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RESUMO
A Inteligência Emocional tem sido alvo de estudos nas últimas décadas, inclusive no
âmbito educacional. Os problemas comportamentais envolvem questões levantadas
em estudos voltados a educação, uma vez que as atitudes dos alunos influenciam
diretamente no trabalho docente, no rendimento escolar do aluno que apresenta
comportamentos disruptivos e nos demais alunos da turma. Os primeiros anos da vida
de uma criança, são primordiais para o desenvolvimento de habilidades que serão
levadas para o resto da vida, inclusive as de caráter social e a escola por ser um dos
maiores meios de interação social da criança tem forte impacto na formação desses
conceitos, que podem ser positivos ou negativos. Desse modo, a Educação Infantil,
impacta diretamente no desenvolvimento socioemocional, por promover ações
voltadas a formação de identidade e personalidade, pois utiliza fortemente dos
objetivos norteadores da BNCC e de outros documentos oficiais. Por esse motivo, o
presente artigo tem como objetivo entender de que maneira os conceitos da
Inteligência Emocional contribuem com o trabalho pedagógico da Educação Infantil. A
Inteligência Emocional, as habilidades sociais, as emoções e os problemas de
comportamento são conceitos abordados nesse estudo. A pesquisa é de natureza
básica com abordagem qualitativa, utilizou-se do método descritivo e a metodologia
escolhida para a explanação da temática foi a bibliográfica. Conclui-se que a
Inteligência Emocional contribui com o desenvolvimento pessoal e interpessoal das
crianças, desde a primeira infância, entretanto para que isso ocorra, necessita-se de
intervenção docente, o que reflete na importância da capacitação e formação dos
professores nas áreas de desenvolvimento socioemocional.
Palavras-chave: Inteligência Emocional. Educação. Habilidades Sociais. Criança.

ABSTRACT
Emotional Intelligence has been the subject of studies in recent decades, including
within the field of education. Behavioural problems appear in questions raised by
studies on educational affairs, since students’ attitudes directly influence teachers’
work, the academic performance of the student who shows dysfunctional behaviour,
and other classmates. The first years of a child’s life are fundamental for the
development of abilities that will be carried forward through the rest of their life,
including those of social character. The school environment, being one of the main
means of social interaction for children, also has a large impact in such senses, which
can be positive or negative. This way, childhood education directly affects socioemotional development by promoting actions targeting the formation of identity and
personality, because it makes strong use of the objectives defined by National
Common Curricular Base (BNCC) and other official documents. For this reason, this
article aims to understand how the concepts of Emotional Intelligence contribute to the
pedagogical work of child education. Emotional Intelligence, social abilities, emotions
and dysfunctional behaviour are concepts addressed in this study. The research is
basic in nature with a qualitative approach, the descriptive method is utilised and the
methodology chosen for explanation of the theme is bibliographical. It has been
concluded that Emotional Intelligence contributes to children’s personal and
interpersonal development from infancy, however teacher’s intervention is necessary
for this to occur, which reveals the importance of teacher’s training and education in
the socio-emotional development field.
Keywords: Emotional Intelligence. Education. Social Abilities. Children.
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INTRODUÇÃO
Questões comportamentais que envolvem alunos de todas as idades sempre
foi assunto relevante no meio educacional. Quando se trata da educação infantil, essa
temática ganha atenção de docentes que constantemente lidam com diferentes
crianças, e, consequentemente, com diferentes comportamentos e atitudes.
As crianças são indivíduos em formação, que interagem e integram o ambiente
onde vivem. Os centros de educação infantil são o primeiro ambiente escolar de
convívio social em que as crianças são inseridas. É nesse espaço que acontecem as
primeiras socializações fora do ambiente familiar. Dessa maneira, lidar com a
sociabilidade, isto é, com o comportamento do outro, e ainda, com seus próprios
comportamentos e emoções, não é uma tarefa simples para crianças pequenas.
Atualmente, de acordo com Almeida (2019), os estudos das Neurociências
confirmam que as emoções são fundamentais para ensinar e aprender, demostram
também que cada cérebro é único e, portanto, cada aluno também, requerendo assim,
atenção especial às suas individualidades.
O tema Inteligência Emocional (IE), é alvo de estudo desde o século passado.
Autores pioneiros como Mayer e Salovey (1990) se Goleman (1995) defendem que a
IE se define como um conjunto de habilidades que permite o uso inteligente e
voluntário das próprias emoções, bem como, orientar e influenciar tanto ao outro
quanto ao ambiente (ALMEIDA, 2019). Contudo, o conceito foi evoluindo e atualmente
entende-se a contribuição dos estudos que facilitam e melhoram as relações
interpessoais.
Para Souza e Alvarenga (2018), compreender as emoções é um aspecto
fundamental do desenvolvimento socioemocional, uma vez que as habilidades sociais
promovem a interação social em diferentes contextos, do mesmo modo que emoções
expressas de forma irracional trazem detrimentos para o indivíduo e para o convívio
social.
No âmbito educacional, ainda não são bem compreendidas as implicações das
diferentes estratégias adotadas para lidar com as emoções da criança, mas
reconhece-se a relevância em estudar e pesquisar sobre o assunto, uma vez que os
comportamentos provêm das emoções e vice-versa.
Em vista disso, no desejo de entender essa problemática, pergunta-se: de que
maneira a Inteligência Emocional pode auxiliar os docentes da Educação Infantil a
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lidar com os problemas de comportamento encontrados nas crianças dessa fase do
desenvolvimento?
Segundo Silva (2017), o reconhecimento emocional possui relação com as
interações sociais, pois permite a identificação da carga emocional presente nas
relações interpessoais cotidianas, e, portanto, reflete no comportamento da criança.
No cotidiano da educação infantil, os docentes se deparam com situações
conflitivas, geradoras de estresse, e destaca-se a falta de preparo dos professores
para lidar com esses tipos de situações.
Para Marques (2016), os professores são profissionais responsáveis pelo
aprendizado dos alunos, e, portanto, precisam estar preparados para lidar com as
situações conflitantes, isto é, encontrar alternativas para solucionar os problemas
eventuais. Entretanto, na formação pedagógica, soluções práticas para essas
problemáticas não são trabalhadas. Com base nisso, percebe-se que o professor deve
estar preparado para lidar com a resolução de problemas, além de apresentar um bom
preparo emocional, a fim de desenvolver a capacidade de lidar com as emoções tanto
em si mesmo, quanto em seus alunos.
Este estudo pretende apresentar uma pesquisa bibliográfica, com o intuito de
reunir assertivas que demostrem a capacidade de desenvolvimento da relação
professor-aluno, bem como a adequação do comportamento infantil a partir dos
conceitos de Inteligência Emocional.
A importância dessa pesquisa evidencia-se quanto à preocupação da formação
da criança como sujeito, pelo melhor aproveitamento do período em que permanece
na Educação Infantil, para seu desenvolvimento nos aspectos físicos, cognitivos e
socioemocionais, além de salientar sobre a importância da formação docente, da
formação continuada e da valorização do trabalho pedagógico.
O objetivo geral deste trabalho é entender de que maneira os conceitos da
Inteligência Emocional contribuem com o trabalho pedagógico da Educação Infantil.
Já os específicos são: realizar um breve histórico sobre as concepções de infância e
da Educação Infantil em âmbitos legais; descrever os conceitos da Inteligência
Emocional; pesquisar a relação da Inteligência Emocional com a Educação e as
relações sociais; e identificar formas de intervenção da IE na Educação Infantil.
A relevância pessoal desse estudo deve-se a entender de que maneira o
docente pode contribuir na formação socioemocional da criança de maneira
intencional e positiva.
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No contexto social, se justifica devido aos problemas de sociabilidade, de
relação professor-aluno e no âmbito familiar que se encontram presentes no cotidiano
da vida de tantas crianças.
Já como relevância acadêmica científica refere-se ao crescimento e agregação
de novos conhecimentos em torno de amplas e variadas perspectivas com relação às
pesquisas de comportamento infantil, em torno das questões emocionais, de
relacionamento interpessoais e de formação pedagógica.
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1 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS
Tendo em vista o interesse em entender a Inteligência Emocional e sua relação
com o desenvolvimento infantil, a fim de comprovar os benefícios do tema para a
Educação, a realização dessa monografia tomará como pressuposto a abordagem
qualitativa e o método de pesquisa bibliográfica.
De acordo com Leite (2008, p. 47), a abordagem qualitativa “é a pesquisa cujos
dados e informações são coletados em obras já existentes e servem de base para a
análise e a interpretação dos mesmos, formando um novo trabalho científico”, e de
acordo com Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha processos e fenômenos
que não podem ser reduzidos a meras variáveis.
Segundo Gomes (2016), a pesquisa bibliográfica é de fundamental importância
uma vez que dará embasamento e credibilidade ao estudo, pois consiste em
levantamentos, seleções, fichamentos e arquivamento de informações relacionadas à
proposta da pesquisa.
Foram utilizados como fontes livros, artigos científicos, revistas eletrônicas,
além de materiais publicados em sites eletrônicos que contemplam o tema
desenvolvido na pesquisa. Desta forma, a pesquisa bibliográfica atendeu ao objetivo
pretendido, que foi de verificar o que havia sido discutido sobre o tema Inteligência
Emocional e sua relação com a Educação, apesar do tema ser relativamente novo, e
considerando a escassez de materiais publicados.
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2 A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NA PRÁTICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Pesquisas sobre Inteligência Socioemocional mostraram seu impacto sob a
educação e a busca por práticas de ensino que laborem as emoções das crianças a
fim de fornecer alicerce para o desenvolvimento integral do indivíduo (CARVALHO,
2020).
As habilidades socioemocionais podem ser ensinadas às crianças, desde que
sejam criadas oportunidades para que elas as desenvolvam. A educação é um
processo baseado em ações, isto é, o educador deve capacitar as crianças a
resolverem problemas emocionais, de acordo com as condutas éticas e morais que
regem a sociedade (MARTINS; LEMPKE, 2020).
O estímulo à Inteligência Emocional (IE) possibilita o desenvolvimento de
atividades sociais e melhora a qualidade das ações do indivíduo em relação aos seus
objetivos. Com as mudanças da sociedade, que exigem maior eficiência e
competência, mesmo na infância, lentamente, o ambiente escolar começa a dar
importância aos aspectos emocionais no desenvolvimento da aprendizagem (SILVA
et al., 2019).
Crianças com alto quociente emocional (QE), são capazes de sentir e manterse estáveis, equilibradas e satisfeitas. As habilidades emocionais podem ser treinadas
desde cedo, o que permite o melhor aperfeiçoamento de suas relações interpessoais.
Contudo, para que isso ocorra, deve-se compreender como ocorre o desenvolvimento
emocional das crianças, esse entendimento é fundamental para que a família e os
docentes consigam ajudá-las a lidar com suas próprias emoções e comportamentos
(MARTINS; LEMPKE, 2020).
De acordo com Leite (2014), a Comissão Internacional Sobre Educação Para
O Século XXI da UNESCO, em 1999, estabeleceu quatro pilares para a educação:
aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. E as
qualidades essenciais dos educadores devem ser: a autoestima e segurança, a
empatia, o controle da indignação e o uso adequado do poder. Em vista disso,
subentende-se que, mesmo que o ensino das habilidades emocionais nas escolas não
seja obrigatório, a prática dessas ações deve ser assegurada.
2.1 BREVE HISTÓRICO DA CRIANÇA E DA EDUCAÇÃO INFANTIL
A fim de entender a importância da educação de crianças de 0 a 5 anos para a
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formação do sujeito, nesse capítulo discutir-se-á as concepções de infância e criança
e a institucionalização e a historicidade da educação infantil no Brasil.
2.1.1 A Infância Ao Longo Da História
Faz-se necessário entender que a criança é um ser social, “que é uma pessoa
enraizada em um tempo e um espaço, uma pessoa que interage com outras
categorias, que influencia o meio onde vive e também é influenciado por ele” (MAIA,
2012, p. 30). Como afirma Kuhlmann Junior (1998, p. 31), “é preciso conhecer as
representações da infância e considerar as crianças concretas, localizá-las nas
relações sociais, etc., reconhecê-las como produtoras da história”.
As considerações em torno da definição de criança e de infância, permeiam a
história. De fato, entender a relação desses conceitos é entender também a história
da sociedade e da cultura e da relação dos adultos com a infância, é marcar a
importância da infância nas construções sociais. “A história da infância seria então a
história da relação da sociedade, da cultura, dos adultos, com essa classe de idade,
e a história das crianças entre si e com os adultos, com a cultura e com a sociedade”
(KUHLMANN JUNIOR; FERNANDES, 2004, p. 15)
Antes do século XII não existia uma concepção de infância. De acordo com
Niehues e Costa (2012), não havia interesse a respeito da infância no início da
civilização humana, deste modo, por séculos este período da vida ficou inexplorado.
Na Antiguidade, o nascimento não era considerado um fator biológico, o
recém-nascido ganhava o direito à vida após o consentimento de seu progenitor. De
acordo com Ferreira e Porto (2018), o pai exercia o direito de dar vida à criança,
levantando-a do chão e reconhecendo-a como sua, e, dessa maneira, manifestando
seu desejo de ficar com ela. Os bebês rejeitados ficavam expostos na rua, a fim de
alguém os quisesse, ou então, eram descartados. De acordo com Paul Veyne (1994),
na Roma Antiga era natural e legal o abandono de bebês:
Os recém-nascidos só vem ao mundo, ou melhor, só são recebidos na sociedade em virtude de uma decisão do chefe da família; a contracepção, o
aborto, o enjeitamento das crianças de nascimento livre e o infanticídio do
filho de uma escrava são, portanto, práticas usuais e perfeitamente legais
(VEYNE, 1994, p. 21).

