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Daniel Goleman, o papa da inteligência emocional, acaba de chegar ao mercado brasileiro com 
mais uma promessa de best-seller: Inteligência Social, editado pela Campus em lançamento 
internacional simultâneo. Seu sucesso faz parte de um grande e profundo avanço das 
neurociências no cotidiano, oferecendo explicações biológicas para sentimentos, sensações e, 
sobretudo, desconfortos contemporâneos. Ao mal-estar da civilização identificado por Freud no 
início do século passado segue-se a busca de um bem-estar que venha de explicações 
objetivas e científicas para o comportamento humano. Saem de cena o inconsciente, o desejo 
e a angústia e entram a performance de sucesso.  
 
A inteligência emocional de Goleman e suas aplicações no trabalho chega agora ao campo da 
vida pública: para ter e manter uma rede de amigos, contatos profissional ou parentes é 
preciso exercitar essa inteligência social que acaba de chegar às livrarias.  
 
Em ensaio recém-publicado no New York Times, Goleman defende uma idéia mais ou menos 
óbvia – como aliás a maior parte das constatações de Inteligência Emocional, o que não as faz 
menos importantes no contexto da cultura atual. Segundo ele, estudos indicam que nossos 
neurônios funcionam como “espelhos” capazes de refletir o estado emocional dos mais 
próximos, como cônjuge, filhos, familiares e amigos, gerando uma espécie de contágio através 
do qual uma pessoa tende a capturar os sentimentos do outro, particulamente os expressados 
fortemente. Numa espécie de rede sem fio, tendemos a “trocar” impressões e nos influenciar 
mutuamente. 
 
Antes da neurociência chamaríamos isso apenas de “clima”. Mas a idéia toda é que somos 
capazes de produzir e enviar ondas positivas que são captadas por quem está em volta e 
podem influenciar no estado de saúde de pessoas doentes. No texto do NY Times, Goleman 
usa um exemplo radical de um paciente terminal de câncer beneficiado pela rede de parentes 
e amigos que o suportaram durante todo o difícil tratamento. 
 
Outra curiosidade no pensamento de Goleman é a sua semelhança com a filosofia oriental (não 
por acaso, um de seus livros é um diálogo com Dalai Lama). Emoções fortes são execradas no 
budismo, por exemplo, que trabalha sempre com princípios como moderação, ponderação e 
equilíbrio. E a troca na tal rede sem fio entre cérebros seria apenas um apropriação de um 
conceito fundamental: todos nós temos obrigação de não aumentar o sofrimento do mundo, 
não espalhando nem provocando sofrimento em volta. 
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