
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVIDIO NUNES DE BARROS 
CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

   

 

 

 

 

 

JUCIANY SOUSA SANTOS 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO EMOCIONAL E SOCIAL E A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA UNIDADE 

ESCOLAR MONSENHOR LOPES NA CIDADE DE IPIRANGA DO PIAUÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picos – PI 

2015 



JUCIANY SOUSA SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO EMOCIONAL E SOCIAL E A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA UNIDADE 

ESCOLAR MONSENHOR LOPES NA CIDADE DE IPIRANGA DO PIAUÍ 

 

 

 

 

Trabalho apresentado à disciplina Prática e 
Pesquisa Educativa III como requisito parcial para 
conclusão do Curso de Licenciatura Plena em 
Pedagogia do Campus Senador Helvídio Nunes de 
Barros da Universidade Federal do Piauí. 

Orientadora: Prof.ª Me. Patrícia Lima de Barros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picos-PI 

2015 



  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu bom Deus-Pai, que por sua graça 
e misericórdia me ensinou a lutar pelos 
meus sonhos. 
Aos meus pais Jacinta e Joaquim (in 
memoria) manifestação do meu eterno 
amor. 
A minha família, pelo apoio e dedicação. 
Aos amigos, pelas palavras de força e 
incentivo. 
Aos mestres, orientadores, que com 
amor, dedicação me fizeram acreditar no 
meu potencial. 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Dedico a realização desse trabalho em primeiro lugar ao meu precioso Deus, 

razão dos meus dias, autor e concretizador dos meus sonhos. Quero agradecer ao 

meu Salvador. A Ele pertence toda honra e toda glória. 

Aos meus pais, Jacinta e Joaquim (In Memoria), minhas fontes de inspiração. Na 

certeza da presença, do sorriso, do conforto em meio às minhas lágrimas, o brilho 

do olhar de vocês me fez a menina-mulher, forte e batalhadora.  A vocês declaro o 

meu amor eterno. A vocês, pais, não mais que com justiça e gratidão, dedico esta 

vitória. 

Aos meus pais, Jacinta e Joaquim (In Memoria), minhas fontes de inspiração. Na 

certeza da presença, do sorriso, do conforto em meio às minhas lágrimas, o brilho 

do olhar de vocês me fez a menina-mulher, guerreira, forte e batalhadora.  A vocês 

declaro o meu amor eterno. Em especial aos meus avôs maternos Dona Antonieta e 

Seu Antônio Chicão representando meus pais em vida, a vocês, pais, não mais que 

com justiça e gratidão, dedico esta vitória. 

Aos meus familiares e amigos pela confiança, motivação e apoio nos momentos 

importantes. Vocês suportaram minha ausência; nos dias de tristeza, respeitaram 

meus sentimentos e enxugaram minhas lágrimas. Minha eterna homenagem vai em 

especial a: Eginardes, Jucielma, Derisvaldo, Mayara, Rinária, Gabriela, Taysa, Joice, 

Tia Ediusa, João Batista, Jacksony, Crislla, aqui representando a cada uma das 

pessoas que direto ou indiretamente contribuíram para a realização desse trabalho e 

que sempre estiveram presente me dando força e me fazendo acreditar que eu iria 

vencer mais esse desafio, o meu muito obrigado, louvo a Deus por ter colocado 

cada um de vocês na minha vida. 

Aos mestres que dedicaram seu tempo e sua experiência para que minha 

formação fosse também um aprendizado de vida, meu carinho e minha homenagem. 

A você Patrícia Barros, em especial pelo esforço, dedicação, competência e 

paciência e acima de tudo por me ensinar a nunca desistir de lutar pelos meus 

ideais. Minha admiração por você se eternizará em uma linda amizade construída ao 

longo da nossa convivência.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Entretanto, Ele me declarou: “A minha 
graça te é suficiente, pois o meu poder se 
aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de 
boa vontade me gloriarei nas minhas 
fraquezas, a fim de que o poder de Cristo 
repouse sobre mim” (2 Coríntios 12;9). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Eu também queria uma escola que 
ensinasse a conviver, a cooperar, a 
respeitar, a esperar, a saber, viver em 
comunidade, em união. 
Que vocês aprendessem a transformar e 
criar. 
Que lhes desses múltiplos meios de 
vocês expressarem cada sentimento, 
cada drama, cada emoção (Carlos 
Drummond de Andrade, apud ARAUJO, 
2009, p.195) 

 

 



RESUMO 

 

A inteligência emocional é um poderoso instrumento pedagógico, capaz de 
traduzir-se, no educando, em habilidades e competências emocionais e sociais. Seu 
desenvolvimento pode significar a melhoria das relações sociais entre o aluno, a 
família, a escola e a comunidade e também tem reflexos positivos na aprendizagem 
estudantil. Neste sentido, o objetivo desse trabalho monográfico é demonstrar à 
comunidade acadêmica o potencial que as habilidades emocionais representam 
para a melhoria das relações no ambiente escolar a partir do estudo de um caso 
concreto. Buscamos analisar como se desenvolve o trabalho voltado para a 
educação emocional e social na Unidade Escolar Monsenhor Lopes na cidade de 
Ipiranga do Piauí, que aplica junto aos seus alunos o projeto “Liga pela Paz”. 
Utilizamos como metodologia uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico e de 
campo, tendo como referências bibliográficas os autores Paulo Freire (1996), João 
Roberto de Araújo (2013), Celso Antunes (2006), Daniel Goleman (2001), Peter 
Salovey & Jonh Mayer (1999), Juan Casassus (2009), Edgar Morin (2006). Pode-se, 
assim, destacar a relevância desse trabalho para a promoção de melhorias nas 
relações sociais e cultura de paz organizacional bem como a melhoria dos índices 
de aprendizagem. 

 
 

Palavras-chave: Educação emocional e social. Prática pedagógica. Projeto “Liga 
Pela Paz”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Emotional intelligence is a powerful educational tool, able to translate, in student 
skills and competencies emotional and social. Their development can mean the 
improvement of social relations between the student, the family, the school and the 
community and have a positive effect on student learning. In this sense, the objective 
of this work is monographic demonstrate the academic community the potential that 
the emotional skills they represent for the improvement of relations in the school 
environment from the study of a particular case. We sought to analyze as it develops 
the work facing the education emotional and social Unit in School Monsignor Lopes 
in the town of Ipiranga of Piaui, which applies to your students with the project 
"League for Peace”. We used the methodology a qualitative research of imprint and 
bibliographic field, having as references the authors Paulo Freire (1996), John 
Roberto de Araujo (2013), Celso Antunes (2006), Daniel Goleman (2001), Peter 
Salovey freehold John Mayer (1999), Juan Casassus (2009), Edgar Morin (2006). It 
is, therefore, to highlight the relevance of this work for the promotion of 
improvements in social relations and culture of peace organizational as well as the 
improvement of Deceleration rates of learning. 
 
 
Key words: Education emotional and social. Pedagogical Practice. Project "League 
For Peace". 
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INTRODUÇÃO 

 

O ser humano, em sua totalidade, compreende a sua existência através das 

relações sociais, o que nos ajuda a compreender o importante papel que a educação 

afetiva representa. Entretanto, vivemos em uma sociedade que não tem controle 

sobre suas próprias emoções, na qual muitas vezes as pessoas são intolerantes, 

agressivas, protagonistas e ao mesmo tempo vítimas da sua própria ignorância, da 

violência, do individualismo, do preconceito. Esta falta de conhecimento a respeito 

do controle das próprias emoções acaba por se transformar em problemas de ordem 

educativa, como o bullying e a evasão escolar. 

Foi partindo desse pressuposto que fomos à busca de respostas à seguinte 

problemática: É possível haver alfabetização emocional, isto é, ensinar as emoções 

nas escolas? Reconhecendo a inteligência emocional como conceito válido, será 

necessário discutir: Como ele pode ser aplicado dentro da sala de aula como prática 

pedagógica? Nossa investigação tem como objetivo geral demonstrar à comunidade 

acadêmica o potencial que as habilidades emocionais representam para a melhoria 

das relações no ambiente escolar e os modelos disponíveis para promovê-las nos 

educandos. 

Para tanto, faz-se necessário apresentar o conceito de Inteligência emocional, 

situando-o dentro de seu desenvolvimento histórico e campo de atuação prática. 

Também é importante descrever a metodologia de pesquisa do programa de 

educação emocional e social existente. Apresentar o Projeto “Liga Pela Paz” sua 

fundamentação teórica e sua metodologia de funcionamento. Por fim, avaliaremos 

um projeto de educação em particular, chamado “Liga pela Paz”, em termos de 

eficácia, ressaltando as importantes contribuições que esta monografia pode 

oferecer para sua melhoria em qualidade. 

Para entendermos os desafios que encadeiam a investigação, faremos menção 

às metodologias empregadas para a realização do presente trabalho. Foi utilizada 

uma pesquisa qualitativa bibliográfica que resultou em uma pesquisa de campo, e 

um estudo de caso na Unidade Escolar Monsenhor Lopes, localizada na cidade de 

Ipiranga do Piauí. 

Utilizamos como fonte para a coleta de dados, entrevistas realizadas com a 

coordenadora e com a monitora do programa “Mais educação”. De início, houve uma 

semana de observação na escola e, em seguida, foram aplicadas as entrevistas, 
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visando compreender como se dá o trabalho pedagógico da escola e se a mesma 

promove com eficácia as atividades voltadas para as questões afetivas. 

Os pressupostos teóricos que fundamentam o presente trabalho são postulados 

nas obras de Paulo Freire (1996), João Roberto de Araújo (2013), Celso Antunes 

(2006), Daniel Goleman (2001), Peter Salovey & Jonh Mayer (1999), Juan Casassus 

(2009) e Edgar Morin (2006). 

O interesse em abordar a temática da inteligência emocional e o relato da sua 

aplicação na prática pedagógica surgiu a partir das experiências de estágio 

supervisionado que, ao nos colocar em contato direto com os alunos, nos fez 

adentrar no mundo interior das crianças, desconhecido pelos professores, o território 

escuro das emoções. 

O desenvolvimento de competências e habilidades nas escolas está diretamente 

relacionado à inteligência emocional e pode ajudar a concretizar a visão de tornar o 

ambiente escolar um lugar de encontros e descobertas, onde se resgate a 

sensibilidade afetiva, de olhares fecundos, de mãos que enlaçam a comunhão, de 

escutas solidárias, de bocas que dialogam e prova o verdadeiro sabor do 

conhecimento artístico, cultural e socioeducativo, ao fazer da nossa inteligência 

emocional o palco da vida. 