De acordo Conrad (2000), Aristóteles vê a criança como um ser incapaz e
inoperante, que se torna um indivíduo apenas quando chega a idade adulta, para ele
a infância é uma doença que requer cuidados especiais.
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Durante a Idade Média e o fortalecimento do discurso cristão ao culto do menino
Jesus uma nova percepção à infância começa a surgir (HEYWOOD, 2004). A partir do
século X e XI o casamento e a procriação passam a ser considerados atos sagrados,
sendo assim, ressaltava-se a importância do laço de sangue e surgia, então, um novo
modelo de família (MOURA; VIANA; LOYOLA, 2013).
Na sociedade Medieval as crianças eram vistas como adultos em miniaturas
(NIEHUES; COSTA, 2012), suas vestimentas, a linguagem e os costumes não se
diferenciavam do resto da sociedade, mas apesar da falta de singularidade quanto ao
tratamento dirigido às crianças, elas não eram desprezadas, abandonadas ou
maltratadas por seus responsáveis, pelo contrário, eram consideradas frágeis e
totalmente dependentes, e, então, a partir do momento em que conseguia agir sem a
prontidão de seus criadores, a criança era reconhecida como adulto e não se
distinguia mais destes (ARIÈS, 1981).
Considerando esses fatos, Ariès (1981) afirma que havia uma ausência de
sentimento da infância. Dorigo e Nascimento (2007) declaram que o sentimento de
infância significa a consciência da particularidade infantil, aquilo que discrimina a
criança do adulto. O sentimento de infância relacionado ao afeto, surgirá apenas no
final do século XVII, que para Kuhlmann (1998), relaciona-se com a aproximação entre
mãe e filhos e a inutilidade das amas-de-leite e ressalta que essa mudança ocorre
obedecendo as classes, “[...] o sentimento da infância iria do nobre para o pobre”
(KUHLMANN, 1998, p. 19).
Com a chegada da Modernidade, “ocorrem significativas mudanças nas
concepções sobre a criança e a infância” (MOURA; VIANA; LOYOLA, 2013, p. 477),
no que se refere as percepções quanto ao respeito pela criança e pela infância, bem
como o tratamento e consideração. Enfatiza-se a preocupação com a educação, a
moralidade, a relação mãe-filho e a educação desde o nascimento.
A partir do século XVI, as crianças passaram a usar roupas apropriadas a sua
idade, sendo assim, a criança era reconhecida como um grupo, separando-se
esteticamente dos adultos, e ainda, se tornou possível distinguir os meninos das
meninas (ARIÈS, 1981; MOURA; VIANA; LOYOLA, 2013).
No final do século XVI, moralistas e figuras religiosas surgiram com diferentes
conceitos e desencadearam uma revolução nos costumes. Essa tendência tem
despertado grande atenção para as questões das crianças, como a educação, a
moralidade, o pudor, os hábitos e o comportamento sexual. As figuras das crianças
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têm conotações religiosas e puras, suas visões sobre a infância mudaram e as
crianças e suas particularidades são altamente respeitadas (MOURA; VIANA;
LOYOLA, 2013).
Dessa forma, novas orientações quanto ao trato com as crianças foram
adotadas, considerou-se inadequado deixá-las na companhia de desconhecidos ou
suspeitos ou ainda, sem a observação de um adulto, mimá-las em excesso e permitir
que dormissem com pessoas do sexo oposto (ARIÈS, 1981). Preocuparam-se
também em relação “as conversas, leituras, músicas, artes, linguagem cotidiana e
diversões” (MOURA; VIANA; LOYOLA, 2013, p. 477), na tentativa de isolar a criança
e preservá-la de conteúdo indecente.
Nesse período, então, a criança ganha uma importância notada em dois
aspectos: o primeiro é a infância sagrada e inocência infantil, influenciada pelo
Cristianismo; e o segundo aspecto foi a grande importância ao caráter educativo e ao
desenvolvimento da criança por parte de estudiosos, educadores, moralistas e
pedagogos (ARIÈS, 1981; MOURA; VIANA; LOYOLA, 2013).
Ariès (1981), destaca o processo de escolarização como principal fator na
construção do sentimento de infância. A família, então, organiza-se em volta da
criança e a educação e o afeto são valorizados. A família tem a função moral e
espiritual e cabe a escola preparar os filhos para a vida adulta, exercendo sobre a
criança um poder disciplinar. E finalmente, a criança passa a ter o objetivo de educarse (MAIA, 2012).
A partir dessas mudanças surgem novos conceitos sobre a criança e a infância.
Com a educação as crianças ganham também uma categoria na sociedade na Idade
Moderna:
Com efeito, crianças existiram desde sempre, desde o primeiro ser humano,
e infância como construção social – a propósito da qual se construiu um conjunto de representações sociais e de crenças e para a qual se estruturaram
dispositivos de socialização e controle que a instituíram como categoria social
própria – existe desde os séculos XVII e XVIII (SARMENTO; PINTO, 1997, p.
13).

Conforme Bernartt (2009), sobre influência do Renascimento e a sobreposição
da razão humana à fé divina, o ser humano adquire centralidade, situando-se como
produtor do seu destino. Baseado nessa convicção surge às crianças uma nova
função, a de ser a precursora de novas e boas mudanças:
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Cabia, então, investir na infância e na criança em vista das possibilidades de
construção do futuro da humanidade. É nesse sentido que a Modernidade,
criança e infância se entrelaçam, de forma que a infância se viabilizaria pela
formação humana e a criança seria o alvo de tal construção (ARAUJO, 2007,
p. 183 apud BERNARTT 2009, p. 4229).

Percebidas as individualidades da infância, bastava compreender suas
necessidades para poder transformar suas realidades, através da educação
(BERNARTT, 2009).
Segundo Dorigo e Nascimento (2007), até o século XVIII, a escola era ofertada
aos meninos de elite, às meninas restavam os afazeres domésticos e os pobres não
frequentavam as escolas. Diante do preconceito e indiferença à criança pobre e a
rigidez da educação religiosa, que impunha rígidos costumes e castigos físicos às
crianças, nasce, na Europa, entre o século XVI e XVII, um pensamento pedagógico
moderno, organizando escolas para pequenos: “ingressavam crianças a partir de 6
anos de idade, além disso eram incluídas crianças pobres de 2 a 3 anos, às quais era
ensinado os bons hábitos e os valores religiosos” (DORIGO; NASCIMENTO, 2007, p.
20).
Chegando a Idade Contemporânea, e levando em consideração os intensos
acontecimentos que marcaram a Europa e o desenvolvimento no âmbito da
sociedade, como o fortalecimento do capitalismo e o excessivo desejo de produção,
o aumento de horas trabalhadas pelos pais, o ingresso da mulher no mercado de
trabalho, o alargamento das desigualdades sociais e o fim de Estado intervencionista
e de Bem Estar Social, mudam-se as concepções de infância e outro olhar para a
criança surge (DORIGO; NASCIMENTO, 2007; IANISKI, 2010).
A precariedade das condições econômicas, a moradia minúscula e superpopulada, certamente marcou a infância popular nos séculos XVII e XVIII
quando, na França e em outros países, havia um alto risco de morte por parto
e altas cifras para a morte de recém-nascidos e crianças das quais apenas
50% sobreviviam ao décimo ano de vida (KUHLMANN, 1998, p. 24).

Por outro lado, com a Revolução Industrial, passaram a ser exigidas condições
educacionais dos trabalhadores, o que modificou o pensamento pedagógico para as
novas gerações e intensificou a discussão sobre a escolaridade obrigatória. A criança
passa a ser vista como o centro do interesse educativo, responsável pelo futuro do
desenvolvimento (DORIGO; NASCIMENTO, 2007), porém:
[...] o mesmo não acontecia com relação às crianças dos extratos sociais pobres. [...]. Alguns setores das elites [...] sustentavam que não seria correto
para a sociedade que se educassem as crianças pobres, para as quais era
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proposto apenas o aprendizado de uma ocupação e da piedade (OLIVEIRA,
2005, p. 62 apud DORIGO; NASCIMENTO, 2007, p. 20).

