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EIXO TEMÁTICO: GT 3 - EDUCAÇÃO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO 

 

 

TÍTULO: A Relevância da Inteligência Emocional na gestão de conflitos no 

ambiente escolar 

 
Jaqueline Fernandes de Sá1 

 

 

RESUMO – O ambiente escolar possui uma grande diversidade de pessoas, que por determinado 

espaço de tempo convivem, envolvem-se ou mantém comportamentos que muitas vezes não 

ocorrem de forma adequada, suscitando ações que venham a amenizar os ruídos na 

comunicação ou conflitos com os sujeitos envolvidos. O exercício frequente da inteligência 

emocional poderá favorecer o aparecimento de boas relações, fazendo-se necessário uma gestão 

democrática voltada para a valorização dos entes que compõem este espaço social, bem como, a 

atenção para o clima construído nestes ambientes, já que este fator poderá influenciar de forma 

positiva ou negativa, a vida destas pessoas. Este trabalho foi resultado de uma pesquisa 

realizada em escolas públicas do município de Marabá, onde se observou os comportamentos de 

discentes e docentes, a rotina de trabalho e investigou-se através de questionários e entrevista 

os pontos fortes e fracos das relações interpessoais ali desenvolvidas, tendo como proposta de 

intervenção, um plano de ação voltado para o desenvolvimento construtivo das relações 

humana, abarcando boas práticas de relações interpessoais, tencionando com isso o 

gerenciamento de ruídos comunicativos e a resolução de  conflitos. 

PALAVRAS-CHAVE: Relações humanas, motivação e conflitos. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

No modelo atual de sociedade as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras, 

como também mais propensas ao individualismo, este distanciamento gerou uma frieza nas 

relações, ou em outros casos o aparecimento de situações conflituosas. A convivência pacífica nos 

grupos sociais é imprescindível para o bom desempenho dos diversos papéis ali construídos ou 

desempenhados, porém como somos seres de diferentes jeitos e trejeitos, em alguns momentos 

desta interação o conflito poderá ocorrer. 
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O ambiente escolar por possuir uma notável representatividade de pessoas, tem sido palco de 

inúmeros conflitos, seja na relação aluno-aluno, aluno-professor, como também situações que 

prejudicam as relações entre aqueles que compõe o quadro de funcionários das instituições 

educacionais. A indisciplina escolar, as agressões físicas ou verbais, a falta de motivação dos 

professores na condução de suas aulas, o número elevado de atestados médicos, são algumas 

amostras de que algo em nossa sociedade e mais precisamente dentro das escolas, precisa ser 

melhor avaliado, para encontrar caminhos que possam beneficiar a convivência dentro destes 

ambientes.   

A área de concentração que delimitou este estudo foi a de recursos humanos, tendo como 

tema: “A relevância da inteligência emocional na gestão de conflitos”. Este processo perpassou 

pela análise do comportamento apresentados nos sujeitos que fazem parte de unidades de ensino, 

tendo como base a aprendizagem da convivência. Através dos estudos e observações foram 

propostas ações para amenizar a ocorrência de situações conflituosas, já que muitas vezes são 

observadas baixas produtivas ou desgastes de relações decorridos de desentendimentos não 

resolvidos. 

 

2. OBJETIVOS 

 Identificar os comportamentos apresentados pelos alunos e colaboradores no 

desenvolvimento de seus papeis sociais, por meio de observações;  

 Observar no ambiente escolar o interesse em promover a melhora das relações 

interpessoais; 

 Sugerir possíveis estratégias de resoluções de conflitos. 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Relações no ambiente escolar 

A existência social do indivíduo ocorre quando este se torna parte de um grupo, pois é a 

partir da referência do outro que somos identificados e nos conhecemos ou nos diferenciamos. 

Manter uma atitude positiva com o outro é fator primordial para que ocorram relações mais bem-

sucedidas, para tanto se faz necessário que o ser humano tenha a compreensão de que existem 
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outras pessoas com maneiras de ser diferentes e então sabedores destas diferenças aprenderem a 

conviver de forma positiva com a diversidade apresentada. 

