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Desenvolver a Inteligência
Emocional desde a infância
é fundamental.
Estima-se que entre 10% e 15% das crianças e dos adolescentes
sofrem com depressão e ansiedade,sendo o medo de ir à escola
a motivação psicológica mais comum.
Muitos jovens sentem transtorno de ansiedade social ou são vítimas de
bullying. Por essa razão, conhecer os próprios sentimentos e os do outro
é essencial para que possamos aprender a lidar com as frustrações e as
adversidades em geral.
E um agravante: a pandemia também contribuiu para o isolamento
das crianças e dos adolescentes. De acordo com algumas pesquisas:
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32%

das crianças
estão desatentas.

29%

têm crises de
preocupação
excessiva.

21%

têm problemas
para dormir.

Por isso, pais e professores são peças-chave para o
progresso emocional desses jovens. Portanto, hoje, você saberá:
_ O que fazer e como desenvolver a Inteligência Emocional Infantil.
_ Qual a importância para os adultos.
_ Dicas de atividades.
Dicas de atividades.
Boa leitura!
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O que fazer para
desenvolver a Inteligência
Emocional infantil
Com vistas a desenvolver a Inteligência Emocional Infantil, é
importante que a criança não esconda seus sentimentos, mas
aprenda a equilibrá-los. A partir dos dois anos, é comum que
comece a fase de ‘birra’.
De acordo com o livro PsicologiaS, nessa fase, a criança tem
dificuldade em reconhecer outras opiniões pelo fato de estar
centrada em si mesma, e, por isso, as atividades em grupo são
difíceis. Sendo assim, é importante que, ao agir de maneira explosiva,
os pais e a escola criem sintonia com a criança.
É fundamental perguntar diretamente como ela se sente e por que,
sem julgamentos ou imposições. Mas, sim, considerando todas
as emoções e criando uma conexão de empatia. Evite desprezar
sentimentos de tristeza ou angústia; coloque-se no lugar da criança
e procure sempre compreendê-la.
Além disso, existem outras formas de criar essa conexão
respeitando o espaço e a individualidade dos pequenos. São elas:
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Resiliência
Em primeiro lugar, é importante respeitar esse momento de
frustração da criança. Converse em um local no qual ela se sinta
segura, de preferência, na mesma posição. Por exemplo, se ela
estiver sentada, sente-se também.
A partir daí, pergunte o que ela sente e entenda o processo.
Depois, explique em uma linguagem que a criança entenda, e,
novamente, sem imposições. Ressalte que nem sempre as coisas
se dão como esperamos e o quanto é importante a gente se
adaptar às mudanças.

Trabalho em equipe
Grandes empresas apostam em pessoas com Inteligência Emocional
para conseguir lidar com os altos e baixos dos negócios. Por isso,
estimular o trabalho em equipe desde a infância é fundamental para
que, além da sociabilidade, seja possível trabalhar as diferenças de
cada indivíduo e, assim, respeitá-las.