Estudiosos confrontavam essas ideias, defendiam a educação para todos, sem
distinção de classes, buscavam novas formas de disciplinar, opondo-se à educação
tradicional, severa e autoritária, onde o ensino devia centrar-se na criança e na
extinção dos castigos físicos (DORIGO; NASCIMENTO, 2007, p. 20).
Em conformidade com as circunstâncias, na primeira metade do século XIX,
são elaboradas leis com a finalidade de estabelecer limites para o trabalho infantil que
aos poucos começa a ser abolido, entretanto, surge uma nova preocupação: onde as
mães deixariam as crianças para poder trabalhar. Foi nesse período que surgiram as
primeiras instituições de atendimento às crianças com preocupação voltada à
proteção, à higiene e à alimentação, isto é, de caráter assistencialista (IANISKI, 2009).
Tendo em vista essas referências, a educação que conhecemos hoje, que
envolve

afetividade,

sociabilidade,

linguagem,

desenvolvimento

humano

e

principalmente que reconhece a especificidade da infância e de cada criança, viria a
se tornar efetiva quase dois séculos depois (BULATY; PIETROBON, 2010).
2.1.2 Institucionalização E Legalidade Da Educação Infantil No Brasil
No Brasil, de fato, as concepções sobre infância e educação, bem como todo o
resto, foram influenciadas pela colonização europeia.
As crianças imigrantes “vivenciavam uma difícil e cruel realidade” (BERNARTT,
2009, p. 4229), eram submetidas a trabalhos pesados, desde muito cedo, segundo
sua condição social.
Dos escravos desembarcados no mercado do Valongo, no Rio de Janeiro do
início do século XIX, 4% eram crianças. Destas, apenas um terço sobrevivia
até os 10 anos. A partir dos quatro anos, muitas delas já trabalhavam com os
pais ou sozinhas, pois perder-se de seus genitores era coisa comum (DEL
PRIORE, 2006, p. 10).

A criança que nascia em família de escravos acompanhava os pais para
aprender, aos doze anos eram considerados adultos, no trabalho e na sexualidade.
Os meninos privilegiados, nascidos brancos e, principalmente, ricos, aos seis anos de
idade iniciavam o aprendizado do latim e de boas maneiras nos colégios religiosos,
como uma preparação para a idade adulta (BERNARTT, 2009).
Segundo Passetti (2000, p. 329), “sobreviver, entretanto, continuou sendo
tarefa difícil para a maioria da população tanto no Império como na República”. Essa
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realidade era refletida na alarmante taxa de mortalidade de crianças e adolescentes
(DORIGO; NASCIMENTO, 2007). Esse fato atraiu um conjunto de médicos e
associações beneficentes com o interesse de solucionar o problema. Os chamados
médicos higienistas orientavam métodos de higiene às mães ou às mulheres
encarregadas de cuidar das crianças, condenavam a negligência das mães que
permitiam o aleitamento mercenário (escravas de aluguel), pois ligavam aos negros
escravos a origem de doenças (KRAMER, 2001). “O assistencialismo era a marca dos
médicos higienistas que lutavam pelo controle da saúde infantil numa perspectiva de
higienização da pobreza” (DORIGO; NASCIMENTO, 2007, p. 22).
Com a abolição da escravatura, em 1888, e a proclamação da República, em
1889, no Brasil, gerou-se de um lado o aumento do abandono de crianças e de outro
o aumento na busca de novas soluções para o problema da infância, resultando na
criação de creches, asilos e internatos, vistos na época como instituições destinadas
a cuidar das crianças pobres (OLIVEIRA, 2005).
Com a urbanização, o crescimento da industrialização, da pobreza, e,
sobretudo, da mão de obra feminina no mercado, o cuidado à criança muda de
perspectiva: torna-se um problema do Estado. Dessa maneira, foi se pregando a ideia
da necessidade de políticas públicas específicas para a infância (BERNARTT, 2009).
Conforme Kramer (1991), alguns grupos começaram a atuar no início do século XX,
no sentido de ajudar as crianças, já que da administração pública não havia interesse.
Dessa forma, no Brasil, por volta de 1940, foram se concretizando iniciativas
do governo para o atendimento à criança “enfatizando o higienismo, a filantropia e a
puericultura” (BERNARTT, 2009, p. 4232).
No ano de 1940, o Departamento Nacional da Criança foi criado com o intuito
de coordenar e fiscalizar as atividades relacionadas à proteção, à maternidade, à
infância e à adolescência. Logo em seguida, em 1942, instituiu-se a Legião Brasileira
de Assistência (LBA), com o objetivo de promover o serviço social. Foi também nesse
período que convenções internacionais definem políticas assistenciais voltadas à
infância nos países subdesenvolvidos. O Fundo das Nações Unidas para a Criança
(UNICEF) foi criado em 1946. O Fundo prestava assessoria à educação, a fim de
promover um trabalho educacional, o que antes era considerado assistencial
(BERNARTT, 2009).
Na década de 1950, o Departamento Nacional da Criança promoveu programas
ao combate à desnutrição, vacinações, ampliação de hospitais e maternidades, cursos
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populares e as creches que existiam, até dado momento, estavam a cargo de
entidades filantrópicas, “que aos poucos passaram a realizar convênios com o
governo. Porém, além da ajuda governamental dependiam dos donativos oferecidos
pelas famílias ricas da sociedade” (DORIGO; NASCIMENTO, 2007, p. 24).
As discussões acerca do atendimento às crianças pequenas em creches
cresceram muito a partir de 1950, além da demanda pelo serviço, inclusive por parte
de funcionárias públicas (DORIGO; NASCIMENTO, 2007).
O Comitê Nacional Brasileiro (CNB), da Organização Mundial para a Educação
Pré-Escolar (OMEP), foi fundado em 1953 e tinha a preocupação com a formação e
atuação de quem trabalhava com as crianças, e além disso, atentavam-se aos
aspectos metodológicos do processo educativo (BERNARTT, 2009).
De acordo com Bernartt (2009), em 1975, criou-se a Coordenadoria de
Educação Pré-Escolar (COEPRE), ligada ao Ministério da Educação e Cultura (MEC),
tendo por finalidade utilizar métodos de baixo custo para a pré-escola e que
atendessem a alta demanda de crianças.
Nesse sentido, então:
“considerava-se que esse atendimento possibilitaria a superação das precárias condições sociais a que a criança estava sujeita através de uma ‘educação compensatória’, sem alteração das estruturas sociais existentes na raiz
daquele problema” (OLIVEIRA, 1992, p. 20).

Ficou estabelecido que as creches surgiram pra refugiar crianças pobres, de
até 6 anos, enquanto os jardins de infância 1 surgem para amparar crianças ricas,
acima de 3 anos, e garantir sua educação e seu desenvolvimento (BERNARTT, 2009).
O ano de 1979 foi marcado como o Ano Internacional da Criança, declarado
pelas Nações Unidas, com o interesse em atender a temática da infância e a sua
condição recebe atenção e divulgação (BERNARTT, 2009).
Até que finalmente, a Constituição Federal de 1988 definiu como dever do
Estado, em seu artigo 208, “a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o
nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas” (BRASIL,1988,
n.p).
A possibilidade da mudança do caráter assistencial para o educacional das
creches e pré-escolas foi de grande importância a priorizar de forma inédita
1

“Por volta de 1840, surge na Alemanha o conceito de Jardim da Infância, por Frederic Froebel, com
caráter educacional, tido como um ambiente organizado a fim de promover o desenvolvimento das
potencialidades infantis, sua liberdade de expressão e pensamento. Suas ideias foram seguidas por
vários estudiosos ingleses e americanos” (FULY; VEIGA, 2012, p. 88).
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a educação ao cuidado no atendimento às crianças. Sendo o atendimento
das crianças concebido como uma função educativa, abriu-se campo para
discussões sobre esse segmento; sua normatização, a necessidade de preparação dos funcionários assistentes em professores especializados e as diretrizes a serem seguidas (BERNARTT, 2009, p. 4234).

Em conformidade a Constituição Federal, em 1990, surge o Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA, Lei 8069/90), que determinou propostas de garantias de
direitos para a infância e adolescência. Devem ser garantidos igualmente os direitos
fundamentais, independente de classe social, cor, sexo, raça, estabelecendo o direito
à educação para todas as crianças e adolescentes (MEDEIROS; RODRIGUES, 2013).
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: I - igualdade de condições
para o acesso e permanência na escola (BRASIL, 1990, n.p).

O ECA, portanto, estabeleceu a elaboração e a fiscalização das políticas
públicas em prol das crianças, o que desencadeou um novo olhar sob a infância.
Em 1996, foi promulgada a Lei das Diretrizes e Bases (LDB, Lei 9.394/96), onde
fixa-se “Educação Infantil” para regulamentar a primeira etapa da Educação Básica:
“A educação infantil será oferecida em: I – creches ou entidades equivalentes, para
crianças de até três anos de idade; II – pré-escolas, para crianças de quatro a seis
anos de idade” (BRASIL, 1996, n.p). E salientam sua finalidade:
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a
ação da família e da comunidade (BRASIL, 1996, n.p).

As determinações da LBD representaram um grande avanço quanto à
importância dada a respeito da Educação Infantil e, na tentativa de oferecer segmento
e qualidade no ensino, em 1988, o Ministério da Educação (MEC), lança o Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), publicado com o intuito de servir
“como um guia de orientação que poderá servir de base para discussões entre
profissionais da área, auxiliando na elaboração de projetos educativos singulares e
diversos” (SOUZA et al., 2014, n.p).
O RCNEI, objetiva garantir experiências baseadas em:
[...] princípios de respeito à dignidade e aos direitos da criança consideradas
nas suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas etc.; ao direito de brincar como forma particular de expressão, pensamento, interação e comunicação infantil; o acesso das crianças aos bens so-
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cioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação social, ao pensamento, à ética
e à estética; a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma; o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade (FULY; VEIGA, 2012, p. 92).

Aprovado em 2001, o Plano Nacional de Educação (PNE, Lei 10.172/01) gerou
importantes contribuições à qualidade e amplitude da Educação Infantil. O PNE
destacou que a necessidade, por parte da família, de uma instituição responsável pelo
cuidado e pela educação de seus filhos, originou o crescimento e a demanda pelo
serviço dos centros de educação infantil, e ainda argumenta sobre o desenvolvimento
infantil, citando pesquisas científicas (BERNARTT, 2009).
O PNE, manifesta sua importância ao demostrar compreensão ao quesito de
desenvolvimento infantil, ainda que a Educação Infantil fosse vista como uma
necessidade social e de importância econômica (OLIVEIRA, 2019).
De acordo com Oliveira (2019), as primeiras Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil (DCNEI), foram aprovadas em 1998 e teriam duração de dez
anos, de caráter obrigatório, tinham como objetivo orientar as propostas pedagógicas
da Educação Infantil:
Art. 2º - Diretrizes Curriculares Nacionais, constituem-se na doutrina sobre
Princípios Fundamentos e Procedimentos da Educação Básica, definidos
pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que
orientarão as Instituições de Educação Infantil dos Sistemas Brasileiros de
Ensino, na organização, articulação, desenvolvimento e avaliação de suas
propostas pedagógicas (BRASIL, 1999, n.p)

