
Atas do III Congresso Internacional 

Envolvimento dos Alunos na Escola: 

Perspetivas da Psicologia e Educação  

— Inclusão e Diversidade

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa
2020

Feliciano H. Veiga, Carolina Carvalho, Sofia Raposo,  
Anabela Pereira, Fernanda Marinha, Liliana Faria,  
Íris Oliveira, Madalena Melo, João Piedade, Óscar García,  
Fátima Goulão e Nara Silva

Com o apoio:



Ficha Técnica

Título:

Atas do III Congresso Internacional Envolvimento dos 
Alunos na Escola: Perspetivas da Psicologia e Educação — 
Inclusão e Diversidade.

Organizadores: 

Feliciano H. Veiga (Presidente) (Universidade de Lisboa), 
Carolina Carvalho (Universidade de Lisboa), 
Sofia Raposo (Universidade de Lisboa), 
Anabela Pereira (Universidade de Aveiro), 
Fernanda Marinha (Universidade de Lisboa), 
Liliana Faria (Universidade Europeia), 
Íris Oliveira (Escola Superior de Educação de Fafe), 
Madalena Melo (Universidade de Évora), 
João Piedade (Universidade de Lisboa), 
Óscar García (Universidade de Valência), 
Fátima Goulão (Universidade Aberta), 
Nara Silva (Universidade Federal Juiz de Fora)

Edição:

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa

Coleção:
Encontros de Educação

Composição e arranjo gráfico:

Maria do Rosário Rosa

Disponível em  www.ie.ulisboa.pt

ISBN:  978-989-8753-61-8

setembro 2020

www.ie.ulisboa.pt


708

Atas do III Congresso Internacional Envolvimento dos Alunos na Escola:  
Perspetivas da Psicologia e Educação — Inclusão e Diversidade. Lisboa: IEUL, 2019 ISBN: 978-989-8753-61-8.

Engajamento docente a partir das habilidades 
emocionais no uso de práticas ativas e inovadoras

Claudison Vieira de Albuquerque1, Fredson Murilo da Silva2, Marcos Alexandre de Melo Barros3,  

Maria Dalvaneide de Oliveira Araújo4  
1UPE — Universidade de Pernambuco (Brasil),  

2Prefeitura Municipal de Feira Nova (Brasil),  
3UFPE — Universidade Federal de Pernambuco (Brasil),  

4UC — Universidade de Coimbra (Portugal)  

E-mails: claudisonalbuquerque@gmail.com, fredmurilo18@hotmail.com,  

marcos@marrcosbarros.com.br, dneide@gmail.com

Resumo
O setor educacional tem vivenciado a instabilidade da crise mundial, resultando em diversos 
estudos, que trazem para a educação um novo cenário de responsabilidades. Esse momento 
provoca no docente novas incumbências e preocupações e fazer uso de práticas ativas e inovadoras 
parece ser uma delas, isso porque, o aluno hoje é um ser ativo, plural e conectado. Vitimados 
pelas exigências das novas demandas, o professor desenvolve seu oficio como um mártir. Estudos 
apresentam que esses fatores contribuem para o mal-estar docente, “o conjunto de reações dos 
professores como grupo profissional desajustado devido à mudança social” (Esteve, 1999, p.56). 
Nesse contexto, cabe-nos questionar como e, se é possível haver a incidência do engajamento no 
trabalho em docentes de instituições de ensino? Como e, se o uso de práticas ativas e inovadoras 
contribuem para que haja engajamento docente? Como e, se é possível o docente desenvolver ações 
pedagógicas que tenha em seu eixo a empatia grupal quando, por vezes, essa não é uma realidade na 
vida desse docente? Nessa perspectiva, delineamos apresentar parte de um estudo que está sendo 
desenvolvido com os docentes do Município de Feira Nova, interior de Pernambuco, no Brasil, 
que tem como objetivo, analisar o engajamento docente, a partir das habilidades emocionais com 
o uso de práticas ativas e inovadoras. Quanto ao nosso percurso metodológico, optamos por uma 
abordagem qualitativa, com uma pesquisa do tipo explicativa. A pesquisa está sendo estruturada 
em duas fases: (1) aprofundamento teórico através de pesquisas bibliográficas; Em seguida, a 
realização do(2) trabalho de campo, composto por entrevistas, observações participantes e grupo 
focal. Os dados estão sendo analisados baseado na técnica de Análise de Conteúdo, segundo sua 
modalidade ‘Temática’ conforme Bardin. Pretendemos assim, ao final dessa pesquisa responder à 



Atas do III Congresso Internacional Envolvimento dos Alunos na Escola:  
Perspetivas da Psicologia e Educação — Inclusão e Diversidade. Lisboa: IEUL, 2019 ISBN: 978-989-8753-61-8.

709

problemática inicial e, assim, contribuir com reflexões quanto engajamento docente a partir das 
habilidades emocionais e do uso de práticas ativas e inovadoras.
Palavras-chave: Egajamento Docente, Habilidades emocionais, práticas ativas e inovadoras.  