Em grupos onde há altos níveis de estática social e emocional - seja por medo ou 

raiva, rivalidades ou ressentimentos - as pessoas não podem dar o melhor de si. Mas a 

harmonia permite a um grupo aproveitar ao máximo as capacidades mais criativas e 

talentosas de seus membros. (GOLEMAN, Inteligência Emocional. Rio de Janeiro, 1995, 

p.117) 

 

É notório o distanciamento das relações humanas vivenciadas em nossa sociedade, isto vem 

desencadeando um processo de isolamento que a meu ver é bastante prejudicial para um 

desenvolvimento social salutar. Para que os comportamentos sejam benéficos, a sociedade cria os 

códigos de ética, balizados em valores morais acordados no grupo, isso faz com que a sociedade 

seja perpetuada através dos tempos, porém quando estes códigos são transgredidos o caos se 

instala e o ser humano condiciona-se a viver momentos de subversão, que só encontra a harmonia 

quando as relações são reconduzidas a composição de novas regras ou restabelecimento destas. 

3.2 - Perspectivas do profissional da educação 

O professor deste século possui inúmeros encargos, e dele se espera mais que ministrar aulas 

desta ou daquela disciplina, de acordo com Moran, (2008) em uma entrevista sobre a importância 

da tecnologia na educação e do papel do professor nessa nova realidade, foi realizado as seguintes 

ponderações: 

O novo profissional da educação integrará melhor as tecnologias com a 

afetividade, o humanismo e a ética. Será um professor mais criativo, 

experimentador, orientador de processos de aprendizagem presencial e a 

distância. Será um profissional menos falante, menos informador e mais gestor de 

atividades de pesquisa, experimentação e projetos. Será um professor que 

desenvolve situações instigantes, desafios, solução de problemas e jogos, 

combinando a flexibilidade dos espaços e tempos individuais com os 

colaborativos grupais. Quanto mais avança a tecnologia, mais se torna importante 

termos educadores maduros intelectualmente e emocionalmente, pessoas 

curiosas, entusiasmadas, abertas, que saibam motivar e dialogar. Pessoas com as 

quais valha a pena entrar em contato, porque dele saímos enriquecidos. (2008, 

p.171) 
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Todas estas mudanças comportamentais que observamos em nossa sociedade e a 

representação social do educador, tornou o magistério um espaço laboral mais suscetível ao 

aparecimento de doenças psicológicas, que por sua vez influencia em muito na relação 

intrapessoal e interpessoal do educador. Vejo a necessidade de políticas públicas voltadas para 

uma maior assistência as reais necessidades trabalhistas do profissional da educação, propiciando 

a estes, não só cursos na área de atuação pedagógica, mas ofertando cursos de relações humanas, e 

acompanhamento psicológico efetivo, devido as inúmeras situações de desgaste emocional que a 

profissão abarca. 

Outro ponto necessário de ser revisto, diz respeito à segurança do professor, pois a clientela 

atendida nas escolas públicas são frutos de uma sociedade cheia de mazelas tanto afetivas como de 

valores morais e éticos, isto vem gerando um quadro de insegurança, que muitas vezes escapa ao 

território educativo e chega ao policial. Este fato pode ser verificado frequentemente em 

noticiários televisivos, onde professores são agredidos ou até chegam a óbito pelas mãos de seus 

alunos, por questões relacionadas a agressões verbais ou mesmos por motivos fúteis devido a uma 

nota, questionada pelo agressor, que não sabendo administrar suas emoções trilha pela violência 

física. 

Diante disto, faz-se necessário conhecer os fatores que prejudicam o relacionamento dentro 

da escola, bem como, propor soluções que possam gerar dentro destes, diálogos construtivos para 

que aquilo que é pertinente a escola formal realmente aconteça que é a construção do 

conhecimento. 

3.3 -As relações desenvolvidas no ambiente escolar 

A escola é uma instituição que tem como objetivo a apreensão do conhecimento por parte do 

aluno, mas esta apropriação ou construção não pode ser dada de qualquer jeito, são necessárias 

condições mínimas para que o aprendente possa realizar suas necessidades de aprendizagem, seja 

na área de humanas ou exatas. De outro lado temos as relações desenvolvidas entre os 

colaboradores da instituição escolar, que nem sempre se dão de forma pertinente, seja por fatores 

relacionados a divergência de opiniões, quebras no código de ética ou até sua ausência. 