Em 2010, acontece a revisão das DCNEI, pela resolução CNE/CEB nº 5/2009,
no dia 17 de dezembro de 2009, e apresentou “o binômio “cuidar e educar” numa
perspectiva de que, tanto a creche quanto a pré-escola, precisam contemplar em suas
ações as dimensões do cuidado e do processo educativo” (GIURIATTI, 2018, p. 30).
O Brasil, de acordo com Giuriatti (2018), por sua extensão territorial, é marcado
pela diversidade social, de culturas e de povos, bem como pela desigualdade,
inclusive no quesito educacional. Diante dessa circunstância, havia a preocupação em
determinar um currículo comum em âmbito nacional. Pode notar-se, inclusive, que ao
elaborar a nova Diretriz Nacional para a Educação Básica, em 2013, o MEC
demonstra que este documento serviria como norteador para uma base comum
curricular, “são estas diretrizes que estabelecem a Base nacional comum, responsável
por orientar a organização, articulação, o desenvolvimento e a avaliação das
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propostas pedagógicas de todas as redes de ensino brasileiras” (BRASIL, 2013, n.p).
O processo de elaboração do que é conhecida hoje como Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), de acordo com Giuriatti (2018) e Oliveira (2019), iniciouse em meados de 2014 e sua última versão foi publicada em dezembro de 2017,
configurando-se de caráter obrigatório para a construção dos currículos das escolas
da rede pública e particular de ensino.
No que propõe a BNCC, para a Educação Infantil foram estabelecidos dois
eixos estruturantes: “interações e brincadeiras” que devem assegurar os seis direitos
de aprendizagem e desenvolvimento: o Conviver, o Brincar, o Participar, o Explorar, o
Expressar e o Conhecer-se. Para garantir esses direitos, a BNCC estabeleceu cinco
campos de experiências: “O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços,
sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos,
quantidades, relações e transformações” e para cada campo de experiência
especifica-se os objetos de aprendizagem, dividindo-se, posteriormente, em três
grupos etários: bebê (de 0 a 1 ano e 6 meses), criança bem pequena (de 1 ano e 7
meses a 3 anos e 11 meses) e criança pequena (de 4 anos a 5 anos e 11 meses)
(GIURIATTI, 2018; OLIVEIRA, 2019).
2.2 A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
As emoções são primordiais para o ser humano, são elas que, de fato,
humanizam os indivíduos. A capacidade de compreender às próprias emoções e
atender aos próprios sentimentos, e também aos de outras pessoas, é o que
conhecemos como Inteligência Emocional (FERREIRA; SILVA; ARAGÃO, 2019).
Segundo Mayer e Salovey (1999, p. 16), “para compreender o conceito de
Inteligência Emocional é necessário explorar os dois componentes do termo,
inteligência e emoção”.
Desde o Século XVIII, estudiosos reconhecem uma divisão na mente: a
primeira trata-se da cognição e engloba funções como o pensamento abstrato
humano, a memória, o julgamento e o raciocínio. A segunda divisão é chamada de
afetiva, que se refere as emoções em si, ao humor, as apreciações e outras
sensações. A motivação é a terceira esfera e refere-se aos instintos biológicos, aos
comportamentos que prezam atender a um objetivo. Dessa forma, o conceito de
inteligência emocional relaciona a emoção à inteligência, isto é, a inteligência
emocional não é o oposto da inteligência, é a integração da razão e da emoção.
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Mesmo sabendo que nem sempre a emoção altera o pensamento de forma positiva,
ou seja, de forma inteligente, a inteligência emocional seria uma habilidade cognitiva
que, relacionada ao uso das emoções, ajuda na resolução de problemas (MAYER;
SALOVEY, 1999).
Mayer e Salovey (1999), definem que:
A inteligência emocional 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 compreender a emoção e o conhecimento emocional; e a capacidade de controlar
emoções para promover o crescimento emocional e intelectual (MAYER; SOLOVEY, 1999, p. 23)

Para Goleman (1995), a Inteligência Emocional se define como:
“A capacidade de motivar-se e persistir diante de frustrações; controlar impulsos e adiar a satisfação, regular o próprio estado de espírito e impedir que a
aflição invada a capacidade de pensar; criar empatia e esperar.” (GOLEMAN,
1995, p. 46).

Nesta perspectiva, a Inteligência Emocional (IE) pode ser entendida como o
uso inteligente das emoções, o equilíbrio entre a razão e a emoção. A IE é uma
capacidade que pode ser desenvolvida e que proporcionará crescimento,
amadurecimento e gerará resultados positivos para o indivíduo (SILVA, 2018).
2.2.1 A Inteligência Emocional De Acordo Com Mayer e Salovey
John D. Mayer e Peter Salovey (1999) baseiam sua teoria da IE em quatro
ramificações organizadas dos processos psicológicos mais elementares aos mais
complexos e psicologicamente mais integrados.
A primeira ramificação intitulada a “percepção, avaliação e expressão da
emoção”, refere-se à capacidade de identificar emoções em si, em outras pessoas e
objetos ou condições físicas, abrange também a capacidade de expressar emoções e
necessidades relacionadas com sentimentos, bem como a sensibilidade em
reconhecer e avaliar a autenticidade de expressões e ainda distinguir a tentativa de
manipulação ou detectar sua veracidade (MAYER; SALOVEY, 1999).
A ramificação seguinte: “a emoção facilita o ato de pensar”, segundo Côbero,
Primi e Muniz (2006), diz respeito a facilitação do pensamento onde a emoção
funciona como um sistema de alerta que dirige a atenção e o pensamento necessários
de acordo com as mudanças internas ou externas. Uma segunda contribuição da
emoção ao pensamento é a capacidade de gerar sentimentos em si mesmo de
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maneira voluntária; e ainda reconhecer e alterar seu humor e estado de espírito para
modificar sua perspectiva; e a capacidade perceber que diferentes atividades podem
ser facilitadas por diferentes tipos de humor.
A terceira, chamada “compreensão e análise de emoções; emprego do
conhecimento emocional” inclui capacidade de rotular emoções e a intensidade entre
elas e o que elas representam em relacionamentos interpessoais; de relacionar uma
emoção a um outro sentimento, por exemplo, a tristeza à perda de uma pessoa
querida; de reconhecer transições entre as emoções ou a mistura entre elas; e de
entender a intensificação e a progressão dos sentimentos (MAYER; SALOVEY, 1999).
Para Tavela Junior (2018, p. 11), “regular as emoções na geração de respostas
afetivas em consonância com seus objetivos e o meio onde atua pode favorecer a
obtenção de resultado positivo em várias situações de conflito pessoal e social”.
A quarta e última ramificação diz respeito ao “controle reflexivo de emoções
para promover o crescimento emocional e intelectual”, abrange a capacidade de
tolerar sentimentos, sendo eles agradáveis ou desagradáveis; de distanciar ou
provocar uma emoção de acordo com seu grau de utilidade; de monitorar e refletir as
emoções sobre si mesmo e no outro; administrar a emoção pela moderação das
negativas e valorização das agradáveis (MAYER; SALOVEY, 1999).
Faz-se necessário distinguir os conceitos de emoção, sentimentos e estados
de humor:
As emoções são formas reconhecíveis, como raiva, medo, tristeza, solidão,
dor, entre outros. Já os sentimentos são as manifestações físicas das emoções. E o estado de humor é a sensação menos intensa, mais vaga de uma
emoção, como sentir-se relaxado ou sentir-se forte (TAVELA JUNIOR, 2018,
p. 18).

Para entender o conceito de Inteligência2, Mayer e Salovey (1999), explicam
que ao tratar-se de Inteligência Acadêmica: a inteligência significa a aptidão, a
realização representa o que uma pessoa realizou e a competência indica que a
realização atingiu certo padrão. Dessa forma, ao relacionar esses conceitos:
[...] a inteligência emocional representa a aptidão ou a capacidade central de
raciocinar com emoções. A realização emocional representa o que uma pessoa aprende sobre emoção ou informação relacionada com a emoção, e a
competência emocional existe quando alguém atinge um nível desejado de
realização. Se todas as coisas se equivalem, a inteligência emocional de uma

2 Inteligência é um conjunto que forma todas as características intelectuais de um indivíduo, ou seja, a
faculdade de conhecer, compreender, raciocinar, pensar e interpretar. A inteligência é uma das
principais distinções entre o ser humano e os outros animais (SIGNIFICADOS, 2021, n.p).
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pessoa determina sua realização emocional (MEYER; SALOVEY, 1999, p.
29-30).

Para Mayer e Salovey, sem o conceito de inteligência emocional, o ensino sobre
as emoções é empobrecido entre o comportamento “bom e adequado”, contrapondose a inteligência emocional que salienta que uma pessoa é capaz de aumentar suas
capacidades emocionais voluntariamente. A inteligência emocional, de acordo com
Mayer e Salovey:
[...] não dita o resultado do comportamento emocional de uma pessoa mas,
ao contrário, incentiva um processo de investigação pessoal que pode ocorrer
no contexto da opinião, da etnia, da religião e de outras características do
indivíduo (MAYER; SALOVEY, 1999, p. 30).

Dito isso, entende-se que as emoções podem estar ligadas a diferentes
subculturas: alguns podem preferir atitudes baseadas na paz do cristianismo, outros
podem optar pela atitude judaica em que a raiva pode enfatizar injustiças e assim
mudar o mundo (MAYER; SALOVEY, 1999).
Segundo os autores, as habilidades emocionais começam em casa, na relação
entre pais e filhos. Essa relação pode ocorrer em diferentes graus, mas não se pode
negar que os pais ensinam a criança a rotular e perceber suas primeiras emoções
(MAYER; SALOVEY, 1999).
É possível também que esse aprendizado ocorra na escola, onde acontece um
dos mais importantes aprendizados inter-relacionais a do aluno com o professor. O
ensino das emoções na escola ocorre também na forma de programas, como o de
combate ao bullying, por exemplo. Entretanto, esse meio tende a ensinar o modo
“certo” de sentir, contrapondo a ideia de desenvolver a Inteligência Emocional.
“Ensinar habilidades sociais básicas, ou mesmo habilidades socioemocionais básicas,
se preferir, é diferente de ensinar uma inteligência” (MAYER; SALOVEY, 1999, p. 37).
Considerando os aspectos educativos das habilidades socioemocionais, a
competência técnica do professor inclui um conjunto de habilidades interpessoais
requeridas nas interações educativas com os alunos: as chamadas habilidades sociais
educativas que se definem como: “aquelas intencionalmente voltadas para a
promoção do desenvolvimento e da aprendizagem do outro, em situação formal ou
informal” (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2001, p. 94).
Em suma, podemos evidenciar a preocupação dos autores em esclarecer suas
perspectivas em relação a Inteligência Emocional. Para Mayer e Salovey (1999) uma
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pessoa com a capacidade de perceber emoções, ter acesso a ela e gerá-las, de modo
a ajudar o pensamento a compreender a si mesmo e aos outros é uma pessoa
emocionalmente inteligente.
2.2.2 A Inteligência Emocional De Acordo Com Goleman
Em 1995, Daniel Goleman, lançou um livro intitulado: “Inteligência Emocional:
a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente” que, resumidamente,
indica que as emoções possuem uma forte influência sobre a inteligência do ser
humano (ROSIAK, 2013).
Para Goleman (1995), por muito tempo, a sociedade deu valor somente para o
intelecto, deixando de lado as emoções que são primordiais aos indivíduos.
Segundo o autor, a inteligência emocional pode ser dividida em duas
dimensões básicas que são a intrapessoal e a interpessoais. Dessas, subdividem-se
cinco habilidades emocionais: a autoconsciência, a autorregulação, motivação
(intrapessoais), a empatia e as aptidões sociais (interpessoais), que se dividem
posteriormente em outras vinte e cinco capacidades emocionais (GOLEMAN, 1995,
1999).
A dimensão intrapessoal tem relação com as ações que envolvem a si próprio,
bem como, se lida com diferentes situações. “A inteligência intrapessoal... é uma
aptidão correlata, voltada para dentro. É uma capacidade de formar um modelo
preciso, verídico, de si mesmo, e poder usá-lo para agir eficazmente na vida”
(GOLEMAN, 1995, p. 51-52).
Dentre as habilidades que envolvem as competências intrapessoais ou
pessoais, existe a autopercepção ou autoconsciência, que significa o reconhecimento
das próprias emoções, das preferências, da intuição e dos recursos (GOLEMAN,
1999). A autopercepção:
“[…] trata-se de uma capacidade de concentração, a partir da familiaridade
com os mediadores internos e com os sinais sutis que informam o que estamos sentindo que nos permite utilizá-los como um guia para avaliar permanentemente nosso desenvolvimento” (GOLEMAN, 1999, p. 69).

