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RESUMO 
  

Em todos os aspectos da vida ter maturidade é essencial para um bom relacionamento. O 

conceito de inteligência emocional foi criado pelo PHD Daniel Golemam, psicólogo e escritor, 

ele desvenda os labirintos da mente humana pôr até mesmo Howard Garmer já sonhava com 

algo semelhante, porque se agirmos somente com a razão, nos tornamos ditadores, frios sem 

vida destituídos se amor. Dr Agusto Cury psiquiatra, psicoterapeuta que é também palestrante 

e escritor, estuda a mente dos seres humanos, e traz algo revolucionário sobre o que é ser 

inteligente; controlar a emoção, pensar antes reagir, respeitar as opiniões, expor e não impor 

suas ideias e debatê-las de forma calma são princípios da inteligência. Na educação a 

inteligência emocional é de grande ajuda na formação pessoal, e quanto mais cedo começar 

melhor a criança desenvolvera um caráter, mais calmo, reflexivo o que é vital. E existe já no 

Brasil a escola de inteligência. As escolas que aderiram este projeto estão em um passo á frentes 

em educação; e tanto professores, gestores, alunos e os pais aprovam este método e todos notam 

a melhora dos alunos. Essa ideia de inteligência emocional melhora o relacionamento entre 

alunos e professores, que passavam a sonhar com uma educação e uma sociedade humanizada 
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INTRODUÇÃO 

A Inteligência emocional na educação é a maturidade que professores e alunos 

desenvolvem juntos para a melhor construção do caráter. E pode ser utilizada até mesmo 

quando o professor ministra as atividades em sala de aula levando os alunos a refletir sobre 

respeito mútuo, o diálogo, a paciência e controle emocional. A pedagogia tem um papel 

importante para desenvolver o controle emocional, através de aulas de inteligência emocional 

que levam ao desenvolvimento das habilidades e potencialidades do aluno e da autonomia. 

A partir do Ensino Fundamental as crianças conseguem entender melhor suas emoções, 

desenvolvê-las e desbloquear a mente para que o aprendizado ocorra naturalmente. Vale 

ressaltar que quanto mais cedo começar a usar a inteligência emocional mais fácil para a criança 

entender que poderá múltiplos sentimentos e emoções e que antes de falar e reagir perante 

qualquer sit6uação inusitada precisa refletir, evitando assim desentendimentos desnecessários. 

Na escola ocorre a convivência diversos tipos de pessoas e culturas e haverá grande 

oportunidade de diálogo para desenvolver o respeito e a tolerância pelo próximo. Sensibilizar 

os alunos para estas questões é essencial para a construção de uma sociedade mais humana 

Este trabalho de pesquisa tem como objetivo analisar o relacionamento entre professores e 

alunos como também; o respeito mútuo e o ensino da inteligência emocional. O excesso de 

informação tem gerado ansiedade, estresses e agitação e a consequência é a má qualidade 



emocional e uma sociedade doente emocionalmente. Por isto a necessidade de ensinar a e 

aprender inteligência emocional.  

A escola é uma oportunidade para desenvolver aptidão emocional e poder conhecer e usar 

a inteligência emocional no dia a dia. Mesmo na pré-escola é possível trabalhar a inteligência, 

porém escolhemos o ensino fundamental, porque as crianças nesta faixa etária conseguem 

compreender melhor o diálogo.  Nas escolhas que usam a inteligência emocional os alunos 

tiram melhores notas, estão mais conscientes de seu papel na escola e no mundo e aprendem a 

gerenciar seus pensamentos e respeitar seus colegas. 

Aprendendo a inteligência emocional os alunos estarão preparados para serem pensadores 

não repetidores de ideias. Mas par ensinar inteligência emocional é preciso aprender 

inteligência emocional e cabe aos professores aprender para ensinar. como hoje se vê nas 

escolas. Assim, trabalhando a educação emocional os relacionamentos serão melhores, 

disciplina e a tolerância serão mais evidentes na escola e na sociedade. 