De acordo com LOPES (2013, p.73): 
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 As empresas do mundo todo estão investindo pesadamente em 

pesquisas na área de gestão de pessoas, a fim de compreenderem 

como grupos ou equipes podem funcionar de maneira a conviverem 

pacificamente entre seus membros e, sobretudo, de que modo elas 

podem apresentar resultados cada vez mais satisfatórios diante de 

demandas exigentes para atender a clientes com alto grau de 

exigência. 

Para que a equipe funcione com todo o potencial, são necessárias muitas condições que a 

priori podem aparentar não ser algo difícil de gerenciar como a dinamização da estrutura 

organizacional, as rotinas de trabalho, colaboradores motivados, o sentimento de equipe 

desenvolvido, bons salários e relações amistosas e equilibradas.  

Um líder deverá saber relacionar-se com seus colaboradores de forma construtiva, sabendo 

valer-se de sua autoridade sem autoritarismo, estimulando relações colaborativas. Para tanto 

deverá ser conhecedor de si, como também, entender as relações dos ambientes organizacionais. 

É inegável a importância de cada componente formador de uma equipe, seja ele de função 

majoritária ou não, cabe então aos líderes valoriza-los como tal, a exemplo disto pode-se citar o 

papel desempenhado pelas serventes, que apesar de estarem em posições subalternas na maioria 

dos organogramas organizacionais, possuem tarefas importantes para o desempenho dos demais 

departamentos. Imagine um dia letivo na escola em que a servente ou a merendeira não se 

fizessem presentes, ou como se daria a entrada e a saída de um colégio sem a presença dos vigias, 

pense ainda se essa escola ficasse num bairro de periferia onde o índice de assaltos é alto. Assim 

podemos constatar como é importante que todos independente do cargo ou função que ocupe, 

desempenhem suas funções de forma eficiente tendo em vista o trabalho da equipe. 

Segundo LOPES (2013, p.74): 

O conceito de competência, por exemplo, foi ampliado e hoje 

ser competente não significa apenas demonstrar o conhecimento 

técnico exigido pela profissão, mas também ter competência para 

solucionar problemas e disposição para participar ativamente no 

ambiente de trabalho, tomando decisões e assumindo 

responsabilidades com base no trabalho em equipe. 
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Devido a diversidade encontrada nos ambientes organizacionais há uma necessidade do 

administrador saber lidar com todas as personalidades presentes no ambiente por ele gerido, por 

isso o gestor deverá ser competente não só tecnicamente mais deverá por exemplo saber lidar tanto 

com suas emoções como as emoções do grupo.  

Reportando a LOPES, (2013, p.62): 

Uma grande quantidade de pesquisas realizadas em empresas, 

nas diversas partes do mundo e relatadas por Daniel Goleman em seu 

livro “Trabalhando com a inteligência emocional” – editora Objetiva 

– demonstra que mais de dois terços do sucesso pessoal e 

profissional se devem à competência emocional e apenas um terço 

ao preparo técnico e cognitivo do qual se ocupam as nossas escolas. 

O desenvolvimento da inteligência emocional perpassa pelo aprendizado do 

autoconhecimento, da empatia, inteligência interpessoal e intrapessoal. Talvez nem todos esses 

níveis de inteligência possam ser alcançados e aprendidos por uma única pessoa, porém são 

listados como o ideal. 

3.4 -O papel do líder na resolução de conflitos 

Administrar uma empresa não é tarefa fácil, pois esta atividade precisa ser realizada por 

alguém tecnicamente preparado não só nas especificidades ligadas a gestão, como também com 

conhecimentos ligados a inteligência emocional e as necessidades humanas para saber mediar às 

relações interpessoais e estimular a motivação, combustível de bons desempenhos. 