O presente trabalho de pesquisa considera importante apresentar à comunidade 

acadêmica experiências que sirvam como estratégias eficazes de ensino para a 

equipe escolar. Desse modo, poder-se-á encontrar o “caminho das pedras” para se 

ensinar as crianças, desde a educação infantil, a se relacionarem, a entenderem os 

sentimentos uns dos outros, a controlarem seus próprios comportamentos, 

promovendo, dessa forma, um clima de paz organizacional bem como a melhoria da 

qualidade do processo ensino aprendizagem. 

Diante do exposto e para a sua elucidação, a apresentação do trabalho está 

estruturado da seguinte forma: O capítulo 1 fará uma revisão da literatura disponível 

sobre o tema, discutindo o conceito de inteligência emocional e a sua aplicação no 

espaço escolar. No capítulo 2 descrevermos os procedimentos metodológicos 

utilizados a realização da presente pesquisa. No capítulo 3 apresentaremos o 

Projeto “Liga Pela Paz”, sua fundamentação teórica e sua metodologia de 

funcionamento e por fim promoveremos uma análise e discussão dos resultados 

obtidos por meio da pesquisa. 
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CAPÍTULO 1: DA PEDAGOGIA DO AFETO Á INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

 

    O modo como concebemos a educação e o seu alcance na vida do indivíduo 

influencia os objetivos assumidos pela atuação pedagógica dos docentes. Se o seu 

papel é tão somente o de transmitir e avaliar conhecimentos, não há porque 

imaginar que o professor deva também pretender influenciar o desenvolvimento 

emocional de seus alunos. Quando, todavia, o professor é compreendido como 

educador, o alcance de sua ação sobre o educando se amplia significativamente. É 

necessário, portanto, sistematizar as concepções prevalentes sobre a atuação 

docente na educação brasileira contemporânea, de modo a verificar se a proposta 

de incrementar, nas escolas, a inteligência emocional dos estudantes, encontra no 

Brasil, um ambiente propício ou adverso. 

      A franca maioria dos nossos educadores, em nossos dias, reconhece que a 

escola não é apenas uma agência transformadora de conhecimento. A educação é 

um processo de mudança integral do indivíduo na sociedade. Neste sentido, 

considera-se que é missão da escola proporcionar condições para o 

desenvolvimento do educando. Este reconhecimento torna imperioso o 

estabelecimento de uma escola em que os alunos sejam valorizados e integrados ao 

saber escolar, uma escola na qual, partindo-se da prática sociocultural do aluno, 

seus problemas, interesses e experiências vividas sejam identificados e levados em 

consideração pelo professor. 

Os grandes autores da pedagogia brasileira reivindicam uma escola que 

ensine o educando a aprender a conhecer, a viver e a ser, na qual seus saberes, 

somados aos conhecimentos do professor, completem o saber escolar elaborado; 

onde os direitos e deveres sejam respeitados e em que não haja discriminação. Uma 

escola que tenha compromisso com a formação do educando, na qual os 

professores sejam mediadores, não se limitando a tão somente transmitir seus 

conhecimentos. Uma escola em que os educadores sejam facilitadores no processo 

de ensino aprendizagem mostrando aos alunos o caminho e permitindo que eles 

mesmos sejam os protagonistas dessa construção do próprio conhecimento. 

Os educadores, em nosso país, então convencidos de que precisamos de 

professores qualificados, inovadores, críticos e transformadores de mentalidades e 

atitudes, profissionais capazes de desempenhar suas funções pedagógicas e 

também de contribuir para que seus alunos possam se tornar cada vez mais 
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pessoas de caráter, equilibradas e íntegras, capazes de interagir com as outras 

pessoas de forma hábil e harmoniosa.  

A formação do sujeito não é um quebra-cabeça com recortes definidos. Ela 

depende da concepção que cada profissional tem sobre a criança, homem, 

sociedade, educação, escola, conteúdo e currículo. Em nosso meio educacional, 

tem sido defendida como imperativa a necessidade de se quebrar o paradigma que 

valoriza somente o aspecto intelectual, neutralizando os aspectos emocionais e 

sociais. Paulo Freire, por exemplo, (1990, p.145), defendeu que a educação, em sua 

integridade, precisa estar associada aos aspectos humanos. A este respeito, afirmou 

“Como prática intricadamente humana jamais pude entender a educação como 

experiência fria, sem alma em que os sentimentos e emoções, os desejos, os 

sonhos devessem ser oprimidos por uma série de ditadura reacionalista”.  

Diferentes autores, entre eles psicólogos, pedagogos, antropólogos e 

sociólogos nos ofereceram um leque de informações e questionamentos, e, 

sobretudo, nos instigaram a investigar com mais curiosidade a importância de 

conhecermos e administrarmos nossas próprias emoções, para que possamos 

desenvolver habilidades e competências por meio da educação.  

A tarefa de implementar um processo através do qual o sujeito possa 

compreender suas emoções representa um desafio para o professor, pois trabalhar 

com a alfabetização emocional significa valorizar a forma como a criança expressa 

seus próprios sentimentos, se colocando no lugar dela. Isto corresponde a cumprir 

verdadeiramente o papel de orientador, de facilitador do processo ensino-

aprendizagem, de modo a deixar os alunos motivados, envolvidos pelo prazer em 

aprender, trabalhando conteúdos de maneira interdisciplinar e com propostas 

voltadas para a aquisição de competências emocionais e sociais. Assim, 

 

“Cabe ao professor encontrar meios para despertar no aluno o desejo de 
estar na escola e na aula. É do professor a tarefa de aumentar a 
curiosidade do aluno, trazendo para as aulas assuntos que despertem seu 
interesse e que o motivem para a aprendizagem”. (PELLISSON, 2011, p. 
310) 

 

O autor citado nos permite compreender que podemos melhor aquilatar o 

processo do aprender colocando-nos no lugar da criança, permitindo que a 

criatividade e a imaginação aflorem através da interdisciplinaridade. A 
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intersubjetividade se mostra por meio do afeto e da alegria de poder liberar o que 

cada sujeito (criança) traz consigo mesmo e descobre com o outro. 

 

1.1 Da educação dos sentidos á pedagogia do afeto 

 

Muito se tem discutido a respeito da importância que as emoções possuem 

em nossas vidas, e sobre como elas exercem um papel determinante nas relações 

sociais dentro e fora da escola. Aprender a lidar com as emoções é um desafio para 

a educação. É preciso saber como lidar com o medo, a raiva, a inveja, a ansiedade e 

desfrutar de um equilíbrio racional diante do que sentimos, pois como dizia o filósofo 

Aristóteles (apud GOLEMAN,1995, p. 09), “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 da maneira certa – não é fácil”. 

Existe, na atualidade, uma série de estudos e de práticas voltadas para a 

realização do importante objetivo de promover uma educação que contemple 

também as emoções. Autores diversos, no mundo inteiro, têm se proposto a 

investigar esta questão e a pensar, implementar e avaliar estratégias pedagógicas 

realmente capazes de transformar suas intenções em realidade prática. Embora 

autores diferentes proponham nomes diferentes para o conceito com que trabalham, 

tais como “inteligência relacional”, “competência emocional” e inteligência 

“intrapessoal e interpessoal”, o termo mais conhecido e utilizado nesta seara é 

“inteligência emocional”, que, segundo seus proponentes, envolve: 

 

“(...) a capacidade de perceber acuradamente, de avaliar e de expressar 
emoções, a capacidade de perceber e/ou gerar sentimentos quando eles 
facilitam o pensamento; a capacidade de controlar emoções para promover 
o crescimento emocional e intelectual”. (SALOVEY; MAYER, 1999, p. 23) 

  

Antes que o conceito de inteligência emocional chegasse ao Brasil, os autores 

mais influentes na Pedagogia brasileira tentavam, por diferentes caminhos, ressaltar 

a importância das emoções para a aprendizagem e a melhoria do vínculo professor-

aluno. O mais comum era defender o que passou a ser conhecido como “a 

pedagogia do afeto”. Um dos expoentes dessa corrente é o educador Rubem Alves, 

que parte do conceito de “sentidos” para tematizar sua visão de uma pedagogia que 

esteja sempre atenta à necessidade das pessoas de primeiro perceber e 

experimentar o mundo, para, depois, interpretá-lo e compreendê-lo. 
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Para Rubem Alves, os sentidos, na sua condição natural, atendem apenas às 

necessidades básicas de sobrevivência dos seres humanos. Eles precisam sair de 

sua forma grotesca e ser reconstruídos como instrumento da consciência, ou seja, 

da autoanálise. Assim, à medida que vai se desenvolvendo, o indivíduo expressa o 

desejo de conhecer o mundo em sua forma real. 

Para que se possa compreender bem o que Rubem Alves entende por 

“pedagogia do afeto”, é necessário conhecer a origem etimológica da palavra 

afetividade. Segundo a Wikipédia o termo “afeição” vem da expressão “afeto”, que 

significa apego a alguma coisa ou alguém, que acaba gerando carinho, confiança, 

podendo ser classificado como um sentimento que gera autoestima, motivação, 

confiança. 

  Antunes, 2006 nos faz entender que, dentre os instrumentos necessárias 

para se construir uma relação afetiva significativa, o amor deve ser a mola mestra da 

engrenagem, pois ele é o sentimento universal que aproxima os seres humanos, que 

compreende; é aquilo que dialoga que torna o indivíduo mais humano, mais 

fraternal. Parafraseado o que o apóstolo Paulo escreveu na Bíblia “ainda que falasse 

a língua dos homens e dos anjos sem amor nada teria sentido, pois ele tudo sofre, 

tudo crê, tudo suporta, tudo espera” (1Coríntios 13;1). Convém ressaltar, pois, que o 

ensino precisa se dar através de uma prática que envolva compromisso e amor ao 

que se faz, sem que as pessoas se deixem levar pelos conflitos que existem ou que 

venham a existir.  

A Professora Anne Almeida (2000, p.22), afirma que “o ato de criar permite 

uma Pedagogia do Afeto na escola. Permite um ato de amor, de afetividade cujo 

território é o dos sentimentos, das paixões, das emoções, por onde transitam medos, 

sofrimentos, interesses e alegrias”.  

