que se fazer muitas 

perguntas a respeito de quem, o que, por que, quando, como.

Eis como poderiam ser algumas das respostas: “Tenho trabalho demais para 

fazer. Meu chefe está atolado de serviço, de modo que não pode me dar 

atenção”.

Meus colegas parecem não saber o que deveriam estar fazendo, por isso não 

fazem muita coisa. “Estou sempre frustrado e cansado.”

Uma vez definida claramente a situação problemática, você poderá estudá-la 

de diversos modos.

•	 Mude sua percepção da situação

Uma das dificuldades no caso das situações problemáticas é que tendemos a 

examiná-las com visão limitada: ficamos presos no nosso modo costumeiro 

de lidar com as coisas e não conseguimos encontrar uma solução. Reformu-

lando os pensamentos sobre a situação somos capazes de descobrir respos-

tas novas e proveitosas.

Eis alguns modos de reformular os pensamentos a respeito desse emprego 

tão horroroso:

 – O problema real não é o meu chefe nem os meus colegas, mas sim o 

fato de que nunca converso com eles sobre as dificuldades que estou 

experimentando.

 – O problema real não é o fato de que meu chefe me passa cada vez 

mais serviço, mas o fato de que não encontrei um meio de conseguir 

ajuda nesse serviço.

 – O problema real não é que meu trabalho seja horroroso, mas ele me 

deixa frustrado, cansado, irritado e deprimido.

 – O problema real não é que meu trabalho esteja me deixando louco, 

mas o fato de que ainda não encontrei um meio eficaz de lidar com 

a situação.

Reformular seus pensamentos a respeito de uma situação problemática vai 

lhe permitir olhar para a situação de maneira nova; então poderá ver que já 

não está irremediavelmente atolado numa vala, mas simplesmente enfren-
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tando uma situação de desafio para a qual você está em vias de encontrar 

uma reação eficaz.

E a maneira de fazer isso é estudar uma variedade de opções.

•	 Solucionando problemas

A alternativa para solucionar problemas é descobrir algumas estratégias di-

ferentes, pois um número generoso de opções lhe dará melhores chances de 

encontrar a solução mais eficaz.

Um dos métodos mais úteis para descobrir várias soluções criativas é o 

brainstorm (tempestade cerebral). O objetivo desta técnica é que você exprima 

as ideias à medida que elas lhe ocorram. A palavra “tempestade” é, neste 

caso, a chave da questão: deixe fluir a torrente de ideias, sem censura ou 

correção. Eis algumas maneiras de ter uma sessão de brainstorm produtiva.

Para ler e refletir...

Dicas importantes

Não se apresse em julgar. Não comece a criticar as ideias ainda durante 

a sessão, pois isso inibirá o fluxo de ideias. Simplesmente transcreva os 

pensamentos tão rapidamente quanto eles ocorram, e adie o julgamento 

dos méritos de cada um deles para o estágio de tomada de decisão.

1. Incentive o pensamento livre. Quanto mais louca a ideia, melhor, pois 

será essa loucura que o deixará aberto para todo tipo de soluções ima-

ginativas. Além disso, é mais fácil adaptar uma ideia desatinada do que 

tirar uma solução criativa de uma ideia medíocre.

2. Procure a quantidade. Quanto mais ideias, mais opções você terá. E quan-

to mais ideias propuser, mais ideias novas provavelmente lhe ocorrerão.

3. Deixe os detalhes para depois. Simplesmente ofereça as ideias em estado 

bruto – você poderá pensar nos detalhes específicos depois que tiver 

produzido a sua lista. Definir os detalhes irá atrapalhar o brainstorm.

4. Use as ideias como catalisadores para outras ideias. Combine ideias, 

desenvolva ideias, procure ideias opostas - faça qualquer coisa para 

manter as ideias fluindo.
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9.2 Explore diversas opções
Usando o exemplo do emprego horroroso, eis algumas poucas ideias que 

poderiam estar em sua lista de brainstorm:

 – Arranjar outro emprego.

 – Faltar uma vez por semana alegando doença.

 – Não trabalhar nos fins de semana, usando-os como uma ocasião para 

esfriar a cabeça.

 – Ensinar técnicas de gerenciamento ao chefe.

 – Tomar aulas de gerenciamento de tempo.

 – Sugerir ao chefe fazer a contagem do tempo gasto com cada projeto

 – Liderar uma insurreição e tomar conta do departamento.

 – Pedir ao Departamento de Pessoal para demitir todos os empregados 

que não produzem.

 – Dividir o serviço em tarefas individuais e perguntar ao chefe se outros 

membros da equipe podem se encarregar de algumas delas.

É óbvio que algumas ideias da lista acima são totalmente impraticáveis, mas 

você provavelmente perceberá que elas poderiam inspirar outras, bastante 

razoáveis (a ideia de faltar uma vez por semana alegando doença, que é uma 

solução impraticável, mostrou que você precisava de tempo para esfriar a ca-

beça, o que, por sua vez, levou à ideia de não trabalhar nos fins de semana).

Estude cada ideia individualmente e pese cuidadosamente as consequências 

antes de levá-la a cabo. Escolha, por exemplo, a ideia de dar aulas de geren-

ciamento a seu chefe; não é uma boa ideia, porque ele provavelmente o jul-

garia impertinente e arrogante e pensaria que você ambiciona o lugar dele.

Mas essa ideia levou àquela de você tomar aulas de gerenciamento de tem-

po, que é uma ideia sensata.

Assim, você pode se imaginar perguntando ao chefe se a empresa pagaria 

seu curso de gerenciamento de tempo, pois acha que isso o ajudaria a lidar 

melhor com a enorme quantidade de serviço que você tem que fazer; você 

poderia até mesmo imaginar seu próprio chefe tomando as aulas também - 

desde que seja ele, e não você, a ter esta ideia - ou pelo menos imaginar-se 

compartilhando com ele algumas das coisas que aprendeu. Afinal isso iria 

ajudá-lo a ser um gerente melhor.
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Considerações da professora
Uma situação problemática sempre teremos na vida, mas é a forma de 

resolver que revela nosso estilo pessoal, a forma inteligente e assertiva de 

trabalhar.

Vamos dizer que você esteja tão atrasado em seu trabalho por não ter traba-

lhado nos fins de semana que agora precise trabalhar durante vários fins de 

semana seguidos; isto está criando problemas com sua família e privando-o 

do necessário período de repouso. Você precisa rever o processo da prática 

de resolução de problemas para encontrar uma solução diferente (pedir ao 

patrão uma ajuda ainda maior dos outros membros do departamento, veri-

ficar se existe algum meio de simplificar alguns projetos, etc.).

Atividades de aprendizagem
1. Defina as melhores estratégias

Pense em algumas ideias, elimine as que lhe pareçam ineficazes, depois faça 

uma lista separada das três melhores. Sob cada uma faça uma lista de todas 

as consequências positivas e negativas que possam resultar.

Observe que excelente oportunidade você adquire neste momento de 

reavaliar seus projetos pessoais.

Aproveite estabeleça apenas uma meta e os recursos para atingi-la.

Você vai adorar realizar este exercício...
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Aula 10 – Motivação

A partir desta aula você entenderá o quanto é importante para sua profissão 

adotar uma postura motivadora, ter iniciativa e persistir até solucionar os 

problemas que surgirão no dia a dia do seu trabalho.

Espera-se que ao final desta aula você  conheça o conceito de motivação e 

entenda a relevância da motivação na vida pessoal e profissional.

Todos nós já vimos dezenas de ofer-

tas de emprego em que uma das 

qualificações exigidas é a motivação. 

O anúncio pode dizer “Exige-se ini-

ciativa” ou “Precisa saber trabalhar 

sozinho”: isso significa que a pessoa 

deve ser capaz de iniciar uma tarefa, 

persistir nela, progredir nela e ultra-

passar quaisquer obstáculos. Em ou-

tras palavras, a pessoa precisa estar 

motivada. É fácil entender por que a 
Figura 10.1:Motivação
Fonte: http://blog.empregos.com.br

motivação é um atributo tão desejá-

vel no trabalho: um empregado mo-

tivado requer menos controle, tem menos períodos de baixa produtividade e 

maiores probabilidades de ser esforçado e criativo.

De acordo com Robbins (1999), motivação é o processo responsável pela 

intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para alcançar 

uma determinada meta.

Tecnicamente, a motivação é aquilo que o leva a dispender energia numa 

direção específica com propósito também específico. No contexto da inteli-

gência emocional, motivar-se significa usar seu sistema emocional para cata-

lisar todo esse processo e mantê-lo em andamento.

Suponhamos que você tenha que redigir um relatório, mas está com muita 

dificuldade em iniciá-lo; você telefona para sua mãe para bater um papo, vai 

à cantina beber sua sexta xícara de café, espana pela décima vez a poeira do 

seu computador. Sendo uma pessoa emocionalmente inteligente, você, em 

Motivação
É o conjunto de fatores (neces-
sidades, impulsos, instintos, etc.) 
que determinam a atividade 
persistente e dirigida para uma 
finalidade ou uma recompensa.
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primeiro lugar, reconheceria que o que está faltando nessa situação é a mo-

tivação. Assim, provavelmente faria a si mesmo algumas afirmações motiva-

doras: “Já fiz muitos relatórios. Consigo fazer este de olhos fechados. Posso 

fazer tudo “que for necessário para aprontá-lo.” Você poderia caminhar em 

passos firmes até a recepção para energizar-se, mesmo não precisando ir até 

lá; poderia executar pequenas tarefas ligadas ao relatório a fazer, tais como 

reunir todas as suas anotações e a documentação necessária; se ainda assim 

lhe faltasse motivação, você poderia aconselhar-se com um colega que lhe 

desse apoio, como forma de ajuda para você retomar o curso; poderia até 

evocar seu mentor emocional (alguém que você admira) em busca de inspi-

ração; talvez contemplasse os objetos motivadores que você colocou em sua 

sala. Então não vai demorar a perceber que sua confiança e seu entusiasmo 

estão voltando: você consegue sentar-se diante do seu computador - muito 

bem espanado e começar a escrever. E, incrivelmente, o relatório parece fluir 

dos seus dedos.

Às vezes precisamos enfrentar situações muito mais drásticas - um projeto 

cancelado, a perda de uma promoção ou do emprego, por exemplo -, que 

provocam um grande estrago na nossa motivação, portanto vamos aprender 

a enfrentar os retrocessos e criar retomadas. A maneira de utilizar essas fon-

tes de motivação e lidar com os retrocessos podem diferir de um indivíduo 

para outro, mas os elementos da motivação são comuns a todos nós: con-

fiança, otimismo, tenacidade, entusiasmo e resistência. É a confiança que 

nos permite crer que temos a capacidade de executar uma tarefa, é o otimis-

mo que nos dá a esperança de que o desfecho será uma solução positiva, é 

a tenacidade que nos mantêm concentrados na tarefa, é o entusiasmo que 

nos permite ter prazer no trabalho e é a resistência que nos permite começar 

tudo de novo.

Mas, afinal, quais são os motivos que levam uma pessoa a praticar uma 

ação? A resposta é simples: Os motivos mais variados possíveis! Não existe 

uma fórmula mágica que faça todos os seres humanos estarem motivados. 

O que existe são ferramentas, motivos e metodologias comuns a todos, e 

que conseguem oferecer o básico. Mas pela diversidade de etnias, povos, 

religiões, culturas, o indivíduo passou a ser complexo e único, principalmente 

naquilo que, de fato, os sensibiliza.

Ver-se desmotivado pode ser angustiante: você se sente isolado, frustrado, 

temeroso, deprimido, ansioso; sua autoestima provavelmente vai para o fun-

do do poço.
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Mas, felizmente, você não apenas possui as fontes às quais pode recorrer para 

restaurar sua motivação, como também já aprendeu nos capítulos anteriores 

algumas técnicas e ferramentas úteis para lidar com a falta de motivação.

A motivação é a fórmula para você iniciar uma tarefa e persistir nela!

Weisinger (2001) destaca quatro fontes de motivação:

1. Você mesmo (pensamentos, excitação, atitudes/conceitos familiares).

2. Amigos, parentes e colegas solidários (o que o autor chama de Time de Ouro).

3. Um mentor emocional (uma pessoa real ou fictícia).

4. Seu ambiente (o ar, a iluminação, os sons, as mensagens motivadoras 

dispostas em sua sala).

Você é a força de motivação (e, inversamente, de desmotivação) mais po-

derosa, porque é em você que tudo começa. Um indivíduo (seu colega de 

classe), um mentor emocional ou um herói-modelo ou o seu ambiente (as 

fotos da família na sua sala) podem certamente reforçar sua motivação, mas 

em última análise são seus pensamentos, sua excitação e seu comportamen-

to - os componentes do seu sistema emocional - que determinam como você 

irá utilizar essas outras fontes.

O recurso interior mais importante de que você dispõe para se motivar são 

os seus pensamentos. O raciocínio distorcido pode ser destrutivo; é fácil en-

tender por que pensamentos negativos, tais como “Sou um péssimo re-

dator; nunca conseguirei terminar este relatório, é idiotice exigir relatórios 

semanais”, só irão sabotar sua confiança e seu entusiasmo, ao passo que 

afirmações positivas, como “Já fiz tantos relatórios que consigo fazer este 

num instante, esses relatórios semanais são uma boa oportunidade para eu 

identificar as áreas que precisam de atenção”, têm efeito oposto.

Os pensamentos positivos são um tônico para motivação, ao passo que os 

pensamentos negativos são um veneno. Há várias técnicas que você pode 

pôr em prática para pensar positivamente. Usar afirmações motivadoras, jo-

gar joguinhos mentais, concentrar os pensamentos, usar o imaginário men-

tal, dedicar-se à autocrítica construtiva e adotar objetivos importantes.  
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Veja dois itens considerados eficazes: 

1. Afirmações motivadoras

Reforçam o otimismo, a tenacidade, a flexibilidade. Elas lhe dizem que você 

tem capacidade e empenho para cumprir determinada tarefa; pense nelas 

como afirmações que gostaria de ouvir de alguém que estivesse tentando 

fortalecer sua confiança, mas é você mesmo quem as faz em pensamento: 

“Eu consigo planejar esse evento sozinho. Pesquisei a fundo todas as provi-

dências. Ninguém conhece o assunto melhor que eu. Aconteça o que acon-

tecer, vou concluir este projeto”.

Fazer afirmações deste tipo pode lhe parecer meio estranho, de modo que 

você precisa criar o hábito de fazê-las.

Essas práticas lhe permitem direcionar seus pensamentos para motivar-se. Ao 

destinar tempo e espaço para você redirecionar seus pensamentos, essas prá-

ticas o ajudarão de maneira direta a enfrentar o desânimo, a fuga e a inércia.

Todos nós já tivemos dias em que começamos cheios de motivação e ener-

gia, porém no meio da manhã percebemos que ainda não havíamos feito 

coisa alguma. E isso desencadeia todo um ciclo negativo de perda de con-

fiança, entusiasmo e tenacidade: parece impossível fazer alguma coisa, e 

então se torna mesmo impossível fazer alguma coisa.

É aí que você pode usar o bloqueio de tempo, isto é, destinar um período 

de tempo para ser empregado no trabalho intensivo. Você dirá aos colegas 

que não quer ser perturbado, e não atenderá telefonemas; essencialmente, 

você constrói uma pequena bolha em torno de si e determina que esse espa-

ço e esse intervalo de tempo serão uma área de trabalho intensivo.

Existem possibilidades de amenizar esses bloqueios. Precisamos ter em men-

te a necessidade de reconhecer nossos limites e potencialidades, assim o 

treinamento mental é possível e eficaz. O ser humano possui a capacidade 

peculiar de visualizar-se em quase qualquer situação, independentemente 

de onde esteja ou do que esteja fazendo na ocasião.

Eis como funcionam as imagens mentais: o ato de imaginar-se fazendo algu-

ma coisa pode muitas vezes induzir as mesmas reações ‘fisiológicas provoca-

das pelo ato de fazer a coisa imaginada.



e-Tec BrasilAula 10 - Motivação 79

Por exemplo: se você se imaginar correndo pela rua para pegar um ônibus, 

ocorrerão em seus músculos contrações mínimas, porém mensuráveis, 

semelhantes às que ocorreriam se você estivesse realmente correndo.  

Visualizar-se fazendo uma apresentação perfeita pode provocar a mesma 

excitação fisiológica – isto é, entusiasmo e confiança - que o ato de fazer a 

apresentação provocaria.

Outro aspecto das imagens mentais em relação à motivação é que elas são 

baseadas na imitação. Todos nós sabemos que em geral a maneira mais 

eficaz de aprender um novo comportamento é imitar alguém que consiga 

praticá-lo com sucesso.

Um vendedor tímido pode observar seu colega tentando fazer uma venda 

e imitá-lo, para treinar e aprender a fazer o mesmo; de modo semelhante, 

você pode pegar a imagem mental que tem de si próprio fazendo aquela 

apresentação perfeita e imitar na realidade aquilo que se imaginou fazendo.

2. Autocrítica construtiva

Não há maior aniquilador da confiança e do entusiasmo do que a crítica 

negativa. Inversamente, não há melhor maneira de ajudar uma pessoa a 

sustentar o dinamismo e a confiança do que oferecer uma crítica construtiva. 

Para a maioria de nós não é fácil fazer uma autocrítica, pois estamos acostu-

mados a considerar erradas todas as coisas que fazemos; mas a autocrítica 

construtiva é um elemento essencial no processo de motivar-se.

Eis um exercício para aprender a utilizá-la:

•	 Proponha a si mesmo metas importantes.

•	 Utilize a excitação para produzir energia.

•	 Mexa-se.

•	 Relaxe.

•	 Utilize atos e procedimentos produtivos.

•	 Divida o trabalho em pequenas tarefas.

•	 Observe suas atitudes.
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Reforçamos aqui a nossa responsabilidade pelo movimento positivo de nossa 

vida, basta um reconhecimento pessoal, autoconhecimento, reconhecendo a 

nossa limitação que ao mesmo tempo é a possibilidade de fazer a diferença.

Considerações	da	professora
Motivação sempre é um tema procurado, primeiramente porque é 

erroneamente estudado, como um fator externo ao indivíduo. Nesta aula 

fica claro que motivação é um processo interno, totalmente dependente da 

vontade individual, movido pela pulsão de vida, aquilo que me dá satisfação. 

Atente a cada ponto estudado e promova a diferença, descubra em você sua 

vocação, seu talento, invista e busque ser feliz e realizado.

Atividades	de	aprendizagem
O que motiva você? Teste seu autoconhecimento:

Instruções: Para cada uma das 15 declarações seguintes, atribua o número 

que mais se aproxima daquilo que você sente. Considere suas respostas no 

contexto de seu cargo atual ou experiência anterior de trabalho.

1. Concordo totalmente.

2. Concordo parcialmente.

3. Nem concordo ou discordo.

4. Discordo parcialmente.

5. Discordo totalmente.

a) Eu me esforço muito para melhorar meu desempenho no trabalho. (__)

b) Gosto de competir e vencer. (__)

c) Muitas vezes me vejo conversando com colegas sobre questões alheias 

ao trabalho. (__)

d) Gosto de desafio. (__) 

e) Gosto de estar no comando. (__)

f) Desejo que os outros gostem de mim. (__)

g) Desejo saber como estou progredindo na realização de minhas tarefas. (__)
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h) Questiono as pessoas que fazem coisas com as quais não concordo. (__)

i) Tendo a criar intimidade com colegas de trabalho. (__)

j) Gosto de fixar e alcançar metas realistas. (__)

k) Gosto de influenciar outras pessoas a serem como eu, a fazerem do meu 

modo. (__)

l) Gosto de pertencer a grupos e organizações. (__)

m) Gosto da satisfação de concluir uma tarefa difícil. (__)

n) Geralmente trabalho para obter mais controle sobre o que ocorre à mi-

nha volta. (__)

o) Presto muita atenção aos sentimentos das outras pessoas no trabalho. (__)

Fonte: Steers e Braunstein, 1976.

Anotações
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Aula 11 – Grupo de Apoio

Nesta aula você será conhecerá conceito de grupo de apoio, e reconhecerá 

a importância do grupo de apoio para sucesso organizacional.

Figura 11.1:Grupo de apoio
Fonte: http://www.sempretops.com

Para produzir e sustentar a motivação - algumas técnicas e atividades são 

muito eficazes, embora, elas às vezes simplesmente não sejam suficientes: 

você precisará de ajuda externa.

Isto ocorre particularmente quando você sofre um grande revés: nada pode 

ser mais solitário, difícil ou desmotivante do que acreditar que tem que en-

frentar sozinho uma situação, sem alguém que o ajude a recuperar o ânimo 

e dar a volta por cima.
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11.1 Relacionamentos motivadores
Diz o ditado popular que a família a gente não escolhe, nem os colegas 
de trabalho. Em geral podemos escolher os amigos, dispondo também de 

total liberdade para escolher dentre esses três grupos quem você realmente 

gostaria que fizesse parte do seu time motivador.

Algumas pessoas seriam escolhidas porque sempre têm boas ideias para sair 

de um impasse, outras porque seu incentivo sempre faz você se sentir bem, 

outras ainda porque você as encontra com frequência e elas o compreendem.

Todos nós passamos por crises de motivação, que podem ser provocadas 

por coisas relativamente sem importância, como a rejeição de um projeto 

no qual você trabalhou durante semanas, ou por coisas importantes, como 

uma demissão.

Você estando prevenido, sabendo que tem um porto seguro, certamente 

encontrará ajuda não apenas para suportar e ultrapassar o obstáculo, como 

também para não sentir tanto medo dos retrocessos.

Segundo Weisinger (2001), para desenvolver relacionamentos reciproca-

mente motivadores, você precisa:

 – determinar o que deseja deles, caso contrário não saberá quem você 

quer no seu time;

 – saber como obter a motivação necessária mantendo o melhor relacio-

namento possível;

 – saber retribuir, pois se ficar apenas tomando o que precisa o relacio-

namento não será recíproco, e provavelmente não vai durar muito.

Pontos importantes a serem ponderados:

I. O que procurar

As três características básicas nos relacionamentos motivadores devem ser: 

a) confiança, pois quando você pede socorro está vulnerável e vai querer 

revelar sua vulnerabilidade só a alguém que possa confiar; alguém que 

se importa; que não vai tirar vantagem da situação; que vai respeitar sua 

confidência e que deseja apenas o seu bem. Além disso, sem confiança 

você não se sentirá à vontade para exprimir seus pensamentos e senti-

mentos, portanto não conseguirá obter a ajuda necessária.
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b) conveniência, pois se uma pessoa não responde às suas necessidades 

é porque simplesmente não tem condições para isso, ela não poderá 

ajudá-lo. Por exemplo: sua melhor amiga pode ser uma pessoa fantásti-

ca, vocês podem conversar; se divertirem muito, mas ela talvez não seja 

capaz de incentivar sua motivação porque não é o tipo de pessoa indi-

cada para fazer isso. De cada um dos seus relacionamentos motivadores 

você vai precisar de coisas diferentes - por exemplo, às vezes precisa de 

alguém que seja um bom ouvinte, que possa realmente escutar o que 

você está dizendo, outras vezes, você precisa de alguém que lhe dê su-

gestões concretas de como ir do ponto A ao ponto B; essa pessoa pode 

ser um colega que entende do assunto, outras vezes você pode precisar 

de alguém bastante carinhoso e compreensivo, que lhe cubra de elogios.

c) disponibilidade é uma condição indispensável para que esse tipo de 

relacionamento se desenvolva, porque a pessoa não poderá ajudá-lo se 

nunca estiver por perto. Você deve estudar os relacionamentos que já 

existem, identificando as pessoas a quem você pode recorrer quando 

sua motivação estiver precisando seriamente de um reforço e fazendo 

uma lista mental das pessoas a quem você recorreria para cada tipo de 

necessidade, passando então a considerar essas pessoas a sua rede de 

segurança.