As crianças aprendem que sempre há opção para reagir a uma emoção, e quanto mais meios 

temos para lidar com as emoções, mais rica é a nossa vida. (GOLEMANN, 1995, p.282) 

A presente pesquisa tem a finalidade de colher informações sobre a estabilidade emocional 

de alunos e professores no ensino fundamental, pois os professores já não sabem o que fazer 

com tanta bagunça e falta de respeito para com os mesmos. E por outro lado também muitos 

alunos são agredidos com palavras e até gritos de muitos professores, bloqueando assim suas 

mentes, e eles não conseguem desenvolver seu aprendizado com qualidade, por isso a exposição 

deste tema escolhido. 

Golemann (1995) afirma que comenta que o princípio fundamental do caráter é a auto 

disciplina, a vida virtuosa, como tem observado aos filósofos como: Aristóteles por exemplo 

fala sobre autocontrole. Aprender a inteligência emocional é aprender sobre autocontrole. A 

inteligência emocional ajudará a detectar seus próprios sentimentos, os sentimentos do outro e 

principalmente a pensar antes de agir e a perceber o ambiente e ou outro antes de si, evitando 

palavras e as atitudes agressivas e fora de contexto.  

A escola é um conjunto de pessoas, tanto crianças e professores, a convivência e algo muito 

importante, saber colocar-se no lugar do outro e essencial para o amadurecimento. Escolas que 

usam este método de educação estão tendo ótimos resultados e a grande maioria aprovadas são 

notas melhores e fácil para desenvolver diálogos saudáveis e professores realizados, professores 

humanos não super e alunos com responsabilidade respeitando os colegas se dedicando mais 

ao estudo, mais calmo e uma escola mais perto do ideal, trará benefícios até mesmo na 

sociedade. De acordo com Hamburg: “Adiar a satisfação, ser socialmente responsável de forma 



apropriada, manter controle sobre as emoções e ter uma perspectiva otimista”.   

Como sabemos a escola é um lugar de aprendemos e isso não é só ler e escrever, mas a 

educação em um contexto amplo como respeito e a autonomia. E na sala de aula é o momento 

super importante, onde o professor que também precisa do conhecimento e do auto controle e 

até de disciplina terá a oportunidade. De conversar com seus alunos conhecer seus sonhos e 

suas lutas. Desde o começo da aula  se pode usar a inteligência emocional som ambiental ajuda 

os alunos a acalmarem pois sensações prazerosas e desafiadoras desbloqueiam a mente para o 

aprendizado as carteiras em forma de “U” ajuda no diálogo e a interação do professor com os 

alunos será melhor até mesmo para os tímidos e ai incentivados a expor suas ideias e nas 

próprias atividades o professor mediar de forma a deixá-los confortáveis  construindo o saber 

juntos  e dessa forma quando chegar o exame terem mais confiança e calma para desenvolver 

a mesma . Professores maduros e alunos com compromisso e contentes, fazem da educação a 

“chave” para que o mundo seja bem melhor.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A educação conta, na atualidade, com novas propostas e ferramentas pedagógicas que 

auxiliam a aprendizagem e abrem novas possibilidades de ensino. Dentro das novas propostas 

destacam-se as escolas que trabalham a inteligência emocional contribuindo para que os alunos 

reconheçam suas próprias emoções a aprendam a lidar com elas. Ao reconhecer as emoções os 

alunos tornam se responsáveis por suas necessidades emocionais.  

Salovey (1999) explica que ara que ocorra a aprendizagem emocional o professor 

precisa se conhecer e identificar o outro como um ser humano passível de erros e acertos que 

apresenta certas fragilidades. Salovey (1999) argumenta ainda que para transformar o aluno o 

professor precisa acreditar no seu papel transformador e principalmente acreditar na 

potencialidade nas habilidades do aluno. O desenvolvimento emocional, o m amadurecimento 

é extremamente importante para a formação do aluno, afinal o mercado de trabalho, em 

qualquer campo, exige profissionais bem preparados e equilibrados emocionalmente.  

A educação brasileira não valoriza a aprendizagem emocional, mas existem atualmente 

algumas escolas e alguns pesquisadores que valorizam os fatores emocionais da inteligência e 

incluíram a inteligência emocional em seus currículos.  

