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Gratidão!  

Sou grata a Deus primeiramente, e a você leitor 

(a), estimado (a) colega de profissão, professor (a), 

pesquisador, estudante e aprendiz da educação.  

É um prazer poder dividir com você este trabalho, 

me sinto muito feliz por fazer parte da sua vida, por 

um momento que seja, através desta leitura. 

Nós professores desenvolvemos novas 

competências e habilidades cotidianamente, com o 

objetivo de aprender e atender às demandas e 

exigências educacionais e sociais. E, aprender a gerir 

as emoções, se tornou uma necessidade diária.  

“Inteligência emocional para docentes” é para 

você, que deseja se autoconhecer melhor, se descobrir, 

enquanto líder da sua própria vida e líder dos seus 

alunos. Te convido a se permitir conhecer novas 

práticas. Uma ótima leitura! Um forte abraço!  

Professora / Coach Vânia Celso 
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Iniciando a conversa...  

 

Seja bem-vindo educador (a)! 

Se você chegou até aqui, significa que tem um 

propósito ou deseja ler e saber mais sobre o tema em 

questão.  

Este é um livro que possibilita você professor 

(a), poder fazer uma viagem ao seu interior e 

descobrir maneiras simples de como ser 

emocionalmente forte.  Nesse propósito, dialogue 

comigo, leia e não guarde para si, compartilhe com 

outras pessoas tudo que você aprender e definir 

como importante neste material.  

Ao longo desses dois últimos anos, ouvi vários 

depoimentos de profissionais da educação, com o 

estado emocional abalado. Se mostraram cansados, 

desanimados, desmotivados, e excessivamente 

preocupados. As preocupações são de diversas 
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naturezas e permeiam as áreas pessoal e 

profissional. 

Ao ouvir esses relatos, pude perceber o quanto 

é necessário estar bem em todas as áreas da vida e o 

quanto é importante gerir as nossas emoções, tendo 

atitudes saudáveis e positivas consigo mesmo e com 

o outro, através do autocontrole.  

Todo o cenário da pandemia, fragilizou as 

emoções das pessoas e os profissionais da educação 

foram atingidos diretamente. O trabalho passou a ser 

desenvolvido em casa, e para tanto, a casa se tornou 

o ambiente de trabalho. Nesse novo contexto, foi 

preciso gerenciar o nosso tempo para desenvolver 

cada atividade de forma assertiva.  E como estamos 

emocionalmente nesse novo cenário? 

No “novo normal”, nunca foi tão necessário 

dialogar sobre nossas emoções, cuidar de nós e dos 

outros, blindar nossos pensamentos e sentimentos. 
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Cuidar da sua saúde emocional e mental e aprender 

a ter equilíbrio diante dos conflitos vividos 

cotidianamente, se tornou vital. 

Ao dialogar com você, imagino em que fase da 

vida possa estar. Talvez seja um professor veterano, 

experiente, com muitas histórias para contar, com 

um vasto conhecimento técnico, pedagógico, e 

didático, ou talvez esteja em início de carreira, 

buscando se estabelecer na profissão. Em ambos os 

casos, se o que deseja é ter atitudes que contribuam 

com seu desenvolvimento pessoal e profissional, de 

forma equilibrada, este livro é para você amigo 

professor (a).  

Parabéns por chegar até aqui, independente do 

seu momento agora. Aproveite e desfrute desse 

conhecimento comigo. Este livro pode te ajudar a 

realizar seu trabalho com foco, ação e resultados 

positivos com seus alunos e colegas de trabalho.  
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A experiência de conviver, exige de cada um de 

nós, respeito, empatia, conhecimento, solidariedade 

e resiliência. Sendo assim, é necessário ter 

Inteligência Emocional. Mas o que é ter Inteligência 

Emocional? Como posso desenvolver esse tipo de 

inteligência? Como posso aplicar essa inteligência na 

minha vida pessoal e profissional? Essas são 

perguntas que possivelmente podem passar por sua 

cabeça. Ao longo do livro, poderá conhecer essas e 

outras respostas. 

Bem, nossa conversa foi iniciada, e o diálogo 

continuará através deste livro. Faça valer a pena 

cada pensamento apresentado neste material.  

Desejo uma ótima leitura para você! Um abraço 

carinhoso! 

Professora/Coach Vânia Celso 
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Sobre Inteligência Emocional 
 

Antes de conhecermos os passos para o 

gerenciamento das suas emoções, é interessante 

destacar aqui dois importantes teóricos que 

discorrem sobre a importância de conhecer nossas 

emoções e de aprender a gerenciá-las para uma 

melhor qualidade de vida.  

