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Só funciona para 
alunos que tomam 
“danoninho” no 
café da manhã?? 



Inteligência	  

Passado Presente 



Passado - testes de QI 
• Privilegia as áreas: 

   
 * Lógico-matemática e 

 * Lingüística 



Teoria das Inteligências 
Múltiplas 

Howard Gardner (1983) 



Segundo	  Gardner	  ser	  inteligente	  é:	  

“	  …a	  capacidade	  de	  resolver	  problemas	  
ou	  de	  criar	  produtos	  que	  sejam	  

valorizados	  dentro	  de	  um	  ou	  mais	  
cenários	  culturais.”	  (1994,	  p.X)	  



Inteligências Múltiplas 

Lingüís8ca	  

Lógico	  matemá8ca	  

Interpessoal	  

Intrapessoal	  

Corporal-‐sinestésica	  

Espacial	  

Musical	  

Naturalista	  

(Pictórica)	  



Inteligência Emocional? 

Daniel Goleman lança sua 
hipótese em 1995  através 
de seu livro  INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL. 

Educação Emocional 



Mais um 
modismo? 

Educação Emocional 



Conceber o aluno  
em sua totalidade: 

Intelectual 

Corporal Espiritual 

Emocional 



   Não tive essa 
Educação 
Emocional 
quando 
pequeno, e hoje 
sou normal... 

Educação Emocional 



Comparar 

www.espectrum.com.br 



Fatores de influência: 

Realidade 
econômica 
que obriga 
os pais a 
trabalhar 
cada vez 
mais. 



O distanciamento 
entre as pessoas 
da mesma família. 

Fatores de influência: 



A violência urbana 

Fatores de influência: 



O isolamento das crianças diante de 
uma tela de TV ou do computador. 

Fatores de influência: 



   O processo de 
desagregação 
familiar. 

Fatores de influência: 



E as questões 
emocionais 
podem 
influenciar a 
aprendizagem? 



Quem deveria 
tratar da 
educação 
emocional?  

Família 



E se a família 
não tratar 
disto quem  
vai tratar? 



Ideal? 

•  Família e 
escola em 
um trabalho 
conjunto. 



Devo virar um 
psicólogo(a) 
para poder fazer 
terapia com  
meus alunos/
filhos? 



É justo exigir 
dos pais e dos 
professores 
algo que não   
foi “ensinado”? 



Por onde começar? 

Conhecer e 
entender os 
princípios  

Desenvolver 
primeiro a 

SUA 
Inteligência 
Emocional 

Trabalhar a 
Educação 
Emocional 

com os 
alunos/filhos 

Ou seja, iniciar o processo em você!!! 



Um exemplo para começar: 

A história da 
Romilda..... 



Sua vizinha.... 



O nosso exercício será: 



Por onde começar? 

Trabalhar com os cinco 
domínios essenciais para 
o desenvolvimento da 
Inteligência Emocional. 



Os domínios da  
Inteligência Emocional 

   Autoconhecimento (capacidade de 
identificar suas próprias emoções) 

1º 



 Administrar as emoções (habilidade de 
controlar impulsos, ansiedades,etc.) 

Os domínios da  
Inteligência Emocional 

2º 



Automotivação  
(capacidade de preservar o otimismo  
e  manter os sonhos pessoais) 

Os domínios da  
Inteligência Emocional 

3º 



Empatia  
(habilidade de se colocar no lugar do outro) 

Os domínios da  
Inteligência Emocional 

4º 



   Capacidade de relacionamento pleno 
(relacionar-se e interagir com as emoções dos outros) 

Os domínios da  
Inteligência Emocional 

5º 



Para se  trabalhar com  
a educação emocional 

• Admitir que existem 
emoções; 

• Reconhecer suas 
próprias emoções; 

•  Empatia; 
•  Percepção. 



Percepção: 





Avaliando  seu  Estilo Parental  
(segundo John Gottman) 

• Simplista 
• Desaprovador 
• Laissez-faire 
• Preparador Emocional 



Simplistas 

• Não dão a mínima importância 
aos sentimentos e emoções das 
crianças; 

• Dão mais importância a 
superação do que ao significado 
das emoções; 

• Não tentam resolver os problemas 
com as crianças – eles passam 
com o tempo. 



Desaprovadores 

• Demonstram muitas atitudes do 
“simplista” porém de forma 
negativa; 

• Criticam as emoções das crianças; 
•  Acham que as emoções negativas 

precisam ser “controladas”; 
• Castigam e reprimem as crianças 

quando elas manifestam algumas 
de suas emoções. 