Abstract
The educational sector has experienced the instability of the global crisis, resulting in several 
studies that bring to education a new scenario of responsibilities. This moment provokes in the 
teacher new tasks and concerns and to make use of active and innovative practices seems to be 
one of them, that because, the student today is an active, plural and connected being. Victimized 
by the demands of the new demands, the teacher develops his office as a martyr. Studies show 
that these factors contribute to teacher malaise, “the set of reactions of teachers as a professional 
group maladjusted due to social change” (Esteve, 1999, p.56). In this context, it is necessary to 
question how and, if it is possible the incidence of the engagement in the work in teachers of 
educational institutions? How, and if the use of active and innovative practices contribute to 
teacher engagement? How, and if it is possible for the teacher to develop pedagogical actions 
that have in their axis the group empathy when, sometimes, this is not a reality in the life of 
this teacher? In this perspective, we outline a part of a study that is being developed with the 
teachers of the Municipality of Feira Nova, in the interior of Pernambuco, Brazil, whose objective 
is to analyze the teaching engagement, from the emotional skills with the use of active practices 
and innovative. As for our methodological path, we opted for a qualitative approach, with an 
explanatory type of research. The research is structured in two phases: (1) theoretical deepening 
through bibliographical research; Then the realization (2) field work, composed of interviews, 
participant observations and focus group. The data are being analyzed based on the technique of 
Content Analysis, according to its ‘Thematic’ modality according to Bardin. We intend, at the end 
of this research, to respond to the initial problematic and, thus, to contribute with reflections about 
teacher engagement based on emotional abilities and the use of active and innovative practices.
Key words:  Teaching Ego, Emotional Skills, Active and Innovative Practices
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1. Introdução

A educação vem absorvendo um novo cenário de responsabilidades, levando aos docentes novas 

incumbências e preocupações, o uso das novas tecnologias é uma delas, isso porque, o aluno hoje é 

um ser conectado. 

Para atuar nessa conjuntura, os professores precisam estar dotados de conhecimento e aptos 

a exercer sua prática pedagógica de maneira provocativa e estimulante ao aluno, bem como, 

emocionalmente equilibrados. Sendo grande a tensão “os professores são criticados por não 

garantirem na escola aquilo que a sociedade não consegue fora dela” (Nóvoa, 2002, p. 57). 

Consequentemente, vitimados pelas exigências das novas demandas, o professor por vezes 

desenvolve seu oficio como um mártir, de modo sofrível. Estudos apresentam que esses fatores 

contribuem para o mal-estar docente, “o conjunto de reações dos professores como grupo 

profissional desajustado devido à mudança social” (Esteve, 1999, p. 56). Esse mal-estar leva ao stress 

e ao esgotamento que somado a desvalorização profissional, causa desinteresse e até desistência da 

profissão. 

A OIT (1981) indica que 33% das baixas médicas nos EUA se devem ao stress ou tensão; Esteve 

(1991) aponta valores de taxa de absentismo nos professores Franceses dos anos setenta e oitenta 

entre os 4,5% e os 6,5%, e valores mais elevados nos anos noventa, que rondaram os 21,3% no caso 

dos docentes de ensino básico e 9,5% nos docentes do ensino secundário. Em Portugal, existem 

estudos centrados nas consequências do estresse profissional dos professores: Fraga, Rodrigues, 

Fernandes e Rosas (1983) referem mais de 50% das consultas se reportaram a queixas de stress 

e tensão de origem profissional: o estudo de Cruz, Dias, Sanches, Ruivo, Pereira e Tavares (1988) 

apresenta como principal resultado que, mais de 36% dos professores entrevistados declararam 

que se tivessem oportunidade deixariam de ser professores; Marques Pinto (2000) constata na sua 

investigação que, mais da metade dos professores inqueridos (54%), percepcionam a sua profissão 

como uma atividade muito ou extremamente geradora de stress. 

Nesse cenário, cabe-nos questionar como se é possível haver a incidência do engajamento no 

trabalho docentes a partir das habilidades emocionais e tendo como recurso o uso de práticas ativas 

e inovadoras. O engajamento aqui se referea um estado mais persistente e afetivo cognitivo que não 

é focado em um objeto, evento, indivíduo ou comportamento específico.  

Buscando identificar as percepções dos professores sobre as possíveis causas do mal-estar no uso 

das Tecnologias da Informação e Comunicação Santos, Stobäus e Mosquera (2005) realizam pesquisas 

com cinco professores de três instituições universitárias do Rio Grande do Sul, apresentando que o 

uso das TIC trazem satisfações para esses docentes devido sua rapidez de acesso às informações, uso 
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da Internet, diversificação nas atividades na aula, auxílio no preparo das aulas e, ainda, a possibilidade 

de um trabalho realmente colaborativo entre os pares. Sob outra perspectiva, os referidos docentes 

apontam que, o medo em sua substituição pela máquina e pouco tempo para capacitação/atualização, 

são fatores que trazem grandes insatisfações como ainda o sentimento de constrangimento que 

vivenciam ao perceber que as TIC podem causar a perda do controle da situação, já que os estudantes 

tem a possibilidade do acesso prévio ao material a ser estudado. Assim, esses autores inferiram 

que os docentes lidam bem com as tecnologias informáticas, mas não necessariamente as utilizam 

em sala de aula e na escola (universidade), com seus alunos, por desconhecerem o seu potencial, 

podendo esse ser um fator que possibilidade o mal-estar docente, necessitando de estudos com 

maiores aprofundamentos. 