 

A inteligência emocional é o maior responsável pelo sucesso ou insucesso das 

pessoas. Não só a razão influência nos nossos atos, mas a emoção também é 

responsável pelas respostas que damos e exerce grande poder sobre as pessoas. 

Os níveis de inteligência emocional são: autoconhecimento emocional 



(conhecer-se a si mesmo), controle emocional, automotivação, reconhecer 

emoções nos outros e habilidade em relacionamentos interpessoais. 

(GOLEMAN, 1995, p.245) 

 

Ao trabalhar para que o aluno desenvolva sua inteligência emocional, o professor 

precisa desenvolver sua própria inteligência emocional, o que contribui inclusive, para que seja 

um profissional equilibrado que desenvolverá melhor o seu trabalho como educador. Segundo 

Salovey (1999) as escolas que trabalham a inteligência emocional desenvolveram o que 

denominam “aula emocionalmente inteligente”. Tais aulas buscam equilibrar as emoções e 

consequentemente as atitudes. As aulas emocionalmente inteligentes contribuem para o 

autoconhecimento e para o respeito aos sentimentos e valores dos outros.  

Para que as aulas tenham sucesso é preciso que o educador conheça o seu aluno e que a 

classe se conheça e que possam reconhecer uns nos outros os sentimentos de cada um, sem que 

seja preciso palavras. A percepção é fundamental no processo de aulas de inteligência 

emocional cuja essência é a empatia, características fundamentais no processo. Salovey (1999) 

explica que a partir do momento que professor é capaz de reconhecer as emoções do aluno o 

trabalho flui de maneira extremamente fácil e professores e alunos tornam se capazes de 

desenvolver projetos de cooperação, que são uma das características do desenvolvimento da 

inteligência emocional.  

A influenciada inteligência emocional, através do trabalho de cooperação e 

reconhecimento das emoções gera atitudes equilibradas e conscientes e reflete de forma 

altamente positiva na educação, na aprendizagem. O ser é formado por corpo, alma e coração e 

precisa ser visto como o ser completo que é e não apenas um ou outro. Ao ser visto e tratado 

como ser completo que exige um desenvolvimento completo e não por partes é possível atingir 

o equilíbrio, fundamental para saúde do corpo, o equilíbrio da mente e o domínio das emoções.   

Assim a escola precisa ensinar para o aluno, além dos conceitos e conteúdo do currículo, 

o domínio das emoções. Mas, assim com o ensino dos conteúdos das disciplinas regulares, 

conceitos e valores, para ensinar inteligência emocional é preciso antes aprender. Um professor 

cuja inteligência emocional não foi desenvolvida, não conseguirá ensiná-la a seus alunos. 

Aprender é fundamental no processo e o aprendizado começa o professor, ao atingir o controle 

e o domínio de suas emoções será capaz de ensinar os alunos. A inteligência emocional e o 

controle das emoções permitem equilíbrio e saúde entre corpo e mente o que torna as pessoas 

mais felizes bem sucedidas e preocupadas com o coletivo e não apenas consigo.  

 

Inteligência emocional é a inteligência que envolve a capacidade de perceber 



acuradamente, avaliar e expressar emoção; a capacidade de perceber e/ou 

gerar sentimentos quando eles facilitam o pensamento; a capacidade de 

compreender a emoção; e a capacidade de controlar emoções reflexivamente, 

de modo a promover o crescimento emocional e intelectual (SALOV EY e 

SLUYTER, 1999, p.39).  

 

 

Dentro deste contexto, podemos afirmar que a inteligência emocional a não é apenas 

desenvolver a percepção sobre o outro s e sobre si e o controle das emoções, mas é aprender o 

controle sobre a ação, o pensamento e o sentimento. Pensar antes de agir, o que reflete um 

conjunto amplo de capacidade e desenvolvimento de potencialidades. 

O desafio da educação emocional parece traduzir-se no desafio de Aristóteles: 

“qualquer um pode zangar-se — isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa 

certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e de maneira certa — 

não é fácil” (WEDDERHOFFMN, 2007, p.4).  

