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RESUMO 

O presente artigo tem como finalidade entender como se dá atualmente a formação 
continuada dos professores e como esta capacitação deveria ser trabalhada, dando 
ênfase à Educação Emocional, objetivando um aprofundamento dos benefícios que 
esta pode trazer na relação professor e aluno, evidenciando o afeto, a tolerância e 
a emoção, fator essencial no convívio humano e social saudável, tanto na escola 
quanto fora dela. Os saberes do professor no contexto da formação continuada 
deverão acompanhar as inovações educativas, que comportam diversos saberes, 
desde a socialização de conhecimentos sistemáticos, quanto procedimentos 
didáticos e as relações interpessoais dentro da sala, com os amigos, colegas de 
trabalho e com a família. O docente precisa estar emocionalmente sadio, 
expressando as próprias emoções para um melhor convívio afetivo. Desta forma, 
estaria a formação contínua se adequando para este fim em uma educação 
prazerosa e motivadora? Alinhando o conceito de aprender. Assim se dá a 
pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo deste trabalho. 

Palavras-chave: Formação continuada. Educador. Relações. Educação Emocional. 

 

ABSTRACT 

This article presents as theme, a further training for teachers with emphasis on the 
affective relationship with students. It aims to deepen the benefits of Emotional 
Education. The recognition that affection, tolerance and emotion in any human 
relationship is essential for a healthier social co living, both at school and outside. 
Teacher's knowledge in the matter of further education, should come along with 
innovation because the changes are happening, and teachers should be supported 
in a timely manner. Education itself, hold various types of knowledge, from systematic 
socialization, as well as the cunning of didactic procedures and relationships, to the 
emotions associated by dealing inside the classrooms, or with friends, co-workers 
and families. Teachers need to be emotionally healthy, expressing their own 
emotions for a better emotional relationship, putting their emotional skills as an 
essential part for a joyful and motivational education, that would allow us to be 
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better at learning, growing and changing. Thus, the bibliographical research of 
qualitative character, of this work. 

Keywords: Further education. Educator. Relationships. Emotional Education. 

 

 INTRODUÇÃO 

A ideia de desenvolver uma pesquisa bibliográfica, embora de forma sucinta, 
neste curso de Especialização, surgiu da consciência profissional, muitas vezes 
sucumbida no silêncio, em observar as queixas dos professores ao comentar a 
problemática da sala de aula, as dificuldades de aprendizagens e de 
relacionamento dos alunos. Neste sentimento de mal-estar dos professores, abriu-
se um leque para uma discussão sobre o assunto, a fim de compreender o que 
está faltando na formação continuada para contribuir de forma mais eficaz e 
favorecer a praxis docente. Como podem ser melhorados estes encontros de 
formação? 

É por este ângulo que se fundamenta a pesquisa, sobre em como é possível 
ajudar estes professores, por meio de formações que possam minimizar as dúvidas 
e as dificuldades, procurando atualizá-los das inovações que se incorporam na 
educação a partir da dinâmica dos tempos. 

Será que existe realmente uma forma de amenizar o estresse no cotidiano? 
Muito tem se falado no poder da Inteligência Emocional para lidar com as emoções, 
para alcançar objetivos, permitindo sermos melhores na maneira como nos 
expressamos, nos colocando diante das emoções em tudo que nos propomos a 
fazer. Mas, será que isso é mesmo possível? 

Será que as emoções influenciam nossos pensamentos e nos ajudariam nas 
demonstrações emocionais? 

A primeira ação trata dos desafios do educador na sociedade contemporânea, 
dando ênfase à formação continuada aos estudos que possibilitem contribuir na 
ação e relação professor e aluno em sala de aula. 

Neste primeiro momento foram evidenciados autores que bem tratam do 
assunto, como Moreira (2002); Shinyashiki (2011); Imbernón (2010) e Guarnieri 
(1997), somado a outros autores que fortalecem a discussão durante o percurso do 
trabalho. 

Posteriormente, continuamos com a formação do educador, que é o propósito 
do nosso trabalho, evidenciando a relação professor aluno, aprofundando no 
contexto da Educação Emocional por se tratar de um tema singular e inovador na 
educação. 