Contudo, para dar conta dessa perspectiva ora apresentada, precisamos trazer o tema da 

EMOÇÃO para compor esse estudo. Ressaltamos que durante muito tempo esse tema foi desligado 

das concepções educacionais, porém, no final da década de 90 Daniel Goleman (2011) trouxe aos 

diversos campos com muito sucesso, o assunto da Inteligência Emocional.  

As emoções passaram a ser consideradas no campo educacional como fator de grande relevância 

para o êxito do processo ensino aprendizagem. Corroborando essa afirmativa, podemos citar pesquisa 

realizada pela UNESCO durante os anos de 1995 – 20001 buscando compreender os fatores que 

influenciam positivamente no desenvolvimento dos alunos. O resultado dessa pesquisa destacou a 

importância do ambiente emocional favorável. 

Colocando nosso olhar sob o docente, encontramos nova exigência profissional: a competência 

emocional. Estudos sobre o tema competências emocionais vêm sendo desenvolvidos, exemplo Holder 

(2017), que realizou pesquisa com professores da educação básica distribuídos na rede pública e na 

rede privada de ensino, com objetivo de conhecer as atitudes que identificam as cinco competências 

emocionais dos professores, a partir do constructo teórico da inteligencia emocional de Golemam 

(1995). Essa pesquisa teve como amostra 120 profissionais da educação. O resultado mostrou que 

90,8% dos pesquisados se sentem realizados, 100% reconhecem que a relação entre professor e aluno 

é muito importante e 91,7% responderam que consideram bastante/muito importante a estabilidade 

emocional.

Desde Mauco (1968), passando por Rogers (1977) até Formosinho (2008), há uma forte convicção de 

que as destrezas, ou competências, essenciais nos professores, deveriam ser básica e profundamente 

de natureza psicoafetiva, emocional. Goleman (2011) comprovou já a possibilidade de desenvolver 

1 Pesquisa realizada em: 19/jan/2018. Disponível em: http://www.cnsr-ce.com.br/juan-casassuso-clima-emocional-e-es-

sencial-parahaver-aprendizagem/
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tais competências, através da formação específica. Este autor diz mesmo que todos podem aprendê-

las, se lhe forem ensinadas. 

Na perspectiva de que é possível desenvolver a educação emocional, e ainda considerando ser esse 

um aspecto importante para aja o engajamento do humano, diversas linhas que pensam e trabalham 

com a inovação pedagogica tem trazido ao núcleo da discussão a educação emocional.

Ainda em 2018, a KnowledgeWorks lançou o documento “Educação 5.0 Navegando pelo futuro 

da aprendizagem” onde explorou cinco impulsionadores da mudança que impactarão o aprendizado 

na próxima década e o significado desses impulsionadores para a educação. A grande mudança de 

paradigma está no papel da escola que, em vez de se concentrar nas necessidades institucionais, passa 

a centrar nos alunos, procurando criar um ambiente que favoreça o desenvolvimento das habilidades 

socioemocionais, possibilitando-os a fazer conexões significativas do que estão aprendendo e o 

contexto social/mundial em que vivem. 

Na perspectiva da educação brasileira a educação socioemocional passou a fazer parte da sua Base 

Nacional Curricular Comum - BNCC (Brasil, 2014), onde dentre as 10 competências apresentadas 9 

delas apesentam habilidades emocionais, e a 8º, 9º e 10º são focadas no âmbito socioemocional. 

As escolas brasileiras, devem em 2020 contemplar em seu curriculo as competências apresentadas 

na BNCC. Nesse contexto, o município de Feira Nova assumindo a vanguarda, vem desde 2017 

realizando formação docente para os professores da rede com temática: o cuidado de si como estratégia 

para o bem-estar docente. A realização dessas formações é na perspectiva de que é necessário o 

docente aprender a cuidar de si para que possa cuidar do outro, ou seja, precisa aprender a educar-

se emocionalmente para assim poder realizar um processo ensino aprendizagem que contemple o 

desenvolvimento dessa competência em seus alunos.

As referidas formações docentes são efetuadas por meio do projeto de “Imersão Docente: 

Intercâmbio da Academia à Experiência em Sala de Aula, Feira Nova-PE” realizado pelo grupo de 

pesquisa e extensão “Laboratório de Pesquisa e Prática, Educação, Metodologias e Tecnologias 

(EDUCAT)” da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Esse projeto teve seu inicio em maio de 

2017 e tem como objetivo “melhorar em 30% o resultado de aprovação final dos estudantes do Ensino 

Fundamental de Feira Nova e aumentar o nível de confiança dos estudantes de licenciatura da UFPE 

quanto a preparação para assumirem uma turma ao final do curso”. Esse projeto levou o Municipio a 

receber o Prêmio Desafio Municipio Inovador” promovido pela Escola de Inovação e Políticas Públicas 

(EIPP) da Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ/Ministério da Educação e Cultura-MEC) em 2017.