 

O comportamento humano é complexo, no entanto, pesquisas sobre o tema e a prática 

em algumas escolas, confirmam que o comportamento humano pode ser elaborado e aprendido. 

Assim como a aprendizagem acadêmica a inteligência emocional pode ser aprendida através da 

utilização de diferentes técnicas e metodologia diversas. E cada procedimento pode melhorar 

os resultados. Neste contexto Gardner (1995) defende uma linha cognitivista que prevê a 

educação para a compreensão explica que testes de QI(Quociente de Inteligência) não servem 

par medir a inteligência e que o conhecimento  não pode ser medido por testes do tipo SAT 

(teste de aptidão escolar)  afinal a inteligência e o  conhecimento não se restringem  às 

capacidades linguísticas e lógico-matemáticas, mas envolvem artes, por exemplo. Gardner (1995, p. 

207 vislumbrou algo melhor na inteligência, ele explica que achados mais decisivos devem 

esperar o delinear de medidas mais sensíveis e o advento de descrições mais satisfatórias de 

cada forma de inteligência pessoal.  

Apesar da importância de se ensinar e aprender inteligência emocional a escola não pode 

perder sua função primeira que é a aprendizagem, a alfabetização, o letramento, o 

desenvolvimento das habilidades, das potencialidades e a formação do aluno. Assim, pode se 

dizer, que o ensino da inteligência emocional é mais uma ferramenta pedagógica que deve ser 

utilizada facilitadora no do processo de desenvolvimento cognitivo.  

É preciso considerar ainda que a inteligência emocional não é um milagre da educação 

moderna que solucionará todos os problemas, mas é poderoso instrumento auxiliar no processo 

de aprendizagem. E não existe ainda um modelo ideal para o em sino da educação emocional, 

existem pesquisas e projetos que defendem correntes de pensamentos diferentes.  

 



O que existem são projetos, a grande maioria apresentando resultados 

extremamente positivos, o que não garante a impossibilidade do fracasso. O 

fato é que a chamada educação emocional é, muitas vezes, uma “lição” muito 

sofisticada. Incorrer num reducionismo teórico, ou prático, pode constituir-se 

numa experiência frustrante, sujeita a resultados extremamente desastrosos. 

(WEDDERHOFFMN, 2007, p.3) 

 

A implantação de projeto modelo de educação emocional que vá de encontro com as 

perspectivas de um processo cognitivo conta pesquisadores como Gardner, Rosseau, Pestalozzi, 

Montessori, Makarenko, Wallon. Apesr das divergências em alguns pontos os pedagogos acima 

ressaltam que controlar as emoções é vital para a aprendizagem e defendem a importância da 

inteligência emocional para a educação.  

 A teoria de Gardner é especulativa e ainda não testada, mas é extensivamente 

documentada em uma gama enorme de fontes. A Teoria deixa em suspenso a 

definição de autonomia e de distinção de suas sete inteligências. Enquanto as 

evidências citadas por Gardner são cientificamente persuasivas e sugerem 

uma base para o delineamento de diretrizes educacionais, há indubitavelmente 

a necessidade de um trabalho exaustivo no sentido de verificar os limites das 

diferentes inteligências. Por enquanto, sua Teoria corresponde a uma 

alternativa provocativa para as formas convencionais de conceber a 

inteligência – e suas implicações na forma de ver a inteligência no contexto 

da prática educacional.” (WEINREICH-HAST, 1984, p. 22) 

 

Para Gardner (1995) a emoção não pode ser reduzida à afetividade. É preciso existir 

uma relação harmônica entre professor e aluno para que ocorra a aprendizagem, mas esta 

relação não é a inteligência emocional. A inteligência emocional vai além desta relação afetiva 

entre professor e aluno.  