Um líder deve ser um bom negociador já que em muitos momentos carecerá atuar como 

mediador devendo perceber os problemas que frequentemente surgem quando na relação 

desenvolvida no ambiente colaborativo, necessitando para isso discernir o conflito, das pessoas 

que o vivenciam, a fim de não rotular os colaboradores, ou disseminar ideias preconceituosas. 

[...]a negociação é um repertório de comportamentos que inclui comunicação, 

venda, marketing, psicologia, sociologia, firmeza e administração de conflitos. Sobretudo, 

significa ter uma nítida compreensão das nossas próprias motivações e das do outro lado, 

enquanto tentamos persuadi-los a fazer o que desejamos que façam. Um negociador pode 

ser um comprador ou um vendedor, um cliente ou um fornecedor, um chefe ou um 

funcionário, um sócio de negócios, um diplomata ou um servidor público. Num nível 

mais pessoal, um negociador pode ser sua esposa, seu amigo, seu parente ou seu filho. Em 

todos os casos, a sua capacidade de negociação tem uma forte influência sobre a sua 
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capacidade de avançar, tanto na sua vida profissional e organizacional como nas suas 

outras relações interpessoais. (SOARES, Indaial, 2013, p.09) 

O líder precisa construir diálogos que venham sempre a produzir o entendimento entre as 

partes evitando o abuso de poder ou o assédio moral, pois uma equipe engajada tem na figura do 

líder alguém que é digno de ser respeitado e seguido, este é um diferencial que poderá fazer com 

que o ambiente colaborativo seja mais apreciado por seus partícipes e se torne mais propenso ao 

aparecimento da criatividade dando ao produto ou ao serviço o diferencial que atrairá mais 

clientes.  

Lembre-se da comunicação assertiva, importa muito mais “o como” eu digo do 

que “o que” eu digo, então construa pontes e não muros, através do diálogo. Se formos 

fazer uma análise sincera de outras negociações, perceberemos que grande parte dos 

conflitos tem relação direta com a forma com que conduzimos oralmente as questões que 

surgiram. Uma frase mal dita poderá transformar-se em maldita, pois era trava ou até leva 

a negociação para níveis indesejáveis, dificultando o retorno à racionalidade. Pense duas 

vezes antes de falar, monte mentalmente a frase e somente ai a exprima. A empatia 

verbalizada poderá ajudar muito. Expressões como: no seu lugar também estaria 

pensando desta forma, tente analisar as coisas sob o meu ponto de vista, entendo como se 

sente, conte comigo, vamos rever o processo em conjunto, etc, sempre funcionarão muito 

bem. [...] (SOARES, Indaial, 2013, p.69) 

Aproveitar as situações conflituosas para construir relações mais sólidas em que aqueles que 

estavam vivendo a confusão sejam conduzidos a estados em que ambas as partes possam sentir-se 

satisfeitos é o objetivo do negociador, porém quando a situação não oferece possibilidades que 

beneficiem ambas as partes, cabendo a liderança ter o bom censo para descobrir a melhor saída. 

Os conflitos, em sua maior parte, são socialmente construídos por meio do uso da 

linguagem. Cada parte cria uma história do conflito, com base em informações altamente 

selecionadas. As partes despenderão esforços consideráveis, desenvolvendo seu lado de 

ver e sentir as coisas e influenciando outras pessoas com essas percepções. A mediação 

tende a colocar de lado os aspectos pesados ou negativos das histórias, e ajuda as partes a 

construir uma nova história que irá governar seu comportamento e sustentar um diálogo 

continuado. Isso geralmente aprimora a comunicação e constrói meios para lidar melhor 

com as diferenças que eventualmente poderão surgir no relacionamento. (SOARES, 

Indaial, 2013, p.180) 

O clima organizacional tenderá a ser mais dinâmico e produtivo se o gestor agir com rapidez 

e eficientemente na resolução de conflitos ouvindo as partes sem tomar partido e ponderando 
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sobre as incidências de conflitos e os envolvidos, procurando manter um nível sustentável destas 

ocorrências já que situações de conflitos internos e externos são próprios do ser humano. 