Laissez-faire 

• Reconfortam as crianças que 
estejam experimentando 
sentimentos negativos; 

• Não orientam as crianças sobre 
as emoções; 

• Não ajudam os filhos/alunos na 
resolução de problemas; 

•  São permissivos, não impõem 
limites. 



Preparadores  
Emocional 

•  Vêem nas emoções negativas uma 
oportunidade de intimidade; 

•  Respeitam as emoções das crianças; 
•  Não dizem como as crianças devem se 

sentir; 
•  Não sentem que precisam resolver todos 

os problemas das crianças; 
•  Utilizam e ensinam técnicas de solução 

de problemas. 



Quando o trabalho do preparador 
emocional é desaconselhável? 

• Quando você estiver com pressa; 
• Quando houver platéia; 
• Quando você estiver 

excessivamente cansado ou 
irritado; 

• Quando é preciso tratar de um 
grave desvio de comportamento. 



Então a criança pode tudo? 

Limites... 



Criando e escolhendo “mascaras”. 



Máscaras?? 

•  “Metaforicamente ou 
simbolicamente, 
portanto, a máscara é 
uma forma de o 
homem não expor os 
traços mais íntimos 
de sua personalidade 
a qualquer um, de 
modo a preservá-lo 
para si mesmo e 
permanecer seguro, 
em sua interação com 
os outros seres 
humanos.”       

•  (Cuschnir, 2001) 



Exemplos 



em contrapartida... 



E o que nos resta fazer? 

• Desenvolver 
nossa 
inteligência 
emocional. 

•  Ser um 
preparador 
emocional. 

• Afetividade. 



O Processo  de Educação Emocional: 

Sugestões práticas para trabalhar 
com a Educação Emocional e a 
Alfabetização Emocional. 



Alfabetização Emocional 

•  Não pode ser encarada como mais 
um conteúdo – não se trabalha 
emoções de forma conceitual; 

•  Não é função apenas do professor; 
•  Tem que ser um trabalho contínuo 

e sistemático; 
•  Deve haver coerência entre o 

discurso e a prática; 
•  Dar exemplos. 



O início... 

Vocabulário 
Funcional 

Vocabulário 
Emocional 



Desenvolver o vocabulário  
dos sentimentos e emoções: 

O que você tem ou está sentindo? 

Nada!!! 



Desenvolver o vocabulário dos 
sentimentos e emoções: 

Sentimentos mais “primários”: alegre, bravo, triste.... 



Nomear e verbalizar as 
emoções e os sentimentos: 

Raiva  Ansiedade Medo 



Objetivo: 

Saber identificar e nomear a emoção 
para poder lidar melhor com o(s) 
efeito(s) proveniente(s) dela. 



Desenvolver  o vocabulário (dos 
sentimentos) para melhorar a comunicação 
social e as relações interpessoais. 

Objetivo: 



Objetivo: 

•  E o que isto ajuda em minha aula?   
O que vai melhorar? 

•  Melhor relacionamento professor x aluno e 
aluno x aluno. 

•  Maior interesse e motivação do aluno pela 
aula/professor. 

•  Aluno com equilíbrio emocional aprende 
melhor. 



Como “ensinar” emoções? 

Sugestões práticas para trabalhar 
com a Educação Emocional e a 
Alfabetização Emocional. 



Abraçar... 



Chamada das emoções. 



Jogos: 

Jogo da memória 
Baralho das emoções 
“Emocionômetro” 



Propiciar situações vivenciais: 

Provocar discussões e a empatia com histórias, fatos e 
acontecimentos reais do nosso dia-a-dia. 



Criar e contar histórias. 



Propiciar situações vivenciais: 

Dramatização 



Trabalhar com múltiplas 
linguagens: 

Expressão 
e leitura    
de outras 
linguagens. 



Ler os sentimentos nas imagens. 



Trabalho com música 



Sugestões de práticas: 

Trabalho com Projetos. 



Enfim...promova a interação e 
o diálogo.... 

Auxilie no desenvolvimento de um 
vocabulário emocional. 



Diante de 
tudo isto, 
o que 
tenho  
que fazer? 



Rupturas... 

. 

www.espectrum.com.br 

Modelos 
Mentais 

Peter Senge – A quinta disciplina 



Modelo Mental 

. 

www.espectrum.com.br 



Rupturas... 

. 

www.espectrum.com.br 

Modelos 
Mentais 



Reflexão 



Contatos: 

e-mail: nilbo@nilbonogueira.com.br  

Site: www.nilbonogueira.com.br 

Celular: (12) 98218-8888 

Facebook: https://www.facebook.com/nilbo.nogueira.7 

Youtube: https://www.youtube.com/user/nilbornogueira 