Para a autora da presente monografia, a relevância de tais concepções para a 

formação e atuação profissional dos pedagogos revelou-se significativamente 

através do estágio em Educação no ensino fundamental. Para os futuros formandos, 

Este estágio representa a possibilidade de estabelecer uma relação entre a teoria e 

a prática, bem como a oportunidade de conhecer e analisar, por meio de uma 

observação crítica e reflexiva, a atuação do profissional em sua ação pedagógica. O 

destacado educador brasileiro Paulo Freire defende esse processo dizendo o 

seguinte: 
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“O ato de educar não é uma doação de conhecimento do professor aos 
educandos nem transmissão de ideias, mesmo que estas sejam 
consideradas muito boas. Ao contrário, é uma contribuição "no processo de 
humanização". Processo este de fundamental papel no exercício de 
educador que acredita na construção de saberes e de conhecimentos para 
o desenvolvimento humano, e que para isso se torna um instrumento de 
cooperação para o crescimento dos seus educandos, levando-os a criar 
seus próprios conceitos e conhecimento”. (FREIRE, 1990, p.24) 

 

Segundo o autor, a grande relevância para o sucesso no desenvolvimento do 

educando está na desconstrução dessa visão limitada que neutraliza as 

potencialidades das crianças, e o nosso dever é valorizar o que elas já aprenderam 

em seus avanços, e trabalhar suas dificuldades, sabendo que seus equívocos são 

erros construtivos. Acreditamos que a aquisição do conhecimento é um processo 

interpretativo, em que os autores não são os professores que ensinam, e sim as 

crianças que constroem e reconstroem seu universo dinâmico da aprendizagem. No 

entender de Juciara Rojas: 

 

“(...) a pedagogia do afeto defende uma relação educativa que pressupõe o 
conhecimento de sentimentos próprios e alheios, que requer do educador a 
disponibilidade corporal e o envolvimento afetivo e também, cognitivo que 
engloba todo o processo de criatividade e que envolve o sujeito-ser-
criança”. (ROJAS, 2002, p.5)  

 

Por estas razões, a formação lúdica interdisciplinar que deve ser praticada 

pelos educadores se assenta em propostas que valoriza a criatividade, o cultivo da 

sensibilidade, a busca da afetividade, a nutrição da alma, proporcionando aos 

futuros educadores vivências lúdicas, experiências corporais que se utilizam da ação 

do pensamento e da linguagem. Neste sentido, Santin nos ajuda a entender que: 

 

Ao sentir que as vivências lúdicas podem resgatar a sensibilidade, até então 
adormecida, ao perceber-se vivo e pulsante, o professor/aprendiz faz brotar 
o inesperado, o novo e deixa cair por terra que a lógica da racionalidade 
extingue o calor das paixões, que a matemática substitui a arte e que o 
humano dá lugar ao técnico, permitindo o construir alicerçado no afeto, no 

poder fazer, sentir e viver. (SANTIN apud ROJAS 1990, p. 15) 

        

Em suma, deve-se trabalhar a criança, tomando-se como ponto de partida o 

reconhecimento de que esta é um ser com características únicas e que precisa de 

estímulos para o seu crescimento e desenvolvimento, de forma a possibilitar-lhes 

fatores fundamentais como a criatividade, a capacidade inventiva, a iniciativa e, 



19 
 

acima de tudo, o desenvolvimento de um senso crítico, objetivando o favorecimento 

da aprendizagem emocional infantil. 

           A educação dos sentidos é, portanto a capacidade de compreendermos 

nossos próprios sentimentos e de agir sobre eles por meio da razão. É a busca do 

equilíbrio entre a razão e a emoção. Algo semelhante pode ser dito em relação à 

inteligência emocional, se a compreendermos como sendo o desejo de conquistar a 

plenitude racional sobre as nossas emoções. 

A tarefa de implementar um processo através do qual o sujeito possa 

compreender suas emoções representa um desafio para o professor, pois trabalhar 

com a alfabetização emocional significa valorizar a forma como a criança expressa 

seus próprios sentimentos, se colocando no lugar dela. Isto corresponde a cumprir 

verdadeiramente o papel de orientador, de facilitador do processo ensino-

aprendizagem, de modo a deixar os alunos motivados, envolvidos pelo prazer em 

aprender, trabalhando conteúdos de maneira interdisciplinar e com propostas 

voltadas para a aquisição de competências emocionais e sociais. Assim, 

 

“Cabe ao professor encontrar meios para despertar no aluno o desejo de 
estar na escola e na aula. É do professor a tarefa de aumentar a 
curiosidade do aluno, trazendo para as aulas assuntos que despertem seu 
interesse e que o motivem para a aprendizagem”. (PELLISSON, 2011 p. 
310). 

 

O autor citado nos permite compreender que podemos melhor aquilatar o 

processo do aprender colocando-nos no lugar da criança, permitindo que a 

criatividade e a imaginação aflorem através da interdisciplinaridade. A 

intersubjetividade se mostra por meio do afeto e da alegria de poder liberar o que 

cada sujeito (criança) traz consigo mesmo e descobre com o outro. 

Todas estas considerações acima elencadas justificam como imprescindível a 

difusão, entre os professores brasileiros, do conceito de inteligência emocional. Essa 

carência faz-se ainda maior pela incontornável busca de um fundamento sólido para 

as práticas pedagógicas no campo da educação das emoções. Somente 

encontrando-o poderemos ir além das boas intenções jamais concretizadas que, 

desafortunadamente, são abundantes na educação brasileira. 

A compreensão exata do conceito de inteligência emociona, todavia, exige o 

conhecimento prévio de estudos a respeito de sua origem, do desenvolvimento 

histórico do conceito, das aplicações da inteligência emocional no âmbito 
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educacional e dos meios para avaliá-lo. Uma longa trajetória de pesquisas cientificas 

comprova a importância dos sentimentos no desenvolvimento integral do ser 

humano, nos âmbitos cognitivo, psicológico, social e cultural. 

 

1.2  Inteligência emocional e Alfabetização emocional 

 

Já há algum tempo, reconhecemos que aprender é desconstruir e reconstruir 

conhecimentos adquiridos, que a aprendizagem se faz fazendo, dando asas à 

liberdade de conhecer o novo, de aceitar o velho e transformar no resultado do que 

nós somos hoje. A renovação de uma educação pautada no real e concreta para a 

nossa vida, esse é o resultado daquilo que aprendemos dentro e fora da sala de 

aula, no universo do conhecimento que faz acontecer em todo o tempo e lugar, 

compartilhando, somando e multiplicando saberes. 

Todavia existe uma grande lacuna na educação, pois ainda não preparamos 

as crianças e os jovens para compreender as emoções e para saber lidar com elas. 

O desenvolvimento emocional ainda é uma deficiência na família, na escola e na 

sociedade. A proposta da alfabetização emocional, portanto, é um processo 

sistemático e consciente que promove intervenções e oferece um currículo 

interdisciplinar desenvolvido dentro da escola e que terá inevitavelmente reflexos no 

âmbito social. 

A realidade mostra que temos um grande déficit em termos de 

desenvolvimento emocional na escola, na família e em sociedade. Este é um 

problema universal, que afeta ricos e pobres, brancos e negros, nas mais diversas 

classes sociais e grupos étnicos. O preço deste analfabetismo emocional remete ao 

alto índice de fracasso escolar, problemas sociais, depressões, delinquências, 

vícios, desempregos, violência e suicídios, em suma, a tudo o que podemos chamar 

de “mal-estar emocional”.  

Educar as emoções significa criar mecanismos didáticos e pedagógicos que 

alcancem as escolas de modo a educá-las do ponto de vista afetivo, isto é, 

capacitando-as a compreender a necessidade de desenvolvermos nos alunos a 

inteligência emocional e oferecendo-lhes os meios para alcançar tal objetivo. A 

educação emocional deve ser entendida como um processo contínuo e permanente. 

Este processo deve ter como objetivo principal o desenvolvimento de habilidades e 

competências, instrumentalizando os educandos para viver plenamente consigo 
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mesmos e com a sociedade. Este trabalho pode colher bons frutos, tais como a 

melhoria do clima emocional na escola, a redução da violência e a melhoria dos 

índices de aprendizagem. 

O autor João Roberto de Araújo define educação emocional como: 

 

O processo educativo, contínuo e permanente, que busca desenvolver as 
competências emocionais como base essencial do desenvolvimento 
humano, com o objetivo de capacitá-lo para a vida e com a finalidade de 
aumentar o bem-estar pessoal e social. (BISQUERA apud ARAÚJO 2013, 
p.213). 
 

Nesse sentido, as competências básicas para a vida deveriam estar 

presentes na prática educativa, não de forma ocasional, como às vezes se dá, mas 

de maneira intencional, planificada, sistemática e efetiva.  

Educar as pessoas de maneira integral, ajudando-as a aprender de modo 

competente e a desenvolver uma personalidade harmoniosa parece ser o mais 

ambicioso e comum alento pedagógico – mas será este um objetivo factível? Em 

outras palavras: É possível ensinar as emoções? Será que conhecemos os 

processos que envolvem nossa estrutura afetiva? Estamos capacitados a ensinar 

aos nossos alunos um modo inteligente de se relacionarem com as próprias 

emoções e com as das demais pessoas? 

A resposta a este questionamento começou a parecer promissora, para o 

grande público, a partir do ano de 1995, quando o psicólogo americano Daniel 

Goleman lançou um livro que se tornou um campeão de vendas em todo o mundo. 

Nele, em linguagem atraente e acessível, este autor soube condensar um grande 

número de experimentos e de pesquisas realizadas por estudiosos importantes, 

como Howard Gardner, Peter Salovey, Robert Sternberg e Joseph LeDoux. 

Conjugando tais estudos com situações práticas e quotidianas, Goleman conseguiu 

fazer com que um número imenso de psicólogos e de pedagogos se interessasse 

pelo conceito de inteligência emocional e pela possibilidade de aperfeiçoar nas 

pessoas tal aptidão. Como ingredientes ativos necessários para desenvolver com 

eficiência as aptidões emocionais fundamentais à vida estão, segundo ele, os 

seguintes: a autoconsciência, a capacidade de identificar, expressar e controlar 

sentimentos, o controle de impulsos que permite ao indivíduo diferenciar entre 

sentimentos e ações, o processo de aprender a tomar decisões. 
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Referindo-se à explosão inédita de estudos científicos sobre a emoção 

ocorridos a partir das últimas décadas do Século XX (e que continua fortemente na 

atualidade), o autor de Inteligência Emocional afirma que: 

 

Tive de esperar que a pesquisa científica ficasse suficientemente completa 
para escrever este livro. Estas intuições vêm com um certo atraso, em 
grande parte porque o lugar dos sentimentos na vida mental foi, ao longo 
dos anos, surpreendentemente desprezado pela pesquisa, fazendo das 
emoções um continente pouco explorado pela psicologia científica. Essa 
lacuna propiciou uma enxurrada de livros de autoajuda, conselhos bem 
intencionados baseados, na melhor das hipóteses, em opiniões clínicas 
como pouca ou nenhuma base científica. Agora a ciência pode finalmente 
abordar com autoridade essas questões urgentes e desafiadoras da psique, 
no que ela tem de mais irracional, para mapear com alguma precisão o 
coração humano. (GOLEMAN, 1995. p.11-12) 

 

Embora Goleman tenha sido o grande divulgador da inteligência emocional, o 

conceito foi proposto por Jonh D. Mayer e Peter Salovey, que propuseram ao mundo 

da psicologia, uma nova maneira de pensar a relação entre inteligência e emoção. 

