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A educação é reconhecida, por todos nós, como um dos principais

pilares da sociedade e é, também por isso, um elemento fundamental na ação

política. Assumimos, assim, o desenvolvimento educativo, como uma das

nossas prioridades para o atual mandato da JSD/Açores. Não alimentaremos

nem incutiremos mais perspetivas negativas, baseadas em estatísticas, como

seja o abandono escolar.

Assumimos, por isso, o desafio de contribuir para a criação de um

ambiente escolar cada vez mais inclusivo, particular, solidário e feliz. Esta

também pode ser a escola do futuro, e é por isso que defendemos a educação

para as emoções em contexto escolar, logo desde tenra idade.

Importa, por isso, contextualizar o surgimento dos conceitos de

inteligência e de emoção. Entre 1900 e 1968, ambos eram trabalhados de

forma isolada. Só de 1970 a 1989, os investigadores despertaram para a

interligação entre inteligência e emoção1. Surge, assim, o conceito de

inteligência emocional (IE), sendo que a primeira definição remonta a 1990,

pelas mãos de Peter Salovey e John Mayer, como um processamento cognitivo

de conhecimentos emocionais, com o objetivo de compreender e regular as

emoções permitindo, assim, contribuir para o crescimento emocional e

intelectual2.

Por outro lado, a mediatização do conceito, surge pelas mãos de Daniel

Goleman que contra-argumenta, em relação à definição acima descrita,

defendendo que a IE não depende exclusivamente da inteligência cognitiva e

que pode ser desenvolvida ao longo de toda a vida, contribuindo para o

sucesso na vida pessoal e social. Defende, ainda, que a IE consiste nas

capacidades de percepção, avaliação e gestão das emoções do eu e dos

outros, considerando as pessoas que possuem um maior nível de IE como

tendo uma maior capacidade de sentir as emoções dos outros e de si mesmo,

sendo descritas como mais afáveis, resilientes e otimistas3.

Anbarasan e Mehta (2010) referem que a inteligência emocional é a arte

de usar, de forma inteligente, as emoções na vida diária.

3 (Serrat, 2017)
2 (Salovey & Mayer, 1997)
1 (Ciarrochi et al., 2006)
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A inteligência emocional, deve, por isso, ser um forte aliado nos

processos de aprendizagem. Em concreto, falamos de competências

socioemocionais, ou seja, um conjunto de aptidões desenvolvidas a partir da

inteligência emocional da pessoa, que se podem concretizar em duas

dimensões:

1. intrapessoal – a relação do indivíduo consigo mesmo;

2. interpessoal – a relação com os outros.

Destacam-se algumas características destas competências como a

resiliência, a comunicação, a criatividade, a empatia e a relação social e

emocional.

Mayer, atualmente defende que a IE é concebida na interseção entre a

razão e a emoção, e diz respeito a uma habilidade cognitiva que coloca as

emoções ao serviço da resolução de problemas, permitindo o foco em

diferentes contextos do desenvolvimento humano, tais como a família, a escola

e o trabalho4.

Estamos, por isso, convictos de que a promoção da inteligência

emocional é, no fundo, o aprofundamento destas competências no indivíduo,

num processo que não se limitará à infância ou adolescência, e que não se

esgotará em si mesmo, uma vez que é transversal ao longo de toda a sua vida.

As emoções são elementos imprescindíveis nos processos de

ensino-aprendizagem, pelo que a sua não compreensão e conhecimento é, na

nossa perspetiva, um erro.

Se outrora era no seio familiar que se aprendia a lidar com as emoções,

tendo em conta as mudanças dos agregados familiares, agora as escolas

assumem-se cada vez mais como contextos preponderantes, ao nível

educacional, das nossas crianças e jovens, e pelas suas características, sendo

meios privilegiados para o estabelecimento de inúmeras relações

interpessoais.

Com o contributo de Salovey e Mayer, hoje, temos a resposta científica

para aquilo que comumente observamos: um percurso académico de

excelência, nem sempre significa uma antevisão para o sucesso profissional e

pessoal. Em concreto, e utilizando a título de exemplo, observando a formação

4 (Mayer et al., 2008). 
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académica de um engenheiro, constatamos que, ao longo do seu percurso, é

possível promover capacidades intelectuais, espaciais e até de abstração, mas

não as competências emocionais e sociais. Contudo, ao longo do seu percurso

profissional, este indivíduo deparar-se-á com a necessidade de trabalhar em

equipa, pelo que, precisará de dominar estas competências de forma eficaz.

Diversos estudos internacionais apontam que o programa de

desenvolvimento da IE no seio escolar, tem efeitos positivos no que ao

ajustamento psicológico, relações sociais, comportamentos disruptivos e

violentos, assim como, no desempenho académico dos cidadãos diz respeito.

É nesta perspetiva que a JSD/Açores propõem a criação do (i)motion:

um projeto de promoção e aprofundamento da inteligência emocional, onde se

pretende trabalhar, em contexto escolar, as competências relacionadas com as

emoções e sentimentos, promovendo o conhecimento do próprio e, por

conseguinte, melhorando a noção e a interação, de e com o outro.

Acreditamos que, assim, construiremos uma sociedade mais equitativa,

empática, solidária, e resiliente, onde a inteligência emocional é o elemento

fundamental para quebrar barreiras, resolver problemas, construir pontes e

alcançar objetivos. Também, assim, cumpriremos a escola do futuro!
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