Tema significativo e necessário nas relações interpessoais e para tal, a 
presença fundamental de Goleman, pai desta teoria, bem como outros autores que 
tratam da afetividade na relação professor aluno, como WALON; HOWARD 
GARDER; MAYER e SALOVEY, pois o assunto é emocionante e tem um poder de 
destaque muito grande na educação. Trabalhar e controlar as emoções é se 
permitir, é trabalhar as habilidades emocionais para melhorar a vida profissional, 
amorosa, familiar e ser mais saudável e feliz. 

http://www.revistas.usp.br/rco/article/view/34699#B22
http://www.revistas.usp.br/rco/article/view/34699#B22
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O Docente precisa de algo novo que possa contribuir na difícil missão de 

educar, de se relacionar com as diferenças, mesmo assim necessita se emocionar, 
gostar do que faz para poder, então, motivar alguém. Daí surge a inteligência 
emocional, que a partir de treinos no estresse cotidiano, ajudará e alcançará 
grandes objetivos, aliados das emoções que existe dentro de cada ser, permitindo 
assim responder aos afetos dos alunos. 

Por último, as considerações que expressam nossos sentimentos e nossa 
proposta com este trabalho. Levar até o professor, que quase tão pouco lê, em 
razão de sua carga horária excessiva ou mesmo pelo comodismo, ou 
provavelmente, não conhece esta teoria tão importante que contagia, orienta e 
emociona. A Educação Emocional, que traz a habilidade dos nossos afetos, 
compreendendo e até classificando essas emoções de origem fundamental para 
desenvolver aptidões sociais muito usadas no nosso dia a dia, que precisam ser 
melhoradas para aprender mais na interação com o outro, contribuindo para que 
estes possam sentir diante das mudanças de hábitos nas ações e situações. É este 
o nosso propósito! 

 

OS DESAFIOS DO EDUCADOR NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

Na atualidade, a educação tem incorporado novos significados a partir da 
globalização. O país tem sido tomado por um desenvolvimento que chega até 
nossas casas a passos gigantescos. A tecnologia, a mídia e o próprio mercado, 
que se apresenta em nível altamente competitivo. É neste cenário que acontece 
uma nova educação. Esta que precisa acompanhar a dinâmica da sociedade e 
neste contexto, exigências marcantes têm viabilizado novas práticas do educador. 

O professor tem entrado em um processo de readaptação de suas funções, 
motivo pelo qual se exige ferramentas inovadoras em relação a épocas passadas. 
Este exerce papel diversos na  atuação da complexa função de responsável pelo 
conhecimento, a aprendizagem do ser humano e para isto, o educador dos novos 
tempos precisa ampliar seus conhecimentos a fim de atuar numa sociedade com 
maior clareza e segurança nos novos modelos de educar. Não há mais espaço 
para desinformação. O educador está atravessando a mudança do milênio com 
novas concepções do conceito de conhecimento e pensamentos complexos. 
Mesmo que o papel do professor seja relevante, ele tem que levar em consideração 
o grande acesso de informações que chegam até o educando, transformando esse 
fator primordial em conhecimento. Assim, se cria a empatia. 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR 

Diante do quadro em que se apresenta a educação brasileira, se faz 
necessário ao professor uma boa formação inicial e uma contínua formação para 
atualização das suas práticas, refletir coletivamente as ações e recriar novos 
modelos pedagógicos apropriados, a fim de competir com êxito nesse mercado 
cada vez mais exigente e agir mais eficazmente na sala de aula, pois a sociedade 
necessita de profissionais que sejam capazes de atuar na organização do seu dia a 
dia, desenvolvendo sua criatividade e atitudes frente às mais diversificadas 
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situações, além de socializar com eficiência o raciocínio crítico. 

Nesse sentido, é possível promover a transformação de valores e atitudes, 
facilitando a crítica proativa, melhorando a convivência social baseada no respeito 
mútuo e, principalmente, conscientizando para os processos contínuos do aprender 
a aprender, buscando a evolução sócio-político-cultural transformadora da 
realidade. Seguindo alguns conselhos, um dos mais naturais dentro da sala é o 
ouvir. Ouvir o aluno sintonizado e conectado com o mundo e com o presente, é a 
maneira que o professor tem de investir na própria formação e no seu 
autodesenvolvimento. Pois a voz, a opinião e o diálogo deixam para trás a 
imposição do conhecimento, criando um poderoso elo de transformação e de 
fomento das habilidades. 