Desde o século XVII tem sido reconhecida uma influente divisão da mente em 

três partes: 

1. Cognição (ou pensamento); 

2. Afeto (que inclui emoção); 

3. Motivação. 

A esfera cognitiva engloba funções como a memória, o raciocínio, o 

julgamento e o pensamento abstrato humanos. A inteligência geralmente é usada 

por psicólogos (e por aqueles que os antecederam) para caracterizar com que 

eficiência a esfera cognitiva funciona. Dentro desta concepção, as emoções 

pertencem à segunda esfera do funcionamento mental, chamada de afetiva, que 

inclui as emoções em si, humor, as apreciações e outras sensações, inclusive fadiga 

ou energia. A motivação seria uma terceira esfera da personalidade, que se refere a 

instintos biológicos ou ao comportamento de procura de um objetivo, adquirido 

através do aprendizado.  

A pesquisa da motivação tem sido secundária, quando comparada à série de 

estudos realizados no campo da psicologia sobre a cognição e sobre o afeto. Na 

realidade, os psicólogos tem se dedicado a estudar a interação mútua de 

sentimentos e pensamentos, deixando à sombra a questão da motivação. 

Sabe-se que a emoção afeta o pensamento de muitas maneiras – mas não 

necessariamente em maneiras que tornariam uma pessoa mais inteligente. Por 
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exemplo, as pesquisas indicam que o humor em geral afeta o julgamento das 

pessoas: quem tem bom humor acredita ser mais saudável do que os outros, que a 

economia está melhorando e que Paris é um exemplo mais típico de cidade do que 

Calcutá. As pessoas de mau humor tendem a pensar que são mais doentes do que 

as outras, que a economia está piorando e que Calcutá exemplifica de maneira 

bastante precisa a condição urbana dos dias de hoje (Mayer e Salovey, 1998, p. 17). 

A proposição do conceito de inteligência emocional representa uma mudança 

de paradigma no que diz respeito às relações possíveis existentes entre a razão e a 

emoção, que passam de fiéis adversárias a adversárias eventuais e colaboradores 

frequentes: 

 

(...) emoção e inteligência têm muitas vezes sido vistas como adversárias, 
sendo as emoções consideradas uma força intrinsecamente irracional e 
desagregadora. Por exemplo, a ideia de que a mente é assaltada por 
experiências emocionais intensas – embora verdadeira em alguns casos – 
enfatizam como as emoções desagregam o pensamento. Em muitas 
circunstâncias, entretanto, rações emocionais extremas promovem a 
inteligência ao interromper o processo em andamento e voltar a atenção para 
o que pode ser importante. Neste sentido, elas priorizam a cognição. 
Consideramos emoções de todo tipo uma contribuição potencial para o 
pensamento e não um elemento desagregador dele. 

 

Os pressupostos da proposta de Mayer e Salovey repousam sobre uma série 

de estudos de caso, pesquisas e testes formulados por neurocientistas de renome 

internacional, como Joseph LeDoux e Antônio Damásio, que têm se ocupado em 

estudar, as relações entre a razão e a emoção necessárias para o bom 

funcionamento cerebral e o bom relacionamento social dos indivíduos. A descrição 

destas pesquisas ultrapassa os objetivos e os limites deste trabalho. 

Considerando o conceito de desenvolvimento emocional como uma 

contribuição potencial para a construção do pensamento racional, podemos afirmar 

que as emoções transmitem conhecimento sobre o relacionamento de uma pessoa 

consigo mesmo e com o mundo social. Mayer e Salovey buscaram identificar e 

relacionar os processos que o desenvolvimento da inteligência emocional percorre 

para chegar ao seu real objetivo, que é o controle consciente e reflexivo das 

emoções com relação ao uso do conhecimento intelectual. 

 Além dessas capacidades relativamente simples de perceber, avaliar e 

expressar emoções, a inteligência emocional também diz respeito ao controle 

consciente e reflexivo da emoção. Isso quer dizer que a inteligência corresponde à 
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capacidade que o raciocínio tem de reconhecer as emoções, de identificar por si 

próprio os estados emocionais e de expressar necessidades através das emoções. 

Mayer e Salovey (e os autores por eles trabalhados) nos permitem 

compreender que é que a emoção facilita o ato de pensar. A emoção molda e 

aprimora o pensamento, a capacidade de administrar os sentimentos. À medida que 

a pessoa vai amadurecendo, vai compreendendo melhor como empregá-la ao 

conhecimento emocional em diversas situações, vai aprendendo o que cada 

sentimento representa em termos de relacionamento, aprimorando-se, assim, 

gradativamente, conforme o seu nível de desenvolvimento ao longo da vida. 

Segundo Daniel Goleman, o paradigma da inteligência emocional é baseado 

na harmoniosa inter-relação entre mente e coração, entre a razão e a emoção. Mas 

como poderemos, nas escolas, desenvolver o ambicioso projeto de ensinar pessoas 

a estabelecer, desde cedo, esta relação harmoniosa entre seus pensamentos e seus 

sentimentos? O que poderemos aprender e ensinar, de alguma forma, através dos 

sentimentos? A resposta a questões como essa ainda não pode ser alcançada de 

forma conclusiva, mas certamente seu ponto de partida consiste no estudo de 

programas especialmente desenvolvidos com esse objetivo, bem como no 

acompanhamento de sua aplicação nas escolas. Por esta razão, buscaremos 

apresentar, nesta monografia, um programa deste tipo desenvolvido na vizinha 

cidade de Ipiranga do Piauí. 
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CAPITULO 2 – METODOLOGIA: NA TRILHA DA PESQUISA 

 

Antes que a pesquisa fosse iniciada, foi feito um planejamento, no qual foram 

descritas as etapas que deveriam ser cumpridas a fim de se garantir o alcance dos 

objetivos propostos por esta investigação.  A princípio foi estudado diversos autores 

cuja obra discute ou estuda temas e práticas relativas à educação dos sentimentos. 

Em um segundo momento, foram traçadas estratégias para o desenvolvimento da 

pesquisa, que se baseou em observação e aplicação de entrevistas. 

De início realizou-se uma semana de observação na escola e aplicação de 

entrevistas com questões sobre a temática, analisando os objetivos, as estratégias, 

os critérios de avaliação. Foram observadas as turmas dos alunos que participavam 

das oficinas de educação emocional e social com o objetivo de colher informações 

concretas, fatos reais que comprovassem a importância de se desenvolver 

habilidades e competências por meio do equilíbrio emocional sobre a o intelectual 

além de fazer a observação e relação entre a teoria e a prática educativa voltada 

para educação emocional e social em sala de aula. Para enfrentarmos com sucesso 

os desafios que encandeiam a investigação do tema proposto foi-nos importante 

utilizarmos diversas fontes de pesquisa, tais como entrevistas e coletas de dados, 

além de um levantamento bibliográfico. O exame aprofundado da bibliografia tornou 

possível conhecer teóricos que nos ajudaram a ampliar e melhor compreender a 

fundamentação e o respaldo das práticas por nós observadas e analisadas. 

Apresentaremos todo o percurso metodológico para a realização da 

pesquisa, mostrando o cenário onde ela se deu, seus interlocutores, os instrumentos 

e técnicas empregadas, dentre outras informações. De início, todavia, convém 

estabelecer com clareza a natureza e a metodologia características do estudo aqui 

empreendido. 

 

2.1 A pesquisa 

 

A capacidade humana de reflexão, a busca pelo conhecimento faz de um 

educador, um cientista. A pesquisa entendida como um processo investigativo, por 

sua vez, deve assumir um caráter formativo nos cursos de formação de professores, 

pois coloca o professor como sujeito crítico e criativo de sua formação. 
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De acordo com Gil, (2002, p.17), pode-se definir pesquisa como um 

“procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas 

aos problemas que são propostos”. Esta atividade nos possibilita assumirmos a 

postura de pesquisadores, no processo de investigação da nossa própria prática de 

formação profissional. 

Os saberes docentes envolvem desde a formação inicial até a formação 

profissional dos docentes, nos âmbitos pessoal e social, e capacitam os pedagogos 

para o mercado de trabalho, como profissionais qualificados, cidadãos críticos e 

reflexivos, conscientes do seu papel de educadores, facilitadores do ensino-

aprendizagem, no exercício pleno de sua função.  

A pesquisa que embasa o presente Trabalho de Conclusão de Curso é de 

natureza qualitativa, do tipo bibliográfica e de campo e foi realizada em diversas 

fases, nas quais foram utilizados métodos que fossem propícios ao local escolhido.  

 

2.2 Método científico 

 

De acordo com Soares (2003, p.14) “por método pode-se entender um 

conjunto de processos mediante os quais se torna possível chegar ao 

conhecimento de algo, o mesmo depende do objeto de pesquisa, do problema ao 

qual se propõe resolver e do objetivo da pesquisa”. 

 

1. Pesquisa qualitativa 

 

 A pesquisa qualitativa é um processo dinâmico de múltiplos significados, 

com enfoque interpretativo. A opção pela pesquisa qualitativa se deve ao fato de 

que ela era a que se adequava aos propósitos desse estudo, pois. 

 

Na pesquisa qualitativa a preocupação do pesquisador não é com a 
representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com o 
aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, 
de uma instituição, de uma trajetória, etc. (GOLDENBERG, 2009, p.14).  

 

Assim sendo, percebe-se que, por meio de tal pesquisa, os fatos são 

interpretados e se estabelece uma maior aproximação entre o pesquisador e o 

objeto a ser estudado. A partir deste ponto de contato chega-se a um 
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determinado resultado, que, posteriormente, permitirá interpretar a realidade com 

um olhar cientifico. Todavia, essa interpretação só pode ser feita a partir desta 

aproximação, pois o material coletado será articulado com a fundamentação 

teórica, permitindo a ligação dos dados observados com a prática. 

 

2. Pesquisa bibliográfica 

 

De acordo com Gil (2002, p.44) “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida 

com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos”. Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de 

trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de 

fontes bibliográficas. A pesquisa bibliográfica consiste, pois, em um item 

fundamental, posto que através dela pode-se analisar a qualidade e a atualidade 

das obras que possam vir a fundamentar a pesquisa em si. Dessa forma, 

A pesquisa bibliográfica abrange toda bibliografia já tornada publica em 
relação ao tema de estudo [...] Sua finalidade é colocar o pesquisador em 
contato direto com tudo que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado 
assunto [...] Dessa forma a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do 
que já foi dito e ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um 
tema sob novo enfoque ou abordagem chegando a conclusões inovadoras. 
(LAKATOS, 2010, p.166) 

 

Em nossa pesquisa bibliográfica encontramos, nos teóricos estudados, 

os fundamentos para a tessitura do texto deste trabalho e mais que isto: a 

fundamentação e operacionalização dos conceitos dos quais dependem as 

práticas pedagógicas discutidas. 