Considerando que o projeto ainda se encontra em realização e terá seu termino no ano de 2020, 

o presente artigo traz resultados parciais do que diz respeito ao engajamento docente a partir das 

habilidades emocionais. Para tanto, apresentaremos a seguir o enquadramento conceitual onde 
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discutiremos o mal-estar docente, engajamento docente e as habilidades emocionais e o uso das 

tecnologias. No percurso, apresentaremos a metodologia aplicada nas oficinas, e por fim, breves 

considerações, pois acreditamos que ainda não se trata do momento de apresentarmos conclusões.

2. Enquadramento conceitual

2.1 O mal-estar docente x engajamento docente 

2.1.1 O mal-estar docente 

Podemos considerar os anos 1970 como início da ampliação das discussões quanto ao 

descontentamento da vida docente, naquele momento encontramos estudos sobre stress ocupacional 

dos professores (Kyriacou, 1987). Porém, em 1981, no relatório da Organização Internacional do 

Trabalho, a profissão docente é apontada como profissão de riscos com esgotamento psicológicos “a 

profissão docente como uma profissão de risco físico e mental” (OIT, 1981, p. 15). Autores como Serra 

(1990) apresenta como estratégia de superação ao stress ocupacional dos professores, estratégias 

de coping2. Mas, quando os professores não encontram dispositivos de superação, pode ocorrer o 

burnout, onde o desgaste físico e psíquico lhe imprime um espirito pessimista. Este quadro, Alves 

(1994) denomina de “professor queimado” ou “professor desgastado”, já Guerra (1983) introduz a 

noção de “erosão docente” tendo em vista que o tempo causa uma erosão gradual das estratégias 

de coping. 

Alves (1994), atendo-se aos anos 70, apresenta os fatores de insatisfação docente que nos parece 

não ser distante da atualidade. Para esse autor, a essência do problema alojasse na indisciplina em 

sala de aula, vandalismo e violência e os fatores de insatisfação possuem três níveis de causalidade 

na sistematização e classificação, sendo: (1) Fatores sociais: baixo nível de respeito, estatutos sociais 

e salários, transferências involuntárias, aumento da percentagem de feminização docente; (2) Fatores 

institucionais: currículo não adequado, falta de tempo para a interação com os alunos, desumanização 

do sistema, ambiente de trabalho deficiente, necessidades intrínsecas e extrínsecas; (3) Fatores 

pessoais: padrões de sucesso – mito do ‘super professor’, pluralidade de papéis, personalidade 

preocupada, fracos hábitos de saúde – fumo, bebida, falta de repouso e de exercício, fraca alimentação. 

2 Sendo o coping definido como, os esforços que o indivíduo faz para lidar com situações de ameaça e de desafio, para as 

quais não tem preparadas respostas automáticas ou de rotina (Serra 1990)
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Destarte, percebemos que os Fatores apontados por Alves (1994) não se distanciam dos incômodos 

identificados por Montenegro (2015), e que estão dentro do prognosticado por Blase (1982) ao 

classificar os potenciais fatores do mal-estar docente, especificamente os fatores de primeira ordem: 

recursos materiais e condições de trabalho; violência nas instituições escolares; esgotamento e 

acumulação de exigências sobre o professor. Ainda percorrendo estudos sobre o tema, aludimos 

Carvalho (2013) que realizou uma pesquisa bibliográfica, procurando analisar as causas da Síndrome 

de Burnout como mal-estar docente, comparando as razões apontadas pelos professores brasileiros 

com as de professores de outras culturas, bem como fatores práticos que pudessem contribuir para 

renovar a energia positiva do profissional docente. Os resultados deste trabalho, 

...permitiu observar que professores de todas as partes do mundo, da pré-escola à Universidade, 

estão sujeitos à exaustão profissional, independente do grau de desenvolvimento do país e da função 

que exerça. A globalização e os fatores econômicos, as aceleradas mudanças sociais e as. constantes 

reformas educacionais têm produzido enormes influências no ambiente escolar e contribuído para 

aumentar a crise docente no mundo. (Carvalho, 2013 p. 15) 

A questão do mal-estar docente não é desconhecida do poder público. Em 1993 o Ministério da 

Educação (MEC), através de um estudo formal, procurou conhecer melhor o tema e identificar as 

razões do abandono da profissão docente. Essa pesquisa apresentou três principais razões, sendo: 

32,6% apresentam a remuneração; 21,7% alegam a degradação da carreira e 19,8% afirmam ser a 

perda de estímulo. A pesquisa ainda apresentou que 39,4% desejavam abandonar a profissão e não 

o faziam por ter dificuldade em encontrar outro emprego. 