“A autoconsciência não é uma atenção que se deixa levar pelas emoções,
reagindo com exagero e amplificando o que se percebe. Ao contrário, é um modo
neutro, que mantém a auto reflexividade mesmo em meio a emoções turbulentas”
(GOLEMAN, 1995, p. 60). Para o autor, a autoconsciência é peça chave para a
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inteligência emocional, a partir dela é capaz de se abandonar um estado de espírito
negativo.
De caráter comparativo, a autoconsciência para Bradberry e Greaves (2014),
é uma habilidade básica, é a capacidade de perceber as próprias emoções além de
gerenciar as tendências que as fazem surgir, incluindo identificar como se reage a
determinados eventos, dificuldades e pessoas.
Fracionando a habilidade de autopercepção, Goleman (1999), atribui as
competências de percepção emocional, de autoavaliação precisa e de autoconfiança.
A capacidade de percepção emocional diz respeito ao “reconhecimento de
como nossas emoções afetam nosso desempenho e a capacidade de usar nossos
valores para guiar a tomada de decisões” (GOLEMAN, 1999, p. 68). A autoavaliação
precisa requer a percepção dos próprios pontos fortes e suas debilidades, condiz em
entender os aspectos que precisam ser melhorados e aprender com as experiências.
A atribuição de autoconfiança se refere a segurança quanto aos próprios valores,
capacidades e objetivos (GOLEMAN, 1999).
Para Bradberry e Greaves (2014), existem algumas estratégias que podem ser
seguidas para alcançar a autoconsciência. No total são quinze, e entre elas estão:
parar de rotular os sentimentos entre bons e ruins, isto é, ao não classificar os
sentimentos nestas duas categorias tende-se a absorver a emoção por complemento,
é necessário observar aquele sentimento, para poder compreendê-lo, por outro lado
quando o classifica como ruim, a tendência é querer parar de sentir aquilo, porém, ao
fazer isso, não haverá o aprendizado.
Outra estratégia relevante apontada é a de pedir a opinião dos outros. Para os
autores, “a autoconsciência é o processo de conhecer a si mesmo(a) de dentro para
fora e de fora para dentro” (BRADBERRY; GREAVES, 2014, p. 86), e para conseguir
conhecer-se de fora para dentro, é necessário a opinião dos outros, quando se tem
um retorno é possível entender como outros o observam.
A segunda habilidade da inteligência emocional, de acordo com Goleman
(1999), é a autorregulação, que está ligada diretamente a área pré-frontal do cérebro3,
um indivíduo que possui essa habilidade é capaz de reconhecer e lidar com os
próprios estados interiores, recursos e impulsos, é capaz de aumentar sua aptidão de

3 O lobo pré-frontal do cérebro tem função importante no controle das emoções, mas também é
responsável por funções como julgamento, pensamento, abstração, formulação de hipóteses e pela
seleção de comportamentos adequados (RODRIGUES, 2015).
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atenção e captação de informações, isto é, em situações inesperadas e de
emergência, por exemplo, esse indivíduo é capaz de tomar as melhores decisões e
mais rapidamente. De acordo com Goleman (1995, p. 96), a essência da
autorregulação pode-se entender como “a capacidade de negar um impulso a serviço
de uma meta”.
Inclusas na habilidade de autorregulação, Goleman (1999), acrescenta as
capacidades

de

autocontrole,

de

confiabilidade,

de

conscienciosidade,

de

adaptabilidade e de inovação.
O autocontrole remete-se a capacidade de lidar com as emoções
perturbadoras, as frustrações e os impulsos negativos. Entretanto, não deve ser
confundido com o controle exagerado e a sufocação da espontaneidade e dos
sentimentos, pelo contrário, já que os estados de espíritos “ruins” têm sua importância.
O autocontrole é, portando, saber administrar com eficácia as emoções e os impulsos
de maneira apropriada à idade (GOLEMAN, 1995, 1999). A aptidão de confiabilidade,
isto é, de merecer confiança, é manifestada pelas pessoas que conseguem
demonstrar integridade, honestidade e responsabilidade sob sua própria conduta. A
capacidade de conscienciosidade diz respeito ao reconhecimento dos próprios erros.
Ser consciencioso significa manter suas promessas e compromissos, além de
responsabilizar-se pelas suas metas (GOLEMAN, 1999).
A adaptabilidade tem relação com a flexibilidade para encarar mudanças, inclui
a capacidade de priorizar ações e de adaptação quanto às respostas que envolvem
diferentes circunstâncias. “A adaptabilidade requer a flexibilidade de levar em conta
múltiplas perspectivas sobre determinada situação” (GOLEMAN, 1999, p.). Quanto a
inovação, pessoas que possuem essa competência são capazes de buscar soluções
originais para problemas, estão sempre abertas a novas ideias e perspectivas
(GOLEMAN, 1999).
A terceira e última habilidade interpessoal apontada por Goleman (1999), é a
motivação. De acordo com Goleman (1999), a etimologia da palavra motivação está
relacionada às palavras: motivo e emoção, que derivam do latim, motere, ou seja,
mover:
As emoções são, literalmente, o que nos move, nos impulsiona, na direção
de nossas metas. Elas alimentam nossas motivações e nossos motivos. E,
por sua vez, impelem nossas percepções e moldam nossas ações. Um
grande trabalho começa com um grande sentimento (GOLEMAN, 1999, p.
121).
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A motivação relaciona-se com o desejo de realização, de prazer em fazer e
satisfação em alcançar um objetivo. A motivação também está ligada a cumprir
desafios, da mesma forma que, por outro lado, a “sensação de enfado está em que o
indivíduo já não encontra um desafio para suas capacidades” (GOLEMAN, 1999, p.
124), isto é, “a motivação intensa é, literalmente, uma enxurrada de adrenalina”
(GOLEMAN, 1999, p. 125).
Inclusas na habilidade de motivação, há quatro competências que a
caracterizam: a realização, o engajamento, a iniciativa e o otimismo, essas últimas,
consideradas competências gêmeas (GOLEMAN, 1999).
A realização está associada ao intuito de melhorar ou satisfazer certo padrão
de exigência. “Indivíduos impelidos pela necessidade de realização buscam meios de
monitorar o seu êxito” (GOLEMAN, 1999, p. 131). Pessoas motivadas pela realização
definem metas desafiadoras para si mesmas, procuram maneiras de aprender e
melhorar seu desempenho e acreditam que ter um feedback4 é importante para o seu
crescimento e posteriormente, para o seu sucesso (GOLEMAN, 1999).
De acordo com Goleman (1999), a competência de engajamento se relaciona
com o compromisso e a dedicação com as metas propostas por outrem. Remete-se,
também, a capacidade de tomar decisões para um bem coletivo, ou melhor, ser capaz
de sacrificar suas próprias necessidades para manter seu compromisso com o que foi
acertado.
A iniciativa tem a ver com estar disposto a agir diante de uma oportunidade e o
otimismo encontra oportunidades através de um obstáculo. Possuir a capacidade de
iniciativa e otimismo significa não se limitar aos acontecimentos, estar pronto para
encarar os desafios e não desistir perante as dificuldades (GOLEMAN, 1999). “Do
ponto de vista da inteligência emocional, o otimismo é uma atitude que protege as
pessoas da apatia, desesperança ou depressão diante das dificuldades” (GOLEMAN,
1995, p. 101).
Para Walton (2016), o otimismo é como uma consequência da IE, o autor
considera como uma condição valiosa para resolver problemas, já que consegue
perceber outras perspectivas. Uma pessoa otimista entende que um problema é um
fator temporário, resultado de algum aspecto externo.
A segunda dimensão da Inteligência Emocional, de acordo com Goleman
4 Feedback, palavra originária da língua inglesa, significa opinião, retorno, avaliação ou comentário
(Neil Patel, 2020).
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(1999), consiste nas competências interpessoais ou sociais, portanto são o que
determinam o comportamento em relação a outras pessoas, os relacionamentos. A
“Inteligência interpessoal é a capacidade de compreender outras pessoas: o que as
motiva, como trabalham, como trabalhar cooperativamente com elas” (GOLEMAN,
1995, p. 50).
As competências associadas a inteligência interpessoal, de acordo com
Goleman (1999), são a empatia e as aptidões sociais.
A empatia diz respeito a percepção dos sentimentos, das necessidades e das
preocupações de outras pessoas:
A empatia requer, no mínimo, ser capaz de ler as emoções de outra pessoa.
Num nível mais elevado, implica aperceber-se e reagir às preocupações e
sentimentos não-verbalizados de alguém. No nível mais alto, ter empatia é
compreender as questões e as preocupações que ficam por detrás dos sentimentos de alguém (GOLEMAN, 1999, p. 149).