II. O que pedir

Quando enfrentamos uma crise, com frequência perdemos nosso senso de 

perspectiva e nossa capacidade de resolver problemas. Os amigos, parentes 

e colegas que estão de fora, que não estão totalmente consumidos pela 

crise, podem ajudar nessas ocasiões.

As crises nos deixam desanimados, e apesar de toda prática de diálogos 

internos construtivos e afirmações motivadoras, muitas vezes deixamos o 

raciocínio distorcido nos dominar. Seu Time de Ouro vai poder ajudá-lo, pro-

porcionando-lhe alguma perspectiva. Para que eles possam fazer isso, você 

tem que contar exatamente o que aconteceu. Tem que dizer o que pensa da 

situação e perguntar o que eles pensam.

Depois de ouvir dos amigos e colegas o modo como eles veem a situação, 

chegou a hora de reavaliá-la. Como as crises geram emoções muito fortes, 

tendemos a sentir que estamos reagindo exageradamente, perdendo o con-

trole; também aqui seu Time de Ouro pode corrigir sua perspectiva. Conte o 

que sente: “Sinto uma raiva tão grande que queria que o presidente da em-
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presa tivesse um enfarte”. Use a expressão “Eu sinto”. Depois pergunte aos 

amigos/parentes/colegas como eles se sentiriam numa situação semelhante. 

É provável que eles sentissem o mesmo, e isso vai lhe dar a certeza de não 

estar perdendo o juízo. Além disso, expressar seus sentimentos vai ajudá-lo 

a entrar em contato com eles, e isso vai lhe possibilitar reduzi-los a um grau 

controlável.

Muitas vezes as crises são tão abrangentes e desgastantes que tudo que 

conseguimos enxergar é a desesperança, a impossibilidade de algum dia 

encontrar um meio de sair dela; nossas técnicas de resolução de problemas 

parecem ter evaporado. Também aqui também seus colegas motivadores 

podem ser preciosos. Explique todo o dilema, conte-lhe as soluções que por-

ventura lhe ocorreram, peça sugestões. Não apenas já é motivador o simples 

fato de estarem tentando ajudá-lo a encontrar soluções, mas também as 

próprias soluções propostas, porque lhe darão a percepção de que há meios 

de ultrapassar os obstáculos, uma porta para sair do dilema, e você tem 

condições de vencer.

III. Como retribuir

A reciprocidade é de maneira geral a base de qualquer relacionamento sóli-

do. Lembre-se que estamos falando de relacionamentos reciprocamente mo-

tivadores e já mencionamos que essas pessoas fazem parte de um time; isso 

significa que você está disposto a ajudá-las da mesma forma que elas a você. 

A retribuição não precisa ser sempre na mesma moeda: você pode receber 

um conselho e retribuir com guloseimas.

O importante é que nenhum dos dois se sinta usado ou manipulado. Mostre 

aos amigos e colegas que você não mantém o relacionamento apenas para 

ajudar sua motivação; telefone para eles simplesmente para dizer olá, saber 

como vão; expresse os sentimentos positivos que tem por eles, e não apenas 

no contexto do apoio que eles lhe dão em termos de motivação - embora 

isso também precise ser reconhecido. Quanto mais você e os seus amigos, 

parentes e colegas buscarem apoio motivador uns nos outros, mais fortes 

se tornam esses relacionamentos, melhor você compreende como um pode 

ajudar o outro e terá dado mais um passo para tratar da sua vida profissional 

com inteligência emocional.

Figura 11.2: Relacionamentos
Fonte: http://2.bp.blogspot.com
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II. Mentores emocionais

Se você pensar na pessoa que gostaria de ser na sua vida profissional, ou 

num herói-modelo, essa é a pessoa a ser escolhida para seu mentor emocio-

nal. Essa pessoa vai lhe servir de modelo motivador, a quem você recorrerá 

quando quiser saber: “Que é que fulano faria nesta situação? Como o meu 

mentor reagiria nesta situação?”

Não faz a menor diferença se o seu mentor emocional está vivo ou não, se é 

real ou fictício; ele ou ela pode ser Nelson Mandela, a Mulher Maravilha, ou 

outro personagem qualquer. Ao escolher essa pessoa, o primeiro requisito é 

que ela consiga lhe trazer motivação. Pensar no seu mentor emocional deve 

servir para aumentar sua confiança, seu entusiasmo, sua tenacidade, resis-

tência e otimismo. Como acontece com todas as reações condicionadas, vai 

chegar o dia em que você não precisará rememorar a história motivadora; 

bastará simplesmente dizer o nome do seu mentor, ou fixar na mente a ima-

gem dele, para que sua motivação ganhe novo impulso.

Considerações da professora
Quando falamos de grupos de apoio, faz-se necessário reconhecer limites 

e potencialidades. Costumo abrir uma reflexão importante, só reconheço 

aquilo que conheço. Logo se reconheço que o grupo e a troca de informa-

ções facilitam possibilidades de resolução de problemas, então, vou apostar 

nessa estratégia.

Atividades de aprendizagem
Reflita e responda! 

Vou contar história da dona Amélia, uma gentóloga (quem gosta de gente) 

e do Sr. Pedro, um coisólogo (quem gosta de coisas).

Sr. Pedro solicitou ao jardineiro que uma determinada árvore fosse trocada 

de lugar no jardim, para tanto o jardineiro listou uma série de necessidades 

e dificuldades para realizar a tarefa. Desta forma, o Sr. Pedro precisou provi-

denciar todo material e supervisionar a tarefa. A dona Amélia também esta-

va desejando realizar esta tarefa, mas ao abordar o jardineiro, fez a seguinte 

observação – “Fulano, você não acha que esta plantinha está sofrendo neste 

lugar?” O jardineiro, no mesmo momento prontificou a trocá-la de lugar!
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a) Quem é o verdadeiro líder nesta história?

b) Quem você gostaria de ter como líder e por quê?

c) Descreva os atributos do melhor mentor que você teve na sua carreira/

vida. Veja o quanto dele (a) você carrega nas suas práticas de vida.
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Aula 12 – Suportes Emocionais

Nesta aula vamos trabalhar algo que a maioria de nós não têm muito controle 

sobre o ambiente de trabalho. Existem algumas coisas que podemos fazer para 

tornar nosso local de trabalho mais estimulante - e às vezes o que isso realmente 

significa é torná-lo menos desestimulante. O foco hoje é que você identifique 

os aspectos do suporte emocional e reconheça a relevância do mesmo.

Figura 12.1:Suporte emocional
Fonte: http://3.bp.blogspot.com

12.1  Torne o ambiente de trabalho o mais 
saudável e útil possível

Assim como sua saúde pode exercer uma influência enorme no seu grau de 

motivação, o mesmo acontece com seu ambiente - o ar, a iluminação, os 

sons e objetos que o rodeiam no seu local de trabalho. Para que você possa 

se sentir totalmente concentrado e produtivo, esses quatro elementos preci-

sam proporcionar-lhe o máximo possível de bem-estar.

Muitas vezes não notamos quando o ar que respiramos é limpo e fresco, 

porém logo percebemos quando ele não é. Imagine entrar numa sala de 

reuniões cheia de fumaça ou na sala de um empregado que trabalha muito, 

aparentemente se esquece de tomar banho e nunca deixa entrar ar fresco; 

ou imagine uma reunião que de repente muda de ritmo quando as pessoas 

começam a bocejar e cochilar - culpa do ar viciado, da falta de oxigênio, 

embora às vezes o ar possa estar quente demais (e outras vezes, como bem 

sabemos, pode ser culpa de oradores maçantes).
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Você provavelmente já percebeu que, quando está num aposento que chei-

ra mal, é quase impossível concentrar-se em qualquer coisa além do cheiro 

ruim. Por outro lado, provavelmente nunca se deu conta de que um aroma 

agradável pode influenciá-lo de maneira positiva.

Algumas pesquisas mostraram que o aroma de hortelã e de frutas cí-

tricas aumenta os níveis de energia e concentração; dependendo da 

sua localização em relação aos colegas; ‘você poderia colocar sobre 

sua mesa uma pequena terrina com folhas de hortelã secas ou cascas 

de limão secas, ou pôr um pouco de óleo de hortelã ou de uma fruta 

cítrica num disco próprio para ser colocado sobre uma lâmpada. Se 

você usar produtos que refrescam o ar, certifique-se de que são natu-

rais e não químicos, pois muita gente tem alergia a produtos químicos 

encontrados em purificadores de ar. (WEISINGER, 2001).

12.2 Objetos estimulantes
Assim como uma imagem do seu prato favorito pode lhe dar água na boca, 

uma imagem da sua mentora emocional ou uma frase inspiradora pode ele-

var o seu grau de motivação. Assim, rodeie-se de fotos, recortes de revistas, 

provérbios inspiradores ou frases que o motivem. Manter uma planta na sua 

sala também deixa o ambiente mais agradável.

Outra maneira de tornar estimulante seu local de trabalho é usar lembretes e có-

digos visuais. Os bloquinhos de folhas com uma borda adesiva são ótimos para 

isso: os lembretes nos ajudam a ficar concentrados no que precisamos fazer.

12.3 Sons benéficos; sons prejudiciais
O som é estimulante; escolhendo os sons apropriados e eliminando os sons 

prejudiciais você poderá aumentar sua energia motivadora. Você já deve ter 

tido a experiência de um dia péssimo, em que não conseguiu reunir energia, 

e consequentemente seu desempenho foi zero; na hora de ir para casa você 

entrou no carro e ligou o rádio numa música qualquer; e isso foi como uma 

dose de adrenalina - você teria conseguido demolir uma pilha de faturas, 

listas de encomendas ou relatórios.

Como muitos de nós trabalhamos em lugares abertos, não podemos sim-

plesmente ligar rádio em nossa mesa. Se for esse o caso e o seu trabalho 

exigir grande quantidade de tarefas repetitivas para as quais a música seria 
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um estimulante, você poderia pedir ao chefe permissão para escutar música 

usando fones de ouvido. Naturalmente seria preciso demonstrar ao chefe 

que assim você seria igualmente eficiente, ou ainda mais. Se não precisa pre-

ocupar-se com vizinhos, então poderia experimentar ouvir o tipo de música 

que você sabe que o estimula a trabalhar - aquilo que você escuta enquanto 

faz faxina em casa.

Não escolha “música ambiente”, pois ela serve para acalmar e você precisa 

de algo que o estimule; além disso, a música clássica pode ter diferentes 

efeitos. Experimente diversos gêneros musicais e descubra o que funciona 

melhor para você.

Os escritórios estão repletos de barulho de todo tipo. Muitos deles simples-

mente se transformam em ruídos neutros (ou seja, você deixa de percebê-los 

conscientemente), outros podem ser profundamente irritantes e desmotiva-

dores. Por exemplo, as obras de reforma no pavimento inferior, um colega 

na sala ao lado que fala ao telefone o dia inteiro e tem a voz alta demais: 

você pode tentar usar tampões no ouvido, se seu trabalho não exige que 

você fale constantemente com outras pessoas.

Se seu colega o atrapalha tanto que você simplesmente não consegue igno-

rá-lo, então você poderia conversar com seu supervisor a respeito de mudar 

seu local de trabalho. Às vezes é apenas uma questão de adaptação a ruídos 

novos e irritantes;

Tente relaxar respirando profundamente e pratique as técnicas que aprendeu 

para não ficar ressentido ou frustrado.

12.4 Iluminação
Em 1982, o Dr. AI Lewy, da Universidade de Oregon, e N.Rosenthal, do Ins-

tituto Nacional de Saúde Mental, fizeram uma série de pesquisas que de-

monstraram que a iluminação pode afetar a motivação. Eles examinaram 

um número grande de pessoas que ficavam deprimidas durante os meses de 

inverno e concluíram que isso se devia à falta de raios ultravioletas no lobo 

occipital do cérebro. Essa síndrome, denominada Distúrbio Emotivo Sazonal 

(em inglês, SAD - Seasonal Affective Disorder), é facilmente curada: basta 

ficar sob uma lâmpada ultravioleta. Ora, algumas pessoas dispõem de ja-

nelas na sala de trabalho. Tire partido da luz natural sempre que puder. As 

pessoas costumam fechar as persianas ou as cortinas porque às vezes a luz 
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incomoda ao bater sobre a mesa de trabalho, mas se esquecem de abri-las 

depois perdendo assim o efeito estimulante dos raios UV.

Talvez não seja possível pintar as paredes da sua sala na cor de sua escolha, 

mas você poderia pendurar nelas alguns ornamentos que deseja ter à sua 

volta. Esta é outra maneira de tornar o ambiente mais estimulante.

12.5 Organização
Todos nós provavelmente já vivemos a experiência de tentar trabalhar num 

projeto e ficar de mãos atadas por não conseguir localizar os documentos 

indispensáveis, ou porque os números de telefone necessários foram ano-

tados em pedaços de papel de paradeiro desconhecido, ou ainda porque 

falta espaço na mesa; só terá sido possível iniciar esse projeto depois que 

a escrivaninha tenha sido arrumada, os papéis tenham sido localizados e 

devidamente organizados, os números de telefone encontrados e transcritos 

numa lista única.

O incentivo para cumprir determinada tarefa pode ser facilmente entendido 

se o seu local de trabalho não estiver organizado de maneira prática e aces-

sível. Não importa o que quer que seja necessário fazer para organizar seu 

local de trabalho de modo que ele aumente sua motivação em vez de abatê-

-la, valerá a pena todo o tempo e esforço que isso possa exigir.

12.5.1 Os 5 “S” para melhorar a sua vida

Figura 12.2: Os 5 S
Fonte: http://www.inpgblog.com.br

As cores também afetam 
nossa motivação. Imagine 

qual seria sua disposição 
para trabalhar numa sala 

de paredes pretas.
Pesquisas mostraram que 

certas cores nos afetam de 
maneiras diferentes. O vermelho, 

por exemplo, eleva nossos 
batimentos cardíacos e pressão 

sanguínea, enquanto o verde 
tende a nos acalmar. Mesmo que 

cada um de nós responda de 
forma diferente a uma certa cor, 
frequentemente como resultado 

de associações da infância, 
muitas pessoas acreditam que o 
amarelo incentiva a criatividade 

e a comunicação; o verde 
intensifica a concentração; o 

vermelho dá energia.
Experimente e veja o que 

funciona melhor para você.
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Melhorar a qualidade significa, antes de mais nada, “arrumar a casa” ou 

fazer “housekeeping”, como se diz em inglês. As empresas japonesas 

descobriram um modo prático e objetivo de arrumar a casa, utilizando um 

recurso de memorização: 5 S, que representam as iniciais de 5 palavras 

japonesas que amparam o programa de arrumação. Você pode aplicar os 5 

S para arrumar sua vida.

Veja as orientações do professor D. H. Lorenzetti, consultor especializado 

em produtividade e em cultura gerencial japonesa, titular do INPG – Instituto 

Nacional de Pós-Graduação:

I. SEIRI - Senso de Utilidade

Fazer “SEIRI” significa descartar o que não apresenta utilidade. Muitos de 

nós temos uma tendência quase “psicopata” de acumular quinquilharias 

e inutilidades que acabam por ocupar nosso espaço, nosso tempo e nos-

so dinheiro! Pior: desvia a atenção do essencial e contribui para abaixar o 

moral. A dificuldade de se encontrar um documento ou uma ferramenta, o 

desânimo que o aspecto carregado de determinadas áreas cheias de peças 

e equipamentos acaba por gerar na força de trabalho, a necessidade de se 

custear maiores áreas para a guarda de materiais, documentos, livros e equi-

pamentos desnecessários são exemplos nas quais o SEIRI deve ser aplicado.

Assim doe o que deve ser doado; jogue o que deve ser jogado e mantenha 

tudo em perfeita ordem e limpeza.

II. SEITON - Senso de arrumação

Fazer “Seiton” significa organizar, colocar as coisas em ordem, arrumar tudo 

em seu devido lugar. Tudo deve estar sempre disponível e com acesso fácil 

próximo ao local onde ocorre a ação, onde é efetivamente necessário. As-

sim, defina a quantia ideal para cada coisa. Ela deve ser reduzida ao mínimo. 

E tudo o que for usado deve voltar ao lugar certo imediatamente após o uso. 

III. SEISO - Senso de limpeza

Fazer “Seiso” significa manter limpo e arrumado o ambiente de trabalho. 

Muitas donas de casa costumam cozinhar, e concomitantemente, limpar e 

guardar panelas e utensílios, limpar o chão da cozinha etc. Visam garantir 

a limpeza e o aspecto geral do local de trabalho. Antes, durante e depois 

de um dia de trabalho a limpeza e a ordem devem ser priorizadas para 
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que tenhamos um bom ambiente físico e qualidade de vida no trabalho. 

Portanto, crie normas e procedimentos para a manutenção de tudo limpo e 

em ordem. Envolva as outras pessoas nesse processo. Reserve algum tempo 

do dia para a limpeza e ordenação das coisas.

IV. SEIKETSU - Senso de asseio pessoal

Fazer “Seiketsu” significa preocupar-se e cuidar do asseio, da aparência 

pessoal. 

Assim, atente para todos os detalhes de sua aparência pessoal, ou seja, 

mantenha uma rigorosa disciplina de cuidados diários, bem como a 

regularidade na visita ao cabeleireiro, ao dentista. 

V. SHITSUKE - disciplina consciente, autodisciplina

Fazer “Shitsuke” significa criar, educar, treinar, disciplinar. Só se consegue 

um bom desempenho e uma boa atitude profissional através de constante 

prática e aperfeiçoamento. Para tanto incorpore os princípios dos 5S como 

filosofia de vida; invista em sua mudança pessoal rumo ao aperfeiçoamento 

constante; busque desenvolver, assumir e manter padrões éticos de conduta 

e focalize seu conhecimento sem visar resultados imediatistas. Através desses 

mecanismos simples, a pessoa consegue manter a mente mais arejada e a 

produtividade em alta. 

Fonte: http://www.espirito.org.br/portal/artigos/

Considerações da professora
Podemos concluir que existem técnicas que nos auxiliam no exercício de uma 

vida mais organizada com resultados positivos e menos retrabalho. Vamos 

buscar juntos essa excelência.

Atividades de aprendizagem
Vamos Praticar!

a) Escolha uma área de sua vida que esteja bem crítica, de modo que todos 

percebam claramente os resultados do método SEIRI. Classifique objetos 

- documentos, roupas, máquinas, móveis, instrumentos – segundo uma 

escala de 1 a 5:
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1. Absolutamente necessários.

2. Necessários.

3. Pouco necessários.

4. Não necessários.

5. Absolutamente desnecessários.

b) Defina com racionalidade os lugares em que os objetos deverão ficar. 

Movimentos deverão ser reduzidos no uso, bem como no esforço.
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Aula 13 – Retrocessos

Nessa aula vamos discutir um ponto pacífico que todos nós, algum dia 

sofreremos, um retrocesso na vida profissional. As pessoas emocionalmente 

inteligentes não apenas sabem enfrentar e ultrapassar um retrocesso, mas 

também aprendem com ele. Um retrocesso é um desvio de curso, um 

passo para trás. 

Portanto, o intuito desta aula é ajudá-lo a conhecer e a utilizar os aspectos 

de retrocesso na vida pessoal e organizacional. 

Alguns acontecimentos podem provocar um retrocesso: uma avaliação de 

desempenho desfavorável, o cancelamento de um projeto, a recusa de 

uma promoção, a perda do emprego. Seu dinamismo freia de repente, a 

motivação vai para o fundo do poço, sua autoestima desaba no chão. E você 

provavelmente sente todas as emoções negativas possíveis.

Na sequência, abordaremos quatros sentimentos que mais afloram em 

situação de retrocessos. Vamos a eles: 

1. Raiva – é um sentimento de protesto, insegurança, timidez ou frustração, 

contra alguém ou alguma coisa, que se exterioriza quando o ego se sente 

ferido ou ameaçado. A intensidade da raiva, ou a sua ausência, difere 

entre as pessoas. Joanna de Ângelis (2005) aponta o desenvolvimento 

moral e psicológico do indivíduo como determinante na maneira como a 

raiva é exteriorizada.

Figura 13.1:Raiva
Fonte: http://sosteenagelife.blogspot.com
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2. Depressão – significa abatimento; enfraquecimento físico ou moral; de-

sânimo; esgotamento.

Depressão econômica, crise generalizada na economia, que se traduz por in-

flação acelerada, desemprego, desvalorização dos títulos e ações nas bolsas 

de valores etc.

Fonte:www.dicio.com.br/depressao/

Figura 13.2:Depessão
Fonte: http://www.idadecerta.com.br

3. Medo – é um sentimento que proporciona um estado de alerta demons-

trado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir amea-

çado tanto física quanto psicologicamente. O medo pode provocar rea-

ções físicas como descarga de adrenalina, aceleração cardíaca e tremor. 

Pode provocar atenção exagerada a tudo que ocorre ao redor, depressão, 

pânico, etc. Medo é uma reação obtida a partir do contato com algum 

estímulo físico ou mental (interpretação, imaginação, crença) que gera 

uma resposta de alerta no organismo. Esta reação inicial dispara uma res-

posta fisiológica no organismo que libera hormônios do estresse (adrena-

lina, cortisol) preparando o indivíduo para lutar ou fugir.

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Medo

Figura 13.3:Depessão
Fonte: http://www.idadecerta.com.br
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4. Ansiedade, ânsia ou nervosismo é uma característica biológica do ser 

humano, que antecede momentos de perigo real ou imaginário, marcada 

por sensações corporais desagradáveis, tais como uma sensação de vazio 

no estômago, coração batendo rápido, medo intenso, aperto no tórax, 

transpiração etc. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ansiedade

Figura 13.4:Ansiedade
Fonte: http://www.defolga.com

13.1  Como lidar com estes sentimentos? 
Como os retrocessos nos afetam?

Dependendo da severidade do retrocesso, a experiência pode afetar outras 

áreas da sua vida - a família, as amizades, as atividades extraprofissionais. As 

pessoas reagem aos retrocessos de diversas maneiras. Algumas reagem com 

mais trabalho e dedicação; outras se deixam abater. Uma pessoa começa 

a beber por ter perdido o emprego, outra acaba mudando totalmente de 

profissão ao encontrar algo mais gratificante.