O conflito é um elemento importante na vida da empresa. É inevitável e jamais 

será eliminado. Neste sentido, qualquer teoria que proponha um consenso e o 

entendimento perfeito como normal e natural numa empresa, nos parece bastante irreal e 

até perigoso, pois será de esperanças injustificadas. Em compensação, parece bem 

possível sustentar um nível aceitável de conflito num tempo relativamente curto. O 

mesmo acontece em relação ao tempo de que se dispõe para cuidar de um conflito. 

(SOARES, Indaial, 2013, p. 136) 

Os colaboradores são imprescindíveis a organização e devem ser bem cuidados assim como 

os clientes, por isso deve-se manter um bom clima dentro da empresa, diagnosticando os fatores 

que mobilizam este profissional, realizando momentos de confraternização e reconhecendo o 

desempenho destes, mantendo-os sempre motivados, esta é a diferença em gerenciar grupos ou 

gerenciar equipes. 

Fazer com que os funcionários vistam a camisa da organização é função da liderança que 

deverá estimulá-los a conciliar a visão e a missão da empresa com a visão e a missão dos 

colaboradores.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Esta pesquisa foi realizada durante a realização de um curso de Administração, no qual 

foram empreendidas algumas investigações sobre a rotina de atendimento das escolas públicas, 

como também as relações desenvolvidas dentro destas, tanto por funcionários como alunos, na 

cidade de Marabá, município do sudeste do estado Pará.  

Foi necessário empreender estudo bibliográfico na área da inteligência emocional e relações 

interpessoais, para posteriormente refletir sobre as observações realizadas nas escolas, onde foram 

aplicados questionários aos colaboradores da instituição para averiguar pontos ainda não muito 

esclarecidos sobre a relação destes e a influencia destas relações no ambiente colaborativo. 

As ações empreendidas serviram de suporte para construção um plano de ação que viesse a 

amenizar possíveis conflitos entre a equipe de colaboradores, contendo neste plano a confecção de 

um folder sobre relações humanas, com as diretrizes para as ações pertinentes a resolução de 

conflitos. 
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Foram aplicados questionários aos professores, pessoal de secretaria e pessoal de apoio, 

perfazendo um total de 12 pesquisados obtendo-se destes uma mostra ligada a questão 

socioeconômica e trabalhista. Para ter um panorama da dinâmica de trabalho de uma escola no que 

se refere a carga horária desempenhada pelos funcionários, foi perguntado aos colaboradores o 

número de horas por eles desenvolvidos mensalmente e estes dados foram expressos na figura 01. 

 

Figura 01: Horas de labor mensal da Escola pesquisada 

 
Fonte: Pesquisa de campo com colaboradores da unidade de ensino realizada no primeiro semestre de 2015. 

 

Percebe-se que a maioria dos colaboradores trabalha 180 horas mensais ou 36 horas 

semanais, isto é dentro de um patamar de horas condizente em contrapartida existe um percentual 

pequeno que trabalha um número de horas desinteressante quando se visa qualidade de vida. 

Quando perguntados sobre o que precisava ser melhorado estruturalmente na instituição para 

que as atividades desempenhadas por estes servidores pudessem ser melhor desempenhadas os 

mesmos responderam que era preciso melhorar a estrutura da escola; ampliar a disponibilidade de 

material de  expediente,  maior cobrança das atividades realizadas pelo pessoal de apoio, mais 

confiança, climatização, luminosidade, mais disponibilidades de recursos áudio visuais além de 

maior diálogo entre os colaboradores. 
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A qualificação profissional deve ser uma prática constantemente realizada pelas pessoas que 

fazem parte do mercado de trabalho, pois é a partir do estudo e aprimoramento que se poderá 

melhorar as atividades inerente ao cargo, neste sentido foi indagado aos colaboradores se os 

mesmos já participaram de algum curso de capacitação na área em que atuam ou em áreas afim e 

obteve-se os seguintes resultados conforma figura 02 a seguir representada. 

 

Figura 02: percentual de participação em cursos de capacitação 

Fonte: Pesquisa de campo com colaboradores da unidade de ensino realizada no primeiro semestre de 2015. 