Pesquisa realizada pelo movimento Todos pela Educação em 20093 aponta que professores 

desmotivados e mal pagos são os principais problemas do ensino no Brasil. Esse mesmo movimento 

realizou nova pesquisa em 2014 e constatou que “desmotivados, professores deixam salas de aula”. 

Dessa forma, é perceptível a urgência e necessárias intervenções por parte do poder público para 

reverter esse quadro.  

No entanto, acreditamos que algumas ações podem e devem ser estimuladas pois, 

quem transforma a  experiência da vida em arte de construir a si mesmo, pode ter 

mais resistência ao adoecimento, Montenegro (2015) levanta a hipótese que “o 

adoecimento em curso também está relacionado ao  modo de viver para além do 

espaço de trabalho” (p. 74). E ainda nos provoca a refletir sobre o valor que tem 

nossas vidas como professores, pois para além da profissão somos seres humanos e 

3 Disponível: (https://www.todospelaeducacao.org.br/busca/). Acessado: 05/01/2018
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vivemos em uma sociedade constituída de outros espaços afora o ambiente escolar. 

Já Smilanski (1984) chama atenção para o fato de que “satisfação docente é referida 

aos próprios sentimentos dos professores acerca de si mesmo em geral” (p. 90), e 

Breuse (1988) referindo-se ao lado positivo afirma que a “doença do ensino” existe 

há vários anos na maior parte dos países ocidentais, e que a dor do professor é 

fisica e mental. No entanto, “a árvore não deve esconder a floresta. Isto seria ceder 

a este pessimismo excessivo que não reconhece a existência de professores que se 

dizem felizes de ser professores”. (p. 412) 

Nessa perspectiva, coube-nos trabalhar a temática do cuidado de si com os professores do 

município de Feira Nova, na perspectiva de resgatar “professores felizes de ser professores” buscando 

identificar se é possível que os mesmos demonstrem ser engajados na sua profissão através dos 

cuidados e desenvolvimento de suas habilidades emocionais. 

2.1.2 Engajamento 

O interesse pelo tema engajamento dos sujeitos envolvidos no processo ensino aprendizagem, 

encontra-se razões históricas, econômicas, teóricas e práticas para o crescimento Interesse no 

envolvimento escolar Fredricks et al (2014). 

Para melhor entendimento quando o significado da palavra “Engajamento”, realizamos uma breve 

consulta em alguns dos dicionários mais utilizados na área acadêmica, o que nos trouxe os seguintes 

resultados: 

No Heritage American College Dictionary (4. ed.), a definição de engajamento como “[ser] 

ativamente comprometido”; Ser envolvido é “envolver-se ou tornar-se ocupado; Participar “(uma 

definição baseada no comportamento). 

No New Oxford American Dictionary4, o significado de engajamento apresenta-se como se 

envolver é “atrair ou envolver” (a definição Baseado na emoção). Em sua versão online5 localizamos 

engajamento como a definição de um compromisso é um compromisso, uma promessa de casar com 

alguém ou um período de emprego. 

4 Disponível em: https://www.thesaurus.com/browse/engagement. Acessado em: 26/mar/2018.

5 Disponível em: http://www.yourdictionary.com/engagement#americanheritage?direct_search_result=yes. Acessado 

em: 26/mar/2018.

https://www.thesaurus.com/browse/engagement
https://www.thesaurus.com/browse/engagement
https://www.thesaurus.com/browse/engagement
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No Dicionário de Aurélio6, o significado de engajamento diz respeito a Contratar (indivíduos para 

determinado serviço). Aliciar para determinada atividade, especialmente para a emigração. Envolver 

ou envolver-se politicamente ou ao serviço de uma causa. Alistar-se nas forças armadas. Ser contratado 

como engajado. 

Já no Sinonimo.com7, encontramos 14 sinônimos de engajamento para 4 sentidos da palavra. 

Quando utilizada no sentido de Contrato para prestação de serviços, temos como sinônimos:  acordo, 

ajuste, contrato, pacto. Mas, se utilizada no sentido de Participação ativa em algo, apresenta-se como 

sinônimo: comprometimento, compromisso, empenho, envolvimento, participação. E se, usada com 

o sentido de Aliciamento de adeptos, seus sinônimos serão: aliciação, aliciamento, angariação. Por 

fim, se usada como Recrutamento militar, seus sinônimos serão: alistamento, recrutamento. 

Afinal, no Significados.com10 constatamos que engajar é um verbo na língua portuguesa, referente 

ao ato de participar de modo voluntário para algum trabalho ou atividade. 

Dessa forma, podemos perceber que por natureza do significado de engajamento é multifacetado, 

o que já justifica por si só a necessidade de maior aprofundamento de estudos sobre o tema. 

Buscamos também, a definição de engajamento na filosofia e na psicologia positiva, bem como na 

neurociência. 