O que diferencia aqueles que enfrentam bem os retrocessos daqueles que 

não são capazes disso é a resiliência – a capacidade de voltar ao tamanho 

normal depois de esticado ou de endireitar-se depois de ter sido curvado. E o 

que faz uma pessoa ser mais resiliente que outra não é um gene da resiliên-

cia, e sim a capacidade de processar e usar de maneira produtiva as emoções 

provocadas pela experiência do retrocesso.

Resiliência
A resiliência é um conceito 
psicológico emprestado da física, 
definido como a capacidade de 
o indivíduo lidar com problemas, 
superar obstáculos ou resistir à 
pressão de situações adversas - 
choque, estresse etc. - sem entrar 
em surto psicológico.
http://pt.wikipedia.org/wiki/
Resili%C3%AAncia_(psicologia)
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13.2  Do retrocesso à retomada: Como 
ultrapassar os estágios

Em geral um retrocesso é sentido como uma perda: você perdeu o rumo, a 

motivação, a confiança, a autoestima e o entusiasmo - e pode ter perdido 

alguma coisa mais concreta também, como uma promoção, um aumento 

salário, até mesmo o emprego.

Embora a presteza com que se vence um retrocesso e os meios de fazer isso 

seja peculiar a cada pessoa, os estágios desse processo são comuns a todos. 

São eles: a descrença, a raiva, a vontade de voltar no tempo, a depressão, 

a aceitação, a esperança e a atividade positiva. Há necessidade de vivenciar, 

enfrentar e ultrapassar um estágio de cada vez; se fracassar, você vai ficar 

preso num determinado estágio, impossibilitado de aproximar-se da retoma-

da. O processo de ultrapassar os diferentes estágios é altamente fluido; às 

vezes você pode vencer vários estágios ao mesmo tempo; outras vezes alter-

na entre dois deles e às vezes volta a um estágio já ultrapassado. Não há uma 

maneira única de levar a cabo esse processo; a única exigência é de que você 

ultrapasse inteiramente cada um dos estágios, segundo Weisinger (2001):

1º. Estágio: Descrença

Seu melhor projeto foi cancelado e você com certeza fica repetindo: 

“Isto não pode estar acontecendo comigo”, “Não consigo acreditar”. A 

descrença, que é o primeiro estágio de um retrocesso, tem uma função 

importante: ela age como amortecedor entre o choque de saber que ocorreu 

uma crise e a torrente de emoções violentas que certamente acompanharão 

tal descoberta. Ao negar que a crise aconteceu, o que você está fazendo 

basicamente é dando a si mesmo uma trégua para respirar. É claro que se 

essa negação persistir você não conseguirá passar para outro estágio, mas 

um breve período de negação pode ser bastante benéfico.

Você com certeza estará também dizendo a si mesmo coisas do tipo “É o fim 

da minha carreira aqui, todos vão pensar que sou burro demais”. São exem-

plos de um raciocínio distorcido que, como já vimos, não apenas aumenta a 

probabilidade de você fazer avaliações incorretas como também age como 

um poderoso desmotivador.

Assim, quando você passar por um retrocesso é importante usar a 
técnica da autoconsciência de fazer avaliações corretas. Isso lhe 
permitirá encarar realisticamente o retrocesso, o que por sua vez vai 
ajudar a manter seu sistema emocional atento à realidade da situação.
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A outra técnica da autoconsciência a ser usada aqui é entrar em contato 

com seus sentimentos; a descrença e a negação são ótimas no início, mas 

você precisa ir ao encontro dos seus sentimentos para poder aprender com 

eles e seguir em frente. Por causa da intensidade das emoções negativas 

que você provavelmente sentirá durante um retrocesso - principalmente nos 

primeiros estágios -, muitas vezes é grande a tentação de não enfrentá-las.

Mas um dos postulados da inteligência emocional é que precisamos estar 

abertos aos sentimentos negativos na mesma medida dos positivos. A cha-

mada “negação positiva”, como a descrença, ela permite adiar o confronto 

com a sua situação. Enfrentando-a aos poucos, em pequenas porções facil-

mente controláveis, você conseguirá pensar na situação sem se perturbar. 

Em última análise, você estará aumentando sua inteligência emocional, pois 

estará desenvolvendo e reforçando sua capacidade de experimentar senti-

mentos negativos sem se deixar dominar por eles.

Assim, reconhecer aos poucos a realidade do retrocesso e os sentimentos 

que o acompanham e então avaliar corretamente a situação são os primeiros 

passos produtivos no caminho da retomada.

2º. Estágio: Raiva

Você começou a tomar pé da realidade da situação, mas está começando a 

dizer coisas como:

“É muito injusto. Cometeram um grande erro. Detesto o modo como eles 

fazem as coisas.” Isto é o início de um círculo vicioso de ressentimento que 

se nutre de si próprio e faz você se sentir muito pior. Você se queixa, sente-se 

amargurado e, muitas vezes, afasta as outras pessoas exatamente quando 

precisa do apoio delas. Lançar mão das técnicas de controle das emoções já 

aprendidas é útil nesse momento. Elas abrangem tudo, desde os diálogos 

internos construtivos até o relaxamento.

Para baixar seu nível de excitação e evitar explosões emocionais você 
poderia iniciar alguma atividade física, podendo também escrever 
uma carta zombeteira para o presidente da companhia expondo sua 
opinião de que a reorganização que ele fez foi a pior ideia que você 
já viu. (Não mande a carta, é claro!).

Como a raiva é um indício de que alguma coisa está errada, você precisará 

examinar a situação para descobrir o que há de errado e para onde você 
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quer se encaminhar. Nesse processo você provavelmente vai reavaliar seus 

objetivos e suas prioridades, e isso vai ajudá-lo a retomar o curso ou procurar 

uma nova direção.

3º. Estágio: Desejo de voltar no tempo

Apesar da sua reavaliação, você ainda deseja que as coisas fossem como 

antes. Esse estágio é um pouco parecido com o estágio da descrença, pois 

também serve de amortecedor no confronto com a experiência desagra-

dável. Essa nostalgia dos bons tempos de antes do retrocesso ajuda você a 

se sentir bem, porque está revivendo aquela época. Mas se ficar por muito 

tempo preso a esse sentimento irá reverter para o estágio anterior e sentir 

muita raiva por esses dias terem passado.

O modo eficaz de lidar com esse estágio é reconhecer que você realmente 

gostaria de voltar ao tempo de antes da grande mudança, mas isso não é 

possível; aí você se pergunta: “Então, que é que eu vou fazer agora? Como 

posso retomar uma rota de progresso?”. E a resposta é: você tem que tomar 

algumas atitudes produtivas - informar-se sobre aquele outro departamento 

para o qual você já tinha pensado em pedir transferência, ou perguntar à/ao 

gerente do novo departamento quais as modificações que ela/ele pretende 

introduzir e como você poderia ajustar-se a elas.

Analise suas opções. O essencial é começar logo a estudar as atitudes realis-

tas e práticas que você pode tomar.

4º. Estágio: Depressão

Pode ser avassalador você ter que assumir uma atitude produtiva quando 

está se sentindo mal consigo mesmo e receoso de tomar qualquer decisão.

Como é que você vai conseguir reunir a energia e a confiança necessárias 

para conversar com seu novo chefe e aprender sobre o novo departamento? 

Só de pensar nisso você tem vontade de ficar na cama com a cabeça enfiada 

debaixo das cobertas - e é exatamente o que muitas pessoas fazem quando 

estão deprimidas. Outras têm dificuldades em dormir, de modo que passam 

o dia inteiro exaustas. Outras evitam os amigos, preferindo sofrer sozinhas. 

Este estágio é o maior obstáculo no caminho para a retomada, porque os 

pensamentos e sentimentos depressivos juntam-se para criar a sensação de 

apatia e desesperança - você se sente inteiramente debilitado e incapaz de 

fazer qualquer coisa.
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Mas o fato encorajador deste estágio é que ele é um ponto decisivo; uma 

vez ultrapassado, você terá avançado no caminho para a retomada.

Também as técnicas para atravessar este estágio são conhecidas: recorra 

aos amigos, parentes e colegas em busca de incentivo, conselhos e ajuda 

na prática da resolução de problemas; utilize as afirmações motivadoras; 

rodeie-se de pessoas otimistas e evite a companhia de pessoas tristes - al-

guns dos outros membros do seu departamento, por exemplo; escreva um 

diário de sentimentos, pois é muito importante estar totalmente consciente 

dos sentimentos de depressão. Como aprendemos, no capítulo anterior, ter 

consciência dos próprios sentimentos ajuda a controlá-los.

Ao ultrapassar este estágio você reconhece que teve um retrocesso e que 

sofreu uma perda - já não nega o fato através da descrença ou da vontade 

de voltar no tempo; você vivenciou o retrocesso, decidiu tomar atitudes po-

sitivas e está pronto para seguir em frente.

5º. Estágio: Aceitação

Neste estágio sua confiança está começando a voltar, pois você sabe que já 

suportou o pior da situação. Grande parte da raiva e da depressão já ficou 

para trás (mas lembre-se que você pode reverter a estágios anteriores ou 

alternar entre um e outro) e a motivação começa a retomar.

Você aceita que sua antiga situação profissional já não existe e que terá 

que enfrentar uma situação nova. Neste estágio será preciso concentrar-se 

nas metas e nos desejos, e planejar uma estratégia para realizá-los. Use sua 

autoconsciência expandida para entrar em contato com seus desejos: se o 

que deseja é subir sempre na empresa e não há esperança disso no depar-

tamento unificado, então sua meta pode ser encontrar um posto em outro 

departamento, conforme você já havia pensado. Controle seu entusiasmo 

recém encontrado mantendo-o dirigido à sua meta.

6º. Estágio: Esperança

O otimismo retoma. Você tem em mente uma meta importante, sabe os 

passos a dar para chegar lá e está ao mesmo tempo esperançoso e razoa-

velmente confiante no sucesso. A excitação provocada pela esperança irá 

levá-lo ao próximo estágio.
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7º. Estágio: Atitude positiva

Você finalmente toma atitudes que o estão levando de volta ao rumo certo; 

sente-se fortalecido, encorajado e pronto para fazer o que for preciso para 

seguir a nova rota. Numa palavra: a motivação está quase toda de volta. 

Você marcou uma conversa com o chefe do outro departamento, falou com 

pessoas desse departamento para descobrir que tal é trabalhar ali, aconse-

lhou-se com o seu time de motivadores; para garantir que vai manter a mo-

tivação você divide as tarefas em mini tarefas, monitora seu comportamento 

de vez em quando, e usa as técnicas de resolução de problemas para gerar 

reações novas e eficazes a qualquer dificuldade que possa encontrar.

13.3  Como reunir todas as técnicas de 
motivação

Os retrocessos destroem justamente aquilo que é preciso ter para vencê-los: 

a motivação. No entanto, isso não constitui um dilema insolúvel, pois você 

aprendeu como se motivar. Se um retrocesso lhe tirar a motivação, você revê 

e coloca em prática tudo que aprendeu: mobilizar pensamentos, atitudes e 

ações para reforçar e/ou restaurar sua confiança e seu entusiasmo; procurar 

ajuda de amigos, parentes e colegas solidários para corrigir sua percepção 

e conseguir ajuda na prática da resolução de problemas; evocar seu mentor 

emocional quando estiver precisando de uma dose de inspiração e otimismo; 

tornar seu ambiente de trabalho mais propício à produtividade e à tenacida-

de e, nas situações mais graves, percorrer os sete estágios do processo que 

vai do retrocesso até a retomada, a fim de recuperar sua resiliência.

Leitura complementar...

Resiliência

Sandra Maia Farias Vasconcelos

Há mais de quarenta anos, a ciência tem-se interrogado sobre o fato 

de que certas pessoas têm a capacidade de superar as piores situações, 

enquanto outras ficam presas nas malhas da infelicidade e da angústia 

que se abateram sobre elas como numa rede engodada. Por que certos 

indivíduos são capazes de se levantar após um grande trauma e outros 

permanecem no chamado fundo do poço, incapazes de, mesmo sabendo 

não ter mais forças para cavar, subir tomando como apoio as paredes 

desse poço e continuar seu caminho?
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As experiências e estudos feitos têm mostrado algumas explicações cientí-

ficas sobre esse fato. A biologia defende o ponto de vista de que cada ser 

humano é dotado de um potencial genético que o faz ser mais resistente 

que outros. A psicologia, por sua vez, dá realce e importância das rela-

ções familiares, sobretudo na infância, que construirá nesse individuo a 

capacidade de suportar certas crises e de superá-las. A sociologia vai fazer 

referência à influência do entorno, da cultura, das tradições como cons-

trutores dessa capacidade do individuo de suplantar as adversidades. A 

teologia traz um aporte diferente pela própria subjetividade transcenden-

te, uma visão outra da condição humana e da necessidade do sofrimento 

como fator de evolução espiritual: o célebre “dar a outra face”.

Mas foi o cotidiano das pessoas que passam por traumas, que realmen-

te atravessam o vale das sombras, o que realmente atraiu a curiosidade 

de cientistas do mundo inteiro. Não são personagens de ficção que se 

erguem após a grande queda; são homens, mulheres, crianças, velhos, 

o individuo comum do mundo que retoma sua vida após a morte de um 

filho, a perda de uma parte de seu corpo, a perda do emprego, doenças 

graves, físicas ou psíquicas, em si mesmo ou em alguém da família, ra-

zões suficientes para levar um individuo ao caos. Esses que são capazes 

de continuar uma vida de qualidade, sem autopunições, sem resignação 

destruidora, que renascem dos escombros, esses são seres resilientes.

A resiliência é um termo oriundo da física. Trata-se da capacidade dos ma-

teriais de resistirem aos choques. Esse termo passou por um deslizamento 

em direção às ciências humanas e hoje representa a capacidade de um 

ser humano de sobreviver a um trauma, a resistência do individuo face 

às adversidades, não somente guiada por uma resistência física, mas pela 

visão positiva de reconstruir sua vida, a despeito de um entorno negativo, 

do estresse, das contrições sociais, que influenciam negativamente para 

seu retorno à vida. Assim, um dos fatores de resiliência é a capacidade do 

individuo de garantir sua integridade, mesmo nos momentos mais críticos.
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Aula 14 –  Interações com outras 
pessoas

Nesta aula trataremos das interações que envolvem outras pessoas em 

nosso dia a dia. Este tema é de grande importância para o seu sucesso 

profissional.

Portanto espera-se que ao final desta aula você possa:

- Identificar as formas de interação interpessoal.

- Enumerar os aspectos da interação interpessoal.

- Salientar a importância da interação interpessoal para estabelecimento 

dos relacionamentos.

Figura 14.1:Interação
Fonte: http://dpublie.files.wordpress.com

Pense no grande número de interações com outras pessoas que você tem 

durante o seu dia de trabalho - com o colega da sala ao lado, com seu chefe, 

com os membros do seu grupo de trabalho, com clientes, fregueses, ven-

dedores. Essas interações podem exigir que você saiba negociar, que saiba 

vender, que saiba dar ordens, que saiba liderar, que saiba resolver conflitos, 

que saiba montar uma equipe.
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Aristóteles definiu o estudo da retórica (comunicação) como sendo a procura 

de “todos os meios disponíveis de persuasão”. A meta principal da comuni-

cação é a persuasão - a tentativa de levar outras pessoas a adotarem o ponto 

de vista de quem fala. Temos então três objetivos da comunicação: educar 

(informar), persuadir e divertir. O fator que assegura que esses relaciona-

mentos e interações sejam bem sucedidos e beneficiem todos os envolvidos 

- inclusive você - é a inteligência emocional. 

A maneira de colocar sua inteligência emocional em ação é reconhecer e 

reagir às emoções e aos sentimentos dos outros, orientando-os para a reso-

lução produtiva de uma situação problemática e utilizando-os para ajudar os 

outros a ajudar a si mesmos.

É óbvio que a capacidade de fazer tudo isso beneficia sua posição no tra-

balho - não apenas você produz mais, pois encontra consenso e coopera-

ção, como também os outros passam a considerá-lo pessoa indispensável na 

equipe, seja em que função for.

A base de qualquer relacionamento é a comunicação - envolve a transferên-

cia de significado de uma pessoa para outra. Assim, se não houve nenhuma 

transmissão de informação ou ideias, a comunicação não acontece. Se nin-

guém ouviu o que você disse ou leu o que escreveu, você não se comunicou. 

Além disso, para a comunicação ter êxito, o significado deve ser entendido. 

Se você fala comigo em japonês, mas eu não sei a língua japonesa, não 

haverá compreensão de minha parte. Portanto, comunicação pressupõe a 

transferência de significado, envolve um emissor, que emite uma mensa-

gem, e também um receptor, que a compreende.

A comunicação não se limita meramente à fala. Memorandos, quando li-

dos e compreendidos, constituem uma forma de comunicação. O mesmo 

acontece com e-mails, boletins e apresentações visuais. Também abrange 

mensagens e símbolos não verbais. Os gestos e as expressões faciais e corpo-

rais frequentemente “dizem” mais que quaisquer palavras. Robbins (2002) 

afirma que as roupas que usamos, nosso corte de cabelo, o modo como 

organizamos nossos locais de trabalho, os carros que dirigimos e outros sím-

bolos, transmitem informações aos outros. 
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14.1 Comunicação eficaz
Algumas técnicas para aumentar a eficácia da comunicação:

1. Autor revelação - revelar o que você pensa, sente e deseja.

2. A positividade – defender suas opiniões e ideias, crenças e necessidades 

e, ao mesmo tempo respeitar as dos outros.

3. A escuta dinâmica – ouvir o que a outra pessoa está realmente dizendo.

4. A crítica – expor construtivamente suas ideias e sentimentos em relação 

à ideia e atos de outrem.

5. A comunicação de equipe – saber comunicar-se numa situação de grupo.

(WEISINGER, 2001)

O elemento que conduz cada uma dessas técnicas e ajuda a garantir sua 

eficácia é a sensibilidade. Para expandir a inteligência emocional é preciso 

desenvolver a autoconsciência. Isto significa examinar a maneira como a 

pessoa faz avaliações; atentar para seus sentidos; entrar em contato com 

seus sentimentos; identificar as intenções, e prestar atenção às atitudes.

Muitas das técnicas aprendidas com esse fim serão aplicadas novamente, 

com a diferença de que você vai orientar sua consciência para o exterior, 

em direção a outras pessoas - vai se tornar sensível às outras pessoas, pois a 

sensibilidade é outro princípio da inteligência emocional.

Quando você usa sua inteligência emocional para se comunicar, atenta para 

o efeito daquilo que você está comunicando sobre os sentimentos, os pen-

samentos e as atitudes alheios e ajusta a eles sua comunicação; então sua 

sensibilidade se torna uma técnica. Um modo de aprender a ter sensibilidade 

é se colocar no lugar da outra pessoa.

Pergunte: “Como eu reagiria no lugar da outra pessoa”? Qual seriar 
a melhor maneira de dizer isso a mim mesmo? As respostas deverão 
ajudar a formar sua própria estratégia de uso da sensibilidade numa 
situação delicada.
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Este é um exemplo do emprego dos elementos da sua inteligência emocio-

nal: utilizar a emoção para facilitar o pensamento. Outro modo, embora pro-

blemático, de você aprender a ter sensibilidade é o método tentativa/erro.

Ao estudarmos as cinco técnicas de comunicação interpessoal, veremos 

como o uso da sua sensibilidade quanto aos sentimentos de outrem pode 

tornar mais proveitosa sua interação com essa pessoa.

14.2 A Autorrevelação
A comunicação envolve um diálogo, uma troca: você tentando compreender 

a outra pessoa e a outra pessoa tentando compreender você - e ambos ten-

tando se fazer entender. Às vezes a melhor maneira de colocar esse processo 

em andamento é expressar claramente o que você está pensando, sentindo 

e acreditando. Não é surpreendente que em geral as afirmações autorreve-

ladoras comecem com “Eu penso”, “Eu sinto”, “Eu acredito”: “Eu acredito 

que a melhor maneira de abordar este assunto com os outros é redigir um 

memorando preliminar”. 

Revelar pensamentos, ideias e sentimentos no ambiente de trabalho pode às 

vezes ser uma experiência assustadora: tememos que nossa ideia possa ser 

menosprezada, que nosso raciocínio possa revelar falta de conhecimento, 

que nosso sentimento possa sugerir fraqueza de caráter.

Sem dúvida, a autorrevelação envolve algum risco, por isso não deve ser 

abrangente e sim estratégica: você escolherá cuidadosamente aquilo que 

deseja revelar, quando e como revelá-lo; e levará em conta tanto a natureza 

do seu relacionamento com a pessoa com quem está sendo franco quanto à 

importância da informação que você está passando. Como veremos, fazen-

do assim você minimiza os riscos e maximiza os benefícios.

De acordo com Weisinger (2001), temos seis maneiras de aprender a usar 

com confiança as afirmações autorreveladoras. São elas:

•	 Compreenda que as afirmações são suas.

•	 Faça afirmações sensoriais.

•	 Use afirmações interpretativas.

•	 Faça afirmações de sentimentos.

•	 Use afirmações de intenção.

•	 Faça afirmações de atitudes.
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14.3 Atente para seus sentimentos
As pessoas que compreendem seus motivos emocionais, consequências 

emocionais e como as emoções funcionam são capazes de enxergar mais 

claramente o “plano geral” do que as que não possuem tal conhecimento. 

Por exemplo, essas pessoas são mais capazes de antecipar como o próprio 

comportamento - mesmo o mais trivial - pode influenciar as reações emocio-

nais dos que estão à volta delas. Ainda, todos nós algumas vezes precisamos 

tomar decisões impopulares, e essas decisões podem, muitas vezes, causar 

desapontamento nos outros (DAVIS, 2006).

Antes de poder compartilhar seus sentimentos com outra pessoa, você preci-

sa conhecê-los. Isso pode ser difícil, porque muitas vezes disfarçamos nossas 

emoções (parece que você está furioso com o chefe, mas na verdade está 

se sentindo ansioso e frustrado), ou nos escondemos delas (você finge que 

a situação está ótima, que pode cuidar do trabalho extra, mas se mostra 

impaciente com os colegas).

14.4  Expresse seus sentimentos de maneira 
exata

Mesmo depois de prestar atenção aos sentimentos, você pode achar difícil 

revelá-los. Uma razão é o medo da repercussão; outra é o desconforto com 

qualquer vulnerabilidade que possa resultar dessa revelação, e outra ainda 

é a falta de familiaridade com o processo. O medo e a vulnerabilidade po-

dem ser abrandados se você souber que poderá usar sua sensibilidade para 

diminuir qualquer repercussão negativa. Quanto à maneira de expressar exa-

tamente seus sentimentos, você deve começar descobrindo quais são eles. 

Faça uma lista dos seus sentimentos, usando afirmações do tipo “Eu sinto”. 

Um ponto que é preciso ter em mente é que você pode transmitir sentimen-

tos de outras maneiras além de expressá-los verbalmente, e algumas delas 

você pode até mesmo nem notar. Você deve prestar atenção à sua lingua-

gem corporal, para ler o que ela está dizendo à outra pessoa.

