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“No que têm de melhor, os sentimentos
encaminham-nos na direcção correcta, levam-
nos para o lugar apropriado do espaço de
tomada de decisão, onde podemos tomar partido
dos instrumentos da lógica.”

(Damásio, 1994, p. 14).



“Os sentimentos, juntamente com as emoções
que as originam, não são um luxo. Servem de
guias internos e ajudam-nos a comunicar aos
outros sinais que também os podem guiar.”
(Damásio, 1994, p.17).



As emoções são mecanismos que 
nos ajudam a reagir com rapidez 

perante acontecimentos 
inesperados, a tomar decisões com 

prontidão e segurança e a 
comunicar de forma não verbal com 

outras pessoas. Martin & Boeck 
(1996)



Saber agir 
(Formação)

Poder agir 
(Contexto)

Querer agir (Intel. 
Emocional)

FACTORES 
DETERMINANTES

COMPETÊNCIAS 
PROFISSIONAIS



BREVE HISTÒRIA DA IE

► Thorndike, 1920
► 1966, o termo IE aparece citado pela 1ª vez
► 1988, Salovey – a expressão IE é 

formalmente definida  
► 1989, Goldstein - estudos esporádicos
►1993, Fineman “Emotions in Organizations” –

maior interesse pelo tema
► 1995, Goleman- o tema passa a merecer um 

enorme interesse e descobrem-se as 
vantagens e benefícios da sua aplicação nas 
relações inter-pessoais e profissionais



CONCEITO DE INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL

(...) a capacidade de identificar os
nossos próprios sentimentos e os dos
outros, de nos motivarmos e de gerir
bem as emoções dentro de nós e nos
nossos relacionamentos (...). Goleman
(1995)



IMPORTÂNCIA DA IE

(...)identificar as próprias emoções e as dos outros
confere vantagens individuais e sociais em muitos
dos aspectos da vida pessoal e profissional.(...)
(Mayer e Geher, 1996, citado por Medeiro, 2006).

Pessoas com a inteligência emocional bem 
desenvolvida têm extrema facilidade de 
integração e de relacionamento, adaptando-se
com sucesso à dinâmica organizacional.



Para Goleman (1995) (...) o
desenvolvimento das competências
emocionais , nos diferentes domínios da
realidade social, e particularmente nos
domínios da realidade educativa, torna-
secada vez mais relevante.(...)



O QUE É A IE?

(...) é a capacidade de compreender as
emoções e as conduzir, de tal maneira, que
as possamos utilizar para guiar a nossa
conduta e os nossos processos de
pensamento, com o objectivo de produzir
melhores resultados (...)
(Goleman, 1995)



A IE NA ACTIVIDADE PROFISSIONAL

(...) as organizações que desejem que os seus
colaboradores contribuam com a mente e os
corações têm que aceitar que as emoções são
essenciais ao novo estilo de gestão (...)

(Pina et al (2007, p.123).

(...) A Inteligência Emocional do professor é
uma das variáveis que explica a criação de
um ambiente educativo emocionalmente
inteligente (...)

(Medeiro, 2006, p. 45).



O que implica a IE?

Salovey (citado por Goleman, 1995),Controlo 
das 

emoções

Conhecimento 
das próprias 

emoções

Auto-
motivação

Empatia
(gerir 

relacionamentos)

Gerir as  
emoções



INTERESSE  DO  TEMA

Necessidade de partilhar saberes sobre um      
sobre um dos temas mais valorizados   nas
Organizações actuais. 

A influência que a IE poderá ter na melhoria 
das relações pedagógicas.

De que forma poderá a Inteligência Emocional 
contribuir para  melhorar o processo de   
ensino/aprendizagem.  



Considerando o professor como um 
profissional inseparável 

da sua bagagem pessoal, que baseia a sua
prática no estabelecimento de relações 

e climas sócio-afectivos, o desenvolvimento
de competências emocionais na sua 

formação, apresentam-se como condição 
fundamental para o desempenho das 

funções docentes.



O PAPEL DOS PROFESSORES NA      
EDUCAÇÃO DAS EMOÇÕES

• educar e preparar os alunos para os
futuros cidadãos que virão a ser,
integrados socialmente e possuidores de
competências que lhes permitam
construir um sólido e desejável percurso
pessoal, profissional e social.

MISSÃO

• os professores são figuras
chave, importantes modelos
de referência para o
desenvolvimento global dos
alunos e particularmente no
desenvolvimento das suas
capacidades emocionais.

PAPEL DO 
PROFESSOR



(...) A inteligência Emocional do professor é 
uma das variáveis que explica a criação de 

um ambiente educativo emocionalmente 
inteligente (...) (Medeiro, 2006, p. 45).

“O que o professor ensina é, sem dúvida alguma,
importante para o desenvolvimento e progresso
dos alunos mas, será a forma como ensina que
irá determinar as possibilidades de sucesso no
que diz respeito ao desenvolvimento pessoal,
social e académico do aluno”.
Markie (1999)



Percursos educativos capazes de 
potencializar o desenvolvimento global, 
integrador e socialmente integrado do 

aluno 

Ter em conta as 
diferenças individuais

Cultura de solidariedade e cooperação 
entre os diferentes actores que interagem, 
exercendo influências mútuas, no processo 

de ensino-aprendizagem

Construção de 
relações pedagógicas 

eficazes 



Bases 
fundamentais 
da dimensão 
pessoal dos 
professores

A 
comunicação 

e a forma 
como é feita

Relação 
consigo 
próprio

Determinante para 
a rentabilização do 

ensino-
aprendizagem

Relação 
com os 
outros



•Aumento de 
competência

•Melhoria dos 
resultados

Inteligência 
Emocional
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TEMA DE DEBATE:

De que forma podem os 
professores melhorar as 

relações pedagógicas com 
os alunos