Goleman (1995, 1999) diz que a empatia é como um radar social, e ainda
ressalta que a empatia está estreitamente ligada a autoconsciência, ou seja, quanto
mais o indivíduo reconhecer e estiver aberto às suas próprias emoções, mais
empático ele se tornará, uma vez que, torna-se mais fácil perceber a necessidade
alheia quando já fora reconhecida por si próprio. As competências relacionadas a
empatia, segundo Goleman (1999), são a de compreender os outros, de desenvolver
os outros, de orientação para o atendimento, de alavancar a diversidade e de
percepção política.
Compreender os outros refere-se à percepção sobre os sentimentos alheios e
suas perspectivas. Significa ser atencioso aos outros, prestá-los ajuda, dominar a arte
de ouvir, ser compreensivo e sensível às suas necessidades (GOLEMAN, 1999).
Quanto à capacidade de desenvolver os outros, diz respeito à aptidão em
perceber as necessidades de desenvolvimentos alheios e ampliar as suas
capacidades. O indivíduo que provém dessa competência visa ajudar outras pessoas
a crescerem, isto é, os indivíduos capazes de desenvolver outras pessoas tendem a
elogiar os acertos dos outros, identificar e orientar as debilidades e desafiá-los a fim
de melhorarem ou desenvolverem alguma aptidão (GOLEMAN, 1999).
Dispor da capacidade de orientação para o atendimento consiste em prever,
identificar e suprir uma necessidade alheia. Oferecer assistência, compreender a
necessidade e captar a perspectiva do outro é uma característica da orientação para
o atendimento (GOLEMAN, 1999).
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O

alavancamento

da

diversidade

constitui

procurar

e

desenvolver

oportunidades através de outros, levando em consideração suas peculiaridades,
diversidades e características diversas. Isso significa contestar preconceitos e
intolerâncias, compreender diferentes visões de mundo e ter sensibilidade para com
elas e enxergar a diversidade como uma oportunidade de expansão das perspectivas.
E a percepção política concerne em ler as correntes políticas e sociais, ou seja,
entender as forças que moldam as opiniões e condutas dos outros (GOLEMAN, 1999).
A segunda habilidade emocional interpessoal denominada: “aptidões sociais”,
compete na capacidade de dominar outras cinco competências sociais: a influência, a
comunicação, o gerenciamento de conflito, a liderança e a catalisação de mudanças.
Essas cinco competências implicam na aptidão de gerir no outro, sentimentos e
emoções de acordo com aquilo que se espera dele, em outras palavras, lidar de forma
habilidosa com outras pessoas e influenciar seus estados de ânimo (GOLEMAN,
1999).
Dito isso, compreende-se que as habilidades de aptidões sociais ou
sociabilidade se integram entre si e funcionam praticamente indistintas. A influência,
por exemplo, aponta a capacidade de persuasão, mas além disso, diz respeito a
capacidade de acionar estados emocionais no outro, isso é, contagiar o ambiente com
suas próprias emoções e sentimentos, tanto para melhor quanto para pior. Da mesma
forma, a liderança se refere à capacidade de inspirar e guiar outros indivíduos,
principalmente por suas ações e pelo seu exemplo, ou seja, essas duas competências
trabalham juntas, aquele que domina a influência, de qualquer maneira, domina
também a capacidade de liderança, e vice e versa. “Nesse sentido, o líder é um
espelho que reflete a própria experiência do grupo” (GOLEMAN, 1999, p. 201).
O gerenciamento de conflito é uma aptidão perceptível nas pessoas que tem
como característica a diplomacia, ou seja, são habilidosas para encontrar soluções,
onde todos tem a ganhar. A comunicação é a competência que descreve a facilidade
de escuta e fala. Uma pessoa que domina essa habilidade sabe lidar de forma
eficiente com situações difíceis, se mantêm receptiva quanto às boas e às más
notícias, sabe quando e qual maneira transmitir uma mensagem, pois tem percepção
quanto às emoções alheias (GOLEMAN, 1999).
A catalisação de mudanças trata a capacidade de iniciar ou gerenciar
mudanças. Essa competência aborda a prontidão em deixar a zona de conforto em
prol da mudança para a transformação. Estabelecimento de vínculos é expressada
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para explicar as pessoas com facilidade em criar laços. Colaboração e cooperação
referem-se a trabalhar em equipe a fim de atingir objetivos em comum. Capacidade
de equipe diz respeito a criação de grupos, com o principal objetivo de atingir fins
coletivos (GOLEMAN, 1999).
Diante da explanação, a visão de Goleman sobre a Inteligência Emocional,
Rosiak (2013) ressalta que, de modo geral, o equilíbrio entre o pensamento racional
e o emocional permite que as emoções alimentem e informem o funcionamento do
pensamento racional, que por sua vez reflete e previne os impulsos emocionais. Isso
mostra que a inteligência humana só pode dar o melhor de si se estiver relacionada
com a inteligência emocional, pois quando essas duas inteligências interagem, há o
aumento da capacidade intelectual, e para obter o melhor resultado dessa
combinação é necessário descobrir como usar as emoções de forma inteligente.
2.3 A EDUCAÇÃO, A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E AS RELAÇÕES SOCIAIS
A primeira interação social que uma criança estabelece é a família, e é essa
interação que guiará o organismo a experimentar suas primeiras vivências. A partir do
momento em que a criança ingressa na escola, sua rede social muda, ou seja, ela
deixa de estar sob os cuidados dos pais e passa a ter maior autonomia (FALCÃO;
BOLSANI-SILVA, 2016).
A escola é o ambiente primordial para a formação da vida coletiva, relações
grupais e interpessoais (BUOSI, 2009).
Quando o ambiente escolar passa a integrar grande parte do tempo da criança,
novas relações sociais são estabelecidas, como a entre seus colegas, professores e
outros funcionários do meio escolar, portanto, pode-se entender que a qualidade das
interações sociais estabelecidas nessa fase de desenvolvimento é de grande
importância para o bem-estar da criança (FALCÃO; BOLSANI-SILVA, 2016).
É nesse ambiente que acontecem as primeiras trocas de informações e
experiências entre os indivíduos. O primeiro contato com regras e normas de
convivência que geram e compartilham conhecimentos. Em vista disso, ressalta-se a
importância que os educadores devem dar às relações interpessoais, para que os
sujeitos em formação entendam a relevância dessas relações e de valores como a
empatia e a compreensão com o próximo (LIMA et al., 2020).
Quando separada de sua família, a criança passa a interagir com outras
pessoas e a conviver com ritmos nem sempre compatíveis com o que estava
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acostumada, passa a inteirar-se com diferentes ações, objetos, relações que lhe são
desconhecidas (KRAMER, 1999).
Nesse sentido, de acordo com Leite, Leite e Prandi (2009, p. 209), “a escola é
um espaço fundamental para impulsionar e estimular o desenvolvimento daqueles
conhecimentos que ainda não foram incorporados pelas crianças”, inclusive aqueles
de importância socioemocional.
De acordo com Silva e Silva (2018), o ser humano se denomina “ser racional”
e, portanto, desvaloriza as emoções em detrimento da razão. Vive-se uma cultura
onde é valorizado mais o conhecimento racional que o emocional, entretanto, ambos
os aspectos são necessários para a aprendizagem. Por isso, a Inteligência Emocional
deve ser considerada no âmbito educativo.
Pacheco e Fernández-Berrocal (2004), afirmam que a falta de Inteligência
Emocional facilita o surgimento das condutas disruptivas 5. “O desenvolvimento da
Inteligência Emocional nas escolas favorece a empatia, que favorece o altruísmo e a
condução pró-social” (Silva; Silva, 2018, p. 24).
“O estudo sobre as emoções e a influência que elas exercem sobre as ações
das pessoas, tem demonstrado que aprender a lidar com as emoções possibilita maior
amparo para lidar com diversos tipos de situações” (MARQUES, 2016, p. 34).
Fernández-Berrocal e Aranda (2008) confirmam que a Inteligência Emocional
colabora para que as relações interpessoais melhorem, tornando-as mais hábeis na
hora de perceber, compreender e manejar suas emoções e ajudando os demais a
compreendê-las, além de melhorar em relação ao rendimento escolar, atuando nos
estados de ânimos, favorecendo a cognição.
Em vista disso, a escola deve ser percebida com uma ampla rede de interações,
pois além de ser um local de formação acadêmica é ainda um espaço de convivência
humana e por existir, neste meio, diferentes vivências e subjetividades é necessário
que se criem normas e condutas de convivência. Neste contexto, compreende-se que
a escola exerce uma influência significativa sobre o comportamento humano e
contribui na formação do sujeito, de seus comportamentos, de seus valores e de suas
habilidades sociais (FERREIRA; CARVALHO; SENEM, 2016).

5

as condutas disruptivas, que são comportamentos inapropriados, tais como brigar, chamar a atenção
em sala de aula, desobedecer, etc, atrapalham a ordem e a disciplina na escola, tornando as relações
com professores e colegas muito difíceis, além de dificultarem o aprendizado (SILVA; SILVA, 2018, p.
23-24).
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Os primeiros anos do desenvolvimento infantil, ou melhor, a infância é um
período determinante para o crescimento humano, inclusive para o aprimoramento
das habilidades sociais (FERREIRA; CARVALHO; SENEM, 2016; SILVA; SILVA,
2018).
Essa fase do desenvolvimento configura-se em um período onde as habilidades
essenciais para a formação pessoal são adquiridas, entre elas as habilidades sociais.
Muitas são as definições encontradas na literatura referente ao termo habilidades
sociais. Para Del Prette e Del Prette:
“o termo “habilidades sociais” pode ser aplicado às diferentes classes de comportamentos sociais que afazem parte do repertório de um indivíduo e que
contribuem para a competência social de forma a promover um relacionamento saudável e produtivo com as outras pessoas” (DEL PRETTE; DEL
PRETTE, 2005, apud, FALCÃO; BOLSANI-SILVA, 2016, p. 16)

Essas habilidades estão relacionadas aos comportamentos necessários para
o sucesso no relacionamento interpessoal. Esses comportamentos também devem
colaborar para resolver problemas em situações específicas e reduzir a possibilidade
de problemas futuros ajudando a manter um relacionamento saudável e produtivo com
os outros (ELIAS; AMARAL, 2016).
Já

a

expressão

“habilidades

sociais

educativas”

diz

respeito

aos

comportamentos sociais voltados para promover desenvolvimento e aprendizagem do
outro, ou seja, as habilidades sociais do educador, do docente (DEL PRETTE; DEL
PRETTE, 2010).
Vieira-Santos, Del Prette e Del Prette (2018), definem as habilidades sociais
educativas em quatro classes: (1) estabelecer contextos potencialmente educativos:
diz respeito aos comportamentos que promovem a organização do material, do
contexto físico ou social para promover a interação educativa; (2) transmitir ou expor
conteúdos sobre habilidades sociais: comportamentos que apresentam conteúdos de
conhecimento sobre habilidades sociais; (3) monitorar positivamente: possibilitar
oportunidades sobre o comportamento observável ou relatado e propiciar
consequências reforçadoras para os comportamentos desejáveis; (4) estabelecer
limites e disciplina: comportamentos que estabelecem regras, normas ou valores
(ROSIN-PRIOLA et al., 2017; VIEIRA-SANTOS; DEL PRETE; DEL PRETE, 2018).
O processo de ensino-aprendizagem depende das interações sociais entre
professor e aluno, uma vez que ambos são agentes desse processo, ou seja, o
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conjunto das habilidades sociais de ambos será fundamental para que a
aprendizagem ocorra de forma satisfatória, ou não (ROSIN-PINOLA et al., 2017).
Para Martins e Lempke (2020, p. 6), educar requer: “formar o indivíduo
integralmente; promover liberdade e autonomia; promover o saber-agir e criar
condições para que haja interação social”. É de responsabilidade docente atentar-se
às teorias educacionais que melhor se encaixam à sua turma, a fim de tornar os
objetivos cumpridos.
O ambiente da sala de aula assegura o aprendizado das emoções, e de acordo
com Leite (2019), professores com alto quociente emocional formarão alunos
competentes no âmbito emocional.
O Professor ao promover um ambiente de qualidade entre os alunos está
mostrando um caminho para a reflexão já que esta precede a ação, no que
tange educar as emoções, sendo necessário ter consciência da importância
que isto poderá ocasionar na vida das pessoas (LEITE, 2019, p. 611).