14.5 Seja sensível para seu interlocutor
A melhor abordagem às emoções é aceitá-las como parte do processo 

de comunicação. Tente compreendê-las quando causarem problemas. Se 

outras pessoas estão agindo agressivamente, faça com que falem de suas 

preocupações, e preste atenção ao que dizem. Uma vez compreendidas 

as reações deles, poderá melhorar a atmosfera mudando o próprio 
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comportamento. Antes de uma crise, tente prever as reações emocionais 

das outras pessoas e prepare-se para enfrentá-las. Também pense em seus 

próprios humores e sobre como eles influenciam os outros (STONER E 

FREEMAN, 1994).

14.6 Use afirmações de intenção
Ao revelar suas intenções, você permitirá que a outra pessoa conheça seus 

desejos. Quando fica bem claro para vocês dois o que se deseja de uma 

situação (levando em conta, naturalmente, aquilo que a outra pessoa possa 

querer), os dois se encontram capacitados para planejarem a melhor maneira 

de atingir  a meta.

Embora seja importante ser claro e direto a respeito de suas intenções, de 

modo que o caminho para a realização delas fique claro, você deve ser sen-

sato na seleção dos desejos que vai revelar. Quando enfocamos a autocons-

ciência vimos que o ato de identificar as intenções muitas vezes exige que 

você faça a distinção entre os propósitos ocultos e os desejos aparentes. Em 

geral, você não gostaria de revelar seus propósitos ocultos. Sua inteligência 

emocional funciona aqui em primeiro lugar ao permitir que você compre-

enda quais são suas reais intenções, depois quando você estuda quais delas 

revelar e quais guardar para si e, finalmente, quando usa a sensibilidade ao 

transmitir suas intenções. Usar a sensibilidade levaria você a dar espaço às 

intenções da outra pessoa, incorporando-as ao seu plano de ação. Usar a 

sensibilidade irá também impedir que você use as intenções para influenciar 

ou controlar outras pessoas.

14.7 Afirmações de atitude
Esse tipo de afirmação informa à pessoa o motivo por que você fez, está fa-

zendo ou fará alguma coisa, e registra que você a fez ou está fazendo, caso a 

pessoa ignore esse fato. A importância das afirmações de atitude é que elas 

fornecem informações que de outro modo a pessoa não teria.

As afirmações de atitude são especialmente importantes dentro do contexto 

da inteligência emocional porque permitem que as outras pessoas saibam 

que você está preocupado com o modo como elas possam perceber suas 

ações - ou omissões, e com o impacto que um mal-entendido possa vir a ter 

para elas.
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Para fazer afirmações de atitude eficazes, você precisa primeiro ter consciên-

cia das suas atitudes. O segundo passo é ter consciência do possível impacto 

que sua atitude pode causar. Uma boa maneira de fazer isso é colocar-se na 

pele da outra pessoa. A autorrevelação é o primeiro passo para transmitir a 

outrem sua posição sobre determinado assunto. A positividade é a técnica 

que você usa para garantir que a pessoa receberá a mensagem.

14.8 Assertividade
É a capacidade de defender os direitos, as opiniões, ideias, crenças e desejos, 

ao mesmo tempo respeitando os dos outros. Em contraste com a agressivi-

dade - que ignora as necessidades da outra pessoa - e a passividade - que 

ignora suas próprias necessidades -, a assertividade é a maneira emocional-

mente inteligente de ter essas necessidades providas; ela leva em conta os 

pensamentos, as ideias e os sentimentos, assim como os da outra pessoa, de 

um modo que funciona para benefício mútuo.

A assertividade é comunicada tanto através das palavras que você usa, quanto 

através do modo como você as usa, e através das mensagens do seu corpo.

Utilizamos o termo “positividade” para o comportamento assertivo. E ofere-

ce dicas para utilizar com eficácia esse comportamento (WEISINGER, 2001):

1. Ilustre sua posição com fatos relevantes.

2. Mostre que você compreende a posição da outra pessoa.

3. Use a repetição.

4. Use afirmações de sentimento.

5. Exemplifique as razões para sua posição.

6. Procure um meio-termo.

Ao colocar em prática cada uma dessas dicas, você precisará prestar atenção 

a duas considerações importantes: ter consciência das mensagens que seu 

corpo está lhe transmitindo, e não cair na agressividade ou na passividade.
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14.9  Comportamento agressivo e o com-
portamento passivo

Às vezes, apesar de nossos esforços mais intensos e nossas melhores 

intenções, nos deparamos caindo na agressividade ou na passividade. Os 

indícios da primeira são: voz alterada, gestos ou poses de intimidação, 

afirmações que menosprezem a outra pessoa. Se você perceber que está 

tomando alguma dessas atitudes, pare imediatamente e releia as dicas 

para utilizar com eficácia a positividade. Comportamentos de passividade, 

embora permita que a vontade da outra pessoa seja feita, pode provocar 

raiva, frustração e amargura em você. Encontrar esses sentimentos em você 

é um bom indício de que deixou de usar sua positividade. Aprendemos que 

a autorrevelação pode facilitar a comunicação eficaz, e que a positividade 

pode colaborar para levar a autorrevelação um passo adiante. 

Segundo Davis (2006), enxergar o plano emocional geral pode ser especial-

mente útil em contextos de organizações, quando existem mais do que um 

ou dois indivíduos envolvidos, o ambiente emocional pode se tornar com-

plicado, e a compreensão dos processos emocionais podem ser necessários 

para enxergar como realmente se configura o panorama. A habilidade de 

enxergar o plano geral pode, por exemplo, nos ajudar a descobrir quais as 

mais importantes questões e valores para uma organização. E nos levará a 

perguntar coisas importantes, tais como:

- Quais são as questões que parecem provocar as mais fortes respostas 

emocionais nas pessoas que trabalham para a organização?

- O que essas questões têm em comum?

- As questões importantes são as mesmas tanto para os líderes da organização 

quanto para os subordinados?

- O que as respostas emocionais dessas pessoas revelam sobre as “panelinhas” 

relevantes e grupos sociais no interior da organização?

Assista ao filme Perfume de 
Mulher encontramos pelo 

menos três lições importantes. 
Sua tarefa é enumerar as lições 

aprendidas com este filme.
Sinopse - Frank Slade (Al 

Pacino), um tenente-coronel 
cego, viaja para Nova York 
com Charlie Simms (Chris 

O’Donnell), um jovem 
acompanhante, com quem 

resolve ter um final de semana 
inesquecível antes de morrer. 

Porém, na viagem ele começa 
a se interessar pelos problemas 

do jovem, esquecendo um 
pouco sua amarga infelicidade.
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Aula 15 –  Saber Ouvir

De acordo com a profissão escolhida por você, saber ouvir é essencial. O 

objetivo do nosso encontro é levar você a identificar os aspectos do saber 

ouvir, e dar a devida importância ao ato do saber ouvir para obter sucesso 

pessoal e organizacional.

Figura 15.1: A arte de ouvir
Fonte: http://3.bp.blogspot.com

Toda comunicação envolve uma troca. Assim, vamos estudar o outro 

extremo: escutar. Tenho sempre comigo que nossa construção como seres 

humanos é perfeita, ou melhor, nosso corpo é uma máquina perfeita. Mas 

a utilizamos de forma equivocada, desenvolvendo o péssimo hábito de falar 

mais do que ouvir. É muito comum colocarmos palavras na boca do outro, 

ou então interpretarmos a fala do outros sem ao menos percebermos os 

equívocos dessa falta de “saber ouvir”. A maioria das pessoas não leva em 

conta as habilidades de audição. Confundem escutar com ouvir. 

Qual a diferença? Escutar é apenas captar vibrações sonoras. Ouvir é 

compreender aquilo que escutamos. Ouvir é prestar atenção, interpretar e 

lembrar-se dos estímulos sonoros. Para Robbins (2002), “a audição eficaz é mais 

ativa que passiva. A audição ativa exige que você “entre” na cabeça do orador 

de forma a poder entender a comunicação, a partir do ponto de vista dele.” 
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15.1 Escuta ativa
Quando alguém fala, nós ouvimos. Mas frequentemente não escutamos. Escutar 

é uma busca ativa pelo significado, enquanto o ato de ouvir é passivo. Ao escutar, 

duas pessoas estão pensando, o emissor e o receptor. Muitos de nós somos maus 

ouvintes. Por quê? Porque é difícil, e normalmente é mais satisfatório, estar na 

ofensiva. Escutar, na verdade, é muitas vezes mais cansativo do que falar. Exige 

um esforço intelectual. Ao contrário de ouvir, escutar ativamente exige uma total 

concentração. Uma pessoa, em média, fala a uma taxa de aproximadamente 

150 palavras por minuto, ao passo que temos a capacidade de escutar a uma 

taxa de aproximadamente 1.000 palavras por minuto’. A diferença deixa um 

tempo ocioso para o cérebro e muitas oportunidades para que a mente vagueie. 

A escuta ativa pode ser melhorada desenvolvendo empatia com o emissor, ou 

seja, colocando-se na sua posição.

Como eles diferem em atitudes, interesses, necessidades e expectativas, a 

empatia torna mais fácil compreender o conteúdo real da mensagem. O 

indivíduo que escuta e possui empatia guarda o julgamento para o conteúdo da 

mensagem, e ouve de forma cuidadosa o que está sendo dito.

Para Robbins e Coulter (1998), o objetivo é o de aumentar a habilidade de 

receber o completo significado de uma comunicação, sem fazer com que ela 

seja distorcida por julgamentos ou interpretações prematuros. 

A maioria de nós nasce sabendo ouvir, mas saber escutar é uma técnica que 

temos que aprender. 

A escuta ativa é uma prática da inteligência emocional que traz um alto grau de 

autoconsciência para o processo de compreender e reconhecer a outra pessoa 

e responder a ela. A função da autoconsciência é observar o modo como 

permitimos que nossos filtros pessoais bloqueiem, e às vezes transformem as 

informações que deveríamos estar recebendo, como também evitar que sejamos 

contagiados pelo subentendido emocional das afirmações de outrem. Em geral, 

temos filtros criados por nossos pensamentos, ideias e sentimentos. Quando 

estão em funcionamento eles influenciam a quantidade e também a qualidade 

da informação que ouvimos.

Para Weisinger (2001), há quatro tipos de filtros: o da predileção, o do “quem”, 

o dos “fatos” e o da distração. É importante entender cada um deles e também 

as maneiras de desativá-los. 
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Vamos entender melhor cada um deles:

15.2 O filtro da predileção
Principalmente em situações que provoquem ansiedade ou raiva, tendemos 

a escutar apenas aquilo que desejamos. Em alguns casos significa escutar 

apenas o melhor daquilo que a pessoa disse; e em outros significa escutar 

apenas o pior, quando por um motivo qualquer precisamos que a situação 

seja ainda pior do que ela é.

Vamos imaginar que você seja uma dessas pessoas que sempre encara toda 

situação pelo pior prisma possível – talvez ache cômodo o papel de vítima. 

Um método para desligar esse filtro da predileção que funciona tanto para 

quem tende a ouvir só coisas positivas quanto para quem só ouve as negati-

vas é transcrever tudo o que foi dito numa determinada situação.

Tente relembrar toda a conversa na sequência correta. Anote as impressões 

que você teve: “Ele parecia bravo. Ele parecia penalizado”. Se você realmen-

te transcreveu o que foi dito, é provável que ao reler a conversa você adquira 

uma visão melhor daquilo que realmente foi comunicado.

Então poderia levar em consideração as coisas que sabe sobre a outra pes-

soa: “Ela tende a se irritar e tomar atitudes impensadas. Ele odeia ser deso-

bedecido”.  No outro caso, poderia ser: “Ele geralmente dá uma segunda 

chance. Ele é uma pessoa bastante razoável”.

Quando você reunir essas informações, provavelmente fará uma avaliação 

mais isenta da situação.

15.3 O filtro do quem
Este filtro nos impede de escutar o que está sendo dito por que damos de-

masiada importância àquilo que sabemos ou pensamos saber da pessoa que 

está falando, de modo que deixamos de escutar a verdadeira mensagem.

Como no caso de desligar o filtro da predileção, você deve transcrever o 

diálogo em determinada situação. O filtro do quem é especialmente ativo 

em situações com pessoas com quem já tivemos experiências negativas ou a 

respeito de quem ouvimos coisas negativas.
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Suponhamos que você trabalhe com um colega que todos dizem ser incompe-

tente, não sabe do que está falando, está sempre mal preparado; ele entra para 

debater com você suas ideias para um trabalho e você mal escuta as sugestões 

dele, partindo do princípio de que você vai formular o planejamento sozinho.

Você desenvolveu um preconceito - esta pessoa é uma idiota - baseado na-

quilo que ouviu, e nesse processo se impediu de escutar qualquer coisa de 

valor que ela possa ter dito. Nas situações em que você sabe que existe um 

forte preconceito a respeito de determinada pessoa, antes de encontrar-se 

com essa pessoa diga a si mesmo que irá prestar atenção e avaliar com im-

parcialidade e mente aberta tudo que ela disser.

Você não deixaria de tomar notas durante a reunião, pois sabe que tem a 

tendência de não prestar atenção nas ideias dessa pessoa.

15.4 O filtro dos fatos
Às vezes a pessoa só consegue ouvir os fatos, ignorando as mensagens emo-

cionais. Já aprendemos a importância de atentar para as emoções, tanto as 

próprias quanto as alheias.

Escutando apenas os fatos é fácil deixar passar despercebida alguma informação 

preciosa enviada pelas emoções. Sem escutar o conteúdo emocional do que al-

gum funcionário está comunicando, você deixa de reagir da maneira mais eficaz.

Para desligar esse filtro use o seu conhecimento sobre as afirmações de sen-

timento: quando uma pessoa usar alguma, tome nota da emoção que está 

sendo expressa. Aqui também poderia ser proveitoso fazer uma lista daquilo 

que o funcionário disse, para que ao fazer a releitura você possa constatar 

que ele revelou estar se sentindo frustrado, triste e ansioso.

15.5 O filtro da distração
Tenho certeza de que você já passou pela experiência de estar numa reunião 

quando de repente seu pensamento vagueia para o que você vai comer no 

almoço, os telefonemas a dar depois da reunião, a gravata horrorosa do 

João, a conferência da semana que vem. Isto acontece por várias razões; 

muitas vezes as palavras do orador fluem mais devagar do que nossa capaci-

dade de absorver a informação, o orador é entediante ou fala baixo demais e 

sem inflexão, ou então nós simplesmente não conseguimos nos concentrar.
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Seja qual for a razão, a distração bloqueia mais do que qualquer outro filtro. 

Um modo de manter o pensamento naquilo que está sendo dito é tomar 

muitas notas. Quando você tem que transcrever o que está sendo dito, pres-

ta atenção - e se não prestar terá as anotações para consultar. Além disso, 

use sua reação condicionada de relaxamento. Isto vai lhe permitir acalmar-se 

e prestar mais atenção. Se ainda assim você se sentir incapaz de se concen-

trar, então explique à outra pessoa que essa não é uma boa ocasião para 

conversarem, e marque para uma outra ocasião, quando você estiver com 

mais disposição para escutar.

15.6 Superando reações emocionais
A melhor abordagem às emoções é aceitá-las como parte do processo de 

comunicação e tentar compreendê-las quando causarem problemas. Se as 

outras pessoas estão agindo agressivamente, faça com que falem de suas 

preocupações e preste atenção ao que dizem. Uma vez que você compre-

enda as reações deles, poderá melhorar a atmosfera mudando o próprio 

comportamento. Antes de uma crise, tente prever as reações emocionais 

das outras pessoas e prepare-se para enfrentá-las. Também pense em seus 

próprios humores e sobre como eles influenciam os outros (STONER E FRE-

EMAN, 1994). As pessoas de forma geral sentem dificuldade em expressar 

seus sentimentos. 

Não apenas reprimimos nossos sentimentos, mas os disfarçamos e fugimos 

deles, e os encobrimos com fatos. Sendo você uma pessoa emocionalmente 

inteligente, é responsabilidade sua mergulhar por baixo desses fatos e escu-

tar os sentimentos que estão realmente sendo expressos. Isto é particular-

mente importante quando a pessoa está vivendo uma situação desfavorável.

Suponhamos que uma colega venha comentar com você: “Esse sistema 

é tão injusto”; você poderia tirar conclusões do tipo “Você pensa assim 

porque não conseguiu a promoção”. Não apenas isso seria especulação - é 

possível que ela considere o sistema injusto por algum motivo inteiramente 

diferente - como é mais do que provável que esta não fosse a resposta que 

ela realmente desejava ouvir quando veio falar com você. Uma resposta 

melhor seria: “Você parece desgostosa.” Isso indica que você escutou o 

subentendido do que ela estava dizendo, o verdadeiro motivo pelo qual ela 

queria se comunicar com você. Ela então se sentirá mais à vontade para 

revelar seus sentimentos.
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Para aprender a prestar atenção nos sentimentos da outra pessoa você deve 

utilizar as mesmas técnicas que usa para atentar para seus próprios senti-

mentos, isto é, observar as manifestações físicas e de atitudes - a expressão 

facial, a linguagem corporal, o ritmo da fala, o tom da voz, a tonalidade do 

rosto. Um ponto a ser lembrado: às vezes a pessoa não está querendo comu-

nicar uma emoção escondida; a afirmação diz exatamente o que a pessoa 

queria comunicar.

Leitura complementar...

Um presente para você. Os sons da floresta

Contos Sufi de Nasrudin

No século III d.C., um rei mandou seu filho, o príncipe T’ai, ir estudar no 

templo com o grande mestre Pan Ku. O objetivo era preparar o Príncipe, que 

iria suceder ao pai no trono, para ser um grande Administrador. Quando o 

Príncipe chegou ao templo, o Mestre logo o mandou sozinho à floresta. Ele 

deveria voltar um ano depois, com a tarefa de descrever os sons da floresta.

Passando o prazo, o Príncipe retornou e o Mestre lhe pediu para descrever 

os sons de tudo aquilo que tinha conseguido ouvir.

“Mestre”, disse o Príncipe, “pude ouvir o canto dos pássaros, o roçar das 

folhas, o alvoroço dos beija-flores, a brisa batendo suavemente na grama, 

o zumbido das abelhas e o barulho do vento cortando os céus”.

Quando o príncipe terminou, o Mestre mandou-o de volta à floresta para 

ouvir tudo o mais que fosse possível. O Príncipe ficou intrigado com a 

ordem do Mestre. Ele já não tinha distinguido cada som da floresta?

Por longos dias e noites o Príncipe se sentou sozinho na floresta, ouvindo, 

ouvindo. Mas não conseguiu distinguir nada de novo além daqueles 

sons já mencionados ao Mestre. Então, certa manhã, sentado entre as 

árvores da floresta, começou a discernir sons vagos, diferentes de tudo o 

que ouvira antes. Quanto mais atenção prestava, mais claros os sons se 

tornavam. Uma sensação de encantamento tomou conta do rapaz. “Esses 

devem ser os sons que o Mestre queria que eu ouvisse”, pensou. Sem 

pressa, o Príncipe passou horas ali, ouvindo e ouvindo, pacientemente. 

Queria ter a certeza de que estava no caminho certo.
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Quando o Príncipe retornou ao templo, o Mestre lhe perguntou o que 

mais ele tinha conseguido ouvir. “Mestre”, respondeu reverentemente o 

Príncipe, “quando prestei mais atenção, pude ouvir o inaudível; o som 

das flores se abrindo, do sol aquecendo a terra e da a grama bebendo o 

orvalho da manhã”. O Mestre acenou com a cabeça em sinal de aprovação. 

“Ouvir o inaudível é ter a disciplina necessária para se tornar um grande 

Administrador. 

Apenas quando aprende a ouvir o coração das pessoas, seus sentimentos 

mudos, os medos não confessados e as queixas silenciosas e reprimidas, 

um Administrador pode inspirar confiança a seus comandados, entender 

o que está errado e atender às reais necessidades dos liderados. 

“A morte de uma empresa começa quando os líderes ouvem apenas as 

palavras pronunciadas pela boca, sem mergulhar a fundo na alma das 

pessoas para ouvir seus sentimentos, desejos e opiniões reais”.

Considerações da professora
De acordo com o conto que acabamos de ler, o texto nos inspira uma gran-

de lição, aprender a ouvir com atenção e cuidado. Vejo com frequência 

crianças e mesmo adultos solicitando que os escutemos, pois a pressa do dia 

a dia nos impede de cultivar o hábito da escuta. 

Anotações
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Aula 16 –  A Crítica/oportunidade de 
Melhoria

Nesta aula vamos tratar da “crítica” com muito carinho. O objetivo de 

hoje é  que você seja capaz de conceituar a crítica e de reconhecer a 

importância da crítica como oportunidade de melhoria.

Figura 16.1:Crítica
Fonte: http://www.teclasap.com.br

Você já observou como a crítica é um pouco como um remédio amargo; 

embora seja difícil e desagradável de dar ou receber, ele é imensamente 

útil. É recebendo críticas que um indivíduo amplia a consciência de como 

as outras pessoas percebem o que está sendo feito (fazendo), modifica 

as atitudes que parecem não dar certo e cresce com essa experiência. Ao 

oferecer uma crítica, você pode ajudar outra pessoa a fazer o mesmo.

Os indivíduos se beneficiam com a crítica, o mesmo acontece com as orga-

nizações. O que torna a crítica tão difícil de fazer ou receber é que ela geral-

mente faz quem recebe sentir-se vulnerável: ela atinge todos os aspectos do 

seu trabalho, desde a qualidade daquilo que você faz até seus sentimentos 

a respeito de desempenho ou relacionamento com a pessoa na outra ponta 

da crítica - que pode ser seu chefe, seu colega ou seu subordinado.

Crítica
É o exame racional, indiferente 
a preconceitos, convenções 
ou dogmas, tendo em vista 
algum juízo de valor. (Dicionário 
Houaiss)
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Por causa da consequente vulnerabilidade, as pessoas costumam ficar na 

defensiva quando estão recebendo uma crítica, o que leva aquele que 

critica a abordar a experiência com certo receio. Portanto, a ferramenta 

para fazer e receber críticas de maneira apropriada é usar a inteligência 

emocional: a consciência, tanto de si mesmo quanto da outra pessoa. É usar 

a capacidade de controlar as emoções e todas as técnicas de comunicação 

que já estudamos.

16.1 A crítica construtiva
O segredo para fazer ou receber uma crítica eficaz é reconhecer que se 

trata de um modo de ajudar outra pessoa a melhorar. Tendo isso em mente, 

você sabe que existe um propósito positivo em algo que pode ser bastante 

desagradável para todos os envolvidos. Essa certeza ajuda a reduzir tanto 

a vulnerabilidade criada em quem recebe a crítica quanto à ansiedade 

provocada em quem a faz. Além disso, ela confere um propósito positivo ao 

processo, induz os envolvidos a irem até o fim (WEISINGER, 2001).

16.2 Local e ocasião
Escolha cuidadosamente a ocasião e o local da conversa, pois uma crítica pode 

às vezes ser constrangedora e humilhante para a pessoa que a recebe, de 

modo que você deve querer tornar a conversa a mais privada possível. A sala de 

reunião, com suas paredes de vidro, não é uma boa ideia; tampouco a recepção. 