Para mediar a construção da autonomia e emancipação sócio 
antropológicas, os profissionais    da     educação, pelo     processo    de    
formação continuada, realizam sua reinvenção e passam por uma 
metamorfose. Transformam-se, destruindo-se como professores e 
construindo-se educadores pesquisadores. Tornam-se, 
progressivamente, agentes teórico práticos docentes que media na 
formação humana e pesquisadores que investigam sua própria prática  e 
sistematizam os conhecimentos nela produzidos. (MOREIRA, 2002 p. 
25). 

O perfil do educador da atualidade está associado a uma formação 
estruturada, atendendo aos anseios que a sociedade exige em termos 
interdisciplinares, possibilitando uma interação continua entre o racional e o 
emocional, teoria e prática, e acima de tudo, uma afinada relação interpessoal para 
equalizar as relações, enfatizando a educação emocional tão necessária para uma 
convivência social saudável. 

Ser um bom professor significa, além de ensinar bem a matéria, 
providenciar estímulos, contato, reconhecimento, estrutura e motivação 
para o aprendizado dos alunos. Como se não bastasse, em meio a tudo 
isso, o professor precisa também lidar com suas próprias questões 
internas, que também dependem de estímulos, contato, reconhecimento 
e motivação para serem bem resolvidas (SHINYASHIKI, 2011, p. 67). 

Aprender e ensinar não comporta apenas a dinâmica que envolve o ato 
pedagógico de transmitir conteúdos, muito menos competência técnica, enquanto 
socializar conhecimentos específicos. É preciso dialogar com o que estar pronto, 
recriando e reconstruindo, e assim disseminar saberes, princípios éticos, políticos e 
sociais. 

A Educação atual requer criatividade, novos paradigmas carregados de 
significados em um trabalho envolvente, prazeroso e emocionante. 

 

A CONSTRUÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR DE FORMA 

SIGNIFICATIVA PARA AÇÃO 

O educador se concebe como protagonista da sua ação, mas é preciso saber 
que ele não é uma ilha isolada. Precisa estar ligado a um contexto, tanto de 
sociedade, de educação, mundo e escola. Assim sendo, seu fazer estará inserido 
em uma teia de relações para fomentar seu trabalho em um contexto crítico, 
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autônomo, reflexivo evidenciando e integrando a visão do grupo. Existe um diálogo 
entre a sua prática pedagógica e as concepções que fundamentam a educação 
como um todo num complexo reflexivo de práxis constante. 

A prática é entendida como a atividade dirigida a fins conscientes, como 
ação transformadora de uma realidade; como atividade social 
historicamente condicionada, dirigida à transformação do mundo; como a 
razão que fundamenta nossos conhecimentos. A prática pedagógica, 
entendida como uma práxis envolve a dialética entre o conhecimento e a 
ação com o objetivo de conseguir um fim, buscando uma transformação 
cuja capacidade de mudar o mundo reside na possibilidade de 
transformar os outros (SACRISTÁN, 1999, p. 28). 

É nesta reflexão que se concebe um vir a ser de um coletivo que, juntos, 
decidem sobre as prioridades e os nortes das ações. Porém, o conhecimento é o 
termômetro da sala de aula. Uma questão individual do professor, pois ele é quem 
conhece o nível de cada aluno e a forma como conduzir seus trabalhos. 

Vista desta perspectiva, a formação continuada, entendida como parte do 
desenvolvimento profissional que acontece ao longo da atuação docente, pode 
possibilitar um novo sentido à prática pedagógica, contextualizar novas 
circunstâncias e ressignificar a sua ação. Na visão do autor: 

O conhecimento profissional consolidado mediante a formação 
permanente apoia-se tanto na aquisição de conhecimentos teóricos e de 
competências de processamento da informação, análise e reflexão crítica 
em, sobre e durante a ação, o diagnóstico, a decisão racional, a 
avaliação de processos e a reformulação de projetos (IMBERNÓN, 2010, 
p. 75). 

É preciso entender que nem uma boa formação inicial, bem como a 
continuada, fazem um bom professor. O que faz um bom docente é o prazer de 
fazer, a boa interação com a profissão a qual escolheu, a solidariedade que habita 
em seu ser, a generosidade e uma boa relação com o outro. Isto são sentimentos 
internos de cada um. O acreditar nas possibilidades, a crença de que é possível um 
olhar humano que emociona e que motiva. 

