
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NA PRÁTICA
Reconhecer, Acolher, Decidir e Agir.

Wendell Araújo



INTELIGÊNCIA

Faculdade de conhecer, compreender e aprender.

Capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e 
de adaptar-se a novas situações.

Capacidade de discernir entre o bom e o ruim e escolher o bom.



EMOÇÃO

Reação a um estímulo ambiental e cognitivo que produz tanto 
experiências subjetivas, quanto alterações neurobiológicas significativas.

Energia em movimento

O que fazer com essa energia?



DIFERENÇAS

EMOÇÃO SENTIMENTO

Reação do cérebro a um 
estímulo ambiental

Resultado de uma 
experiência emocional

Reações inconscientes Juízo sobre as emoções
Alegria

Surpresa
Raiva
Pânico

Amor
Felicidade

Ódio
Inveja



DESENHO DA DISNEY



DESENHO DA DISNEY
Filme de animação que ilustra vários exemplos do uso das emoções.



EXEMPLOS DE EMOÇÕES (EM NEGRITO AS EMOÇÕES BÁSICAS)

Admiração

Alegria

Alívio

Calma

Confusão

Desejo

Espanto

Medo

Nojo

Raiva

Satisfação

Surpresa

Tristeza

Estranhamento

Horror

Interesse

Nostalgia

Romance

Anseio

Tédio



QUAL A SUA OPINIÃO? (ALGUMAS OPINIÕES DA PLATEIA)

Perguntas interativas

WiFi: ORG-HotSpot
Senha: Orador4000



QUAL A SUA OPINIÃO? (ALGUMAS OPINIÕES DA PLATEIA)

Perguntas interativas

WiFi: ORG-HotSpot
Senha: Orador4000



PNL - PROGRAMAÇÃO NEURO LINGUÍSTICA

O que é?

Como surgiu?

Para que serve?

O que eu ganho?

Entender o ser humano

Pesquisa científica

Aprendizados e resultados

Mais consciência e leveza



Modelo da PNL de comunicação:

visão

audição

olfação

cinestesia

gustação

Realidade 
externa FILTROS

Omissão
Generalização

Distorção

Valores
Crenças
Decisões
Memórias

REPRESENTAÇÃO 
INTERNA

ESTADO

FISIOLOGIA

COMPORTAMENTO

Realidade
Externa



R.A.D.A.

Reconhecer - qual o gatilho, interno ou externo, que faz iniciar a emoção? Qual a 
emoção que foi iniciada?

Acolher - toda emoção humana é normal e natural, acolher como sua.

Decidir - crie na mente 3 possibilidades novas de usar a energia desta emoção de 
forma mais inteligente e criativa.

Agir - escolha qual das 3 possibilidades faz mais sentido experimentar na prática e 
ficar curioso(a) para o que acontece.

Sugestão de passos para lidar com a 
Inteligência Emocional na prática.



PARA REFLEXÃO

É possível controlar as emoções?

Existe emoção boa e emoção ruim?

Como viver entre razão e emoção?



É POSSÍVEL TER INTELIGÊNCIA EMOCIONAL?

“Conhece-te a ti mesmo.”

Leitura e estudo;

Reflexão e meditação;

Terapia, Coaching, aconselhamento;

Treinamento específico.

Sugestão de estratégias para desenvolver a 
Inteligência Emocional.



BENEFÍCIOS

Comunicação assertiva

Empatia

Melhores relacionamentos

Alcance de resultados

Vida mais leve

Mais consciência

Mais saúde

Mais felicidade



TAREFA DE CASA

Assistir ao filme DIVERTIDA MENTE e fazer anotações.

3 utilidades de cada emoção.

Praticar o R.A.D.A. em três situações diferentes.

Família, Trabalho e Lazer.



PARA REFLEXÃO

“Um barco sai para o leste, outro para o oeste, levados 
pelo mesmo vento que sopra. É a posição das velas, e 
não o sopro do vento, que determina o caminho que eles 
seguem. Assim também são os nossos caminhos na vida, 
é a posição da nossa alma que determina a meta, e não 
os acontecimentos do mundo.” 

Ella Wheeler



OBRIGADO

wendellaraujo.com

(21) 99787-8091

wendellaraujo

wendell.coach