Às vezes uma área neutra é melhor do que sua sala ou a da outra pessoa.

Use sua sensibilidade ao escolher um local onde a outra pessoa possa sentir-

se à vontade. Quanto mais à vontade ela estiver, mais receptiva poderá ser. O 

mesmo acontece quanto à ocasião: não marque a conversa para um pouco 

antes da hora em que ela irá encontrar um novo cliente em potencial ou 

buscar a filha na creche, ou quando estiver debilitada emocionalmente. 

Quanto mais calma e relaxada ela estiver, melhor estará se sentindo, e mais 

facilmente poderá ouvir o que você tem a dizer.

16.3 A autoestima da outra pessoa
O que mais sofre como resultado de uma crítica é a autoestima. A maneira de 

fazer isso é proteger a autoestima; é evitar afirmações que a menosprezem: 

“Você é um fracasso. Em matéria de relatórios é uma incompetente total. 

Simplesmente não consegue cumprir um compromisso!”
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Reforce a autoestima dela com afirmações positivas: “Você é uma grande 

profissional, seu trabalho é maravilhoso. Aprecio realmente ter você como 

sócio/colega de trabalho.” Ao fazer afirmações positivas, você lhe permitirá 

constatar que pode modificar a situação. Se continuar acreditando ser 

incompetente ou fracassada, é provável que a outra pessoa não consiga 

enxergar uma solução.

16.4 Enfatize os aperfeiçoamentos
Se o propósito da crítica é que no futuro a outra pessoa cumpra os 

compromissos, então não se deve ficar martelando continuamente que ela 

deixou de cumprir os compromissos passados, senão ela vai pensar que 

nunca conseguirá cumprir os futuros. Discuta com a outra pessoa como 

poderá trabalhar nos planejamentos e nas propostas daí em diante; isso vai 

indicar que você acredita que ela é capaz disso, o que vai ajudar a motivá-la 

- e também vai mostrar que você pretende continuar trabalhando com ela. A 

crítica orientada para o aperfeiçoamento provoca o desejo de fazer o melhor 

possível, o que também vai servir como força de motivação.

16.5 Demonstre sua preocupação
Ao longo de toda a conversa você deve indagar diretamente o que a outra 

pessoa está sentindo e pensando, para que saiba que você está preocupado 

com o bem-estar dela. Seu apoio e preocupação vão tranquilizá-la, dando-

lhe a certeza de que, sejam quais forem os erros cometidos, você não vai lhe 

dar as costas, mas está ali para ajudar.

16.6 Controle suas emoções
Algumas vezes a crítica não é feita com a tranquilidade desejada, apesar 

dos melhores esforços. A outra pessoa se torna extremamente defensiva: 

“O motivo por que não fiz o planejamento de vendas é que não tenho 

tempo para isso. Já tenho projetos demais me esperando. Sempre consigo 

terminar minhas tarefas”. Algumas vezes a defesa leva à raiva: “Além disso, 

que é que você está querendo, intrometendo se no meu trabalho desse 

jeito? Quem você pensa que é?” Esta reação sem dúvida faria seu nível de 

raiva subir alguns pontos.

Pratique as técnicas que aprendeu para controlar suas emoções, desde o 

relaxamento até tirar uma folga, desde um diálogo interno construtivo até a 

consciência de suas atitudes.
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Existem três estágios do processo de crítica, e para retirar mais benefícios 

desse processo, você precisa estar preparado para cada um deles. Vai precisar 

estudar o que deve fazer antes, durante e depois da crítica.

16.6.1 Durante o processo da crítica
1. Deixe bem claro que você estará relatando suas próprias percepções.

2. Dê exemplos específicos para ilustrar o problema.

3. Não deixe de dar uma compensação positiva.

4. Reconheça a dificuldade da situação dela.

5. Procure indícios da reação dela.

6. Estude as possíveis soluções.

7. Reitere os benefícios futuros.

8. Termine em tom positivo.

16.6.2 Depois da crítica
1. Arremate a conversa. A coisa mais importante a fazer depois de fazer 

uma crítica é arrematar a conversa. Pergunte à outra pessoa como ela 

se sentiu com essa experiência, se ela tem mais alguma pergunta, ou se 

houve alguma coisa que ela não tenha entendido.

2. Avalie a eficácia das mudanças. Algum tempo depois procure saber como 

ela vai indo com as mudanças que vocês estudaram, e até que ponto elas 

foram eficazes. 

 Para que sua crítica seja eficaz você precisa caminhar bem no limite entre 

expressar suas preocupações e ter consciência de como elas estão afetan-

do a outra pessoa. 

 Como já vimos, para fazer isto você precisa colocar em ação todas as 

técnicas da inteligência emocional.
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16.6.3 Como receber uma crítica
É difícil dizer qual é a posição mais incômoda: a de quem faz ou a de quem 

recebe uma crítica.

Acho que a maioria das pessoas concordaria que fazer é mais difícil, porém 

receber é mais desagradável.

Considerações da professora
Sugiro que pratique o exercício a seguir, assim colocará em prática toda 

teoria dessa aula. Empregue a escuta dinâmica, controle as emoções e use 

as técnicas de positividade.

Atividades de aprendizagem
Faça uma crítica, utilizando o Processo da Crítica. Não esqueça dos passos. 

Observe e comente os resultados.

1. Deixe bem claro que você estará relatando suas próprias percepções.

2. Dê exemplos específicos para ilustrar o problema.

3. Não deixe de dar uma compensação positiva.

4. Reconheça a dificuldade da situação dela.

5. Procure indícios da reação dela.

6. Estude as possíveis soluções.

7. Reitere os benefícios futuros.

8. Termine em tom positivo.
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Aula 17 –  A comunicação do grupo

A grande maioria dos fracassos em relacionamento interpessoal reside no 

mau uso da comunicação. Desta forma, precisamos conhecer bem este 

tema para garantir um relacionamento interpessoal harmônico em nosso 

trabalho.

Ao final desta aula, você estará apto a identificar a relevância da 

comunicação e reconhecer a comunicação do grupo como ferramenta 

organizacional.

Figura 17.1: Comunicação de grupo
Fonte: http://www.shutterstock.com

Pesquisas apresentam um número assustador de dissolução de casamentos, 

sociedades e amizades por distúrbios de comunicação. A aula de hoje tem 

como tarefa principal a busca dessa possibilidade de melhoria. Vamos estu-

dar o tema e também sugiro uma dinâmica para entendermos nossa forma 

de pensar e entender comunicação.
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Todos nós já participamos de reuniões que pareciam mágicas - quase se po-

dia sentir um fluxo de energia enquanto as pessoas compartilhavam ideias, 

reviam sugestões, incentivavam-se mutuamente com o seu entusiasmo, ofe-

reciam soluções úteis e criativas - e de onde saímos sentindo que o departa-

mento era maravilhoso e cada membro da equipe era precioso.

O sucesso do funcionamento de uma equipe, um departamento ou um gru-

po tem relação direta com a eficácia da comunicação entre seus membros 

nas situações de grupo. Também já estivemos em reuniões em que uma 

só pessoa dominava o debate, os participantes menosprezavam impiedosa-

mente as ideias alheias, a maioria tinha medo de dizer alguma coisa, a dis-

cussão corria em círculos. Sem se chegar a resultado algum, e todos saíram 

sentindo-se frustrados e isolados. O que provavelmente fez a diferença entre 

a primeira reunião e a segunda é que, na primeira, uma ou mais pessoas 

usaram a inteligência emocional para manter a reunião num curso positivo e 

progressivo. Embora em geral o líder da equipe – o chefe do departamento 

ou o gerente do grupo - seja a pessoa responsável pelo tom e pelo curso da 

reunião, isto é também responsabilidade de cada um, pois se trata de um 

trabalho de equipe. 

Comunicar-se é o desejo e capacidade de, verbalmente, trocar ideias, partilhar 

sentimentos e concepções com os outros. Está relacionado ao senso de con-

fiança nos outros e de prazer em estar com eles (GOLEMAN, 1995, p. 208).

Você usa a inteligência emocional em situações de grupo utilizando e in-

centivando as afirmações de autorrevelação usando e incentivando a escuta 

ativa, praticando a resolução de problemas, usando a assertividade e a crí-

tica quando conveniente. A comunicação de equipe assim aperfeiçoada irá 

permitir que o grupo resolva problemas, gere planejamentos produtivos e 

compreenda melhor como trabalhar em grupo de maneira mais eficaz.

17.1  Como incentivar uma comunicação de 
grupo produtiva

Embora muitas das técnicas para uma comunicação de grupo eficaz sejam as 

mesmas que você usa quando conversa com apenas uma pessoa, na maio-

ria delas a prática é mais difícil numa situação de grupo. A autorrevelação 

pode ser bastante penosa quando se está cara a cara com outra pessoa, mas 

quando você enfrenta 10, 20 ou mais pessoas, o desejo de exprimir seus 

pensamentos e sentimentos pode desaparecer num piscar de olhos.
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No entanto, a autorrevelação talvez seja ainda mais importante numa reunião de 

equipe, pois há tantas pessoas envolvidas que se torna mais difícil do que numa 

conversa entre duas pessoas, isto é, identificar os indícios daquilo que alguém 

está pensando ou sentindo, a não ser que a pessoa se expresse verbalmente.

17.1.1 Use e incentive a autorrevelação
Às vezes a melhor maneira de incentivar as pessoas a fazer alguma coisa, 

principalmente quando não se trata de algo que elas façam com prazer, é fa-

zê-la você mesmo, mostrando-lhes como se faz, na esperança de que sigam 

o exemplo. É o que chamamos de “modelo”. É conveniente também prati-

car e incentivar a utilização da escuta ativa. Suponhamos que uma pessoa 

diga: “Bem, tenho muitas dúvidas. Prefiro as coisas como eram antes dessa 

proposta”. Ou “Não conheço ninguém nesse novo departamento. E se não 

gostarmos de trabalhar juntos?”. O que essa pessoa realmente parece estar 

dizendo é: “Eu me sinto confuso e abalado.”

Então, para indicar a ele que você compreende o subentendido emocional 

daquilo que ele está comunicando, você poderia dizer: “Percebo que você 

está se sentindo confuso e abalado.” Isso não apenas dá oportunidade para 

ele expressar o que está sentindo, mas também mostra que você se preocupa 

com os sentimentos dele.

17.1.2 Pratique a resolução de problemas
Se durante uma reunião várias pessoas têm dúvidas sobre um determinado 

assunto, você tem nas mãos um problema. O ideal é dizer: “Certo, temos 

um problema”. “Algumas pessoas não estão satisfeitas com essa proposta. 

Então o que vamos fazer sobre isso?”. Em seguida você abre espaço para 

uma prática de resolução de problemas: “Muitas pessoas acham que a 

proposta que está sendo colocada nos tornará menos eficientes. Vamos 

examinar o lado bom e ruim da proposta, e se for necessário vamos procurar 

uma solução alternativa.”

No último estágio, você pode sugerir uma sessão de brainstorming para 

buscar uma solução alternativa. A prática da resolução de problemas ajuda 

as pessoas do grupo a sentir que estão trabalhando juntas, em equipe. Além 

disso, permite que cada um encontre planos alternativos que poderá ser 

apresentado à diretoria da empresa.
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17.1.3  Use a positividade e a crítica quando 
necessário

Suponhamos que na reunião de equipe, sua opinião seja diferente da maioria. 

Você vai precisar usar a positividade para apresentar seus pensamentos, suas 

crenças e opiniões, seguindo os passos que estudamos anteriormente. Caso 

você seja o líder da equipe, e uma pessoa está manifestando positivamente 

a opinião dela, que difere da maioria das outras, você poderia apoiá-la 

fazendo com que ela não seja interrompida ou até mesmo fazendo-lhe 

perguntas que ajudem a fazer fluir a positividade dela. Por exemplo: “Que 
fatores levaram você a adotar essa posição? Poderia esclarecer seus 
motivos?”

Dicas para uma comunicação eficaz

Seja abrangente. Ao falar, dirija-se a todos, percorrendo o aposento com o 

olhar. Não olhe para uma pessoa apenas; observe as reações de todos, às 

vezes pedindo a opinião de diferentes pessoas.

Reprima o predomínio. Não permita que uma pessoa domine a discussão, 

pois isso às vezes inibe a manifestação de outras pessoas. Você pode dizer 

educadamente: “Lúcia, vamos dar a outra pessoa a oportunidade de falar.”

Ofereça apoio. Ofereça um reconhecimento positivo. As pessoas adoram ou-

vir: “É realmente uma boa ideia”, ou “Você certamente estudou bastante o 

assunto”, ou ainda “Seus argumentos me parecem bastante convincentes”. 

Mesmo que você discorde, às vezes é uma boa ideia começar dizendo: “Sei 

que você pensou bastante sobre isso, mas o que acha de...?”.

Mantenha o tom emocional num nível controlável. Algumas reuniões têm 

um potencial maior de instabilidade emocional. Aquelas que põem em ques-

tão a segurança do emprego ou o desempenho, de maneira geral pertencem 

à categoria de instabilidade mais alta. Se as pessoas estão começando a 

gritar ou a fazer afirmações irracionais, você poderia comentar que a situa-

ção está ficando um pouco tensa e talvez um intervalo de 10 minutos fosse 

bem vindo. E poderia fazer perguntas que levassem o debate a uma direção 

menos emocional por algum tempo.

Abra espaço para a discordância. Através da discordância muitas vezes 

aprendemos mais do que através da concordância. Nos grupos é frequente 

haver uma tendência à concordância, verdadeira ou não, porque ela parece 

mais segura. Porém a discordância pode ser produtiva.
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Leitura complementar...

Você pode aprender muito com esta técnica dos Seis Chapéus e o 

mais interessante é perceber que necessariamente a diversidade de 

comportamento enriquece os relacionamentos pessoais e interpessoais.

De Bono (1995) desenvolveu a técnica dos seis chapéus, a fim de 

instrumentalizar sua proposta. A técnica consiste em adotar seis chapéus 

metafóricos, de diferentes cores, que representam diferentes modos de 

pensamento em relação a uma temática ou questão determinada. Os 

pensadores em interação usam, simultaneamente, um mesmo chapéu de 

cada vez; e seguem, exclusivamente, o modo de pensar indicado pelo 

chapéu. O autor comenta que à primeira vista esta ideia pode parecer 

boba ou infantil, mas salienta a necessidade perceptual de um esquema 

concreto para fazer o método fácil de usar e lembrar. De maneira 

resumida, cada chapéu convida os participantes a adotarem os seguintes 

comportamentos intelectuais:

Chapéu branco: Focaliza o levantamento de informações sobre a questão. 

Qual informação é disponível? Como vamos conseguir a informação que 

precisamos? A qualidade da informação deve ser assinalada. Quando 

houver desacordos, isto pode ser conferido em outro momento.

Chapéu vermelho: Propõe a expressão de sentimentos e intuições. Não 

se espera uma justificativa lógica, pois a intuição pode estar baseada numa 

experiência complexa com a questão em foco, o que dificulta discriminar 

os fatores que a fundamentam, ao menos por enquanto. Evita que os 

sentimentos apareçam desordenadamente em outros momentos sob a 

forma de ataques ou apologias.

Chapéu preto: Solicita cautela, percepção de riscos e criticismo. Verifica se algo 

é coerente com a informação, experiência, objetivos, política, valores, ética, etc.

Chapéu amarelo: Indica a lógica positiva, os benefícios e valores. Os 

chapéus amarelo e preto demandam suporte lógico para as afirmações. O 

chapéu amarelo frequentemente se mostra mais difícil do que o preto, pois 

somos mais treinados em perceber imperfeições, dificuldades e perigos.
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Chapéu verde: O chapéu verde significa esforço criativo deliberado, isto 

é, a busca de alternativas e novas ideias. Para De Bono (1995), o exercício 

da possibilidade é responsável pelo progresso tecnológico do ocidente, 

não o sistema argumentativo, pois traz esquemas para perceber e arranjar 

ideias e informações em cursos inovadores de trabalho e criação.

Chapéu azul: É o chapéu para pensar sobre o pensamento, supervisionar 

e administrar o processo em andamento. Seria tipicamente utilizado pelo 

coordenador ou facilitador de um encontro.

Ao resumirmos essa aula acredito que tivemos muito insigth sobre nossa 

responsabilidade no processo de comunicação. Nossa forma de avaliar a 

fala do outros, que eventualmente colocamos palavras na boca dos outros. 

Bem, espero que este conteúdo o auxilie na minimização das falhas de 

comunicação.

Anotações
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Aula 18 – Destreza Interpessoal

É comum lembrarmos-nos de pessoas que têm grande facilidade no 

trato com outras pessoas, uma característica definitiva dessas pessoas é a 

capacidade de ouvir e sentir o outro sem preconceitos. Nessa aula vamos 

falar sobre as competências de saber ouvir sem preconceito, ou melhor, 

permitir que o outro se exponha sem medo. Ao final da aula, você estará 

apto a conhecer o termo destreza interpessoal, a enumerar os aspectos 

da destreza interpessoal e a identificar a destreza como ferramenta de 

sucesso pessoal e interpessoal.

Figura 18.1:Destreza interpessoal
Fonte: http://www.shutterstock.com

Já estudamos e exercitamos o tema inteligência emocional. A capacidade de 

analisar um relacionamento é um caminho que conduz à destreza interpes-

soal, que permitirá utilizar as características intrínsecas do relacionamento 

para benefício próprio, além de ajudar a cursar uma rota produtiva dentro 

do relacionamento.

A aptidão para comunicar-se nos níveis adequados para que a informação 

seja trocada de maneira eficaz é outra forma que contribui para desenvolver 

a destreza interpessoal.

Antes de estudarmos essas técnicas precisamos aprender em que consiste 

um relacionamento.
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O escritor Weisinger, em seu livro Inteligência Emocional no Trabalho 

(2001) dedica um capítulo inteiro tratando desse assunto:

18.1 Os componentes de um relacionamento
Seja qual for o tipo de relacionamento - entre você e seu chefe, você seu 

colega de trabalho, você e seus amigos, clientes ou fregueses, familiares -, 

ele cobre três áreas básicas:

1. Suprir as necessidades mútuas.

2. Relacionar-se um com o outro ao longo do tempo.

3. Trocar informações sobre sentimentos, pensamentos e ideias.

I. Como suprir as necessidades um do outro

As pessoas entram nos relacionamentos com o propósito de suprir algumas 

de suas necessidades: você estabelece um relacionamento com sua colega 

da sala ao lado porque ela passa informações e conselhos úteis, o propósito 

do seu relacionamento com o funcionário da expedição é garantir que seus 

pacotes sejam prontamente expedidos, seu relacionamento com os clientes 

serve para conservar sua posição na empresa - sem clientes não há emprego.

Mas se apenas suas necessidades forem supridas, o relacionamento irá sofrer 

como consequência, e talvez até termine de vez. A fórmula para estabelecer 

um relacionamento sólido e produtivo é a reciprocidade: cada um se esforça 

para suprir as necessidades do outro.

II. O relacionamento ao longo do tempo

Um aspecto importante dos relacionamentos é que eles têm continuidade, 

existem durante um período de tempo. Você não diria que tem um relacio-

namento com o fornecedor de papel com quem você falou por telefone 

uma vez nos últimos três anos, mas diria que tem um relacionamento com a 

cliente com quem se encontra uma vez por mês.

A continuidade do relacionamento lhe possibilita conhecer a outra pessoa 

em situações e circunstâncias diferentes. Exemplos: você vê sua cliente com 

o chefe dela, sem o chefe, quando ela está de bom humor, quando não está, 
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quando está inteiramente concentrada, quando está um pouco distraída; 

cada experiência lhe dá mais pistas de quem ela é, e essa informação pode 

ajudá-lo a relacionar-se melhor com ela. 

Relacionamentos precisam ser desenvolvidos. Eles exigem confiança e apoio, 

e ambos precisam ser nutridos. O indivíduo emocionalmente inteligente 

aprende em cada encontro de um relacionamento e utiliza o conhecimento 

ganho para tornar as trocas seguintes tão produtivas quanto poderiam ser.

18.2  Como compartilhar sentimentos, pen-
samentos e ideias

Relacionar-se com outra pessoa ultrapassa a simples troca de informações 

sobre fatos – as mais recentes cifras de vendas, o nome de um profissional - 

e abrange a troca de informações a respeito de sentimentos, pensamentos 

e ideias da pessoa.

Esta troca é um processo interativo: o que você revela tem um impacto na 

pessoa que está escutando, e esse impacto vai afetar o modo como essa pes-

soa reage a você, e vice-versa. Estando consciente dessa interatividade, você 

aprende a antever as reações que sua revelação poderia provocar e alterá-la 

para que ela beneficie o relacionamento.

Alguns dos pensamentos e sentimentos que compartilhamos no local de tra-

balho nada têm a ver com a tarefa que desempenhamos, e essas conversas 

têm um papel precioso: contribuem para criar um relacionamento melhor 

com a outra pessoa.

Ao compartilhar seus pensamentos e sentimentos a respeito de assuntos 

alheios ao trabalho, você acumula confiança e intimidade, que terminarão por 

permitir que vocês trabalhem juntos mais produtivamente e - presume-se - mais 

prazerosamente.

18.3 Como analisar um relacionamento
Analisar um relacionamento significa examiná-lo a partir de perspectivas di-

ferentes, para que você possa mapear o melhor curso de ação, seja para um 

encontro específico ou para um relacionamento de longo prazo. O requisito 

para a prática dessa análise é sua consciência dos sentimentos, estados de 

espírito e necessidades da outra pessoa, bem como sua avaliação de dife-

rentes situações.
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Passos para analisar um relacionamento:

1. Conhecer os limites do relacionamento.

2. Levar em conta as expectativas do relacionamento.

3. Examinar as percepções da outra pessoa.

4. Averiguar a percepção que a outra pessoa tem de você.

5. Examinar determinados diálogos.

6. Determinar os resultados desejados de cada relacionamento.

18.4 Nível adequado de comunicação
Todos nós já passamos pela experiência de participar de uma conversa 

sentindo que cada interlocutor falava sobre coisas diferentes, um deles 

discutindo assuntos ligados a tecnologia, outro fazendo comentários sobre 

o novo organograma ou simplesmente uma pessoa pode estar comunicando 

coisas simpáticas - “Oi, como vai?” - e a outra estar transmitindo sentimentos 

- “Estou muito preocupada com minha posição neste novo organograma”.

Você pode imaginar que a diferença nos níveis em que cada um está se 

comunicando dificulta qualquer conversa coerente, impossibilitando 

qualquer tipo de vínculo entre as duas pessoas. O vínculo é muito 

importante nos relacionamentos, porque dá profundidade, sentido e valor 

ao relacionamento.

O que contribui para estabelecer o vínculo é a comunicação, e é o vínculo 

que facilita a comunicação. As duas coisas são favorecidas pelas técnicas da 

inteligência emocional, tais como a autorrevelação, a crítica, a escuta dinâ-

mica, a consciência e a afirmação.