[...] identificar quais conhecimentos são desenvolvidos pelo professor ao 
atuar, no âmbito da cultura escolar e das condições mais adversas do 
seu trabalho. Também busca especificar e estudar as necessárias 
articulações desses conhecimentos do professor tanto com a prática, 
quanto com os conhecimentos teóricos acadêmicos da formação básica. 
Tais articulações possibilitam o desenvolvimento da capacidade 
reflexiva, que favorece o compromisso com o ensino de qualidade e a 
competência para atuar (GUARNIERI, 2005, p. 6). 

Percebe-se que, a cada dia, surgem novos desafios com as mudanças 
sociais, novos contextos, inúmeras problemáticas da sala de aula. Para se firmar 
na profissão o docente precisa incorporar novas metodologias e novas relações. 
Isto requer ampliar também as suas emoções, fazer parte do novo aprendizado, 
saber trabalhar as emoções em diversos acontecimentos do dia a dia da sala de 
aula. Nesta condição, a ideia de outro assunto será a proposta para próximo 
capítulo. Pois conhecer o nível de desenvolvimento, as habilidades para trabalhar a 
inteligência emocional supõe criar novas expectativas e um novo treinador de 
emoções. 

http://www.revistas.usp.br/rco/article/view/34699#B22
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RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO    NO  CONTEXTO   DA EDUCAÇÃO 
EMOCIONAL 

O professor é um ser humano que, como profissional, se reveste de muitas 
competências, o domínio de conteúdo, os procedimentos didáticos, a forma de falar 
e a criatividade em lidar com o aluno como: paciência, empatia, solidariedade e 
respeito às diferenças. Neste caso, é um ser humano de conhecimentos 
multicultural. Com tantos conhecimentos que vão além do intelecto, é preciso 
trabalhar a inteligência emocional na escola, com foco em todos os envolvidos no 
processo, até mesmo a família. 

As habilidades de autocontrole, um bom relacionamento social, são aspectos 
de competências socioemocional que também precisam ser aprendidas, praticadas 
e ensinadas. 

 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

Daniel Goleman, o autor da Inteligência Emocional conceitua que esta é a 
capacidade que um indivíduo tem de identificar os seus próprios sentimentos e das 
outras pessoas. Motivar- se e gerir bem as emoções tanto internas quanto 
externas. É o poder de lidar com emoções. Goleman (2001, p. 16): 

Por muitas décadas, falou-se vagamente sobre essas habilidades, que 

eram chamadas de temperamento e personalidade ou habilidades 

interpessoais (habilidades ligadas ao relacionamento entre pessoas, 

como a empatia, liderança, otimismo, capacidade de trabalho em equipe, 

de negociação etc.), ou ainda competência. Atualmente, há uma 

compreensão mais precisa desse talento humano, que ganhou um novo 

nome: inteligência emocional. 

O conviver socialmente com outras pessoas requer muita perspicácia interna 
para saber gerir sentimentos diversos, como o amor, a tristeza, vergonha, o medo, 
prazer, a fúria, revolta, sofrimento, a mágoa, ansiedade, apreensão, felicidade, 
alegria, aceitação, amizade e o repúdio, etc. 

Onde encontraremos jeito para trabalharmos sentimentos diferenciados, que 
machucam ou que encantam? Como podemos resolver problemas, que muitas 
vezes não está em nós, mas no outro? Todos estes sentimentos são emoções que 
influenciam o modo de agir das pessoas e que podem trazer consequências 
positivas ou negativas. Ainda nos reportando a (GOLEMAN, 2001, p. 37): 

O grande divisor de águas entre os tipos de competências se situa entre 
a mente e o coração ou, em termos técnicos, entre a cognição e a 
emoção. Alguns tipos de competências são puramente cognitivos, tais 
como o raciocínio analítico ou a perícia técnica. Outros combinam 
pensamento e sentimento, e a esses chamamos competências 
emocionais. 

Para Goleman (1995), a emoção tem o mesmo poder que o pensamento. Não 
é possível ter só conhecimento de algo ou alguma coisa, um intelecto fortemente 
desenvolvido, é preciso saber conhecer, compreender, se adaptar emocionalmente 
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para então interagir com maior firmeza, leveza e determinação. 