Autoestima
Incentive a criança a se superar diariamente. Ao se deparar com uma
nota baixa, por exemplo, não julgue. Relembre as notas altas que a
criança já tirou e procure fazê-la entender que erros fazem parte do
processo de aprendizagem.
De acordo com a psicóloga Talita Simões, do Centro Paulista de
Psicologia, é importante evitar comparação com outras crianças. E,
ainda, ao lidar com comportamentos negativos, sempre questionar as
ações, nunca a criança.
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Por que a Inteligência
Emocional dos pais afeta o
desenvolvimento dos filhos?
Você sabe o que são ‘neurônios-espelho’? Acionados sempre que há
interação por meio da observação e do aprendizado, os neurôniosespelho permitem que o indivíduo aprenda pela imitação.
Segundo pesquisas, as primeiras ações que as crianças aprendem
são as dos pais. Elas reproduzem de maneira detalhada tudo o que
eles fazem, e isso inclui as emoções. Ou seja, se o adulto grita ao pedir
‘calma’, a criança entenderá a ação, e não o pedido. Dessa forma,
para que os adultos desenvolvam a Inteligência Emocional Infantil, é
necessário que, primeiramente, pais e professores a tenham.
O teste criado por Mayer-Salovey-Caruso reúne questões com
problemas diários visando identificar o grau de Inteligência Emocional
em adultos. Por exemplo, a entrega de uma demanda extra pelo chefe.
O indivíduo responde às perguntas, assinalando a reação que teria ou a
que considera mais próxima.
Os resultados mostraram que pessoas com pontuações elevadas de
Inteligência Emocional possuem altos cargos e são mais positivas quanto
às frustrações diárias. Enquanto que as menores, têm alta tendência à
insegurança, ao alcoolismo e a problemas com drogas.
Sendo assim, adultos com baixa Inteligência Emocional têm mais
chances de que seus filhos passem pelo mesmo problema durante a
infância e também na vida adulta.
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Como aumentar a
Inteligência Emocional
dos adultos?
Expresse sentimentos
É muito comum que, na vida adulta, para evitar conflitos os sentimentos sejam
escondidos. Por isso, é imprescindível organizar os pensamentos e expor o que
lhe incomoda. Até mesmo para que o outro tenha a chance de se redimir.

Pense antes de agir
De acordo com Daniel Goleman, com a evolução do cérebro humano, o homem
desenvolveu o ‘cérebro pensante’, ou seja, é com base nele que é possível criar
estratégias e planos. Dessa forma, para o desenvolvimento da Inteligência
Emocional, é preciso evitar agir por impulso, mas sim de forma racional.

Empatia
Conforme o livro, Inteligência Emocional — A Teoria Revolucionária Que Redefine
o Que É Ser Inteligente — : “A empatia é alimentada pelo autoconhecimento;
quanto mais consciente estivermos acerca de nossas próprias emoções, mais
facilmente poderemos entender o sentimento alheio”.
Portanto, para que o indivíduo saiba como se sente, é necessário que os
sentimentos sejam nomeados. Dessa forma, é possível se colocar no lugar
do outro de maneira natural, gerando o vínculo da empatia.
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Como trabalhar com
os sentimentos na
educação infantil?
Alguns especialistas descobriram que, para trabalhar a
Inteligência Emocional Infantil, é fundamental identificar o
estímulo principal da criança, ou seja, o que a faz se sentir
motivada.
O psicólogo croata Mihali Csikszentmihalyi verificou que,
quando impulsionada pelas suas habilidades natas, a criança
tem maior tendência ao sucesso na vida adulta. O especialista
fez um estudo cujo objetivo foi medir o fluxo motivacional de
200 pintores após deixarem as escolas.
O estudo concluiu que, desses jovens, apenas os que foram
incentivados exclusivamente pela pintura sem expectativas
futuras seguiram carreira. Csikszentmihalyi identificou que: “Os
pintores devem querer pintar, acima de tudo mais. Se o artista,
diante da tela, se põe a imaginar, por quanto vai vendê-la, ou
o que os críticos vão pensar de sua obra, não conseguirá criar.
As realizações criativas dependem de uma imersão obstinada”.
A partir disso, anos mais tarde, em 1983, o psicólogo
americano Howard Gardner constatou que o ser humano
possui oito inteligências e as nomeou como ‘Inteligências
Múltiplas’. Portanto, para o desenvolvimento de habilidades, é
necessário trabalhar com os estados positivos das crianças, ou
seja, no que lhes traz satisfação:
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“Devemos usar os
estados positivos das
crianças e atraí-las
ao aprendizado nas
áreas onde elas possam
desenvolver aptidões”
analisa o psicólogo.
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Quais são as Inteligências
Múltiplas?
1
Inteligência Lógico Matemática

Habilidade em resolver problemas de maneira racional.

2
Inteligência Espacial Visual

Maior compreensão das dificuldades
através de gravuras e imagens no geral.

3
Inteligência Verbo-Linguística

Capacidade de analisar e escrever textos,
além de informações orais.