O objetivo da destreza interpessoal é levar a comunicação com outra pessoa 

ao seu nível culminante, no qual os dois envolvidos estão em perfeita 

sincronia, inteiramente afinados e totalmente vinculados.

Sentem-se perfeitamente à vontade compartilhando pensamentos, senti-

mentos e ideias, e sabem que são ouvidos com atenção. Por sentirem um 

nível tão alto de receptividade, os indivíduos conseguem ser mais criativos 

em seu trabalho e mais incentivados a revelar seus sentimentos.
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Não é preciso dizer que poucas pessoas conseguem esse nível de comunica-

ção, seja no trabalho ou nos relacionamentos pessoais; no entanto, trata-se 

de uma meta que vale a pena esforçar-se para atingir. 

Weisinger (2001) afirma que os quatro níveis de comunicação abaixo do 

nível culminante - todos alcançáveis – são:

 – nível das trivialidades; 

 – nível da informação;

 – nível dos pensamentos e ideias;

 – nível dos sentimentos.

Sua inteligência emocional entra em ação por saber como usar cada 

nível de comunicação mais efetivamente e por encorajar os outros a 

mudarem para níveis que eles gostariam de evitar, mas, que vão man-

ter o desenvolvimento do relacionamento e os vínculos individuais mais 

íntimos. WEISINGER (2001, p. 172)

Para ler e refletir...

A Inteligência Emocional em Ação

Eu fazia pós-graduação numa grande universidade e me sentia deprimido, 

porque um professor estava exigindo muito de mim e eu achava que não 

conseguiria terminar aquele semestre. Estava no corredor, com esperanças 

de esbarrar nele, quando outro professor passou por mim. “Oi, como 

vai?”, ele perguntou. e continuou a descer o corredor.

Quando ele já estava na outra ponta, eu gritei: “Péssimo!” Ele parou, 

percorreu o corredor inteiro de volta e me perguntou o que havia de 

errado; escutou-me com paciência e depois me disse para procurá-lo no 

dia seguinte para traçarmos um plano de ação. O fato de ele ter voltado 

para conversar comigo foi muito estimulante e me fez sentir que eu 

provavelmente conseguiria terminar o semestre.

Andy B., consultor de gerenciamento
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18.5  Como usar com eficácia os diferentes 
níveis

Um determinado nível de comunicação é conveniente em determinadas cir-

cunstâncias, ao passo que outro não é; às vezes você está se comunicando 

num nível, mas parece que outro seria mais adequado.

Para usar os diferentes níveis de comunicação de maneira mais eficaz é pre-

ciso que você seja capaz de:

 – Identificar o nível em que você e seu interlocutor estão se comunicando.

 – Adaptar seu nível ao da outra pessoa.

 – Saber quando passar para um nível diferente.

Leitura Complementar...

Eficiência é conceito associado ao processo pelo qual um bem é produzido.

Não é redutível apenas à ideia de cumprir com rapidez, exatidão, 

concentração um conjunto de ações ou tarefas, ainda que implique em 

fazer o melhor possível, com base no uso racional e pleno dos recursos 

disponíveis.

Antes de tudo, a ética da eficiência exige uma base: por um lado, que a 

pessoa tenha autoestima, por outro, que realize bem as tarefas, por de-

sejo de atender ao “cliente”, finalmente, que assuma um compromisso 

consigo mesmo e com o cliente.

O conceito de eficiência trata do uso harmonioso dos dons e capacidades 

do executor de ações, movido pela sua aspiração de autorrealização inte-

gral, consideradas as suas dimensões enquanto pessoa: corporal, emocio-

nal e afetiva, mental e de aspirações e valores (espiritual). Com base na 

harmonia interna a personalidade e para promovê-la, ser eficiente implica 

no melhor uso possível dos recursos externos de que dispuser para realizar 

um conjunto de ações que visam atingir um propósito determinado.

A prática do conceito exige que as ações e o propósito a alcançar sejam 

compatível com crenças, valores, ideais da pessoa e reconhecido como 

oportunidade de manifestação ativa da potência em ser, através do fazer, 

bem como do afeto por aqueles a quem o produto da tarefa se destina.
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O conceito de eficiência está intimamente ligado ao de efetividade, na sua 

acepção de qualidade do serviço ofertado, de uma qualidade capaz de sa-

tisfazer às aspirações das específicas pessoas a quem se destina o serviço.

Na produção coletiva de um serviço, a convergência das intenções, a qua-

lidade das relações, a integração grupal é determinante.

Algumas qualidades pessoais e grupais necessárias à prática da eficiência: 

atenção plena e equilíbrio dinâmico entre o ter e o ser no contexto de 

cada momento, assumir sua autoridade sem autoritarismo nem subservi-

ência, aceitar amorosamente dúvidas, divergências e diferenças, cultivar a 

humildade, a flexibilidade, a alegria, a satisfação e a atenção em sustentar 

a qualidade da sua presença na execução das ações.

Assumir o conceito de eficiência envolve escolhas subjetivas a cada momento.

Uma participante do curso sintetizou:

“Não existe uma fórmula para a eficiência em si, apenas em nós ela 
pode tomar forma”.

Luiz Pagnez
Fonte: www.administradores.com.br

Considerações da professora
Acredito que essa aula trouxe uma valiosa receita para relacionamento inter-

pessoal saudável, pois aprendemos a reconhecer o valor do ouvir.

Fecho a aula lembrando que “palavra que saem de nossa boca jamais voltam para 

uma segunda chance”. Portanto, temos que ser cautelosos e sábios no falar.



Psicologia das Relações Humanas e-Tec Brasil 142

Atividades de aprendizagem
•	 De acordo com o texto acima, imagine-se na prática deste conceito e 

descreva abaixo quais melhorias você pode obter em sua vida pessoal e 

profissional?
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Aula 19 – Ajudando outras pessoas

Nesta aula vamos aprender a encontrar oportunidades de ajudar os outros. 

Precisamos reconhecer nossa condição de ser humano. Esse ser humano 

que tem qualidades e oportunidades de melhoria constantemente.

Figura 19.1:Ajuda
Fonte: http://www.shutterstock.com

Uma organização de trabalho é uma entidade holística, um sistema integra-

do que se baseia na interação dos indivíduos que dela fazem parte. O de-

sempenho de cada um afeta toda a empresa. Por isso é tão importante para 

o sucesso da organização que os funcionários não apenas tenham o melhor 

desempenho possível, mas também ajudem os outros a fazer o mesmo.

No contexto da inteligência emocional isso significa ajudar os demais a con-

trolar as emoções, a se comunicarem eficazmente, a solucionar seus proble-

mas, resolver conflitos e permanecer motivados.

Usar a inteligência emocional no ambiente de trabalho é um processo que 

exige tempo e bastante prática. Temos que aprender certas técnicas; em 

muitos casos precisaremos aprender a fazer de outro modo certas coisas que 

temos feito de determinada maneira há muitos anos (como lidar com a rai-

va, por exemplo). Precisamos estar cônscios das muitas atividades subcons-

cientes, tais como comportamentos que possam comunicar uma impressão 

incorreta.
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Não é preciso dizer que ajudar outra pessoa a agir e reagir de modo emo-

cionalmente inteligente é ainda mais difícil, por diversas razões: você está 

lidando com uma pessoa a quem conhece menos do que a si mesmo; uma 

pessoa que não teve como você, a oportunidade de fazer esse curso e assim 

aprender a usar a inteligência emocional. Além disso, há nessa situação uma 

dinâmica adicional: o relacionamento de vocês.

Embora seja algo extremamente complicado. Ajudar as pessoas a se ajuda-

rem é uma das práticas mais gratificantes da inteligência emocional: ajudar 

uma pessoa a aprender, crescer, ser mais produtiva e desenvolver um rela-

cionamento baseado na confiança e na lealdade - duas qualidades raras no 

mundo dos negócios. Vamos estudar quatro maneiras pelas quais você pode 

ajudar os outros a se ajudar:

I. Mantenha sua perspectiva emocional

Há muitas maneiras de você pode controlar suas emoções. Pense numa ocasião 

em que teve que falar com alguém sobre um assunto algo delicado – vamos usar 

o exemplo do colega que não devolvia as pastas do seu arquivo: você estava 

calmo e controlado quando o abordou. Mas ele se mostrou irritado por você lhe 

cobrar algo que ele considerava uma coisa trivial deixando de reconhecer tudo 

que ele faz por você, e ainda por não compreender que ele precisa das pastas. 

De repente você fica muito zangado e responde em tom hostil. O que aconteceu 

neste caso foi que o colega o contagiou com a raiva dele.

Muitas emoções - raiva, medo, depressão, ansiedade e entusiasmo – podem 

ser contagiosas, passando de um indivíduo para outro. Nós possibilitamos que 

isso aconteça ao imitarmos subconscientemente certos comportamentos da 

outra pessoa, comportamentos esses provocados por determinadas emoções.

No exemplo citado acima, o colega provavelmente estava falando alto, sol-

tando faíscas pelos olhos, e talvez até gesticulando furiosamente. Estas ati-

tudes, que refletem a raiva sentida por ele, podem ser transmitidas facil-

mente. Quando você começa a repeti- las, passa a sentir a emoção que as 

provocou, ou seja, a raiva. A raiva que você contrai o impede de pensar com 

clareza, privando-o da capacidade de resolver o problema.

A boa notícia, segundo Weisinger (2001), é que o contágio emocional pode 

ser evitado. O que você pode fazer é utilizar algumas técnicas com as quais 

você já está familiarizado para não ser contagiado/contaminado pelas emo-

ções negativas da outra pessoa. Vamos a algumas dessas técnicas:
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II. Anteveja o estado emocional da outra pessoa

Com muita frequência é impossível antever o estado emocional da outra 

pessoa - um novo cliente que você acaba de conhecer, por exemplo - porque 

você simplesmente não tem qualquer pista. 

Ao antever o estado emocional da outra pessoa você não apenas contribui 

para orientar a situação para um desfecho positivo como também assume 

o controle de suas próprias emoções e se coloca no estado de espírito apro-

priado para lidar produtivamente com a situação. Pode ainda planejar a es-

tratégia para lidar com a situação de maneira eficaz, produtiva.

III. Atente para sua percepção 

Para desenvolver um alto grau de consciência você precisa prestar atenção 

aos seus sentidos; entrar em contato com seus sentimentos; saber identificar 

suas intenções e atentar para suas atitudes.

Aplicando a outra pessoa o que você aprendeu, terá condições de identificar 

a emoção que ela está experimentando. Para avaliar a melhor maneira de 

não ser contagiado por uma emoção alheia é essencial conhecê-la, pois isso 

possibilita ficar alerta e ter consciência de quaisquer atitudes decorrentes 

dessa emoção que você possa estar imitando.

IV. Use afirmações instrutivas

Eis alguns exemplos de afirmações instrutivas que você pode usar: (1) “Luis 

está deprimido por causa da falta de entusiasmo geral; mas só porque ele 

está deprimido eu não preciso ficar também. Não vou me deixar contagiar 

pela depressão dele. Vou ser positivo”; (2) “João está ficando realmente 

ressentido por eu estar falando sobre isso. Não importa a raiva dele; vou 

permanecer calmo. Vou respirar profundamente e falar um pouco mais 

devagar do que o normal”.

Essas afirmações instrutivas contribuirão não apenas para que você mante-

nha distanciamento emocional da outra pessoa como também para que en-

tenda com mais clareza o que a outra pessoa está sentindo, e aja de acordo.
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V. Use sua reação de relaxamento

O propósito de usar a reação de relaxamento é adquirir condições para per-

ceber e reduzir a excitação que, sem controle, faz com que as emoções 

negativas tomem conta e impeçam que você pense e aja de maneira eficaz. 

Se sentir que está começando a contagiar-se com a emoção negativa de 

alguém, ou teme ser suscetível a ela, use essa técnica.

O principal motivo para querermos acalmar uma pessoa descontrolada é que 

se não o fizermos, não poderemos ter esperança de ajudá-la. Um indivíduo 

descontrolado sem dúvida precisa de ajuda, e sendo você uma pessoa 

emocionalmente inteligente, é sua responsabilidade prestar auxílio àqueles 

que precisam.

VI. Use as técnicas de apaziguamento

Essas técnicas abrangem tudo que você puder dizer ou fazer para que a outra 

pessoa deixe de ficar ofegante, gesticular e exibir qualquer outra atitude que 

reflita um estado de excitação exacerbado. 

Uma das técnicas que geralmente saem pela culatra é insistir para a pessoa 

relaxar ou acalmar-se - a reação costuma ser a oposta.

Dicas para ajudar uma pessoa a apaziguar-se:

1. Sugira que a pessoa se sente.

2. Ofereça-lhe algo para beber.

3. Peça à pessoa para falar mais devagar.

4. Ofereça-lhe uma folga.

Uma vez que a pessoa esteja mais calma e apresentando um com 
certo controle das emoções, você pode mudar o curso da conversa 
para uma direção mais produtiva.

VII. Redirecione a conversa

As pessoas irritadas ou ansiosas costumam repetir as mesmas afirmações, 

o que serve apenas para prendê-las ainda mais em seu estado emocional 
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exacerbado. Você precisará interromper esse ciclo, fazendo com que ela 

encare o problema de maneira um pouco diferente; uma maneira de fazer 

isso é oferecer outros pontos de vista.

Ao levar uma pessoa a examinar, conseguindo manter sua perspectiva 

emocional e evitar o contágio emocional, você será capaz de pensar e 

perceber com clareza, portanto estará em posição de ajudar uma pessoa 

descontrolada a dominar-se; a encarar a situação de uma perspectiva mais 

racional e geralmente melhor, o que por sua vez deverá colocar vocês dois 

mais perto de uma solução.

VIII. Regulando as emoções em outras pessoas

Tentativas de regular as emoções nos outros são mais difíceis porque não 

se tem controle direto sobre elas; em vez disso, deve-se tentar influenciá-las 

indiretamente através de palavras e atos. Como se realiza isso? A ocasião 

mais comum em que você tenta regular as emoções dos outros é quando 

os conforta ou acalma. Todos já tiveram a experiência de tentar ajudar um 

amigo ou uma pessoa amada que está sofrendo altos níveis de estresse, 

medo ou ansiedade.

De forma similar, todos passamos pela experiência de tentar acalmar alguém 

que está em estado de irritação. Estados emocionais negativos como 

esses afligem a pessoa que os experimenta e, com frequência, quem se 

aproxima também. Portanto, a habilidade de acalmar pessoas que estejam 

experimentando estados elevados de emoções pode ser extremamente útil.

Da mesma forma, algumas vezes você se vê diante da necessidade de animar 

ou encorajar pessoas doentes ou deprimidas. Nesse caso, o objetivo não 

é acalma-las – pessoas deprimidas, quase sempre já são estranhamente 

calmas. O objetivo, nessa situação, é exatamente o oposto – alterar o estado 

de espírito e a energia para cima, ao invés de para baixo.

Como se trata ainda de regular emoções, algumas das técnicas usadas para 

acalmar podem apresentar bons resultados. O uso do humor, por exemplo, 

pode ser útil para acalmar uma pessoa irritada, animar uma pessoa triste ou 

confortar alguém que sofre. Oferecer palavras de simpatia e apoio emocional 

também pode ser útil para confortar alguém com medo ou encorajar uma 

pessoa deprimida.
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A terceira forma de regular emoções é ser capaz de provocar motivação ou 

entusiasmo. O objetivo, nesse caso, não é tanto reduzir as emoções negativas 

nem aumentar as positivas, mas aumentar a vontade do outro em trabalhar 

duro para aceitar um desafio. Para Davis (2006), essa habilidade pode ser 

especialmente útil quando os outros se veem frustrados por fracassos ou 

reveses consecutivos. Essa forma de regulagem emocional é mais focada em 

objetivos do que as outras duas apresentadas.

Para ler e refletir...

10 dicas para dar um feedback eficaz

A prática de comunicação eficaz no ambiente organizacional é uma 

premissa para que a empresa alcance suas metas e consequentemente 

obtenha sucesso em um meio cada vez mais competitivo. Dentro desse 

contexto, Patrícia Bispo existe o conhecido feedback - que permitirá a 

organização e o colaborador saberem se estão sendo realmente eficazes 

e, dessa forma, aprimorarem as suas performances. A seguir, confira 

algumas dicas para serem usadas no meio organizacional e que podem 

tornar feedback mais eficaz.

1. Nunca seja genérico diante de quem receberá o feedback. É melhor 

ser objetivo nas suas explicações diante do profissional, pois isso não 

criará dúvidas ou falsas expectativas durante o processo.

2. Para facilitar o processo de feedback, liste os itens que você abordará 

na conversa com o colaborador.

3. Para que o feedback não pareça uma conversa para “derrubar” o 

profissional, quebre o gelo e inicie sempre o diálogo com expressões 

amigáveis como, por exemplo: “Diante da minha experiência...”, 

“Pelos anos que tenho na área...”, “Seu trabalho está bom, mas 

acredito que pode melhorar...”.

4. Apresente sugestões de como o processo realizado pelo colaborador 

poderia ter tido um resultado melhor. Apenas dizer que algo não deu 

certo, sem comentários consistentes deixa o feedback sem sentido.

5. Mostre que sempre estará aberto para trocar ideias, caso a pessoa 

tenha dificuldades para realizar determinada atividade.
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6. Observe como o ouvinte reage às suas colocações. A expressão facial 

do colaborador irá orientá-lo se o feedback está sendo construtivo ou 

apenas complicando uma situação que poderia ser contornada sem 

grandes “atropelos” de comunicação.

7. Quem fala também deve estar preparado a escutar a outra parte. Uma 

comunicação unilateral não surte os melhores efeitos. Por isso, esteja 

pronto para ver o “outro lado da moeda”.

8. Lembre-se que fazer anotações, tanto para quem dar quanto para 

quem recebe feedback é importante. Isso porque, depois da conversa 

nenhum fator importante correrá o risco de ser esquecido.

9. O processo de feedback pede um local reservado, pois isso deixará 

quem faz parte do processo mais tranquilo. A presença de terceiros 

pode causar constrangimento.

10. Se a organização não possui em sua cultura a prática do feedback 

é preciso que seja realizado um processo de conscientização sobre 

a importância do mesmo. Muitos profissionais têm reais chances de 

ascensão na carreira, depois que recebem feedback sobre sua atuação 

na empresa, pois essa é uma oportunidade para identificar os pontos 

fortes e os que precisam ser melhorados no colaborador.

Considerações da professora
Como é interessante perceber que depois que tomamos conhecimento de 

nossas fraquezas e fortalezas, a vida toma outro rumo. A busca do autoco-

nhecimento dá felicidade plena. Boa sorte!
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Aula 20 – Vínculos e Metas

Falar de vínculos sempre é muito legal! Somos um ser social, é através de 

vínculos e de seus significados, construímos a nossa personalidade. Desta 

forma podemos entender por que somos seres tão dependentes de afeto, 

carinho e sentimento de pertencimento. 

O foco da nossa aula é que você seja capaz de identificar a relevância 

dos vínculos positivos nas metas pessoais e organizacionais, e valorize as 

formas de reconhecimento dos vínculos.

Uma pessoa que vem a você num es-

tado emocional exacerbado já está se 

sentindo vulnerável e provavelmente 

tem muitas dúvidas a respeito dela 

própria; ao aceitar o que ela diz sem 

julgar ou criticar você lhe dará segu-

rança para discutir as verdadeiras 

questões.

Aceitar não significa concordar, mas 

simplesmente receber a mensagem 

comunicada. O que você deve trans-

mitir é que compreende e respeita os 

pensamentos e sentimentos que a 

outra pessoa está comunicando. Figura 20.1:Metas
Fonte: http://www.shutterstock.com

O educador educa a dor da falta, cognitiva e afetiva, para a construção do 

prazer. É da falta que nasce o desejo. Educa a aflição da tensão da angústia 

de desejar. Educa a fome de desejo. Um dos sintomas de estar vivo é a nossa 

capacidade de desejar e de nos apaixonar, amar e odiar, destruir e construir.

Somos movidos pelo desejo de crescer, de aprender, e nós, educadores, 

também de ensinar. Instrumental importante na vida do ensinar do educador 

são o ver (observação), o escutar e o falar. Assim como, para estar vivo, não 

basta o coração bater; para ver não basta estar de olhos abertos. Observar, 

olhar o outro e a si próprio, significa estar atento, buscando o significado do 

desejo, acompanhar o ritmo do outro buscando sintonia com este.
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 A observação faz parte da aprendizagem do olhar, que é uma ação altamente 

movimentada e reflexiva. Ver é buscar, tentar compreender, ler desejos. 

Através do seu olhar, o educador também lança seus desejos para o outro. 

Para escutar, não basta só ter ouvidos. Escutar envolve receber o ponto de 

vista do outro (diferente ou similar ao nosso), abrir-se para o entendimento 

de sua hipótese, identificar-se com sua hipótese, para a compreensão de 

seu desejo. Para falar, não basta ter boca, é necessário ter um desejo para 

comunicar, pois todo desejo pede, busca comunicação com o outro. Também, 

“todo o desejo é o desejo do outro”. É o outro que me impele a desejar…

É na fala do educador, no ensinar (intervir, devolver, encaminhar), expressão 

do seu desejo, casado com o desejo que foi lido, compreendido pelo 

educando, que ele tece o seu ensinar. Ensinar e aprender são movidos pelo 

desejo e pela paixão. (FREIRE, Madalena, 1999).

Dois dos elementos mais importantes para a comunicação eficaz são a habilidade 

para ser um ouvinte ativo e a habilidade para dar feedback. Cada uma dessas 

habilidades está associada a um conjunto de comportamentos específicos.

Segundo ROBBINS (2000), há oito comportamentos associados a uma audição 

ativa e eficaz. Se quiser melhorar as habilidades de audição, considere as 

seguintes orientações:

1. Faça contato visual. Como você se sente quando alguém não olha para 

você quando está falando? Se for como a maioria das pessoas, é provável 

que interprete esse comportamento como indiferença ou falta de inte-

resse. Podemos escutar com nossos ouvidos, mas as pessoas tendem a 

julgar se estamos realmente ouvindo, olhando nos olhos.

2. Faça acenos afirmativos com a cabeça e expressões faciais apropriadas. O 

ouvinte eficaz mostra interesse naquilo que está sendo dito. Como? Por 

meio de sinais não verbais.

 Acenos de cabeça afirmativos e expressões faciais apropriadas, quando 

acompanhados por um bom contato visual, mostram ao orador que você 

está ouvindo.

3. Evite ações ou gestos distraídos. O outro lado da demonstração de inte-

resse é evitar ações que sugiram que sua atenção está em outro lugar. Ao 

escutar, não olhe para o seu relógio, não mexa em papéis nem se ocupe 

com distrações semelhantes. Elas fazem o orador pensar que você está 
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entediado ou desinteressado; que você não está completamente atento 

e pode estar perdendo parte da mensagem que ele deseja transmitir.

4. Faça perguntas. O ouvinte crítico analisa o que ouve e faz perguntas. 

Esse comportamento propicia esclarecimento, garante compreensão e 

assegura ao orador que você está ouvindo.