O desenvolvimento socioemocional acontece de forma constante, é um
processo de construção pessoal, entretanto, altamente influenciado pelo meio.
Segundo Wedderhoff (2007), os Estados Unidos e outros países em menor escala –
como o Brasil – praticam a educação emocional, em alguns casos, como disciplina
curricular e em outros como programas educacionais.
Essa perspectiva de educação tende a convergir a uma linha cognitivista,
centrada nas concepções de “uma educação para a compreensão”, por isso não deve
ser vista como mais um conteúdo, uma vez que as emoções são transmitidas o tempo
todo (WEDDERHOFF, 2007; MARTINS; LEMPKE, 2020).
2.4 INTERVENÇÕES DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NO DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
A tarefa de educar emocionalmente deveria ser considerada de mesma
importância que tarefas como caminhar e falar. As crianças devem aprender sobre
seus sentimentos e como lidar com eles, precisam entender que nenhum sentimento
é errado, mas compreender quando e de que forma deve ser expressado (SILVA,
2017).
De acordo com Doman (1994, p. 126), “tudo que um bebê é ou pode tornar-se
será determinado nos primeiros seis anos de idade” e isso se deve graças a intensa
Neuroplasticidade da criança. Rodrigues (2015), explica que Neuroplasticidade é a
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capacidade natural do cérebro de aprender, de modificar-se e aperfeiçoar-se conforme
a interação com o ambiente.
Esse tema é estudado pela Neurociência Cognitiva, que amplia suas pesquisas
ao cérebro e ao sistema nervoso e às relações entre o comportamento e a mente.
Esses estudos tem mostrado que o cérebro aprende a modificar-se de acordo com as
experiências anteriores, fazendo com que em novas oportunidades ele aja de maneira
diferente ou semelhante, conforme as consequências de situações anteriores
(SANTIAGO JUNIOR; HERRAN, 2018).
2.4.1 Práticas Pedagógicas E O Papel do Professor Para O Desenvolvimento
Socioemocional
A pluralidade oferecida pela escola possibilita a construção de saberes para
além dos científicos. Intrínseca a ela estão os saberes populares que possibilitam a
consciência coletiva, de respeito e de equidade, que permitem a compreensão de si e
do lugar ao seu redor, bem como, incidem na formação de identidades (CARVALHO,
2020).
As práticas pedagógicas da educação infantil são estabelecidas pela BNCC,
desde 2017:
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica (BRASIL, 2017, p. 17).

A prática da BNCC é de caráter obrigatório, assegurada pela LDB. Isso significa
que todos os currículos de todas as escolas da rede básica, devem ter a BNCC como
parâmetro norteador (ZWIRTES, 2020).
A LDB, muito antes da Base, já garantia, em seu Título II, diversos tópicos que
dizem respeito ao pleno desenvolvimento do indivíduo, bem como à tolerância e ao
respeito. A BNCC, no âmbito da Educação Infantil, demonstra preocupação quanto
aos aspectos socioemocionais, quando especifica objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento voltados a Inteligência Emocional, como por exemplo, no objetivo
EI01EO01 que pertence ao Campo de Experiências “o eu, o outro e o nós” e a faixa
etária de bebês (0 a 1 ano e 6 meses): “perceber que suas ações têm efeitos nas
outras crianças e nos adultos” (BRASIL, 2017, p. 45) e no objetivo EI02EF01 que
pertence ao Campo de Experiências “escuta, fala, pensamento e imaginação” e a faixa
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etária de crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses): “Dialogar
com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e
opiniões” (BRASIL, 2017, p. 49).
Portanto, entende-se que de acordo com documentos oficiais a formação
socioemocional é garantida, mas na prática esse é um processo que acontece de
forma lenta, pois os professores encontram dificuldades em agir de forma eficiente em
diversas situações do cotidiano (EUZÉBIO, 2018), afirmando a necessidade de
formações que demonstrem de forma prática como intervir, para garantir o pleno
desenvolvimento das crianças.
Considerando a intencionalidade da prática docente, afirma-se que a realização
das concepções educacionais depende, dentre outros fatores, das habilidades e da
competência do profissional (Del Prette; Del Prette, 2003). No caso da formação de
conceitos socioemocionais, dependem também de atitudes, valores, condutas e
concepções do docente.
Conforme Lyra (et al., 2013), a maneira como os docentes enfrentam os
problemas de comportamento dos alunos, influencia nas relações e nas práticas
pedagógicas da sala de aula, em contraponto, Lyra indica que o docente cria uma
expectativa para sua aula, e quando essa expectativa não é atendida, a turma ou
determinado aluno é considerado “problemático”:
O olhar do professor, neste caso, deixa em dúvida se há um verdadeiro reconhecimento dos problemas de comportamento dos alunos ou se, na ânsia de
se alcançar um ambiente propício e favorável ao processo de ensino/aprendizagem, comportamentos tidos como insatisfatórios são considerados problemas de comportamento (LYRA et al., 2013, p. 738).

Em vista disso, o professor dever ser crítico as suas próprias perspectivas, deve
pesquisar e ir além, para que, efetivamente, conheça as crianças e o que pode ajudar
na sua profissão e nos desafios encontrados, “oferecendo às crianças um vasto leque
de oportunidades de aprendizagem e experiências enriquecedoras” (LEITE, 2014, p.
15).
Os problemas de comportamentos são um dos maiores desafios de sala de
aula. De acordo com uma pesquisa realizada em 2009, cerca de 10% dos alunos
investigados apresentavam sinais clínicos de algum problema de comportamento,
identificado pelos professores, o que foi de fato constatado posteriormente por
profissionais clínicos, isto revela que, “os professores são capazes de identificar de
forma adequada o potencial e os problemas de seus alunos, tal como fizeram pais e
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psicólogos treinados” (LYRA et al., 2009, p. 411).
No entanto, outra pesquisa constata que os professores são capazes de melhor
identificar comportamentos externalizantes, enquanto jovens e adolescentes
sobrepõem-se ao denotar com mais eficiência comportamentos internalizantes, o que
pode demostrar que sentimentos como ansiedade e depressão, podem ser
considerados de menor importância por esses profissionais (LYRA et al, 2009).
Embora intrinsicamente o professor, na sua experiência, possua habilidades de
identificação dos comportamentos, a escola mantém o arcaico papel de privilegiar os
conteúdos em quantitativos e não qualitativos, tornando os docentes excepcionais
quanto aos conteúdos da sua área, mas incompetentes no âmbito “de competências
relacionais e de estratégias para resolver e gerir conflitos” (NUNES-VALENTE;
MONTEIRO, 2016, p. 6).
Os professores entendem a importância de autorregularem suas
emoções e compreendem o impacto que elas geram nas práticas pedagógicas, por
esse motivo a capacitação profissional na dimensão emocional é relevante. A
Inteligência Emocional do professor, é primordial nas atividades pedagógicas, pois
promove melhorias nos resultados pessoais e dos alunos, na capacidade de lidar com
situações do cotidiano escolar e nas relações interpessoais (NUNES-VALENTE;
MONTEIRO, 2016).
2.4.2 Intervenções Práticas Para O Desenvolvimento Da Inteligência Emocional
em Crianças da Educação Infantil
De acordo com Falcão e Bolsani-Silva (2016), para elaborar um procedimento
de intervenção deve-se considerar algumas etapas e entre elas estão: o levantamento
bibliográfico e a listagem das habilidades sociais e dos problemas de comportamento
que necessitam de intervenção. Partindo desse pressuposto, pode-se entender que
para que o docente consiga mediar o desenvolvimento socioemocional do aluno ele
deve: (1) capacitar-se através de materiais sobre o tema, (2) perceber e listar os
comportamentos e habilidades que o seu grupo específico apresenta.
Ainda de acordo com Falcão e Bolsoni-Silva (2016), os problemas de
comportamento mais apontados, apresentados pelo estudo das autoras, foram:
agressividade, agitação, desobediências às regras, comportamento infrator, falar
palavrões, intimidação, teimosia, gritar, chantagear, mentir, entre outros, esses de
característica externalizantes. E os comportamentos de categoria internalizantes,
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foram citados: retraído, triste, deprimido, depressivo, ansiedade, inibição, falta de
iniciativa, medo, baixa autoestima além de problemas somáticos como crianças que
se queixam de dor de cabeça, dor de estômago ou vômito, falta de ar, entre outros.
As habilidades sociais consideradas importantes para o repertório das crianças
também são listadas por Falcão e Bolsoni-Silva (2016): nomear sentimentos, ter
empatia, seguir regras, civilidade, atender a pedidos, agradecer, negociar, elogiar,
ouvir críticas, entre outras.
Baseado nas pesquisas de Linehan (2018), treinar as habilidades sociais é uma
atitude promissora para vários âmbitos da vida. Treinar as habilidades sociais inclui a
regulação emocional, tanto para a falta de controle, quanto para o excesso. O objetivo
do treinamento “é aprender as habilidades para mudar comportamentos indesejados,
além de emoções, pensamentos e fatos que causam sofrimento e angústia”
(LINEHAN, 2018, p. 123).
Para Linehan (2018), as habilidades socias que devem ser desenvolvidas são:
(1) habilidades de mindfulness 6 ; (2) habilidades de efetividade interpessoal; (3)
habilidades de regulação emocional; (4) habilidades de tolerância ao mal-estar.
As habilidades de mindfulness podem ser consideradas uma habilidade central,
e por essa razão são as primeiras a serem ensinadas, pois funcionam como alicerce
para outras habilidades. Mindfulness é o ato intencional de observação, descrição e
participação da realidade no momento em que acontece, sem julgamentos e de modo
efetivo. Este estado se contrasta com atividades automáticas, habituais ou de
decoreba (LINEHAN, 2018).
De acordo com Tatton-Ramos (et al., 2016), pesquisas demostraram benefícios
das mindfulness para o tratamento de transtornos e doenças mentais de adultos.
Contudo, estes mesmos estudos não trazem dados sobre as técnicas usadas em
crianças no ambiente escolar, o que se sabe é que evidências sugerem que os
mesmos resultados podem ser avaliados, entretanto não podem ser generalizados.
Essas habilidades podem ser treinadas a qualquer momento, em qualquer
lugar. Apenas necessita-se que se preste atenção ao momento. Mindfulness pode ser
praticada em momentos de meditação, orações, danças, artes marciais, caminhadas
conscientes e com músicas de ritual, como a percussão, por exemplo (LINEHAN,

6

Mindfulness traduzido em português para “Atenção Plena” ou “Consciência Plena” é um estado
mental de controle sobre a capacidade de se concentrar nas experiências, atividades e sensações do
presente (SIGNIFICADOS, 2016).
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2018).
Segundo a pesquisa de Lobo (2020), um grupo de estudantes depois de
participarem de estudo com intervenções de mindfulness, diminuíram seu estresse,
passaram a ter maior empatia, mais controle emocional, otimismo, atenção, além da
diminuição de sintomas depressivos e de agressividade, bem como aprimoraram
habilidades de aprendizagem.
As habilidades de efetividade interpessoal incluem estratégias efetivas para
que o indivíduo consiga solicitar o que necessita de forma precisa, administrar
conflitos e resolver problemas. Treinar essa habilidade tem como objetivo que os
sujeitos “aprendam a ser efetivos nas interações interpessoais, de modo que suas
interações com os outros tenham os resultados desejados” (LINEHAN, 2018, p. 232).
São habilidades que beneficiam os relacionamentos existentes e a construção de
novos relacionamentos.
As habilidades interpessoais capacitam o indivíduo para:
Não deixar que as mágoas e os problemas se acumulem;
Erradicar os problemas;
Restaurar os relacionamentos (ou terminá-los, se necessário);
Resolver os conflitos antes que eles se tornem esmagadores (LINEHAN,
2018, p. 233)

De acordo com Del Prette e Del Prette (1998), crianças com dificuldades nas
relações

pessoais,

apresentam,

em

maior

porcentagem,

dificuldades

de

aprendizagem, por outro lado, “pode-se afirmar que o desenvolvimento interpessoal
dos alunos facilita o processo” (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 1998, p. 213). A
preocupação com as relações interpessoais dos alunos tem gerado discussões no
âmbito educacional, tanto nos aspectos sociais quanto para melhorar a aprendizagem
escolar.
O acesso à educação de habilidades interpessoais contribui para a formação
de indivíduos éticos que promovem a cidadania e o respeito. Além de, desenvolver outras características, como: ser mais seguro, inovador, questionador
e empreendedor (RIBEIRO et al., 2018, n.p).