Quanto a visão filosófica, podemos apresentar o engajamento relacionado ao conceito de 

comprometimento desenvolvido por aquele que foi considerado o pai do existencialismo, Søren 

Keirkegaard (1813 – 1855), em linhas gerais, esse pensador afirmava que quando estamos desengajados 

daquilo que nos cerca, tudo parece vazio e sem sentido, e que quando nos comprometemos 

incondicionalmente com alguma coisa, formamos nossa identidade e surge o nosso senso de 

realidade, de existência. É através do esforço voluntário e diária que o engajamento se manifesta e do 

significado a nossa existência, contribuindo para a formação de nossa identidade. 

Quanto a visão da psicologia positiva, apresentamos os estudos desenvolvidos por Martin 

Seligman e Mihaly Csikszentmihalyi, que em suas pesquisas procuraram analisar o que faz o ser 

humano florescer. Aqui cabe-nos ressaltar a Teoria da Felicidade, desenvolvida por Seligman, para 

a construção do bem-estar através do modelo PERMA que consiste em: Positive Emotion (Emoção 

Positiva); Engagement (Compromisso/Engajamento); Relationship (Relacionamentos); Meaning 

(Significado ou Propósito); Accomplishment (Realizações). Esse autor apresenta o engajamento como 

Flow (em português podemos entender como, fluxo), trata-se da sensação de se deixar embevecer 

por uma atividade, através de uma entrega total naquilo que está fazendo.  

6 Disponível em: https://dicionariodoaurelio.com/engajamento. Acessado em: 26/mar/2018. 

7 Disponível em: https://www.sinonimos.com.br/engajamento/. Acessado em: 26/mar/2018.
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O engajamento possui 4 dimensões, sendo, a dimensão física, que se refere a energia dispensada 

para a realização algo; dimensão emocional, que se refere a dedicação a atividade e o sentimento 

de orgulho por esta realizando; a dimensão social, que trata-se da qualidade das relações que se 

mantém, refletindo no apoio de outras pessoas, para realizar as atividades que não se pode fazer 

sozinho; por fim, a dimensão cognitiva que alude o foco, a absorção e à concentração direcionada à 

atividade que se está realizando. 

Apesar de reconhecer a relevância de todas as dimensões do engajamento, aqui nessa investigação, 

evidenciamos a deferência de colocar uma lente de aumento na dimensão emocional, isso, justificada 

a diversos estudos, já citados anteriormente, que faz alusão ao mal-estar docente e sua intrínseca 

relação a dimensão emocional. 

Destarte, cabe-nos discorrer a seguir sobre as habilidades emocionais sua relevância no trabalho 

docente. 

2.2 Habilidades Emocionais e uso das tecnologias a esse favor 

Olhar para dentro do ser humano, parece ser a sustentação dos novos direcionamentos de ensino, 

podendo isso ocorrer com apoio dos recursos tecnológicos.  

A educação humanizada vem sendo alvo de debates em diversos espaços, podemos exemplificar 

um dos maiores eventos da educação na América Latina a Bett Educar 2018, que ofertou ampla 

discussão sobre tecnologia e a humanização como a mais forte tendência da educação na atualidade. 

Não podendo esse tema ser tratados como exigências de mercado ou como modismos. Para além 

disso, precisamos entender o cérebro e as pessoas como transmutáveis e capazes de atingir a 

transcendência de suas limitações em diferentes esferas, sejam elas cognitivas ou emocionais, e esses 

processos de aprendizado integral são entendidos como parte de um treinamento constante o qual 

as escolas devem estimular em seus alunos. 

Quanto educadores que mediam o processo de aprendizagem de outros seres humanos, parece 

configurar de extrema relevância a necessidade desse profissional explorar o seu próprio interior em 

busca de mapear suas potencialidades como ser humano integral. 

Esse caminho nos leva ao conceito de múltiplas inteligências discorridas por Garden (1994), 

trazendo à tona a importância de um ensino mais personalizado, visando todos os envolvidos no 

processo ensino aprendizagem. Nesse contexto, o uso das novas tecnologias pode ser grande aliadas. 

Parece assim, que a tecnologia e humanização emocional podem sim seguir caminhos similares, 

fazendo surgir a ideia da sinergia entre tecnologia e desenvolvimento emocional, contribuindo para 

um processo ensino aprendizagem onde exista estudantes engajados em aprendizado profundo e 
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mensurável. Além disso, precisamos favorecer salas de aula que inspirem aprendizado; professores 

engajados e emocionalmente equilibrados; que haja aprendizado personalizado e divertido; onde 

haja uma educação que não limitada por tempo ou espaço, podendo fazer uso de sistemas que 

empoderam eficiência, produtividade e performance. 

Destarte, a educação pode contribuir com a construção de uma vida digital emocionalmente 

saudável, através do uso das redes sociais compondo uma cidadania digital, ou seja, fazendo uso 

com ética e responsabilidade. Através do autoconhecimento, é possível procurando ter consciência 

das emoções enquanto está no mundo virtual usando-o a favor de uma relação humana integral. 

Dessa forma, podemos empregar as tecnologias a favor do autoconhecimento e de contato humano 

(mesmo que virtual) de maneira mais aprofundada. 