5. Paráfrase. Parafrasear significa reafirmar com suas próprias palavras o 

que o orador disse. O ouvinte ativo utiliza frases como “o que estou ou-

vindo você dizer é...” ou “você quer dizer que...”. O parafrasear implica 

em dois motivos. Primeiro, é um excelente dispositivo de controle para 

verificar se você está ouvindo atentamente. Você não pode parafrasear 

com precisão se sua mente estiver divagando ou se estiver pensando 

no que você vai dizer em seguida. Segundo, é um controle de precisão. 

Reformulando com suas próprias palavras o que o orador disse e respon-

dendo, você verifica a exatidão de sua compreensão.

6. Evite interromper o orador. Deixe o orador concluir o pensamento antes 

de tentar responder. Não tente cogitar sobre onde os pensamentos do 

orador irão chegar. Quando o orador tiver concluído, você saberá!

7. Não fale demais. A maioria das pessoas prefere enunciar suas próprias 

ideias que ouvir o que o outro tem a dizer. Muitos de nós apenas ouvimos 

porque é o preço que temos de pagar para conseguir que as pessoas nos 

deixem falar. Embora falar possa ser mais divertido e o silêncio possa ser 

incômodo, você não pode falar e escutar ao mesmo tempo. O ouvinte 

ativo reconhece esse fato e não fala demais.

8. Faça transições suaves entre os papéis de orador e de ouvinte. Na maioria 

das situações, você está continuamente alternando os papéis de orador 

e ouvinte. O ouvinte ativo faz transições suaves de orador para ouvin-

te e novamente para orador. Da perspectiva da audição, isso significa 

concentrar-se naquilo que o orador tem a dizer e procurar não pensar no 

que você vai dizer assim que tiver uma chance. Uma audição eficaz pode 

incentivar a outra pessoa a prosseguir de maneira aberta e direta. Isso lhe 

dará informações preciosas a respeito do que está realmente acontecen-

do, e você poderá usar mais tarde, no estágio de resolução do problema.

 Manifestar aceitação daquilo que uma pessoa aflita está revelando é uma 

boa aplicação de destreza interpessoal, pois reflete sensibilidade à vulnerabi-

lidade da outra pessoa. Por sua vez, o uso da sensibilidade contribuirá para 
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você estabelecer um vínculo com a outra pessoa, e esse vínculo se torna a 

base de uma descoberta mútua, de um meio eficaz de resolver a situação.

20.1  Ajude a esclarecer os pensamentos, os 
sentimentos e as ideias da outra pessoa

Quando ficamos aflitos, o raciocínio fica distorcido e os sentimentos, 

sendo tão absorventes, perdem a identidade. Enquanto os pensamentos 

e sentimentos não se tornarem claros para nós mesmos, não poderemos 

utilizar de maneira sensata a informação que eles nos dão, e teremos pouca 

esperança de solucionar a situação aflitiva.

A autoconsciência nos faz reconhecer os pensamentos, sentimentos e ideias; a 

entrar em contato com eles e compreendê-los (e também nossas atitudes, in-

tenções e avaliações) No contexto da destreza interpessoal você pode contribuir 

para que as outras pessoas sejam autoconscientes estimulando-as a ser mais 

precisas naquilo que desejam transmitir – ajudando a esclarecer seus pensa-

mentos, sentimentos e ideias. Lembre-se: seu papel é contribuir para que elas 

revelem os próprios pensamentos e sentimentos. Nunca imponha os seus.

Muitas vezes nos impacientamos tentando ajudar, impondo aos outros 

nossa maneira de ver, tiramos a legitimidade de nossas próprias ideias e 

sentimentos, além de negarmos aos outros a oportunidade de alcançar a 

própria compreensão.

20.1.1  Como ajudar as pessoas a planejar e 
alcançar suas metas

Existe atualmente um conjunto extenso de dados demonstrando que as me-

tas são fonte importante de motivação no trabalho.

O principal é que podemos dizer o seguinte: metas específicas melho-

ram o desempenho; metas complexas, quando aceitas, resultam em 

melhor desempenho que as metas fáceis e feedback sobre as metas 

resulta em melhor desempenho que a falta dele (ROBBINS, 2000).

É necessário que as pessoas sigam um curso de ação que resolva situações 

de forma favorável. Apresentamos três caminhos para ajudar outras pessoas 

a planejar e atingir as suas metas:
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1. Ajudar a redigir um contrato

Contrato é um acordo entre duas partes (neste caso, entre você e a pessoa 

a quem está ajudando). Como parte do contrato a pessoa ajudada concorda 

em executar (ou tentar executar) uma determinada tarefa e depois informar 

os resultados. O contrato deve ser verbal ou escrito. Nele estará explícito o 

reconhecimento de que o problema é da outra pessoa e, em troca do tempo e 

da energia que você está dedicando para ajudar a resolver o problema dela, a 

outra pessoa se compromete a dar os passos necessários para atingir essa meta.

2. Usar o modelo e a encenação

Com frequência, depois que uma ação ficou decidida, a outra pessoa acha 

quase impossível executá-la - muitas vezes porque não é familiar, a ação 

provoca ansiedade, o que efetivamente impede que a pessoa aja. Nisso você 

poderá ajudar, demonstrando, em primeiro lugar, como a ação pode ser 

executada - seja criticar o chefe, fazer uma apresentação, despedir alguém, 

assumir uma posição controversa numa reunião de grupo ou qualquer outra 

ação potencialmente aflitiva ou assustadora. Em segundo lugar, você pode 

desenvolver um pretenso diálogo com a outra pessoa, no qual você faz o 

papel da outra pessoa e ela faz o papel do chefe ou do funcionário; em 

seguida invertem-se os papéis.

A primeira técnica é chamada “modelo” - você representa para a outra 

pessoa as atitudes e reações eficazes a serem usadas em determinada 

situação, ou mesmo as que devem ser evitadas.

A segunda técnica é chamada “encenação”. Através dela você permite que 

a outra pessoa tanto observe você como modelo (quando você faz o papel 

dela) quanto explore através da interação ao vivo suas possibilidades de ação 

na situação real (quando estiver fazendo o papel de si mesma). Isso dará 

a ela a oportunidade de identificar aquilo que funciona e aquilo que não 

funciona, e de ensaiar o diálogo constrangedor para sentir-se cada vez menos 

constrangida e ter maiores chances de resolver a situação satisfatoriamente.

A técnica do modelo pode ser praticada isoladamente, mas a encenação 

implica na prática da técnica do modelo. Juntas, essas técnicas permitem que 

você ajude uma pessoa a desenvolver e praticar novas técnicas para executar 

determinada tarefa, criando nela a confiança necessária para empreender a 

tarefa e completá-la.
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3. Reforçar os passos positivos

Assim como o contrato, o incentivo através do elogio é um meio muito eficaz 

de motivar uma pessoa que deseja executar determinada ação; é também 

uma boa ferramenta de motivação para aqueles que facilmente abandonam 

uma tarefa e precisam de estimulo para voltar ao rumo. Segundo Weisinger 
(2001), ao incentivar determinado comportamento você incentiva a pessoa a 

repeti-lo para ganhar mais elogios.

20.2  Ajudando a formar uma organização 
emocionalmente inteligente

Uma organização de trabalho é um sistema integrado que depende do 

desempenho de cada indivíduo e do inter-relacionamento de todos eles. 

Todas as técnicas estudadas almejam aquilo que deveria ser o objetivo do 

esforço de todos nós: a organização emocionalmente inteligente; uma 

organização na qual os funcionários (servidores) criam uma cultura que 

aplica continuamente as técnicas e as ferramentas da inteligência emocional. 

Em tal ambiente de trabalho todos os empregados têm a responsabilidade 

de expandir a própria inteligência emocional ampliando a autoconsciência, 

controlando as emoções e adquirindo motivação.

Considerações da professora
Cada um nós tem a responsabilidade de usar sua inteligência emocional 

no relacionamento com os outros, desenvolvendo técnicas de comunicação 

eficazes e destreza interpessoal, e ajudando os outros a se ajudarem. E 

todos têm a responsabilidade de usar a inteligência emocional para aplicar 

tudo isso à organização. Imagine como deve ser a sensação de trabalhar 

numa organização onde, por exemplo, todos se comunicam com respeito 

e compreensão, as pessoas estabelecem metas de grupo e ajudam umas às 

outras a trabalhar para atingi-las, onde abundam o entusiasmo e a confiança 

na empresa. Comece você a aplicar a inteligência emocional por onde passar!

A mensagem está clara: o potencial para o sucesso - tanto do individual 
quanto da organização - é enorme. E tem uma vantagem adicional: 
ele é realmente possível.
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Atividades autoinstrutivas

1. Quando falamos da primeira impressão como a detonadora do 
vínculo de relacionamento, não podemos deixar de considerar os 
preconceitos que a pessoa tem consolidados. Assinale a alternativa 
INCORRETA:  

a) Primeiras impressões poderão ser muito diferentes (ou não) se certos 

preconceitos prevalecerem.

b) É importante que tenhamos uma imagem condizente com a impressão 

que queremos passar.

c) A forma de interação humana mais frequente e usual é representada 

unicamente pelo processo amplo de comunicação verbal.

d) Quando a primeira impressão é positiva de ambos os lados, haverá 

uma tendência a estabelecer relações de simpatia e aproximação que 

facilitarão o relacionamento interpessoal e as atividades em comum.

e) Não há processos unilaterais na interação humana: tudo que acontece 

no relacionamento interpessoal decorre de duas fontes: eu e o outro.

2. Numere as afirmações com o número 1 para o que significa 
EFICIÊNCIA e com o número 2 para o que significa EFICÁCIA depois 
escolha a alternativa CORRETA:

 “Relembrando que eficácia é fazer certo da maneira mais produtiva e 

eficiência é realizar uma tarefa certa sem considerar os meios de realização 

da mesma”.

    )  ( Fazer as coisas certas, sem considerar se os resultados serão alcança-

dos.

    )  ( Fazer certo sem considerar os meios para realizar a tarefa.

    )  ( Fazer as coisas da maneira certa apenas.

    )  ( Quando administradores alcançam as metas da sua organização.

    )  ( Se refere aos meios que você vai utilizar para realizar tarefa. 

    )  ( Se refere aos fins que obtém para realizar tarefa.
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a) 2, 2, 1, 2, 1, 2

b) 2, 2, 1, 2, 1, 2

c) 1, 1, 1, 2, 1, 1

d) 2, 1, 1, 1, 1, 2

e) 2, 2, 2, 2, 2, 2

3. Analise as alternativas, e depois assinale a CORRETA. 

a) A sociedade nos coloca alguns parâmetros que  interferem na nossa 

percepção e conduta das pessoal.

b) Dentro de cada país, de cada organização, de cada cidade, há pessoas 

com posturas, atitudes, formas de ver, de avaliar, de amar e de agir muito 

diferentes.

c) Embora a cultura interfira na realidade, nós recriamos, o mundo, reinter-

pretamos e reelaboramos a partir dos nossos padrões mentais, emocio-

nais e éticos.

d) Nossas escolhas dependem da aprendizagem intelectual, emocional e 

ética.

e) Todas estão corretas.

4. Assinale a alternativa CORRETA. Nossas escolhas pessoais são 
feitas a partir de:

a) Nossa visão de ideias, de como percebemos o mundo, os outros, a nós 

mesmo.

b) Nosso humor, grau de tranquilidade, satisfação e otimismo em que nos 

encontramos.

c) Nosso sistema de valores, da nossa atitude ética fundamental diante da 

vida, dos outros de nós mesmos.

d) Influências familiares, religiosa, de classe social, das leituras, do cinema, 

da TV, das pessoas com quem interagimos, das atividades em que nos 

envolvemos e, principalmente, no modo como usamos tudo isso.

e) Nenhuma das anteriores.
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5. Assinale a alternativa que completa a frase: 

Pela educação, ________________________________________. 

a) a competência intelectual ajuda a integrar os sentimentos, a afetividade.

b) a competência emocional ajuda a conhecer e integrar os sentimentos, a 

afetividade.

c) a competência intelectual ajuda a conhecer e organizar o sistema de ideias

d) a competência ética ajuda a organizar nosso sistema de valores.

e) as letras (b) (c) (d) estão corretas.

6. Coloque (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas. 
Depois assinale a alternativa que indica à sequência CORRETA:

    )  ( Profissionais competentes individualmente não sofrem influência do 

grupo e da situação de trabalho.

    )  ( A forma como as diferenças de conhecimentos, informações, opiniões, 

preconceitos, atitudes, experiências anteriores, gostos, crenças, valores 

e estilo comportamental dos membros do grupo são encaradas e 

tratadas pelo grupo determinam a modalidade de relacionamento 

entre seus membros.

    )  ( Relacionar-se com outras pessoas significa aproximar-se delas para tro-

car informações através de meios significativos e adequados; o elemen-

to necessário para isso é a destreza interpessoal.

    )  ( A maneira de lidar com as diferenças individuais determinam o clima 

entre as pessoas e tem forte influência sobre toda a vida em grupo.

    )  ( O conflito surge sempre que as diferenças são aceitas e tratadas em 

aberto, as pessoas ouvem as outras, falam o que pensam e sentem e 

têm possibilidades de dar e receber feedback.

    )  ( Se as diferenças são negadas e suprimidas, a comunicação toma-se falha, 

incompleta, insuficiente, com bloqueios e barreiras, distorções e ‘fofocas’.
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a) V, V, V, V, F, V

b) F, V, V, V, F, V

c) F, V, V, V, F, F

d) F, V, F, V, F, V

e) F, V, V, V, V, V

7. Assinale a alternativa INCORRETA para o tema Competência 
Interpessoal:

a) É a habilidade de lidar eficazmente com relações interpessoais, de lidar 

com outras pessoas de forma adequada às necessidades de cada uma e 

à exigência da situação.

b) É a percepção acurada da situação interpessoal, de suas variáveis 

relevantes e respectiva inter-relação.

c) É a habilidade de resolver realmente os problemas interpessoais, de tal 

modo que não haja regressões.

d) É a solução alcançada de tal forma que as pessoas envolvidas continuem 

trabalhando juntas tão eficientemente, pelo menos, como quando co-

meçaram a resolver seus problemas.

e) Todas as alternativas estão incorretas.

8. Assinale a alternativa CORRETA.

a) Atualmente as emoções são vistas como algo completamente separado 

da inteligência.

b) A ideia de que as emoções são um tipo de informação, uma espécie de 

lembrete para saber se avaliamos algo no ambiente de forma positiva ou 

negativa é algo completamente ultrapassado.

c) A noção de que as emoções são uma forma de informação favoreceu o 

aparecimento, em 1990, do conceito de inteligência informacional com-

pletamente desenvolvido.
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d) Inteligência emocional é uma forma de inteligência que desenvolve a 

habilidade de monitorar as próprias emoções e as dos outros, para dis-

criminar entre elas e usar essa informação para guiar os próprios pensa-

mentos e ações.

e) A inteligência emocional não pode ser aplicada no local de trabalho, pois 

nesse ambiente devemos manter uma postura mais realista.

9. Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª. E depois assinale a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

1. Autoconscientes

2. Mergulhadas 

3. Resignadas.

    )  ( Diante dos reveses, são competentes para tomar decisões sem ficar 

imobilizadas diante dos problemas.

    )  ( Pessoas que se deixam levar pelos seus estados emocionais.

    )  ( Pessoas que perdem o controle da sua vida, são dirigidas pelos seus 

estados de espírito. Têm pouca consciência do que sentem, pensam, 

desejam.

    )  ( Têm consciência dos seus estados de espírito, são seguras dos seus 

próprios limites, gozam de boa saúde psicológica, apresentam uma 

atitude positiva diante da vida.

    )  ( Têm pouca energia para mudar seu estado interior.

    )  ( São pessoas instáveis, geralmente sem a percepção da falta de autono-

mia na condução da sua vida.

    )  ( Pessoas que tem autoconsciência sobre seu estado interior, mas apesar 

de insatisfeitas, nada fazem para mudá-Io.

    )  ( Conseguem dirigir sua vida de forma mais eficiente.
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a) 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1

b) 1, 2, 1, 1, 3, 2, 3, 1

c) 1, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1

d) 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 1

e) 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1

10. Sobre o tema Inteligência Emocional, assinale a alternativa 
INCORRETA.

a) Peter Salovey criou a expressão “inteligência emocional” em 1993.

b) A falta de inteligência emocional pode prejudicar o progresso e o sucesso 

do indivíduo, mas isso nunca interfere no progresso da empresa onde ele 

trabalha.

c) Quando os empregados usam a inteligência emocional, ajudam a cons-

truir uma organização emocionalmente inteligente.

d) A inteligência emocional pode ser nutrida, desenvolvida e ampliada - não 

se trata de uma característica impossível de adquirir.

e) Para expandir a inteligência emocional é preciso aprender e praticar as 

técnicas e aptidões que a compõem: a autoconsciência, o controle emo-

cional e a motivação.

11. Coloque (V) para as afirmações verdadeiras, e (F) para as falsas. 
Depois assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA:

    )  ( A consciência dos nossos sentimentos e atitudes, assim como da per-

cepção que os outros têm de nós, pode influenciar nossos atos de tal 

maneira que eles funcionem em nosso benefício.

    )  ( As informações sobre nós mesmos que estão ao nosso alcance podem 

nos ajudar a compreender como reagir, agir, comunicar e operar em 

diferentes situações, e ter autoconsciência significa processá-Ias.

    )  ( O desenvolvimento da autoconsciência pode contribuir para nos tor-

narmos mais eficientes no ambiente de trabalho.

    )  ( Se as pessoas descobrem como elas agem, por que elas agem e ten-

tam descobrir maneiras para compensar tais comportamentos, isso as 

ajudaria a agir com mais eficiência no relacionamento interpessoal e 

intrapessoal.
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a) V, F, V, V

b) F, V, F, V

c) F, F, F, V

d) V, V, V, V

e) Nenhuma das anteriores.

12. Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª. Depois assinale a 
alternativa que representa a sequência CORRETA.

Para expandir a autoconsciência, é fundamental que você:

1.  Examine o modo como faz avaliações

2. Atente para seus sentidos

3. Entre em contato com seus sentimentos

4. Identifique suas intenções

5. Preste atenção aos seus atos

    )  ( Visão, audição, olfato, tato e paladar.

    )  ( São as reações emocionais espontâneas às suas interpretações e expec-

tativas.

    )  ( São todas as diferentes impressões, interpretações, apreciações e ex-

pectativas que você tem de si próprio e das outras pessoas e situações.

    )  ( As pessoas podem interpretá-los de diferentes maneiras e podem inter-

pretar erroneamente o que está acontecendo.

    )  ( São influenciadas pelos vários fatores que configuram sua personalida-

de (vivência familiar, experiências anteriores, talentos inatos, princípios 

religiosos).

    )  ( Uma dificuldade quando se lida com elas é que às vezes parecem con-

flitantes.

    )  ( São subjetivas, você pode não reconhecer o efeito delas nas suas rea-

ções ou não confiar que sejam exatas.



Psicologia das Relações Humanas e-Tec Brasil 168

    )  ( São fontes de todas as suas informações sobre o mundo, são filtrados 

e modificados pelas suas avaliações.

    )  ( Eles o alertam para o seu nível de bem-estar em determinada situação 

e o ajudam a compreender as reações.

    )  ( Podem referir-se aos seus desejos imediatos.

    )  ( São físicos, eles podem ser observados por outras pessoas.

a) 2, 3,1, 5, 2, 4, 1, 2, 1, 4, 5

b) 2, 3,1, 5, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5

c) 2, 3,1, 5, 1, 4, 1, 2, 5, 4, 5

d) 2, 2, 1, 5, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5

e) 1, 3, 1, 5, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 4

13.  Assinale a alternativa errada. 

“A habilidade de relacionar-se com os outros depende da nossa maturidade 

emocional”

a) A habilidade mais fundamental que contribui para a inteligência 

emocional é a de reconhecer com precisão os estados emocionais.

b) A maneira como as pessoas expressam seus sentimentos se constitui 

numa competência social muito importante.

c) Controlar as emoções significa sufocá-las e não demonstrar nada quan-

do estiver diante de outras pessoas

d) Emoção é a agitação de sentimentos, abalo afetivo ou moral, turbação.

e) Reação orgânica de intensidade e duração variáveis, geralmente acom-

panhada de alterações respiratórias, circulatórias, etc.

14. As emoções são produzidas por uma interação dos três 
componentes:

a) Pensamentos, atitudes e alterações fisiológicas.

b) Pensamentos, atitudes e alterações psicológicas.
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c) Atitudes, alterações nos pensamentos e criatividade.

d) Criatividade, imaginação e alterações fisiológicas.

e) Nenhuma das anteriores.

15. De acordo com as características dos pensamentos automáticos, 
assinale a alternativa INCORRETA.

a) Geralmente acreditamos neles

b) Eles têm a tendência de acionar outros pensamentos automáticos

c) Frequentemente estão em código

d) Tendem a ser racionais

e) Os pensamentos automáticos podem muitas vezes levar a um raciocínio 

distorcido.

16. Quando falamos de sistema emocional e CORRETO afirmar:

a) A excitação é um componente do sistema emocional que se caracteriza 

por alterações do pensamento.

b) Para desenvolver a autoconsciência é necessário observar que sentimen-

tos tendem a associar-se a sensações físicas específicas: nervosismo e 

estômago contraído, raiva e rubor no rosto.

c) É possível entrar em contato com nossos sentimentos observando nossos 

pensamentos automáticos.

d) Para entendermos a nossa excitação precisamos ficar atentos compará-

las com as reações das outras pessoas.

e) Nenhuma das anteriores.

17. Coloque (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as  falsas. 
Depois escolha a alternativa que corresponde à sequência 
CORRETA.

    )  ( O que caracteriza os indivíduos maduros é a habilidade adquirida de 

dominar a si mesmos - controlar seus desejos, caprichos, impulsos e 

emoções, em vez de serem controlados por eles.
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    )  ( Pessoas emocionalmente inteligentes, são capazes de regular os senti-

mentos suficientemente bem para manter o autocontrole.

    )  ( O desempenho tende a ser pobre quando existem níveis de excitação 

ou baixos ou altos demais; o melhor desempenho ocorre num nível de 

excitação intermediário.

    )  ( Mesmo em ambientes mais dramáticos, você se depara frequentemen-

te com a necessidade de controlar de alguma forma suas emoções, de 

forma a evitar que a excitação se eleve demais.

    )  ( Alterações fisiológicas como a aceleração da frequência cardíaca ou do 

ritmo respiratório, o aumento da pressão arterial ou da transpiração 

estão relacionadas a emoções específicas.