 

3. A pesquisa de campo 

 

Quando, através de observações e entrevistas, saímos do mundo teórico 

e filosófico das idéias e adentramos no universo prático da realidade pesquisada, 

podemos dizer que desenvolvemos uma pesquisa de campo, pois, 

 

Tipicamente, o estudo de campo focaliza uma comunidade, que não é 
necessariamente geográfica, já que pode ser uma comunidade de trabalho, 
de estudo, de lazer ou voltada para qualquer outra atividade humana. 
Basicamente, a pesquisa é desenvolvida por meio da observação direta das 
atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar 
suas explicações e interpretações do que ocorre no grupo. (GIL, 2002, 
p.53). 
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O campo por nós escolhido foi a Unidade Escolar Monsenhor Lopes, na 

cidade de Ipiranga do Piauí. Este campo representa, portanto, o local em que 

encontramos o cenário que serviu de base para o levantamento das informações 

que coletamos com o intuito de esclarecer as questões que nos propusemos a 

responder no nosso estudo. Tais informações foram obtidas por meio de 

instrumentos específicos: a observação e o questionário. 

 

4. Estudo de caso 

 

Didaticamente falando, o estudo de caso é a descrição da realidade, sua 

análise e interpretação, feitas com a finalidade de subsidiar a tomada de decisão. È 

a apresentação de um conjunto de dados obtidos através de observação pessoal, 

por meio de comparação de temáticas, bem como do papel desempenhado por 

determinada organização, grupo, ou projeto. O estudo de caso é a compreensão de 

um fenômeno através da descrição e análise qualitativa das experiências 

vivenciadas no meio social. 

A importância do método do estudo de caso reside no fato de ser uma 

investigação, uma descrição de um objeto de pesquisa que recolhe um número 

considerável de informações sobre o caso particular escolhido. Ele permite integrar a 

teoria à prática. Utilizando a definição de Erskine et al (1981), 

 

(...) Um caso é a descrição de uma situação administrativa recente, 
comumente envolvendo uma decisão ou um problema. Ele é normalmente 
escrito sobre o ponto de vista daquele que está envolvido com a decisão e 
permite aos estudantes acompanhar os passos de quem tomou a decisão e 
analisar o processo, decidindo se o analisaria sob enfoques diferentes ou se 
enveredaria por outros caminhos no processo de tomada de decisão. (p.10) 

 

5. Sujeitos da pesquisa 

 

Em sentido lato, os sujeitos do presente estudo de caso são todos os educadores 

e alunos que tomam parte do projeto ““Liga pela Paz”” na Unidade Escolar 

Monsenhor Lopes. Em sentido estrito, e por razões práticas, os sujeitos 

considerados serão: 
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1.  Aqueles acompanhados pela autora deste relato durante a semana em que 

atuou como observadora, e 

2. A coordenadora do programa “Mais educação” da escola, e a monitora da 

oficina de educação emocional e social do colégio, que foram entrevistadas 

pela responsável por esta monografia. 

Para obter informações concretas que sustentassem a pesquisa foram, 

portanto, aplicadas duas entrevistas estruturadas junto aos sujeitos envolvidos no 

projeto “Liga pela Paz”. A escolha da coordenadora e da monitora deveu-se ao 

fato de serem elas as representantes e responsáveis pelas atividades focalizadas 

nessa pesquisa, além de grandes conhecedoras de todo o processo dentro e fora 

da sala de aula. 

 

 

2.3 Instrumentos da coleta de dados 

 

3. Observação 

A técnica escolhida para a realização da pesquisa foi a observação. 

Segundo Gil (2002), este é um procedimento fundamental para a construção de 

hipóteses. Nossa proposta consistiu em possibilitar a realização de uma 

investigação focada, mediante um olhar clinico que nos permitisse discernir, 

compreender e registrar os dados encontrados. Esta observação possibilitou o 

acesso direto à informação e ajudou-nos a delimitar a pesquisa. Os registros 

foram feitos de imediato em um caderno. Posteriormente, passou-se à etapa de 

fazer o relatório, interpretando e compreendendo o objeto de estudo pela 

caracterização do envolvimento presente. 

 

4. Entrevistas 

 

Realizamos entrevistas orientadas por pautas relacionadas ao tema, com 

um roteiro de perguntas abertas que possibilitaram a obtenção de respostas 

claras e objetivas. O objetivo era o de conhecer a visão dos sujeitos diretamente 

envolvidos com o tema.  

Nas perguntas dirigidas à coordenadora do programa “Mais educação” 

buscou-se conhecer a origem do mesmo, suas fundamentações teóricas, os 
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critérios de seleção e participação, se há formação dos monitores, os objetivos, 

as razões da escolha desse projeto de educação emocional e social e como se 

dá a avaliação desse projeto. 

 Na entrevista direcionada à monitora da oficina, procurou-se saber o 

perfil dos participantes, o diagnóstico da realidade dos alunos, o grau de 

receptividade deles e de suas famílias ao programa, se existe integração dos 

monitores como os demais professores, qual o impacto deste programa na vida 

dos alunos, dos familiares, da escola e da sociedade.  

 

5. Análise de conteúdos 

 

Para garantir o bom êxito deste empreendimento, se fez necessário realizar 

uma analise de conteúdos, pois este é o processo por meio do qual “podemos 

caminhar na descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos indo além 

das aparências do que está sendo comunicado” (GOMES, 2010 p.84). A análise e 

discussão dos dados obtidos foram realizadas mediante um processo sistemático 

que incluiu tanto as entrevistas feitas como os dados coletados na pesquisa, 

estabelecendo uma interligação entre ambos. 

Para a organização dos dados coletados, os mesmos foram divididos em 

eixos categoriais. Isto permitiu analisá-los e interpretá-los com mais consistência e 

clareza. Desta forma, os dados foram analisados dentro de grupos que tinham como 

critério de composição a semelhança dos conteúdos. 
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CAPITULO 3 – DA TEORIA PARA A PRÁTICA 

 

Esse capítulo apresenta a descrição do projeto “Liga pela Paz”, que está 

sendo desenvolvido por uma escola da rede estadual de ensino localizada na cidade 

de Ipiranga do Piauí. Para possibilitar uma melhor compreensão desse projeto, 

apresentaremos sua concepção, objetivos, estratégias metodológicas, 

fundamentação teórica e os critérios de avaliação que utiliza. Esta exposição 

representa um passo indispensável para que, posteriormente, possamos fazer uma 

análise do modo como o “Liga pela Paz” vem sendo desenvolvido na prática 

quotidiana da Unidade Escolar Monsenhor Lopes. 

 

3.1 Apresentação do projeto “Liga pela Paz” 

  

O projeto “Liga pela Paz” consiste em um conjunto de metodologias 

fundamentadas na educação emocional e social que trabalha, de forma pedagógica 

e sistemática, com o enfrentamento à violência. Foi fundado por João Roberto de 

Araújo, em 1992, em Ribeirão Preto. Araújo é Mestre em psicologia social, pelo 

Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e autor dos livros da “Liga pela 

Paz” para o ensino fundamental. 

O conceito de educação emocional e social defendida pelo autor surgiu da 

necessidade de desenvolver um trabalho voltado para a educação das emoções. 

João Roberto de Araújo criou uma organização comprometida com o 

desenvolvimento humano conhecido como “Inteligência Relacional” e uma editora 

que atua em diversas áreas, mais exclusivamente àquelas ligadas à educação, 

desenvolvendo conteúdos de cultura de paz no contexto da educação emocional e 

social.  

A editora Inteligência Relacional desenvolve e publica seus próprios 

conteúdos, através de livros impressos e digitais. Com a implantação dos conteúdos 

de educação para as emoções, a editora desenvolve uma atmosfera emocional 

positiva nas escolas, o que resulta em uma significativa melhoria dos índices de 

aprendizagem. Segue em anexo 1: Os livros impressos e digitais da editora. 

 
 
 
 



32 
 

Imagem 01 – Título: Livros impressos e digitais da editora 
 

 
Fonte: www.ligapelapaz.com.br, em 10/06/2015, ás 10:34hs 

 

Segundo o autor do livro, o principal objetivo do projeto “Liga pela Paz” é 

desenvolver os valores morais e éticos dentro do espaço escolar e na família, 

baseado na cultura de paz e norteado pelos princípios do respeito, cooperação, 

amizade, tolerância, responsabilidade. Em outras palavras, a meta é formar os 

indivíduos mais felizes, com autonomia emocional, capacitando-os para melhor se 

relacionarem, consigo mesmos e como o meio social. 

Outros objetivos, mais específicos, que podemos citar são: a melhor 

convivência entre os alunos, entre estes e os seus educadores e com todos os 

funcionários da escola, a melhoria dos índices de aprendizagem escolar e do clima 

emocional na escola. 

Em busca de bem-estar individual e social, o projeto tem a preocupação de 

educar emocional e socialmente os indivíduos de dentro para fora, partindo do 

conhecimento das emoções, buscando desenvolver habilidades e competências 

emocionais em todas as idades. Esta importante iniciativa busca divulgar os 

conceitos de Cultura de Paz e Não Violência. 
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3.2 Fundamentação teórica 

 

A implementação do sistema de educação “Liga pela Paz” nas diversas 

escolas do Brasil vem seguindo uma fundamentação teórica com importantes e 

variadas contribuições. Uma delas é a do psicólogo norte-americano Mark 

Greemberg. Este autor apresenta cinco conceitos necessários para que uma 

pessoa possa lidar de forma eficaz com as emoções. São elas:  

1.  Acalmar-se; 

2. Perceber os estados emocionais do outro; 

3. Expressar os sentimentos, a fim de solucionar dificuldades 

interpessoais; 

4.  Planejar as ações e pensar sobre elas antes de colocá-las em prática; 

5. Analisar como o comportamento de um indivíduo pode afetar os outros.  

Esses passos são essenciais em um currículo de aprendizagem, pois 

segundo Greemberg, 1994: 

 

As crianças quem têm dificuldades em manter a atenção, muitas vezes, 
também têm dificuldades de regular suas emoções. È o caso de enfrentar o 
desafio de uma tarefa complexa como a leitura. Nesse caso, o 
desenvolvimento sócio emocional, do aluno afeta a sua capacidade de 
aprender o processo de ler. (GREEMBERG apud ARAÚJO, 2013, p.24). 

 

Segundo as considerações de Mark Greemberg, as escolas que utilizaram 

os seus preceitos no desenvolvimento de programas regulares de educação 

emocional, confirmaram a eficiência de seus fundamentos, pois os alunos 

apresentavam vantagens na aprendizagem e o rendimento deles, em todas as 

disciplinas, melhorava sensivelmente. 

Há muitas referências bibliográficas que sustentam o trabalho da 

educação para a paz e para as emoções. Juan Casussus, por seu turno, realça a 

importância do clima emocional na escola para que a aprendizagem aconteça. 