Percebe-se a partir da figura acima que ainda existem muitos colaboradores que precisam 

entrar em processos de qualificação, já que é imprescindível para as organizações que seus 

funcionários se mantenham qualificados, pois assim terão maior potencial para o desempenho. 

Dos 12(doze) funcionários que fizeram parte da pesquisa 03(três) destes relataram a 

necessidade dos colegas de trabalho serem mais companheiros e comprometidos e 02 (dois) 

relataram que há necessidade de diminuir a incidência de fofocas por partes dos colegas de 

trabalho, ou seja, na visão de alguns componentes muito precisa ser feito no que se refere às 

relações interpessoais desenvolvidas na unidade de ensino.  

Outro ponto investigado foi sobre os conflitos organizacionais, detectados com maior 

frequência no estabelecimento de ensino e quais os direcionamentos dados nestes casos, sendo que 
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a estes questionamentos o supervisor relatou que estas situações são bem pouco percebidas e 

quando ocorre elas são direcionadas a autoridade máxima da escola que é o diretor. 

De acordo com o supervisor os ajustes necessários a serem feitos sobre a melhoria da 

relação interpessoal dos colaboradores desta instituição são realizados em reuniões administrativas 

ou na hora pedagógica, que ocorre bimestralmente. Para ele existe uma diferença nas relações 

interpessoais desenvolvidas em empresas públicas ou privadas, no que se refere ao desempenho 

das atribuições, pois no setor público se espera que os colaboradores saibam agir autonomamente 

de acordo com suas atribuições e já no setor privado é mostrado todo dia o que deve e como deve 

ser feito. 

Um ponto observado como fraqueza da instituição de ensino diz respeito à missão e a visão 

da instituição, pois pouco é visualizado e discutido sendo um ponto que merece atenção. Ainda de 

acordo com o profissional entrevistado a gestão de pessoas é primordial a uma empresa, quem não 

tem isso como ponto importante de ser analisado, estará fadado ao fracasso em termos de 

gerenciamento. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vivemos um cenário de incertezas no que se refere ao relacionamento pessoal, porém muito 

ainda pode ser feito para direcionar as emoções para a construção de relações positivas, 

respaldadas na ética. Os espaços educativos podem em muito colaborar com o exercício da 

cidadania e da convivência plena, desde que possam encontrar mecanismos que venham a sanar os 

ruídos de comunicação, melhorando a convivência dos atores que compõem os espaços 

educativos, em prol da construção do conhecimento. 

É inegável que em todos os ambientes trabalhistas o desenvolvimento das funções inerentes 

ao cargo não são o único fator requerido por parte dos gestores, no espaço escolar não é diferente, 

sendo pertinente que os colaboradores saibam lidar com algumas situações frequentes nos dias de 

hoje, tais como: priorizar as necessidades educativas dos educandos, suas peculiaridades e 

interesses pessoais; como também, conhecer a si, suas emoções limites e possibilidades. Para isso 

devem fazer uso de metodologias inovadoras e processos que favoreçam o desenvolvimento pleno 

dos alunos.  



 
 

A interdisciplinaridade na Educação, Saúde, Meio 
Ambiente e Tecnologia na Amazônia Paraense 

 27 a 29 de setembro de 2017 

 

 

 

1
2 

 

Universidade do Estado do Pará – Campus VIII/Marabá – Anais Eletrônico - ISSN: 2447-7605, n. 4, 2017. 

 

A motivação é outro ingrediente que precisa estar inserido no desempenho das funções de 

um educador, haja visto que o colaborador consegue ser muito mais atuante e produtivo quando 

tem prazer naquilo que faz. Outro ponto relevante é a garantia da integridade física do profissional 

da educação, pois não há como desenvolver funções trabalhistas em território que predominam a 

hostilidade. 

O líder tem um importante papel, no que concerne a efetivação dos processos laborais tão 

necessários para melhoria do clima organizacional, devendo ser imparcial e atento as rotinas 

trabalhistas e ao serviço prestado pelas instituições de ensino, sempre orientando-se pela missão e 

visão do estabelecimento escolar, como também, pelo regimento interno e o código de ética. 
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