4
Inteligência Interpessoal

Aptidão para identificar sentimentos
e emoções ao redor.
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5
Inteligência Intrapessoal

Autoconhecimento. Crianças com habilidades no
campo intrapessoal têm maior facilidade para
reconhecer o que sentem e o que as motiva.

6
Inteligência Naturalista

Entendimento da natureza em todas as suas formas.

7
Inteligência Corporal-Cinestésica

Sensíveis ao toque e movimento. Habilidade
de concentração e equilíbrio.

8
Inteligência Musical

Tem maior percepção e entendimento aos sons.

12

Sendo assim, para que seja possível trabalhar a Inteligência
Emocional Infantil, é imprescindível identificar qual a mentalidade
predominante da criança, propondo atividades em torno dessa
habilidade. Por exemplo, ao perceber a facilidade com figuras, peça
para que, diariamente, ela faça desenhos

Atividades para trabalhar
a Inteligência Emocional
na sala de aula
O livro Inteligência Emocional — A Teoria Revolucionária
Que Redefine o Que É Ser Inteligente — nos traz que o
desenvolvimento da Inteligência Emocional Infantil deve ser
iniciado desde a pré-escola, por meio de programas para o
desenvolvimento do aprendizado sócio-emocional.
Ao final de cada ciclo escolar, o estudante será capaz de:
_Pré-escola: a criança deve aprender a identificar o que sente.
_Ensino fundamental: reconhecer os sentimentos do outro.
_Ensino médio: ter como foco a resolução de conflitos.
Para que o progresso da Inteligência Emocional Infantil seja
satisfatório, recomendam-se atividades. Por meio de jogos, os
professores têm capacidade para identificar como os estudantes
reagem às adversidades e ao comprometimento, por exemplo.
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Regras
No período dos quatro aos sete anos, é fundamental que as crianças
tenham experiências com jogos que contenham regras, como um
jogo de tabuleiro. Dessa forma, é possível desenvolver a atenção, a
memória e ainda medir a capacidade de como se relacionam.
De acordo com a Associação Brasileira de Educação a Distância:
“Para ganhar é preciso compreender melhor, fazer melhores
antecipações, sermais rápido, cometer menos erros, coordenar
situações, ter mais sorte etc. É preciso ser habilidoso, estar atento,
concentrado, ter boa memória, abstrair as coisas, relacioná-las entre
si o tempo todo. É preciso também enfrentar problemas e tentar
resolvê-los, encarar a frustração, o prazer adiado, os sentimentos,
tanto de euforia como de derrota. Este desafio se renova a cada
partida, pois vencer uma vez não implica em vencer as próximas.
Para ganhar são inevitáveis a coordenação de vários pontos de vista
(descentração), a antecipação, a coordenação dos meios de que
se dispõe com o fim que se almeja, ou seja, para se dominar um
jogo não basta conhecer suas regras, é necessário compreendê-lo
operatoriamente.”

Ponto de Apoio
A partir dos doze anos, a criança alcança o degrau da adolescência.
Nessa fase, é esperado que, em razão da transição hormonal, bem
como da importância de pertencer a um grupo, ela entre em atritos
consigo mesma. De acordo com o livro ‘Chaves para a Psicologia do
Desenvolvimento’, o adolescente tende a iniciar um momento de
autorreflexão e isolamento.
Por isso, questionamentos como “por que existo?” ou “onde está
o meu valor?” são comuns. Sendo assim, é aconselhável que
mensalmente educadores proponham uma roda de conversa com
temas trazidos pelos estudantes ou algo que tenha marcado a classe.
É importante que o professor saiba como o estudante se sente
diante desse tema e o deixe propor soluções.
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Como o adolescente
do futuro analisa o
adolescente do passado?
A ideia é que os adolescentes escrevam cartas
para si no futuro.
Onde eu estou agora?
Aonde quero chegar?
Quais emoções sinto enquanto escrevo?
Quais emoções espero ter no futuro?