Ao defender sua tese, baseado em extensa pesquisa realizada sob o patrocínio 

da UNESCO, ele declara: “Quando os estudantes se sentem aceitos, os 

músculos se distendem e o corpo relaxa. O reflexo disso é que eles se tornam 

mais seguros. Assim, o medo se reduz, as crianças ficam mais espontâneas e 

participam sem temor de cometer erros”. O mecanismo da tentativa e do erro é 

fundamental para o aprendizado, pois, a partir do momento em que as crianças 
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se sentem confiantes, elas são capazes de expressar interesse pelo assunto 

estudado, realizando uma construção e reconstrução significativa do 

conhecimento. 

Paul Ekman também é uma importante referência para o conhecimento 

das emoções. Em seu livro “A linguagem das Emoções”, este autor declara que 

seu maior objetivo é ajudar as pessoas, para que aperfeiçoem quatro habilidades 

fundamentais, a saber: Tornar-se mais consciente das próprias emoções, antes 

de falar ou agir; Escolher como se comportar, quando se emociona; Tornar-se 

mais sensível em relação ao outro e usar cuidadamente as informações 

adquirindo a respeito do sentimento alheio. 

Howard Gardner e Daniel Goleman indicam, em suas obras, importantes 

caminhos para a educação das emoções. Salovey e Mayer (2000) corroboram ao 

também utilizarem a expressão inteligência emocional definindo-a como “A 

capacidade de perceber e expressar a emoção, assimilá-la ao pensamento, 

compreender e raciocinar com ela, e saber regulá-la em si próprio e nos outros”. 

De acordo com esses estudiosos a inteligência emocional é resultado da 

capacidade de:  

1. Desenvolver a percepção emocional; 

2.  Perceber/ou gerar sentimentos para facilitar o pensamento;  

3. Compreender e administrar as emoções. 

 

3.3 Estratégias metodológicas 

 

O sistema educativo Liga pela Paz vem sendo implementado em diversas 

escolas do Brasil de forma organizada e eficiente, criando mecanismos de 

implantação e acompanhamento, um cuidado especial desde a impressão de 

matérias didáticos e digitais, um encontro de sensibilização para a escola e 

comunidade em geral, seguido de formação inicial e continuada para os docentes, 

acompanhamento pedagógico, e avaliações pré e pós teste no inicio e no fim do ano 

letivo. Tudo isso é uma maneira de avaliar a eficiência do projeto dentro do contexto 

escolar. Segue em anexo 2: O sistema de educação Liga Pela Paz. 
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Imagem 02 – Título: Sistema de Educação Liga Pela Paz 

 

 
Fonte: www.ligapelapaz.com.br, em 10/06/2015, ás 10:50hs 

 

Os temas básicos da educação emocional trabalhados nos livro da “Liga pela 

Paz” são: Alfabetização emocional, comunicação não violenta, conflito, tolerância e 

compreensão, força, luta e agressividade, a razão da existência das emoções e a 

orientação a respeito do que fazer com elas. É importante dizer que existe um 

rigoroso cuidado em adaptar os conteúdos a cada faixa etária, sob o olhar minucioso 

da psicologia, da pedagogia e da didática. O desafio é organizar esse conhecimento 

de forma simples, prática, útil e eficaz para os educadores e educandos. Para isso, é 

necessário todo um esforço conjunto. 

Todos os conteúdos ministrados pela educação emocional se encontram nos 

livros da “Liga pela Paz”, que oferecem abordagens conceituais para cada público-

alvo do ensino fundamental do primeiro ao quinto ano. Incluem também variantes 

narrativas, teatralizações diversas, diferentes canções acompanhando o 

desenvolvimento etário das crianças, sempre em busca da adaptação do material 

aos interesses, curiosidade e desenvolvimento emocional dos educandos, segundo 

o poeta Carlos Drummond de Andrade, 

 “Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo; se é triste ver 
meninos e meninas sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados 
enfileirados em salas de aulas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor 
para a formação do homem”. (DRUMMOND apud ARAÚJO, 2013, p.46)  

 

         O poeta, assim, interpreta e usa a inteligência emocional para traduzir a 

potencialidade que uma educação lúdica pode oferecer às crianças de modo que 
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elas possam se desenvolver nos aspectos cognitivos, afetivos, sociais e 

comportamentais. 

         Observando o painel acima percebe-se que todas as aulas seguem uma 

estrutura orientada de metodologias, conteúdos e estratégias de ensino. Dentre elas, 

podemos destacar o Painel das Emoções. Segue em anexo 3: O painel das 

emoções. 

 
Imagem 03 – Título: Painel das Emoções 

 
 Fonte: www.ligapelapaz.com.br, em 10/06/2015, ás 10:57hs 

 

Este painel possui um importante papel na educação emocional, sistematiza a 

expressão dos sentimentos e cria um espaço regular para que as crianças falem de 

suas emoções confortáveis e desconfortáveis, olhando para si mesmos, 

conhecendo, avaliando e dando nome á sua emoção. O momento da Quietude e 

Atenção tem o papel de acalmar as crianças e trazer serenidade e atingir a 

capacidade de atenção (com exercícios de relaxamento, por exemplo). 

O Grupo de Diálogo é outra estratégia utilizada pela “Liga pela Paz”, uma 

metodologia de conversação que visa ampliar a compreensão do outro, abrir 

questões, estabelecer relações, compartilhar ideias, questionar e aprender, 

compreender e construir opiniões coletivamente. Outro momento importante da aula 

é a Apresentação dos Conteúdos, uma ocasião para estimular novas reflexões 

sobre conteúdos da educação emocional, temáticas como: Expressar emoções para 

solucionar dificuldades; perceber o estado emocional dos outros; expressões faciais; 

desenvolver a consciência emocional; reconhecer as emoções em si e no outro; 

autonomia emocional; ampliando o vocabulário emocional, entre outros conteúdos. E 

por fim a Despedida onde os professores desenvolvem atividades lúdicas e 

exploram a criatividade e motivam o educando a participar dos próximos encontros. 
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O preparo teórico, o entusiasmo em conhecer o novo sobre o assunto coloca o 

professor como um eterno aprendiz, compartilhando saberes com as crianças, 

constituindo assim o alicerce do processo de ensino aprendizagem na educação 

emocional. As estratégias metodológicas aplicadas na sala de aula são riquíssimas 

em ludicidade, aliando a sensação de prazer à atividade de aprendizagem, através 

de atividades como jogos cooperativos, relacionados ao tema, canções, 

teatralização, danças circulares. 

A metodologia do programa “Liga pela Paz” faz uso de alguns personagens, que 

funcionam como modelos de conduta para as crianças.  Segue em Anexo 4: As 

personagens do Programa Liga Pela Paz. 

 

Imagem 04 – Título: Personagens do Programa Liga Pela Paz 

 
Fonte: www.ligapelapaz.com.br, em 10/06/2015, ás 11:08hs 

 

Os personagens são representações humanas e sociais disponíveis para nossas 

crianças com características de otimismo, alegria, amorosidade, liberdade, paz, 

leveza, experiência, amizade e solidariedade, entre outros aspectos. Todos eles 

transmitem um perfil de atuação que se reflete no desejo de tornar esses 

comportamentos reais na vida de cada uma das crianças e jovens. Os jogos 

cooperativos citados como estratégias de ensino exercem uma essencial 

contribuição pedagógica no âmbito da aprendizagem social e emocional das 

crianças.  

De acordo com Soleer (2003) os jogos cooperativos têm a finalidade de 

desestimular a competição excessiva e a deslealdade. Neles, todos participam do 

alcance de uma só meta, buscando a integração de todos, com regras flexíveis, 

trabalhando em conjunto, desenvolvendo o espírito de cooperação, de empatia (a 

capacidade de se colocar no lugar do outro). 
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CAPÍTULO 4 - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO NA REALIDADE ESCOLAR 

 

    O estímulo para esta investigação proveio do desejo de melhor conhecer e 

divulgar uma importante iniciativa realizada pela Unidade Escolar Monsenhor Lopes, 

localizada na cidade de Ipiranga do Piauí. Fundada em 22 de agosto de 1924 é 

primeira escola pública do município, construída em regime de multirão em terreno 

doado pela família Lopes, chamada inicialmente de escola singular mista, depois 

reunida, composta de duas salas de aula, um pátio e uma casa para hospedar os 

professores que vinham de outras cidades. Mais tarde recebeu o nome de grupo 

Escolar Monsenhor Lopes em homenagem ao seu fundador Joaquim de Oliveira 

Lopes. 

Joaquim de Oliveira Lopes ordenado padre no Maranhão, retorna ao Piauí para 

ser vigário na cidade de Teresina, O Monsenhor desejava ajudar mais a comunidade 

de Ipiranga e conseguiu a primeira Escola Pública Estadual, hoje Unidade Escolar 

Monsenhor Lopes, e essa teve como primeira professora a senhora Maria da Silva 

Rêgo (Celé Moura), Escola que também foi responsável pela alfabetização de 

muitas gerações, sementes plantadas naquela época e que hoje rederam grandes 

frutos de Professores, Médicos, Advogados e etc. São 91 anos de contribuição para 

o desenvolvimento educacional e social para o povo Ipiranguense. 

A escola atualmente vem desenvolvendo um trabalho voltado para a educação 

emocional e social dos alunos. O projeto Liga Pela tem como objetivo promover uma 

cultura de paz e não violência nas escolas, e foi escolhido pelo colégio em meio a 

diversas outras opções de tecnologias educacionais ofertadas pelo programa de 

educação integral do Governo Federal conhecido como “Mais educação”, implantado 

na referida escola desde o ano letivo de 2013. 

 A Unidade Escolar Monsenhor Lopes faz parte da Rede Estadual de Ensino e 

atende, em média, 340 alunos, matriculados no ensino fundamental II, que abrange 

do 5º ao 9° ano. Seu horário normal de funcionamento compreende os períodos da 

manhã, das 07:30 às 11:30 horas e o turno da tarde, entre as 13:30 às 17:30 horas. 

Para os alunos que participam do programa Liga para a Paz (ou de qualquer outro 

dos programas implementados nesta escola), o horário é integral, e se estende das 
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8:00 horas da manhã ás 16:00 horas da tarde. A quantidade de alunos por sala 

orbita em torno de trinta estudantes, sendo observadas poucas e pequenas 

diferenças de faixa-etária em cada classe.  

 A escola possui, em sua estrutura física, quatro banheiros, sendo dois 

masculinos e dois femininos, uma sala em que funciona a diretoria, uma sala dos 

professores, uma quadra destinada à prática de esportes, recreação e lazer e oito 

salas de aula. Dentre estas salas, uma foi adaptada para funcionar como um 

laboratório de informática, uma foi reservada exclusivamente para a leitura e uma 

terceira sala foi destinada para o desenvolvimento do programa “Mais educação”. 