Dentre os mais influentes teóricos da inteligência que apontaram a 
distinção entre capacidades intelectuais e emocionais estava Howard 
Garder, psicólogo de Harvard, que propôs, em 1983, um modelo 
amplamente conceituado de inteligência múltipla. Sua lista de sete tipos 
de inteligência incluía não apenas as conhecidas aptidões para a fala e a 
matemática, mas também duas variedades pessoais: o conhecimento do 
mundo interior de cada um e a aptidão social (GOLEMAN, 1995, p.10). 

Reconhecendo a importância do doutor Harvard (1983), teve um marco em 
referendar as inteligências múltiplas e nelas situar duas que Goleman considera 
importante para a convivência em sociedade. A Inteligência Intrapessoal, que é a 
capacidade interna da pessoa lidar com suas emoções, ou seja, consigo mesma. É 
a própria comunicação interior e a Inteligência Interpessoal que é a habilidade de 
convivermos socialmente com outras pessoas, de entender as emoções dos outros 
e assim, desenvolver uma relação mais ajustada, com melhor facilidade de 
equilibrar os conflitos. 

Após os trabalhos de Goleman, estas duas inteligências ficaram mais evidentes 
com uma única definição: A Inteligência Emocional. Caracterizada com uma 
infinidade de conhecimentos que definem o convívio das emoções de uma pessoa 
consigo mesma e com os outros. São reflexões sobre estas duas capacidades que 
amplia a compreensão da vida. Que tornam a convivência saudável, as emoções 
mais equilibradas na construção de uma vida mais significativa e atrativa. 
Acrescentando a parte social mais refinada, menos sofrida com uma desenvoltura 
mais apropriada, onde se trabalha as emoções de forma equilibrada e ponderada 
frente aos obstáculos. (GOLEMAN 2001, p. 19): 

[...] inteligência emocional não quer dizer liberar sentimentos, “botar tudo 
para fora”. Diferentemente, significa administrar sentimentos de forma a 
expressá-los apropriadamente e efetivamente, permitindo às pessoas 
trabalhem juntas, com tranquilidade, visando suas metas comuns. 

Os estudos de Goleman (1995) dispõem de dados singulares sobre os estudos 
da emoção identificando cinco princípios básicos que ele chamou de “domínios 
básicos”: 

O primeiro refere-se à percepção, avaliação e expressão de emoções. Em 
conhecer as próprias emoções. Trata-se de ter a autoconsciência, o 
reconhecimento de um sentimento enquanto ele está para acontecer. O sujeito ser 
capaz de fazer análise íntima e reflexiva, uma práxis pessoal da vida. O maior 
controle dos sentimentos, uma noção segura daquilo que realmente sente a 
respeito das decisões. 

O segundo princípio mencionado por Goleman é gerir as emoções trabalhar 
coordenadamente com as sensações de modo apropriado, é uma competência que 
nasce do autoconhecimento, controlando a ansiedade no percurso de sentimentos 
fortes, como a tristeza ou a irritabilidade, mantendo uma maior estabilidade 
emocional e a um maior domínio sobre as situações 

O terceiro princípio evidencia o direcionamento das emoções para realização 
adequados objetivos concentrando a atenção, para a automotivação, a 
competência e para a criatividade. Trazendo o autocontrole emocional, este 
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favorece a maior produtividade e a eficácia no fazer. 

O quarto princípio é, sem dúvida, de real importância por se tratar de 
reconhecer as emoções dos outros. A empatia é a mais fundamental das aptidões 
pessoais. A sensibilidade e sutileza são necessárias no convívio, principalmente 
nas gestões profissionais que exigem conquistas. 

O último princípio, não menos importante que os outros, trata de gerir 
relacionamentos. Relacionar-se faz parte da competência social, está na base da 
popularidade, da liderança e da eficácia interpessoal. É notório que, quanto melhor 
nos relacionarmos com os outros, melhor conseguimos entender e conviver 
adequadamente. 

Muito amplo o desenvolvimento da inteligência emocional. Implica em manter 
o equilíbrio, conhecer e aceitar os sentimentos, gerenciar bem as situações difíceis, 
conhecer o outro com todas suas emoções, bagagem de vida e experiências no 
contexto histórico. Evidencia-se a complexidade de ser humano emocionalmente 
completo. 