O objetivo é que o próprio adolescente perceba as mudanças
que ocorreram durante o período e se empenhe em
conquistar novos planos.

Autoconhecimento
Proponha atividades nas quais os estudantes identifiquem os
pontos fortes e fracos de sua personalidade. Depois, analise
junto com eles o que podem melhorar e como farão isso.

Leitura
A roda de leitura é equivalente ao ‘ponto de apoio’. Entretanto,
em vez de os estudantes trazerem situações reais, o objetivo
é que eles leiam uma história e identifiquem nos personagens
seus pontos fortes, fracos e as emoções.
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Reconhecimento
Para desenvolver a Inteligência Emocional Infantil é importante que
o professor dê um retorno aos estudantes sobre seu desempenho.
Evite ressaltar apenas as ações negativas; inicie a conversa
mostrando o que ele faz de melhor. Durante o papo, traga os
pontos a melhorar — deixe que ele faça as sugestões, enquanto
você anota tudo. Ao final, volte aos pontos fortes e relembre, junto
com o estudante, as propostas de melhoria.

Conclusão
Durante a leitura, vimos o quanto é importante desenvolver
a Inteligência Emocional Infantil. Descobrimos que,
primeiramente, os adultos precisam adquiri-la, uma vez que as
crianças repetem atitudes, e não as palavras.
Vimos também que é extremamente necessário trabalhar
o lúdico. Dessa forma, a criança e o adolescente se sentem
confortáveis em compartilhar seus sentimentos com os
professores.
E ainda, que o psicólogo Howard Gardner descobriu que
cada indivíduo possui oito inteligências e todas devem
ser trabalhadas. Contudo, para o maior desempenho da
Inteligência Emocional Infantil é imprescindível treinar a
mentalidade predominante da criança. Além disso, trouxemos
dicas de atividades para que os professores executem em sala
de aula.
E lembrem-se: Inteligência Emocional nunca será a supressão
de sentimentos, mas sim controle e equilíbrio.
Até a próxima!
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Sobre o CER
Educação Empreendedora não é abrir uma empresa. Desenvolver uma
postura empreendedora, permite que as pessoas construam e executem seus
projetos e se tornem protagonistas da própria vida. Nesse sentido, a Educação
Empreendedora é fundamental para o desenvolvimento de competências chaves
para o futuro, como resolução de problemas, negociação, trabalho em equipe,
resiliência, tomada de decisões, empatia, criatividade e pensamento crítico. Com
este propósito, o SEBRAE criou o Centro Sebrae de Referência em Educação
Empreendedora (CER), com o objetivo de produzir e compartilhar conteúdo,
elaborar estudos e fomentar o desenvolvimento de pesquisas e ferramentas
para promover a Educação Empreendedora.O CER na sua missão de:
“SER UM HUB PARA A EDUCAÇÃO E LABORATÓRIO NA PRODUÇÃO
DE CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, CONECTANDO
EDUCADORES À SOLUÇÕES E GERANDO VALOR
PARA O ECOSSISTEMA DE EDUCAÇÃO.”
Desenvolver uma postura empreendedora, permite Busca desenvolver e fomentar
uma rede de parcerias estratégicas para ofertar e produção de conteúdos de
Educação Empreendedora relevante os educadores, gestores educacionais,
gestores públicos e toda a comunidade. Para isso, se conecta fortemente com
especialistas renomados e centros de pesquisas nacionais e internacionais.
Conectando o saber, o fazer, unindo conhecimento à atitude empreendedora.
Acreditamos que a Educação Empreendedora é uma estratégia de ensino
aprendizagem capaz de transformar e impactar positivamente a educação
e disseminar a cultura empreendedora no Brasil. É na plataforma do CER que
você pode encontrar conteúdo para atender às suas demandas de inovar
na educação e na sala de aula, inspirar pessoas e ampliar a atuação da
Educação Empreendedora.
O que achou? Entre em contato conosco.
Queremos receber sua contribuição
e conhecer suas ideias.
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