Segue em anexo 5: A frente da Escola. 

 

Imagem 05 – Título: Frente da Unidade Escolar Monsenhor Lopes 

Fonte: Juciany Sousa Santos, Ipiranga do Piauí, em 13/11/2014 ás 09:16h 
 

                     

A estrutura organizacional em que estão distribuídos os recursos humanos 

que compõem a instituição é a que se segue: A equipe é liderada por um quadro 

administrativo, pedagógico e de apoio, composto por uma diretora com quase seis 

anos de experiência em gestão escolar, licenciada em pedagogia, que possui três 

anos de experiência em sala de aula e por uma coordenadora formada em 

Pedagogia com especialização em gestão escolar e um ano de experiência na área. 
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O quadro de funcionários da escola é composto por dois vigias, duas 

zeladoras e duas merendeiras. Também fazem parte deste quadro – ainda que de 

forma mais especializada – duas secretárias que auxiliam no trabalho da 

coordenação, sendo que uma delas trabalha como coordenadora do programa “Mais 

educação”.  

O quadro de docentes consiste em doze professores (sendo quatro 

contratados e oito efetivos). Além destes, a escola conta com um quadro de 

professoras contratadas pela Secretaria de Educação para cobrir o horário 

pedagógico dos professores.  

O horário pedagógico, conforme estabelecido na LDB (inciso V, do Art. 67 da 

Lei 9394/96), é o “período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído 

na carga de trabalho”. Por esta razão, portanto, dentro da carga horária estabelecida 

para a atuação do professor na Unidade Escolar Monsenhor Lopes há o 

fornecimento do horário pedagógico para o desenvolvimento do planejamento dos 

conteúdos e das atividades a serem desenvolvidas posteriormente em sala de aula. 

Os professores atendem ao sistema de polivalência, ficando todo o primeiro turno 

em sala de aula. 

O nível socioeconômico das famílias atendidas pela escola, é misto, sendo 

composto por pessoas de classe média, que possuem condições confortáveis para 

satisfazer aos seus filhos no que diz respeito às necessidades básicas de educação, 

saúde, e bem-estar, e por pessoas pobres, que se encontram em situação bem mais 

difícil. Uma parcela dos pais tem alguma escolaridade e possui estrutura 

socioeconômica estável. Uma parte deles possui o ensino fundamental I, outros o 

ensino médio e, alguns, graduação. Uma outra (e maior) parcela das famílias é 

composta por analfabetos funcionais, isto é, por pessoas que foram alfabetizadas 

mas leem e escrevem de forma precária, decodificando seus nomes. Estes últimos 

costumam ser beneficiárias do programa do Governo Federal “Bolsa-Família” que 

tem, como prioridade incentivar todas as crianças a frequentar e permanecer em 

uma escola. 

As atividades desenvolvidas nesta unidade escolar e oriundas do programa “Mais 

educação” não comprometem o ensino dos conteúdos curriculares, pois a escola 

funciona em horário integral. No colégio Monsenhor Lopes são oferecidas oito 

oficinas. São elas: Atletismo, Banda (trabalhando a fanfarra), “Liga pela Paz”, 
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(tecnologia educacional voltada para educação emocional e social), Ginástica 

rítmica, Orientações de estudo, Leitura e as Oficinas de reforço. 

No programa “Mais educação”, a escola trabalha com 100 estudantes 

organizados em quatro turmas, de 25 alunos cada. Cada oficina tem uma hora e 

meia de duração. Os participantes das oficinas são de idades e séries variadas, mas 

são organizados por faixa-etária, sempre com a preocupação de estabelecer um 

nível padrão de ensino. Segue em Anexo 6: A aula pratica da oficina Mais 

Educação. 

 
Imagem 06 – Título: Aula prática da oficina Mais Educação: Educação Emocional e Social 

 

 
Fonte: Juciany Sousa Santos, Ipiranga do Piauí, em 11/09/2014 ás 09:35 hs 
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ANÁLISE E DISCURSÃO DOS DADOS 

 

A escola reconhece a importância de estabelecer uma relação entre as 

atividades do Programa “Mais educação” e as demais atividades curriculares. O 

mesmo vale para as outras atividades extracurriculares, tais como ginástica rítmica, 

fanfarra e atletismo: os professores esforçam-se para incentivar o maior número 

possível de alunos a aderir aos projetos, mostrando-lhes que os mesmos 

proporcionam aprendizagens que eles poderão levar para toda a vida. Em 

contrapartida, no acompanhamento pedagógico referente às atividades de 

orientação de estudos e leitura e de reforço escolar em Português e Matemática, a 

participação de todos os envolvidos é obrigatória, e não opcional. 

Para que o projeto fosse desenvolvido com qualidade e eficácia, a “Liga pela 

Paz” ofereceu à comunidade escolar, aos monitores, pais e lideranças comunitárias 

um encontro de sensibilização, no qual foram apresentadas as propostas de 

educação emocional e social. Esta iniciativa serviu para informar e sensibilizar a 

comunidade escolar e ipiranguense sobre a importância desse programa de maneira 

geral.  

Na entrevista realizada com a coordenadora do programa “Mais educação” na 

Unidade Escolar Monsenhor Lopes, questionamos o porquê de a escola haver 

aderido ao projeto. Ela respondeu-nos que o fato gerador do interesse pelo projeto 

fora a constatação de diversas dificuldades existentes na instituição, em especial 

dificuldades de relacionamento entre os alunos, entre os alunos e seus professores, 

entre os alunos e suas famílias e entre a família e a escola. Esses conflitos 

provocavam um mal-estar que influenciava o clima organizacional da escola, 

afetando, dessa maneira, o processo de ensino aprendizagem.  

Outro fator que motivou o colégio a aderir ao programa foi à necessidade de a 

escola conhecer melhor os alunos e de entender os mecanismos que formam o 

indivíduo de maneira integral, de modo a poder aliar os aspectos cognitivos, 

psicológicos, emocionais, sociais e culturais. No programa de educação emocional e 

social “Liga pela Paz”, a escola viu a oportunidade de desenvolver competências e 

habilidades emocionais e sociais nos alunos, através de oficinas que pudessem 

promover a melhoria da convivência social e dos índices de aprendizagem. 

As orientações do manual operacional da educação integral elaborado pelo 

Ministério da Educação recomendam que a escola escolha preferencialmente 
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monitores que sejam estudantes universitários, com formação especifica nas áreas 

de desenvolvimento das atividades, ou pessoas da comunidade, com competências 

e habilidades apropriadas. Também são recomendados estudantes de graduação ou 

licenciatura, vinculados ao Programa Institucional de Bolsa de iniciação a Docência 

(PIBID) ou ainda estudantes com estágio supervisionado. 

Quando a entrevista foi dirigida à monitora da oficina “Liga pela Paz”, foi 

perguntado qual havia sido o grau de receptividade e engajamento dos alunos nas 

atividades. A mesma afirmou que os alunos o receberam com entusiasmo e 

curiosidade, percebendo que a maioria participava das aulas, eram assíduos e 

comprometidos com as atividades propostas. Ao questioná-la sobre o perfil dos 

estudantes, a mesma afirmou que era marcado por carência afetiva, preconceito, 

grau excessivo de timidez, agressividade, e amorosidade, vindos de classe social 

baixa e apresentando alguma dificuldade de aprendizagem. Um verdadeiro desafio, 

convidando-a à responsabilidade de promover uma modificação da realidade. 

Perguntamos à monitora se houve formação inicial e/ou continuada para se 

trabalhar com a oficina, disse que aconteceram através de aulas em um ambiente 

virtual de aprendizagem da Inteligência Relacional, com acompanhamento 

pedagógico e contato permanente através de e-mails, telefonemas, 

videoconferências e registros. 

Essa formação e acompanhamento foram de extrema importância para que fosse 

desenvolvido um trabalho de qualidade, no qual a monitora teve a oportunidade de 

por em prática os conhecimentos adquiridos através da capacitação, utilizando-se 

das riquíssimas ferramentas pedagógicas e metodológicas oferecidos pelo 

programa, de modo a aperfeiçoar o desenvolvimento dos conteúdos da educação 

emocional. 

O acesso ao material de referência, com textos e vídeos sobre o conteúdo de 

cada módulo a ser ministrado, foi disponibilizado para a monitora, através de um kit 

com materiais disponibilizados pela editora, acompanhados de questões sobre os 

conteúdos apresentados. Tais exercícios são pensados como uma forma de fixar o 

conhecimento e, ao mesmo tempo, funcionam como um convite para colocação dos 

conceitos em prática. 

Toda apreciação a respeito dos efeitos da ação educativa do ambiente 

escolar sobre a competência emocional e social de seus alunos deve, por princípio, 

reconhecer que as habilidades que se deseja aprimorar por meio da educação 
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começam em casa. Na interação pais e filhos, os pais ajudam os filhos a identificar e 

rotular, a respeitar suas emoções e a integrá-las em situações sociais. Esta 

interação, portanto, pode servir como base para se construir oportunidades de 

aprendizagem sobre o conhecimento emocional, no processo de aprendizado 

emocional-cognitivo. 

A presença participativa da família é um fator imprescindível para uma 

educação eficaz, em especial no que diz respeito à educação dos sentimentos. 

Como recorda Içami Tiba: 

 

Quando a escola, o pai e a mãe usam a mesma linguagem e têm valores 
semelhantes, os dois principais contextos da criança, a família e a escola, 
demonstram uma segurança e coerência extremamente favorável ao seu 
desenvolvimento. Ao mesmo tempo a escola assume para a criança um 
lugar de aliada, como mais uma interessada em seu bem-estar. Quando há 
conflitos entre família e escola, as crianças tendem a acompanhar quem 
mais lhe agradar. (TIBA, p. 190, 2007). 

 

Educar, portanto, é tarefa que a escola deve compartilhar com outros 

segmentos da sociedade, especialmente as famílias, pois é com ela que a criança 

passa grande parte do seu tempo, é em casa que ela adquire seus primeiros 

ensinamentos e dá seus primeiros passos rumo à socialização e à convivência com 

grupos de pessoas maiores, estabelecendo relações que são fundamentais para a 

formação de sua personalidade e de sua aprendizagem.  

Infelizmente, verificamos ser ainda muito tímida a relação atualmente 

existente entre os responsáveis pelo projeto “Liga pela Paz” e as famílias dos alunos 

que nele tomam parte. Esta deficiência pode comprometer a qualidade dos 

resultados: é necessário que, em todos os ambientes nos quais as crianças se 

encontrem, uma mesma linguagem seja falada e virtudes semelhantes sejam 

estimuladas e praticadas. Quando isto não acontece – como acontece tantas vezes, 

por exemplo, com filhos de pais separados, a criança perceberá a existência de dois 

códigos morais diferentes, que prescrevem, premiam e punem de forma diversa, e 

escolherá o que lhe parecer mais conveniente a cada momento. 