Vale ressaltar ainda o papel do professor dentro do processo que precisa alterar suas 

práticas em sala de aula para trabalhar a educação emocional. Dentro deste contexto o professor 

é visto não apenas como transmissor de conhecimentos, mas alguém com capacidade para 

preparar os alunos para a vida, para serem eles mesmos e para compreenderam a si mesmos e 

aos outros.  O professor é alguém capaz de formar cidadãos críticos, conscientes, responsáveis 

e capazes de ser, sentir, pensar e agir de forma equilibrada.  

Quando o professor se torna capaz de reconhecer as emoções dos alunos sejam estas 

emoções alegria, tristeza, medo, raiva, vergonha ele torna-se capaz de criar um elo e ocorrerá 

uma interação, uma sintonia entre as partes envolvidas no processo de educação emocional.  

 

Os educadores há muito tempo preocupados com as notas baixas dos alunos 

em matemática e língua portuguesa constataram que existe um outro tipo de 

deficiência: o analfabetismo emocional. Este tipo de deficiência ainda não 

ganhou especo no currículo escolar, porém é fundamental estudar e combater 

este tipo de analfabetismo nas escolas. (GOLEMANN, 1995, p.247) 



 

Esta deficiência não atinge apenas o desempenho escolar, mas provoca o 

desenvolvimento de uma certa agressividade na criança que implica em situações violentas 

dentro e fora do espaço escolar. 

  

O papel da inteligência emocional dentro e fora da escola, exige " educar" as 

emoções para que as pessoas tornem-se aptas a lidar com frustrações, 

angústias e medos. Este artigo tem como objetivo geral avaliar a importância 

da educação emocional no contexto da educação, partindo-se das seguintes 

indagações: será que a Educação Emocional pode contribuir no processo de 

ensino-aprendizagem, favorecendo o equilíbrio entre aspectos cognitivos 

racionais e emocionais do educando. (GOLEMANN, 1995, p.258) 

 

 

O desenvolvimento da inteligência emocional está diretamente ligado ao controle da 

agressividade. A criança que estuda a inteligência emocional desenvolve o autocontrole e a 

compreensão do próximo, tornando-se menos agressiva e mais participativa. Outros fatores que 

se desenvolve através da inteligência emocional é a sociabilização e a autoconfiança, fatores 

que contribuem para a busca de soluções para os problemas do dia a dia, seja na escola ou na 

vida em sociedade.   Para Golemann (1995) crianças emocionalmente inteligentes tomam 

decisões com mais facilidade e chegam mais rapidamente as soluções para os problemas seja 

na vida escolar ou em sociedade, mesmo quando se encontram a diante de situações difíceis 

como a perdas, separações e outros tantos acontecimentos traumáticos. 

Golemann (1995) afirma que a inteligência emocional é uma forma de trabalhar as 

emoções. O grau de autocontrole e a autoconsciência é que vão ditar se as emoções estão sendo 

trabalhadas contra ou a favor Da atuação do homem. Ao aprender a inteligência emocional 

aprende-se também a forma de colocar em práticas as emoções. Tal conceito ressalta a 

importância que os pais devem ter com a educação que vão dar aos filhos, caso a maior 

preocupação seja com o desenvolvimento cognitivo e o grau de conhecimento adquiridos e a 

rapidez com que a criança assimila tais conhecimentos, tendo e tais parâmetros como peso e 

medida para avaliar o fracasso ou o sucesso, pode-se afirmar que estes pais estão no caminho 

errado. Afinal esta não é a única ferramenta para determinar a inteligência de uma pessoa.  

Dentro0 deste contexto pode se afirmar que uma nova visão, de inteligência se formou 

e o desenvolvimento da inteligência emocional é mais uma questão a ser discutida e ensinada 

dentro das escolas. Para Goleman (1995) cabe aos pais, à família buscar recursos para orientar 

os filhos nesse caminho. Os pais são preparadores emocionais mais indicados na educação da 



criança. E aos professores cabe dar continuidade a este trabalho no espaço escolar. 

Segundo Golemann (1995) é certo afirmar que aprender e ensinar inteligência 

emocional é uma tarefa árdua que requer treinamento e prática, mas contribuir para que a 

criança aprenda a resolver os conflitos do dia a dia é o melhor caminho para uma vida saudável 

e equilibrada emocionalmente. 
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