    )  ( Quando não atentamos para as alterações no nosso nível de excitação, 

corremos o risco de agir impulsivamente.

a) F, F, V, V, F, V

b) V, V, F, V, F, V

c) V, V, V, V, F, F

d) V, F, V, V, F, V

e) V, V, V, V, F, V

18. Quando falamos sobre técnicas de relaxamento e CORRETO 
afirmar:

a) Uma das maneiras eficazes de controlar a excitação é usar uma técnica 

de relaxamento.

b) Ao relaxar você diminui atividades físicas como respirar e bombear san-

gue, e devolve seu corpo ao estado normal.

c) Há diferentes técnicas de relaxamento. A meditação, ioga, auto-hipnose 

e biofeedback são algumas delas.

d) Uma vez tendo se condicionado a relaxar quando quiser, você estará apto 

a usar sua reação de relaxamento para contornar qualquer mudança na 

excitação.

e) Todas estão corretas.
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19. Assinale a alternativa cujas palavras completam corretamente a 
afirmação abaixo: 

Os padrões de comportamento são os _______que você tende a repetir inú-

meras vezes como ________a uma determinada situação.

a) atos/sentimentos

b) atos/ pensamentos

c) atos/ reação

d) pensamentos/reação

e) pensamentos/sentimentos

20. De acordo com o estudo sobre dissonância cognitiva não é correto 
afirmar.

a) A dissonância acontece quando um indivíduo precisa escolher entre ati-

tudes e comportamentos que são contraditórios.

b) A dissonância pode ser eliminada reduzindo-se a importância das convic-

ções conflitantes, e adquirindo novas convicções que mudam o balanço, 

ou removem a atitude ou o comportamento conflitante.

c) A dissonância cognitiva refere-se a qualquer incompatibilidade que um 

indivíduo possa perceber entre suas ideias e as de outra pessoa.

d) A teoria propõe que toda forma de inconsistência é incômoda e que os 

indivíduos tentarão reduzir a dissonância e, consequentemente, o incômodo.

e) A dissonância cognitiva refere-se a qualquer incompatibilidade que um 

indivíduo possa perceber entre duas ou mais de suas atitudes ou entre 

seu comportamento e suas atitudes.

21. Coloque(V) para as afirmações verdadeiras, e (F) para as falsas, de-
pois escolha a alternativa que corresponde à sequência CORRETA.

    )  ( Problema é uma situação que ocorre quando o estado atual das coisas 

é igual do estado desejado das coisas.

    )  ( Uma das dificuldades no caso das situações problemáticas é que tendemos 

a examinar com visão limitada, ou seja, ficamos presos no nosso modo cos-

tumeiro de lidar com as coisas e não conseguimos encontrar uma solução.
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    )  ( Reformulando nossos pensamentos sobre uma determinada situação 

somos capazes de descobrir respostas novas e proveitosas.

    )  ( A melhor alternativa para solucionar problemas é usar as estratégias 

conhecidas com as quais a pessoa já está familiarizada.

a) F, F, V, F

b) F, V, V, F

c) F, V, F, F

d) V, V, V, F

e) F, F, F, F

22. Sobre o tema Brainstorm, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Brainstorm (tempestade de ideias) é um dos métodos mais úteis para 

descobrir várias soluções criativas.

b) O objetivo desta técnica é que você exprima as ideias à medida que elas 

vão acontecendo. 

c) A palavra “tempestade” é, neste caso, a chave da questão: deixe fluir a 

torrente de ideias, sem censura ou correção.

d) O objetivo desta técnica é que você elabore bem suas ideias antes de 

exprimi-las.

e) Após uma sessão de brainstorm, eliminar as ideias que pareçam ineficazes, 

e combinar várias outras ideias, se isso for útil.

23. Quanto à motivação, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Estar motivada significa que a pessoa deve ser capaz de iniciar uma 

tarefa, persistir nela, progredir nela e ultrapassar quaisquer obstáculos.

b) Um empregado motivado requer mais controle, precisa de menos períodos 

de descanso e tem maiores probabilidades de ser esforçado e criativo.

c) Motivação é o processo responsável pela intensidade, direção e persistência 

dos esforços de uma pessoa para o alcance de uma determinada meta.
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d) Os elementos da motivação são comuns a todos nós: confiança, otimismo, 

tenacidade, entusiasmo e resistência.

e) Motivação é o conjunto de fatores (necessidades, impulsos, instintos, etc.) 

que determinam à atividade persistente e dirigida para uma finalidade ou 

uma recompensa.

24. Assinale a alternativa CORRETA que identifica as quatro fontes de 
motivação citadas por Weisinger (2001).

a) Você mesmo, amigos, um mentor emocional e seu ambiente.

b) Seu chefe, inimigos, um mentor emocional e seu ambiente.

c) Você mesmo, um herói, um mentor emocional e seu meio ambiente.

d) Todas as alternativas estão corretas

e) Nenhuma alternativa está correta.

25. Assinale a alternativa que identifica as técnicas que você pode pôr 
em prática para pensar positivamente.

a) Usar afirmações motivadoras e jogar joguinhos mentais.

b) Concentrar os pensamentos e usar o imaginário mental.

c) Dedicar-se à autocrítica construtiva e adotar objetivos importantes.

d) As alternativas (a) (b) estão corretas.

e) As alternativas (a) (b) (c) estão corretas.

26. Coloque (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas. 
Depois escolha a alternativa que corresponde à sequência CORRETA. 

Segundo Weisinger (2001), para desenvolver relacionamentos reciproca-

mente motivadores, você precisa:

    )  ( determinar o que deseja deles, caso contrário não saberá quem você 

quer no seu time.

    )  ( saber como obter a motivação necessária mantendo o melhor relacio-

namento possível.

    )  ( saber retribuir, pois se ficar apenas tomando o que precisa o relaciona-

mento não será recíproco, e provavelmente não vai durar muito.
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a) V, F, V

b) V, V, V

c) F, F, V

d) V, V, F

e) F, F, F

27. As três características básicas dos relacionamentos motivadores 
deveriam ser:

a) Confiança, conveniência e disposição.

b) Confiança, fidelidade e disponibilidade.

c) Confiança, conveniência e disponibilidade.

d) Tolerância, conveniência e disponibilidade.

e) Nenhuma das anteriores.

28. Para que você possa se sentir totalmente concentrado e produtivo, 
os quatro elementos do seu ambiente precisam proporcionar-lhe o 
máximo possível de bem-estar que são:

a) Ar condicionado, sons, temperatura e conforto.

b) Barulhos, objetos decorativos, ar e equipamentos novos.

c) Som ambiente, ar condicionado, objetos e ar.

d) Ar, iluminação, sons e objetos.

e) Nenhuma das anteriores.

29. Sobre motivação, é correto afirmar:

a) Assim como uma imagem do seu prato favorito pode lhe dar água na 

boca, uma imagem da sua mentora emocional ou uma frase inspiradora 

pode elevar o seu grau de motivação.

b) Fotos, recortes de revistas, provérbios ou frases inspiradoras podem 

ajudar a motivar.
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c) Lembretes e códigos visuais nos ajudam a ficar concentrados no que 

precisamos fazer.

d) O som é estimulante; escolhendo os sons apropriados e eliminando os 

sons prejudiciais você poderá aumentar sua energia motivadora.

e) Todas as alternativas estão corretas.

30. Numere as afirmações de acordo com os itens dos 5S, e depois 
assinale a sequência CORRETA.

1. Seiri - Senso de utilidade

2. Seiton - Senso de arrumação

3. Seiso - Senso de limpeza

4. Seiketsu - Senso de asseio pessoal

5. Shitsuke - disciplina, consciente, autodisciplina

    )  ( Definir a quantia ideal para cada coisa.

    )  ( Descartar o que não apresenta utilidade.

    )  ( Criar, educar, treinar, disciplinar.

    )  ( Definir o que deve ser mantido, doado ou jogado fora.

    )  ( Organizar, colocar as coisas em ordem, arrumar tudo em seu devido lugar.

    )  ( Só se consegue um bom desempenho e uma boa atitude profissional 

através de constante prática e aperfeiçoamento.

    )  ( Manter limpo e arrumado o ambiente de trabalho.

    )  ( Preocupar-se e cuidar do asseio aparência pessoal.

    )  ( Criar normas e procedimentos para a manutenção de tudo limpo e em 

ordem.

    )  ( Cuidados especiais e rigorosos com mãos e pés, dentes, roupas, barba.
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a) 1, 2, 1, 5, 2, 5, 3, 4, 3, 4

b) 2, 1, 5, 1, 2, 5, 3, 4, 3, 4

c) 3, 1, 5, 1, 2, 5, 3, 4, 3, 4

d) 4, 1, 5, 1, 2, 5, 3, 4, 3, 2

e) 5, 1, 5, 1, 2, 2, 3, 4, 3, 4

31. Sobre retrocesso, escreva (V) se as afirmações forem verdadeiras e 
(F) se forem falsas. Depois escolha a sequência CORRETA:

    )  ( Um retrocesso é um desvio de curso, um passo para trás.

    )  ( Alguns acontecimentos podem provocar um retrocesso: uma avaliação 

de desempenho desfavorável, o cancelamento de um projeto, a recusa 

de uma promoção, a perda do emprego.

    )  ( Um retrocesso desencadeia emoções positivas como persistência, perseve-

rança, coragem.

    )  ( O que faz uma pessoa ser mais resiliente que outra é a capacidade de 

processar e usar de maneira produtiva as emoções provocadas pela 

experiência do retrocesso.

    )  ( Em geral um retrocesso é sentido como uma perda: a pessoa perde o 

rumo, a motivação, a confiança, a autoestima e o entusiasmo.

a) V, V, F, V, V

b) F, V, F, V, V

c) V, V, V, V, V

d) V, V, V, V, F

e) Nenhuma das anteriores.

32. Segundo Weisinger, quando uma pessoa sofre um revés, ela vi-
vencia alguns estágios. Assinale a alternativa que representa a 
sequência CORRETA dos estágios.

a) descrença; desejo de voltar no tempo; raiva; depressão; aceitação; 

esperança; atitude positiva.

b) descrença; raiva; desejo de voltar no tempo; depressão; aceitação; 

esperança; atitude positiva.
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c) descrença; raiva; desejo de voltar no tempo; depressão; atitude positiva; 

aceitação; esperança.

d) desejo de voltar no tempo; raiva; descrença; depressão; aceitação; 

esperança; atitude positiva.

e) Nenhuma das anteriores.

33. Quanto à comunicação, é correto afirmar que: 

a) A meta principal da comunicação é a persuasão, ou seja, tentativa de 

levar outras pessoas a adotarem o ponto de vista de quem fala.

b) São três objetivos da comunicação: educar (informar), persuadir e divertir.

c) A inteligência emocional é o fator que assegura que os relacionamentos 

e interações sejam bem-sucedidos e beneficiem todos os envolvidos. 

d) A base de qualquer relacionamento é a comunicação. Ela envolve a 

transferência de significado de uma pessoa para outra.

e) Todas as alternativas estão corretas.

34. Numere as afirmações de acordo com as técnicas para aumentar a 
eficácia na comunicação. Depois escolha a alternativa que repre-
senta a sequência CORRETA:

1. Autorrevelação

2. Positividade

3. Escuta Dinâmica

4. Crítica

5. Comunicação de Equipe

    )  ( Ouvir o que a outra pessoa está realmente dizendo.

    )  ( Defender suas opiniões, ideias, crenças e necessidades, e ao mesmo 

tempo respeitar as dos outros.

    )  ( saber comunicar-se numa situação de grupo.
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    )  ( Expor construtivamente suas ideias e sentimentos em relação as ideias 

e atos de outrem.

    )  ( Revelar o que se pensa, sente, deseja.

a) 3, 1, 5, 4, 2

b) 3, 2, 5, 4, 1

c) 4, 2, 5, 3, 1

d) 3, 2, 5, 4, 2

e) 3, 2, 1, 4, 5

35. Quando falamos sobre assertividade é incorreto afirmar:

a) A assertividade é a capacidade de defender seus direitos, suas opiniões, 

ideias, crenças e desejos, ao mesmo tempo respeitando a dos outros.

b) Agressividade é a capacidade de defender seus direitos, suas opiniões, 

ideias, crenças e desejos, ao mesmo tempo respeitando a dos outros.

c) A passividade, embora permita que a vontade da outra pessoa seja feita, 

pode provocar raiva, frustração e amargura em você.

d) Assertividade é a maneira emocionalmente inteligente de ter as 

necessidades providas; ela leva em conta seus pensamentos, ideias e 

sentimentos, assim como os da outra pessoa, de um modo que funciona 

para benefício mútuo.

e) A assertividade é comunicada tanto através das palavras que você usa 

quanto do modo como as usa, e através das mensagens do seu corpo.

36. Escreva (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas. De-
pois assinale a sequência CORRETA:

    )  ( Escutar é uma busca ativa pelo significado, enquanto que o ato de 

ouvir é passivo.

    )  ( Escuta ativa é uma prática da inteligência emocional que traz um alto 

grau de autoconsciência para o processo de compreender e reconhecer 

a outra pessoa e responder a ela.

    )  ( A função da autoconsciência é observar o modo como permitimos que 

os filtros pessoais bloqueiem, e às vezes transformem as informações 

que deveríamos estar recebendo.
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    )  ( A função da autoconsciência é evitar que sejamos contagiados pelo 

subentendido emocional das afirmações de outrem.

    )  ( Em geral temos filtros criados por nossos pensamentos, ideias e senti-

mentos que, quando estão em funcionamento influenciam a quantida-

de e a qualidade da informação que ouvimos.

a) V, V, F V, V

b) V, V, V, V, F

c) V, F, V, V, V

d) V, V, V, V, V

e) Nenhuma das anteriores.

37. Numere as afirmações de acordo com os filtros que transformam 
ou bloqueiam as informações que recebemos. Depois assinale a 
sequência CORRETA.

1. Filtro da predileção

2. Filtro do quem

3. Filtro dos fatos

4. Filtro da distração

    )  ( Impede de escutar o que está sendo dito por que damos demasiada im-

portância àquilo que sabemos ou pensamos saber da pessoa que está 

falando, de modo que deixamos de escutar a verdadeira mensagem.

    )  ( Quando de repente seu pensamento vagueia para outros pensamen-

tos.

    )  ( Escutar apenas o melhor ou apenas o pior daquilo que a pessoa disse

    )  ( É especialmente ativo em situações com pessoas com quem já tivemos 

experiências negativas ou a respeito de quem ouvimos coisas negativas.
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    )  ( Principalmente em situações que provoquem ansiedade ou raiva, 

tendemos a escutar apenas aquilo que desejamos.

    )  ( Às vezes a pessoa só consegue ouvir os fatos, ignorando as mensagens 

emocionais.

a) 2, 4, 1, 2, 1, 3

b) 2, 1, 4, 2, 1, 3

c) 2, 4, 1, 3, 1, 3

d) 4, 4, 1, 2, 1, 3

e) Nenhuma das anteriores.

38. Analise as proposições que falam sobre o tema “Crítica”, e assinale 
a alternativa INCORRETA. 

a) É recebendo críticas que a pessoa amplia a consciência de como as outras 

pessoas percebem o que ela está fazendo, modifica as atitudes que 

parecem não dar certo e cresce com tal experiência.

b) Os indivíduos se beneficiam com a crítica, porém o mesmo não acontece 

com as organizações.

c) As pessoas costumam ficar na defensiva quando estão recebendo uma 

crítica, o que leva aquele que critica a abordar a experiência com certo 

receio.

d) A ferramenta para fazer e receber críticas da maneira apropriada é usar 

a inteligência emocional.

e) Crítica é o exame racional, indiferente a preconceitos, convenções ou 

dogmas, tendo em vista algum juízo de valor.

39. O segredo para fazer ou receber uma crítica eficaz é reconhecer que 
se trata de ajudar outra pessoa a melhorar. Assinale a alternativa 
CORRETA que identifica o que deve ser considerado. 

a) Local e ocasião adequados protegendo a autoestima da pessoa.

b) Enfatizar os aperfeiçoamentos feitos pela pessoa.
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c) Demonstrar preocupação, ajudando-a a controlar as emoções.

d) Todas as anteriores estão corretas

e) Nenhuma está correta.

40. Depois de fazer uma crítica, você deve:

a) Arrematar a conversa.

b) Avaliar a eficácia das mudanças.

c) Caminhar bem no limite entre expressar suas preocupações e ter 

consciência de como elas estão afetando a outra pessoa.

d) Usar as ferramentas da sua inteligência emocional.

e) Todas estão corretas.

41. De acordo com a frase abaixo, numere a segunda coluna de acordo 
com a primeira, em seguida assinale a alternativa CORRETA.

“Você usa sua inteligência emocional em situações de grupo utilizando e 

incentivando”. 

1. Autorrevelação

2. Resolução de Problemas

3. Positividade

    )  ( A melhor maneira de incentivar as pessoas a fazer alguma coisa prin-

cipalmente quando não se trata de algo que elas façam com prazer é 

fazê-Ia você mesmo, dar o exemplo.

    )  ( Uma sessão de brainstorming para buscar uma solução alternativa.

    )  ( Se você é o líder da equipe e uma pessoa está manifestando positi-

vamente sua opinião, que difere da maioria das outras, você poderia 

apoiá-Ia fazendo com que ela não seja interrompida.

a) 1, 2, 3

b) 3, 2, 1

c) 2, 1, 3
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d) 2, 3, 1

e) 1, 3, 2

42. Quando falamos sobre equipes é INCORRETO afirmar.

a) O sucesso do funcionamento de uma equipe, ou de um departamento 

ou de um grupo, tem relação direta com a eficácia da comunicação entre 

seus membros nas situações de grupo.

b) Comunicar-se é o desejo e capacidade de, verbalmente, trocar ideias, 

partilhar sentimentos e concepções com os outros.

c) Comunicar-se está relacionado a falta de confiança nos outros e a 

necessidade de se fazer entender.

d) O objetivo da comunicação é unir as pessoas com o propósito de trocar 

informações de qualquer natureza.

e) Desde escutar até revelar, da assertiva à crítica, o uso da sua autoconsciência 

e o controle de suas emoções contribuem para uma comunicação de 

grupo eficaz.

43. Quanto ao conceito de destreza interpessoal podemos considerar 
incorreto. 

a) A capacidade de analisar um relacionamento é um caminho que conduz 

à destreza interpessoal.

b) A aptidão para comunicar-se nos níveis adequados para que a informação 

seja trocada de maneira eficaz contribui para desenvolvermos a destreza 

interpessoal.

c) Um dos propósitos do relacionamento é suprir as necessidades mútuas.

d) Um aspecto importante dos relacionamentos é que eles têm continuidade, 

existem durante um período de tempo.

e) Um relacionamento eficaz deve ser unilateral. Você impõe seus 

sentimentos, pensamentos e ideias.
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44.  Os passos corretos para analisar um relacionamento são:

a) Conhecer os limites do relacionamento e levar em conta as expectativas 

do relacionamento.

b) Examinar as percepções da outra pessoa e averiguar a percepção que ela 

tem de você.

c) Examinar os diálogos e determinar os resultados desejados de cada 

relacionamento.

d) Alternativas (a) (c) estão corretas.

e) Alternativas (a) (b) (c) estão corretas.

45. Quatro níveis alcançáveis de comunicação abaixo do nível 
culminante são:

a) O nível das trivialidades, da excitação, dos pensamentos e ideias e dos 

sentimentos.

b) O nível das trivialidades, da informação, dos pensamentos e ideias e dos 

sentimentos.

c) O nível das trivialidades, da informação, da excitação e dos sentimentos.

d) O nível das trivialidades, dos pensamentos e ideias e dos sentimentos.

e) O nível das trivialidades, da informação, dos pensamentos e ideias e dos 

sentimentos.

46.  Assinale a alternativa INCORRETA concernente/referente à:

a) Uma organização de trabalho é um sistema integrado que se baseia na 

interação dos indivíduos que dele fazem parte.

b) O desempenho individual não afeta toda a organização.

c) É Importante para o sucesso da companhia que os funcionários não 

apenas tenham o melhor desempenho possível, mas também ajudem os 

outros a fazer o mesmo.
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d) No contexto da inteligência emocional, bom desempenho significa ajudar 

os outros a controlar as emoções.

e) No contexto da inteligência emocional, bom desempenho significa 

comunicar-se eficazmente, solucionar os problemas, resolver conflitos e 

permanecer motivados.

47. Ajudar as pessoas a se ajudarem é uma das práticas mais gratifi-
cantes da inteligência emocional. Assinale a alternativa CORRETA 
que apresenta as quatro maneiras.

a) Absorver a perspectiva emocional do outro, saber como acalmá-Io, ser 

um ouvinte solidário e ajudar a pessoa a planejar e alcançar as metas.

b) Manter a perspectiva emocional, saber se acalmar quando necessário; ser 

um ouvinte solitário e ensinar a pessoa quais são as metas.

c) Manter a perspectiva emocional, saber como acalmar uma pessoa 

descontrolada, ser um ouvinte solidário e ajudar a pessoa a planejar e 

alcançar suas metas.

d) Definir a perspectiva emocional, controlar uma pessoa descontrolada, ser 

um ouvinte passivo e ajudar a pessoa a modificar suas metas.

e) Nenhuma das alternativas anteriores.

48. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta comportamentos 
associados a uma audição ativa eficaz.

a) Manter contato visual, fazer acenos afirmativos com a cabeça e ter 

expressões faciais apropriadas.

b) Evitar ações ou gestos distraídos; não fazer perguntas.

c) Paráfrase; não Interromper o orador; não falar demais.

d) Manter transições suaves entre os papéis de orador e de ouvinte.

e) Todas as alternativas estão corretas.
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49. Quando ficamos aflitos, nosso raciocínio fica distorcido; os senti-
mentos, sendo tão absorventes, perdem a identidade. Com base 
nesta afirmativa, assinale a alternativa INCORRETA.

a) A autoconsciência nos faz reconhecer os pensamentos, sentimentos e 

ideias, entrar em contato com eles e compreendê-Ios (e também nossas 

atitudes, intenções e avaliações).

b) No contexto da destreza interpessoal você pode contribuir para que as 

outras pessoas sejam autoconscientes estimulando-as a ser mais precisas 

naquilo que desejam transmitir - ajudando a esclarecer os pensamentos, 

sentimentos e ideias.

c) Ao contribuir para tornar as outras pessoas autoconscientes seu papel é 

impor a sua forma de pensar e agir como modelo para a outra pessoa.

d) Quando impomos aos outros nossa maneira de ver as coisas negamos a 

elas a oportunidade de alcançar sua própria compreensão.

e) Quando os outros nos impõem um padrão de comportamento devemos 

considerar 

50. Assinale a alternativa CORRETA pensando como a organização 
considera seus colaboradores, seres diferentes que se completam, 
ou apenas pessoas que por algum motivo reúnem-se

a) Uma organização de trabalho é um sistema integrado, que depende 

do desempenho de cada indivíduo que faz parte dela e do inter-

relacionamento de todos eles.

b) Uma organização emocionalmente inteligência é aquela onde os 

funcionários criam uma cultura que aplica continuamente as técnicas e 

as ferramentas da inteligência emocional.

c) No ambiente de trabalho, todos os empregados têm a responsabilidade 

de expandir sua própria inteligência emocional ampliando sua 

autoconsciência, controlando suas emoções e adquirindo motivação.

d) Cada pessoa tem a responsabilidade de usar sua inteligência emocional no 

relacionamento com os outros, desenvolvendo técnicas de comunicação 

eficazes e destreza interpessoal, e ajudando os outros a se ajudarem.

e) Todas as alternativas estão corretas.
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