Para Mayer (1997), a construção das cinco competências básicas que 
permeiam a construção da Inteligência emocional, embora distribuídas em cinco 
grupos há divisão em dois grupos maiores sendo: a competência pessoal, em se 
tratando da questão individual de autoconsciência, e a gestão de suas próprias 
emoções se as competências sociais, referindo-se à mpatia e gestão de emoções 
em grupo. 

(MAYER; SALOVEY, 1997, p. 76): 

[...] a Inteligência Emocional é a capacidade para perceber, avaliar e 
expressar as emoções com exatidão, a capacidade para aceder e/ou 
gerar sentimentos que facilitem o pensamento; a capacidade para 
compreender emoções e o conhecimento emocional e a capacidade para 
regular as emoções promovendo um crescimento emocional e 
intelectual. 

Refletindo sobre o último grupo que se trata da gestão das emoções, 
enveredado para o contexto social. Imaginando uma sala de aula, composta por 
trinta, quarenta alunos e um só professor para gerir este grupo. Cuidar para 
assimilar as emoções e o convívio familiar e social de cada um. Tarefa difícil! 
Precisa de uma afinada autogestão pessoal. Sem dúvida, é um assunto que 
merece destaque no nosso trabalho e será comentado a seguir. 

 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO EMOCIONAL 

 Atualmente, a exigência sobre o professor, enquanto profissional da educação, em 

desenvolver capacidades cognitivas e comportamental, além de alinhar a compreensão de 

mundo, e nas últimas décadas um fato novo que ainda dificulta os docentes, as habilidades 

e a competência emocional nos seus alunos, para o controle emocional, provocando ser o 

caminho mais vitorioso para a vida feliz. 

As queixas, o mal-estar dos docentes é evidente. Estes são obrigados a lidar 
com diversas instâncias educativas, acima citadas, mais situações de violência, 
além dos baixos salários e precárias condições de trabalho. Alunos advindos de 
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uma realidade humilde, de um ambiente familiar desestruturado, condição 
financeira irrisória. Muitos chegam à escola esperando do professor um milagre, 
encontrar nesta, uma coisa que eles mesmos não sabem o que é. Por não 
saberem, acabam por expressar comportamentos de agressividade, deixando o 
professor cada dia mais triste e desencantado, sem saber como suprir as 
demandas emocionais fundamentais e afetivas, ficando a cada dia mais 
desencorajado. Parafraseando Aristóteles – “qualquer um pode zangar-se – isso é 
fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na média certa, na hora certa, pelo motivo 
certo e da maneira certa – não é fácil”. Assim, o professor necessita juntar o 
coração e a mente para ser encantador e sobreviver aos mais difíceis momentos 
em sala de aula. 

Despreparado, pois sua formação inicial não fez retratação de tal realidade, 
cheio de dúvidas. O que espera de uma formação continuada é contemplar estas 
questões, de como lidar com as diferentes crenças e emoções. Percebem estes 
momentos de formação e de contato com os outros colegas como uma resposta a 
um grito de socorro, para minimizar tantas dificuldades. Tardif (2002): 

[...] o conhecimento da matéria ensinada e o conhecimento pedagógico 
(que se refere a um só tempo ao conhecimento dos alunos, à 
organização das atividades de ensino e aprendizagem e à gestão da 
classe) são certamente conhecimentos importantes, mas estão longe de 
abranger todos os saberes dos professores no trabalho (TARDIF ,2002, p. 
259). 

Longe de atender este propósito, a formação continuada na conjuntura atual 
deve estar voltada para a Educação Emocional, para lidar com a afetividade e com 
a emoção alinhada a uma satisfação do aluno, precisamos de professores que 
sejam também administrador das emoções. 

Na formação, precisa unificar os conteúdos sistemáticos, enfatizando 
convivência emocionalmente sadia. Onde cabe o conhecimento para se trabalhar a 
educação emocional de pessoas que pensam que saibam gerenciar a mente, que 
reflitam antes de reagir, que seja capaz de pensar no outro, enfim, de pessoas que 
valorizem a vida e que compreendam, e que percebam que ela emociona, apesar 
das diferenças. (MAHONEY, 2007, p. 17-18): 

Emoção: É o recurso de ligação entre o mundo físico e cultural. Compõe 

sistemas de atitudes percebidas pela expressão corporal, de forma que 

são estabelecidos padrões para a alegria, o medo, a tristeza, a raiva, etc. 