Confirmando esse cenário, de que as novas ferramentas digitais e programas de inovação 

pedagógicas podem ser uma aliada no processo de autoconhecimento e da gestão de nossas emoções, 

encontramos alguns sistemas que já vem sendo desenvolvido em escolas a exemplo, o Portal Educação 

Emocional; Programa LIV – Laboratório Inteligência de Vida; o Programa Escola da Inteligência8, O App 

Sync13 que é um programa de autoconhecimento, auto conexão e autocura através da meditação e 

visa potencializar o processo de desenvolvimento integral. 

3. Percurso metodológico e análise dos resultados

A pesquisa teve abordagem qualitativa, através de pesquisa-ação, articulando teoria/prática com 

ação e/ou solução de problemas onde participantes e pesquisadores atuaram coletivamente (Thiollent, 

2005). A pesquisa-ação entendida sob a perspectiva emancipadora é um exercício ético que traz para o 

debate da investigação a realidade social das práxis e das ações do sujeito (Franco, 2005). 

Assim, podemos afirmar que a pesquisa-ação é aquela que tem o foco na realidade vivenciada 

pelos participantes, mas, não apenas para descrever e/ou caracterizar e analisar, mas sim para trazer 

contribuições na transformação dessa realidade. Amado & Cardoso (2017) ratificam a não passividade 

da natureza e da utilidade desta estratégia de investigação, o que faz necessário a concepção de uma  

relação dialética entre os dois momentos que não se confundem mas se alimentam mutualmente, “a 

investigação sobre um determinado problema diagnosticado em contexto social (caráter situacional); 

a intervenção ou ação para resolver o problema e transformar a situação anterior; de novo a reflexão 

para produzir conhecimento acerca dessa mesma transformação (caráter autoavaliativo)” (p. 190).

8 Disponível em: https://escoladainteligencia.com.br/escola-da-inteligencia/. Acessado em: 20/mar/2018.
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Esse estudo foi desenvolvido de forma participativa entre os pesquisadores e participantes, onde 

houve uma troca de experiência e conhecimento entre os pesquisadores com seus conhecimentos 

especializados, e os participantes com seu conhecimento local, construindo uma sinergia. Dessa 

forma, caracterizou-se a modalidade investigação-na/pela-ação segundo Esteves (1986). Este 

posicionamento diz respeito a importância de valorizarmos as experiências de vida dos participantes, 

trazendo a luz os seus significados, suas motivações e valorização tendo em vista a melhoria da 

qualidade de vida dos docentes participantes.

O lócus desse estudo foi o Municipio de Feira Nova, cidade do agreste Pernambucano, que possui 

10 escolas e 01 creche, conta com 153 professores e em 2019 matriculou 3.227 alunos. A partir de 

2017, o município, através do grupo de pesquisa e extensão “Laboratório de Pesquisa e Prática - 

Educação, Metodologias e Tecnologias”  (EDUCAT), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 

vem desenvolvendo um Projeto de “Imersão Docente: Intercâmbio da Academia à Experiência em 

Sala de Aula, Feira Nova – PE”. Esse projeto levou o Município a receber o Prêmio Desafio Município 

Inovador promovido pela Escola de Inovação e Políticas Públicas (EIPP) da Fundação Joaquim Nabuco 

(Fundaj/MEC).

No âmbito deste projeto, em 2017/2018, realizamos oficinas com docentes da Rede Municipal 

de Feira Nova, com título: “O Cuidado de Si como estratégia para o Bem-Estar Docente”. No início, 

foi realizada uma coreografia institucional (Padilha et al: 2010) onde identificamos a existência de 

conflitos em praticamente todas as escolas do município. Aliada a esse fato, o número de professores 

com alto nível de estresse segundo os profissionais de educação, era bastante elevado.

Considerando que os educadores mediam o processo de aprendizagem de outros seres humanos, 

parece configurar de extrema relevância a necessidade de explorar o seu próprio interior em busca 

de mapear suas potencialidades como ser humano integral. 

Assim, por meio de oficinas periódicas, os facilitadores, pesquisadores do tema educação emocional, 

aprofundaram esse conteúdo junto aos professores do município e construíram coletivamente 

práticas possíveis de serem vivenciadas em salas de aula, fazendo uso das tecnologias e redes sociais 

como mecanismo de interação e de reconhecimento de ações positivas e emocionalmente saudável, 

reverberando assim para a vida de outros sujeitos.

Em 2017, foi realizada a primeira oficina apenas o grupo de professores do segundo ciclo. O público 

foi de 25 mulheres, professoras da rede municipal, todas com experiência há mais de 5 anos em sala 

de aula. Dentre elas, 5 já haviam passado por cargo de gestão e duas exercia o cargo de supervisora 

pedagogica. Naquele momento a avaliação dos participantes declarava a urgência de levar esse tema 

para discussão em larga escala. Destacamos aqui, a fala de uma delas que ratifica essa afirmação: “é 

maravilhoso perceber que podemos ter um tempo para si mesma, que é possível pensar sobre nossas 

vidas...”. 
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Durante a realização da oficina foi registrado por parte da formadora, que havia entre as professoras, 

aquelas que já faziam uso de remédio psicoterápicos9 para controle de humor, ansiedade etc... Devido 

a grande aceitação e solicitação dos participantes, ainda no ano de 2017 foi realizada mais uma oficina 

dessa vez tendo como grupo de participantes as professoras do primeiro ciclo.