As habilidades de regulação emocional, de acordo com Linehan (2018, p. 316)
“só podem ser ensinadas em um contexto de autovalidação emocional”, isto é, estão
relacionadas a habilidades de percepção emocional, autocontrole e autoavaliação. O
intuito da regulação emocional não é livrar-se das emoções, mas a capacidade de
reconhecê-las, controlá-las, expressá-las ou influenciá-las (LINEHAN, 2018).
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Reconhecer expressões emocionais impactam no desenvolvimento e na
qualidade de vida da criança, haja vista que essa habilidade está relacionada aos
comportamentos pró-sociais7, que implicam nas relações interpessoais da criança.
Crianças com habilidades de reconhecer emoções demonstram maior entendimento
quanto as solicitações dos professores e dos colegas, o que permite relações
pessoais mais satisfatórias, o que consequentemente, repercute no desempenho
escolar e na autoestima dos educandos (SILVA, 2017).
A capacidade de reconhecer emoções é praticamente inata no ser humano:
Algumas células no córtex temporal, uma área implicada no reconhecimento
facial, estão desenvolvidas às seis semanas de idade e outras áreas do córtex temporal associada ao reconhecimento facial estão completamente maduras aos 6 meses de idade (FRANCO; SANTOS, 2015, p. 343).

Desde o nascimento as crianças imitam expressões e gestos faciais, sendo
rudimentares a capacidade de percepção, comparação e imitação. Entretanto as
capacidades de identificação do significado das expressões são uma habilidade
adquirida (FRANCO; SANTOS, 2015).
Criar condições para trabalhar as emoções dos alunos desde cedo, garante
melhor conhecimento sobre si, sobre enfrentamento de problemas e, contudo, melhor
desenvolvimento cognitivo (FERREIRA; SILVA; ARAGÃO, 2019).
No primeiro ano de vida, os bebês utilizam as emoções para suprir suas
necessidades fisiológicas. “O recém-nascido chora quando precisa de leite, calor ou
de algum outro cuidado” (MAYER; SALOVEY, 1999, p. 26). Ao desenvolver a
linguagem, novas perspectivas emocionais podem ser alcançadas no quesito
comunicativo, pois conseguem rotular sentimentos primários como alegria, tristeza,
raiva e medo.

E a partir dos quatro anos surgem mudanças cognitivas e

comportamentais com relação a regulação emocional, uma vez que já frequentam os
Centros de Educação Infantil e experimentam novas formas de interação social
(FRANCO; SANTOS, 2015).
Em contraponto, crianças com dificuldades em reconhecer expressões
emocionais, tendem a ter reflexos negativos de comportamento e na resolução de
problemas, por esse motivo, treinamentos para o reconhecimento de expressões

7

A pró-socialidade é configurada como um conjunto de comportamentos que, sem buscar recompensas
externas ou materiais, favorecem outras pessoas ou grupos e aumentam a probabilidade de gerar
reciprocidade positiva e solidária nas relações interpessoais ou sociais (FERNANDES; MONTEIRO,
2017, p. 2).
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emocionais, resultariam na melhora significativa dos desempenhos cognitivos e
socioemocionais (SILVA, 2017).
Quanto às habilidades de tolerância ao mal-estar, descritas por Linehan (2018),
dizem respeito a capacidade de aceitar ou tolerar determinada situação ou momento:
Em essência, a tolerância ao mal-estar é a capacidade de perceber o ambiente sem fazer exigências para torná-lo diferente; de experimentar o atual
estado emocional sem tentar alterá-lo; e de observar seus próprios pensamentos e padrões de ação sem tentar impedi-los ou controlá-los. [...] É especialmente importante esclarecer esta distinção: a tolerância e/ou aceitação da
realidade não equivale a aprová-la (LINEHAN, 2018, p. 416).

No cotidiano escolar, muitas situações indesejadas podem ocorrer, tanto na
perspectiva do professor, quanto do aluno, como por exemplo, quando seus desejos
não são atendidos, o que pode causar comportamentos da ordem disruptiva. De
acordo com Fernandes, Caldeira e Veiga (2014), lidar com esses comportamentos
tem evidenciado um dos maiores desafios do corpo docente.
Contrastando com esses fatos, os comportamentos escolares de classificação
positivas, tendem a ser repertório de alunos que compreendem o “cumprimento das
normas escolares estabelecidas, compromisso com o ensino-aprendizagem e
estabelecimento de relações positivas no grupo de pares e com figuras de autoridade”
(Fernandes, Caldeira e Veiga, 2014, p. 3).
Vale (2009), evidencia três tipos de disciplina desenvolvidas pela criança: a
disciplina da natureza, que implica em entender como as coisas funcionam; disciplina
da sociedade, onde a criança percebe como os adultos se comportam socialmente; e
a disciplina coerciva, que diz respeito àquelas regras que tem por finalidade a proteção
das consequências dos atos das crianças.
A disciplina aplicada de forma apropriada, “levam a criança desenvolver
habilidades que a façam perceber o impacto de suas ações em si e nos outros”
(MARTINS, LEMPKE, 2020, p. 6).
Diante do exposto, evidência que treinar habilidade de tolerância ao mal-estar
podem contribuir na melhoraria desses comportamentos, pois tem por objetivo superar
situações de crises, reduzir os impactos causados por realidades indesejadas e
ampliar a sensação de concordância com fatos da vida (LINEHAN, 2018).
Entender o papel do professor no ensino das habilidades socioemocionais é
essencial, mas não é suficiente. Necessita-se investigar os procedimentos
pedagógicos que concordam com essa prática, e isso inclui analisar os objetivos de
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ensino, as necessidades individuais dos alunos e também do grupo em questão, a
disponibilidade do espaço/tempo e o projeto político pedagógico da escola (DE BEM,
2016).
De Bem (2016), propõe como prática pedagógica os centros de aprendizagem,
que são áreas físicas organizadas com o intuito de desenvolver habilidades
socioemocionais. Nos centros de aprendizagem “capacidades-chaves” são escolhidas
para objetivar a atividade:
“Entretanto é preciso observar que o domínio das habilidades socioemocionais é amplo e permeia todas as atividades vividas pela criança, desde do
momento do banho, sono, alimentação, até o tipo de relações estabelecidas
com seus pares e os adultos” (DE BEM, 2016, p. 31).

Faz-se necessário considerar os vínculos criados entre educador e educando,
para que o desenvolvimento das práticas ocorra de maneira efetiva (MARTINS,
LEMPKE, 2020).
Como as práticas pedagógicas que promovem possibilidades onde:
permite que as crianças explorem papéis sociais diversos, experimentem relações de poder, obedeçam às regras implícitas e explícitas, expressem suas
opiniões, comunicassem de forma verbal e não-verbal e construam sua personalidade (DE BEM, 2016, p. 32).

O desenvolvimento de competência e habilidades sociais serão aprimorados
com potencial, quando a criança estiver inserida em um ambiente de estímulos ativos,
que compreendam e atuam de forma integral para a formação da sua identidade,
personalidade e inteligência emocional (FERREIRA; SILVA; ARAGÃO, 2019).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando a proposta inicial deste trabalho que foi de entender de que
maneira a IE pode auxiliar na resolução de problemas voltados aos aspectos
comportamentais de crianças da Educação Infantil, percebe-se a necessidade de
aprofundar pesquisas sobre o tema, já que, como visto, a Educação Infantil é grande
influenciadora na formação de identidade e no desenvolvimento de habilidades sociais
que interferem na promoção das relações interpessoais do indivíduo em formação.
A Educação Infantil, há muito tempo, deixou de ser um serviço de caráter
assistencialista, e apesar de ainda buscar seu espaço de reconhecimento
educacional, hoje integra os níveis básicos e obrigatórios da estrutura educacional
brasileira, garantindo, dessa forma, pesquisas que contemplam seus interesses.
A popularização de pesquisas voltadas ao tema emocional, ganharam também
evidência no campo educacional, possibilitando uma nova perspectiva quanto ao
desenvolvimento emocional infantil, fato esse que garante apenas benefícios às
crianças.
A partir da construção desse estudo indica-se desenvolver práticas
pedagógicas para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das habilidades de nível
emocional das crianças, baseados em fundamentos científicos.
Mesmo considerando as singularidades de cada indivíduo, aponta-se que o
ensino das habilidades socioemocionais pode ser desenvolvido a partir de
pressupostos gerais, o que vale ressaltar é a importância que a capacitação docente
interfere no ensino dessas habilidades. Isso é, o professor capacitado tem a
percepção de identificar o que tem êxito ou não, considerando fatores pessoais e do
grupo, pois as habilidades sofrem influência do meio social e cultural de cada
indivíduo.
A pesquisa denotou que a Inteligência Emocional proficiente, representa
crescimento cognitivo, aperfeiçoamento das relações interpessoais, além de êxito e
satisfação na vida pessoal.
Partindo dessa percepção, frisa-se a influência que a escola, e principalmente
os professores de educação infantil, promovem no desenvolvimento da inteligência
emocional das crianças que frequentam os centros de educação infantil.
Para que as influências promovidas pelos docentes sejam de caráter positivo,
necessita-se de investimento em formações, estudos, pesquisas e capacitações que
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ensinem aos docentes, de forma prática e eficaz como lidar com comportamentos
disruptivos e como auxiliar os alunos para a compreensão e regulação das emoções.
Uma vez que, pouca literatura a respeito desse tema fora encontrada na elaboração
dessa revisão.
Como visto, a Inteligência Emocional é uma construção continua, que
aparentemente, nunca tem fim, e a escola, como principal ambiente de sociabilidade,
deve estar preparada para garantir que essa construção aconteça de forma efetiva.
Pode se concluir, portanto, que a presente revisão comprova a importância de
trabalhar conceitos da Inteligência Emocional nas escolas, pois esta descreve
concepções que vão desde o aperfeiçoamento pessoal, cognitivo e social.
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