A emoção estimula o desenvolvimento cognitivo e incentiva mudanças 

que tendem a uma diminuição deste sentimento 

É preciso redimensionar a formação de professores, de forma que eles 
compreendam, não obrigar, não forçar o aluno, precisa atingir o estágio do querer 
deles e isto só acontece no desempenho de uma trabalho para a afetividade, para 
a conquista, para o prazer, de forma que eles se motivem ao estudo e as relações. 
(WALLON, 2008, p. 73) Afirma: 

A afetividade constitui um papel fundamental na formação da 

inteligência, de forma a determinar os interesses e necessidades 

individuais do indivíduo. Atribui-se às emoções um papel primordial na 

formação da vida psíquica, um elo entre o social e o orgânico. 
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O ambiente escolar é uma experiência de vida tanto para alunos quanto para 

os professores e nele se reflete o relacionamento social e emocional que 
influenciam na formação do ser humano. 

Mais uma vez, evidenciamos a importância de contemplar de forma singular o 
tema da Educação Emocional nos encontros de docentes, buscando uma reflexão 
contínua sobre o poder que as emoções constituem, como uma fonte poderosa de 
orientação, autenticidade e energia humana e, que reflete a valorização e o prazer 
do encontro. “As pessoas com prática emocional bem desenvolvidas têm mais 
probabilidade de se sentirem satisfeitas e de serem eficientes em suas vidas, 
dominando os hábitos mentais que fomentam sua produtividade.” (GOLEMAN, 
1995, p. 49). 

A escola é o lugar de relações e assim sendo, precisa estabelecer formas de 
comunicação, permitindo a criação de um ambiente multiplicador de aprendizagens 
com pessoas que pensam, que sentem e que se emocionam. Pessoas que têm, se 
não tem, queiram ter qualidade de vida que saibam a importância de tratar bem os 
outros para obter reciprocidade. 

A formação do professor precisa passar por este tema, precisa colocar no 
cotidiano escolar metodologias que trabalhe as emoções. “Pode-se ensinar 
competência emocional onde ela se faz mais urgente” (GOLEMAN, 1995, p. 283). 

A Educação Emocional é fato, é necessário e a formação continuada dos 
docentes deve atingir fatos novos que instigue novas demandas e ações. Os 
conteúdos sistemáticos do currículo, o professor estuda estar no livro e tem várias 
sugestões de procedimentos. O que o professor precisa é de auxílio para se 
relacionar frente às exigências dos novos tempos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No desenvolvimento deste trabalho foi dispensada atenção ao trabalho do 
professor, os desafios enfrentados e o tipo de formação continuada, dando ênfase à 
Educação Emocional por serem estudos inovadores e necessários nos tempos 
atuais. Embora sejam conhecimentos do século passado, apenas na última década 
no Brasil este assunto foi abordado com foco nas relações, direcionando-o para a 
educação. 

Esperamos que no limiar das nossas considerações bibliográficas tenhamos 
conseguido novas ideias para serem ampliadas nas formações continuadas no 
sentido de dar um foco maior à Educação Emocional. 

A necessidade de se trabalhar a questão emocional nos alunos é evidente. 
Contudo, precisa preparar o professor para promover o aprendizado social e 
emocional, para que nossos alunos tenham aptidões no enfrentamento de desafios 
já tão comuns na infância e na adolescência, dando oportunidade para se evitar 
muitos outros problemas. O professor precisa entender para ensinar e desenvolver 
competências emocionais à clientela. Com certeza, ele mesmo não possui esta 
competência em sua própria vida, em suas aprendizagens iniciais. 

Identificar emoções, sentimentos, pensamentos, comportamentos; 
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desenvolver as capacidades de relacionamento com os outros, trabalhar em 
equipe, resolver problemas de forma criativa, adotar uma atitude positiva, ser 
assertivo, entre outras é uma tarefa morosa que requer competência, experiência e 
muita determinação profissional, motivação e boa vontade. 

Tudo isto não é fácil, mas existe um ponto que precisa ser evidenciado: só 
podemos trabalhar com as emoções dos nossos alunos se tivermos 
emocionalmente sadios, encarar os problemas de forma positiva, acreditar nas 
possibilidades e mantermos uma boa relação interpessoal com toda equipe escolar, 
numa tarefa progressiva e constante. 
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