Como falado anteriormente, esse projeto levou o município a ganhar o prémio “Municipio Inovador”, 

ação que permitiu que em 2018 houvesse uma ampliação das formações com os docentes da rede, o 

que foi possível atuar com esse tema com todos os professores da rede. Para tanto, foi constituído um 

grupo de 05 pesquisadoras do tema as quais conceberam um curso com a carga horária de 30 horas 

realizada em 04 encontros. Ao final de cada encontro foi aplicado um questionário de avaliação, e 

durante toda oficina, era realizado momentos da escrita de oportunizando os participantes a vivenciar 

o autoconhecimento. A análise dos questionários de avaliação permite-nos inferir a evolução dos 

participantes quanto o conhecimento do tema e a aplicabilidade no cotidiano escolar quanto as 

teorias discutidas e vivencias realizadas durante a formação. Em todos os encontros de formação, foi 

realizado a escrita de si e incentivado o uso das tecnologias como mediadora do autoconhecimento 

(relacionamento intrapessoal) e conhecimento do outro (relacionamento interpessoal). 

Dessa forma, foi possível revelar que a formação proporcionou aos participantes experimentar um 

encontro de si, através da escrita como produção de narrativas de si e do outro. O uso das tecnologias foi 

uma aliada para aproximar os cursistas, como estratégia, foi criado um grupo no face que oportunizou 

troca de experiências e maior interação. Contamos também com a criação de uma “Galeria do Bem”, 

onde os alunos e professores quando flagrados realizando boas ações ou, alguma prática do cuidado 

de si, eram fotografados e posteriormente essas fotos reveladas e colocadas na Galeria exposta na 

escola, difundindo assim ações positivas. Os alunos e professores foram incentivados ao uso das redes 

sociais para realizar elogios, e assim, utilizando esse recurso como instrumento na criação de novos 

caminhos neurais e novas crenças mentais. 

Quanto aos dados levantados, concordando com Goleman (2011) que pessoa inteligente 

emocionalmente possuem as caracteristicas - Conhece suas emoções; Sabe lidar com as emoções; 

Automotivação; Empatia; Sabe relacionar-se interpessoalmente; Gestão do estresse; Controle de 

impulsividade e Autoestima - Procuramos identificar aspectos emocionais dos participantes, tomando 

essas caracteristicas como indicadores de mudança, que foram observados nas avaliações realizadas 

no final de cada oficina, com questionários e questões abertas, e suas respostas nos fez compreender 

que olhar para dentro do ser humano, parece ser  sustentação dos novos direcionamentos de ensino, 

podendo isso ocorrer com apoio dos recursos tecnológicos.

9 Não foram registrados números nem percentuais, pois, o uso ou não de medicamentos dessa natureza naõ faz parte 

das categorias desse estudo.
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De maneira objetiva, a secretaria de educação municipal confere ao projeto a redução de conflitos 

nas escolas e melhores índice na avaliação de larga escala provenientes da melhoria das relações 

entre professores e alunos. 

4. Breves considerações

As experiências vividas nesse projeto nos levaram a inferir que os estudos quanto ao engajamento 

docente precisam considerar questões imbricadas quanto ao mal-estar docente, a síndrome de 

Burrnout e a influência das tecnologias digitais da informação e comunicação na sociedade. A 

qualidade de vida e educação emocional são impedimentos para que o professor possa se engajar de 

forma plena.

Será que é possível o professor se mostrar engajado em suas ações, mesmo diante de um contexto 

de violência; ambiente não colhedor e falta de infraestrutura? Para isso, inferimos que é necessário 

desenvolver um trabalho que transforme essas dificuldades em oportunidades de crescimento, mas, 

isso só será possível, quando esse professor está emocionalmente equilibrado, desenvolvendo sua 

resiliência.

Os resultados apresentados, até o momento, quanto ao tema em epigrafe, foram retirados do 

projeto “Imersão Docente: Intercâmbio da Academia à Experiência em Sala de Aula, Feira Nova-

PE” realizado pelo grupo de pesquisa e extensão “Laboratório de Pesquisa e Prática, Educação, 

Metodologias e Tecnologias” – (EDUCAT) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). No âmbito 

das formações docentes realizadas por meio das oficinas O cuidado de si como estratégia para o bem-

estar docente, nos levam a compreender que ao cuidar da educação emocional através dos docentes, 

consequentemente esses se tornam mais engajados, e refletem no processo ensino aprendizagem, 

trazendo aumento de produtividade e melhorando a avaliação de larga escala.

Sendo assim, ratificamos a importância desse trabalho e suscitamos a continuidade de investigação 

quanto engajamento docente na perspectiva da dimensão da emoção. 
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