Umas das principais metas da educação integral é a articulação entre o currículo 

e as atividades do Programa “Mais educação”, a integração dialogada entre a equipe 

pedagógica (ou seja, entre os professores em geral e os monitores de um 

determinado programa). No entanto, o que foi possível perceber, a partir das 

respostas da monitora, é que existe nessa instituição um trabalho individualista, no 
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qual cada um se responsabiliza por sua função. Na realidade, o que temos são 

pequenas ilhas isoladas que só se encontraram na apresentação de seus resultados 

em uma culminância de final de ano letivo. Compreensivelmente, isto também pode 

comprometer a eficácia do programa, pois o seu sucesso depende do fato de que 

todos os adultos significativos para os alunos – em especial seus professores, seja 

de qual “matéria” forem – sejam modelos de conduta dos comportamentos que 

promovem uma cultura de paz. 

Muito se tem discutido uma questão polêmica: Há necessidade de se 

incorporar a inteligência emocional ao currículo padrão? A aprendizagem 

educacional é um processo continuo e gradual. Assim também é a aprendizagem 

emocional. Mas será dever dos sistemas escolares atuarem com programas de 

competência emocional? Ou isto corresponderá a desautorizar o lugar dos pais, um 

caminho que inicialmente pode parecer desejável, já que os pais vivem 

excessivamente atarefados – mas que pode se revelar perigoso à medida em que os 

valores e saberes ensinados possam não corresponder ao pensamento dos próprios 

pais (como na questão do ensino da ideologia de gênero)? 

 A resposta a tal questão exigirá maior aprofundamento dos debates e análise 

responsável das pesquisas. O uso adequado de informações carregadas de 

emoções é um aspecto importante a ser trabalhado e merece um estudo mais 

sistemático de pesquisadores e de todos os interessados nessa área.  

Os autores Salovey & Mayer, 1999 defendem um currículo que inclua o 

desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais seqüencialmente como parte 

de um programa abrangente, para que os alunos aprendam sobre autoconsciência, 

relacionamentos e tomada de decisões, com o duplo objetivo de compreender os 

conceitos sobre inteligência emocional e de construir competências, ou seja, atingir 

um nível desejado de realização, uma aprendizagem que integre o exercício de 

sentir e pensar através das emoções. 

O desenvolvimento emocional se dá com a educação das emoções. Esse é o 

grande desafio da educação, particularmente da Pedagogia e da Didática: levar para 

as salas de aulas, programas, projetos e um currículo que envolva técnicas para o 

desenvolvimento da inteligência emocional. Esforços e iniciativas de implantação 

harmoniosa dessa interação razão-emoção na educação brasileira precisam ser 

encontradas, conhecidas e avaliadas. 
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Às escolas, está reservado um importante papel nesse processo, que merece 

mais atenção das lideranças educacionais, isto porque o ato de ensinar nossas 

crianças a lidarem com suas emoções e a melhor utilizá-las tem influência benéfica 

na qualidade de sua aprendizagem e em seu sucesso acadêmico. Após analisar e 

comparar diversos programas que promovem o desenvolvimento da inteligência 

emocional em execução nos Estados Unidos, Goleman chega à conclusão de que 

os programas de alfabetização emocional: 

 

Melhoram as notas de aproveitamento acadêmico das crianças e o 
desempenho na escola. Isso não é uma constatação isolada; repete-se 
muitas vezes nesses estudos. Numa época em que um grande número de 
crianças não é capaz de lidar com suas perturbações, de ouvir ou de se 
concentrar, frear um impulso, sentir-se responsável por seu trabalho ou se 
ligar na aprendizagem, qualquer coisa que reforce essas aptidões ajudará 
na educação delas. Neste sentido, a alfabetização emocional aumenta a 
aptidão da escola para dar ensinamentos (...) pode-se argumentar que 
esses programas ajudam a deter a maré de declínio educacional e dão 
suporte às escolas no cumprimento de sua missão principal e, portanto, o 
investimento vale a pena” (GOLEMAN, 1995, p. 299) 

 

     Todo e qualquer programa que pretenda desenvolver competência emocional 

e social precisa ser avaliado e validado. Existem inúmeros programas escolares que 

abordam competências socioemocionais, e eles variam significativamente em termos 

de qualidade, abrangência e eficácia. Sua avaliação é indispensável, pois representa 

o meio capaz de garantir que as boas intenções norteadoras de cada programa 

estão sendo alcançadas. Nos casos em que os objetivos visados não se 

concretizam, sua avaliação permite corrigir e aperfeiçoar o que foi programado.  

 Esta é a principal deficiência que constatamos na aplicação do projeto “Liga pela 

Paz” na Unidade Escolar Monsenhor Lopes: não existe acompanhamento 

sistemático dos efeitos do programa, de modo a se verificar suas implicações sobre 

os estudantes, ou seja: se o projeto tem resultado em mudança de comportamento 

dos alunos e na queda dos índices de violência na escola. 

   Esta dificuldade não parece estar restrita à Unidade Escolar que investigamos. 

Antes, parece ser a regra entre as escolas brasileiras. A própria concepção do 

programa “Liga pela Paz” que, em outros aspectos, capacita muito bem seus 

aplicadores, parece não dar a este aspecto relevância suficiente. No entanto, é 

necessário investigar quais deveriam ser os critérios a serem utilizados para o 

exame desta eficácia. E, tendo em vista a miríade de programas disponíveis 

atualmente, perguntar: como podem os educadores selecionar e implementar, de 
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maneira confiável, programas de qualidade que deem conta das necessidades de 

seus estudantes? 

A título de sugestão de um caminho possível, gostaríamos de fazer referência ao 

trabalho de uma comissão especialmente formada para o avanço da aprendizagem 

social e emocional. Em uma coletânea de artigos organizada por Reuven Bar-On e 

James D. A. Parker, intitulada Manual de inteligência emocional: teoria e aplicação 

em casa, na escola e no trabalho, Patrícia Graczyk e colaboradores apontam 

critérios para avaliar a qualidade de programas escolares de aprendizagem social e 

emocional. Estes critérios proveem de uma tentativa recente de identificar tais 

programas, feita pelo Collaborative to Advance Social and Emotional Learning 

(CASEL). O CASEL, fundado em 1994, é composto por uma rede de educadores, 

cientistas, legisladores e cidadãos comprometidos com a identificação das melhores 

práticas educacionais para maximizar o desenvolvimento infantil social e emocional 

saudável, seu desempenho acadêmico, o comportamento ético e a cidadania. 

Acreditamos que o trabalho do CASEL pode ser um ponto de partida responsável 

para a melhoria do belíssimo projeto implementado com comovente paixão, 

dedicação e entusiasmo entre os alunos da Unidade Escolar Monsenhor Lopes, na 

cidade de Ipiranga do Piauí. 

Quando inquirida sobre como acontece o processo de seleção dos alunos para 

participar do projeto, a coordenadora disse que a equipe se orienta por meio das 

diretrizes, critérios claros e transparentes, selecionando preferencialmente os 

estudantes que apresentam defasagem idade/ano, estudantes com índices de 

evasão e/ou repetência, estudantes beneficiários do Programa Bolsa Família, 

estudantes em series onde existe um alto nível de abandono escolar. (Se é assim, 

então não estão sendo identificados os mais violentos, mas os mais pobres, 

ausentes ou atrasados em termos de série/idade!) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante todas as informações citadas a respeito das características da 

escola em nível de estrutura física e humana, foi possível perceber que essa 

instituição mesmo diante das muitas dificuldades encontradas é ainda uma escola 

referência em todo o município em termos de educação de qualidade, possuindo um 

histórico bem reconhecido pela sociedade, por seu comprometimento, 

responsabilidade, constituindo-se como um instrumento educativo para transformar 

a vida desses educandos. 

Também foi possível perceber o reconhecimento a importância que esse 

projeto vem exercendo para o desenvolvimento de competências e habilidades 

emocionais capazes de promover a melhoria das relações sociais e afetivas dentro e 

fora da escola. 

Mesmo diante do reconhecimento desses méritos, muitos desafios 

educacionais terão que ser enfrentados como a falta de diálogo, o individualismo e 

preconceito diante da temática que envolve o universo das relações sociais, 

emocionais e cognitivas. Ressaltamos ainda um importante trabalho desenvolvido na 

promoção de uma cultura de paz, e aprimoramento de competências e habilidades 

emocionais e sociais. A arte de conhecer as próprias emoções e administrá-las para 

um melhor convívio social. 

Ansiamos pela reinvenção de uma escola que se preocupe com e atenda as 

necessidades básicas dos alunos em sua formação integral, especialmente 

daqueles que se encontra em condições de vulnerabilidade social. Uma educação 

integral que consista em aprofundar o conhecimento cognitivo e emocional, levando 

em consideração as mais variadas dimensões, artísticas, culturais, sociais, e 

políticas.  
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APÊNDICE A – E NTREVISTA COM A COORDENADORA 

DO PROGRAMA “MAIS EDUCAÇÃO” 

 

1° Quais os fundamentos teóricos utilizados pelo programa? 

 

2° Como e por que a Escola Monsenhor Lopes aderiu ao programa? 

 

3° Como o programa é avaliado?  

 

4°Quais os critérios de avaliação para nível de eficiência do programa? 

 

5° A quanto tempo o programa foi implantado na escola? 

 

6° Como é feito a preparação dos instrutores desse programa? 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM A MONITORA 

DA OFICINA DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

LIGA PELA PAZ 

 

1° Qual o perfil dos alunos que participam das oficinas com o projeto “Liga pela 

Paz”? 

 

2° Qual foi o grau de receptividade, de adesão dos alunos as oficinas de educação 

emocional e social? 

 

3° Quais as principais dificuldades enfrentadas durante as aulas? 

 

4° Existe alguma integração entre os monitores do programa e a equipe pedagógica 

da escola? Justifique. 

 

5° Qual o impacto desse programa na vida dos alunos, familiares, escola e 

comunidade em geral? 
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ANEXOS  



 
 

Anexo 01 – Título: Livros impressos e digitais da editora 
 

 

 

 

 

Anexo 02: Sistema de Educação Liga Pela Paz 

 
 
 
 
 
 

  



 
 

Anexo 03 – Título: Painel das Emoções 
 

 
 
 
 

Anexo 04: Personagens do Programa Liga Pela Paz 
 

 
 

 

 
 
 
 



 
 

Anexo 05 – Título: Frente da Unidade Escolar Monsenhor Lopes 

 
 
 

 
 

 
Anexo 06: Aula prática da oficina Mais Educação: Educação Emocional e Social  

 

 
 

 

 

 



 
 

 