O primeiro é o psicólogo norte-americano Paul 

Ekman, que desenvolveu a Teoria das Emoções. A 

partir dos seus estudos, hoje, sete emoções são 

classificadas como primárias: felicidade (alegria), 

tristeza, raiva, medo, nojo, surpresa e desprezo. Com 

o tempo, essa lista foi ampliada e diferentes autores 

fizeram estudos sobre o assunto. O segundo teórico 

é o grande psicólogo PhD Daniel Goleman, que se 

tornou mundialmente conhecido por ser 



 Inteligência emocional para docentes 

Vânia Celso ©todos os direitos reservados 8 

 

considerado “o pai da Inteligência Emocional”. Ele 

define essa inteligência como 

 

“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”.  

 

Ambos os autores apresentam teorias que 

demonstram a importância de conhecer nossas 

emoções e identificar maneiras de como gerenciá-las 

para o bom convívio consigo mesmo e com outras 

pessoas. 

Mas, “o que significa ter Inteligência 

Emocional”. Por que é importante ter Inteligência 

Emocional? O que essa inteligência nos proporciona? 

Como desenvolvê-la? 

Hoje, o Quociente de Inteligência (QI) já não é o 

principal requisito exigido para medir o 
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conhecimento e a competência de uma pessoa. Com 

base nas ideias de Goleman, é possível constatar que 

no mundo atual, a capacidade de reter informações 

não é o mais importante, nem garantia de sucesso 

pessoal ou profissional. Na prática, a maneira como 

as pessoas se comunicam e expressam suas emoções 

é um fator decisivo para sua vida. Ter a capacidade 

de se comunicar com outras pessoas e ao mesmo 

tempo se conectar consigo mesmo é uma habilidade 

que faz toda diferença. 

Pensando nisso, apresento aqui um exercício 

simples, são perguntas para você professor (a), 

responder para si mesmo (a) e iniciar uma conexão 

com seu “Eu” e posteriormente com as outras 

pessoas. Seja sincero e responda. 

“Conversando comigo mesmo...” 

1. Eu me conheço e sei quais são meus pontos fortes 

e meus pontos de melhoria? 
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2. Eu reconheço e aceito minhas fraquezas e 

fortalezas? O que faço com essa informação?  

3. Eu sinto a necessidade de evoluir mas me sinto preso 

a algo que me limita nesse processo? 

4. Eu convivo bem comigo mesmo, com minha família, 

com meus amigos e com meus colegas de trabalho?  

5. Eu tenho uma vida equilibrada em todas as áreas?  

6.  Quais as minhas metas e objetivos a curto, médio e 

longo prazo? 

7. Eu sou feliz e grato (a)? Como? 

Se suas respostas foram em grande maioria 

“Sim”, Parabéns! Você está no caminho certo para o 

gerenciamento das suas emoções, mas, se por outro 

lado, respondeu “Não”, se sinta à vontade para ler 

este material e estabelecer novas prioridades para 

sua vida. Esses questionamentos nos levam a refletir 
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um pouco sobre a importância do autoconhecimento 

e do reconhecimento da nossas emoções, um dos 

pilares defendidos por Goleman.  

Muitos outros autores apresentam ideias sobre 

esse tema, mas o foco aqui não é discutir teorias e 

autores, mas dialogar sobre práticas que podem te 

ajudar no que diz respeito ao desenvolvimento da 

inteligência emocional.  

Este livro é uma alternativa de leitura prática, a 

título de sugestão, para profissionais da educação, 

que assim como eu, já se sentiram ou se sentem 

desequilibrados emocionalmente, e querem 

desenvolver de forma prática e com passos simples, 

a inteligência emocional. É uma ferramenta que pode 

ajudar no seu processo de autodesenvolvimento, e 

possibilita também fazer uma viagem para dentro de 

si e descobrir o potencial que tem, e que pode 
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realizar grandes coisas, desde que saiba gerir as 

emoções.  

As etapas relatadas neste livro são passos que 

parecem simples, mas são de grande relevância para 

a transformação da sua vida.  Após a leitura, você 

terá as respostas para as possíveis mudanças que 

pode fazer, sabendo que sempre pode ser melhor 

que você mesmo e que tudo depende de você e das 

escolhas que fizer ao longo da sua vida. 

Todos os passos aqui apresentados são 

sugestões de como desenvolver sua inteligência 

emocional, e como você se manter bem 

emocionalmente no cotidiano da sala de aula e fora 

dela, seja de forma presencial ou a distância. Se trata 

de uma mudança interna em que você é livre para 

querer fazer ou não.  

Nesse momento posso imaginar você fazendo 

alguns questionamentos e afirmações para si 



 Inteligência emocional para docentes 

Vânia Celso ©todos os direitos reservados 13 

 

próprio sobre o significado de ser livre, de tomar 

decisões, de escolher. Ao mesmo tempo afirmo que 

sempre temos uma escolha, e somos nós quem 

decidimos, se vamos por um ou outro caminho, se 

permitimos ou não ser invadidos emocionalmente. 

Confesso, que é não é um exercício fácil e como todo 

exercício, precisa de prática, por isso a importância 

do “decidir e querer mudar”. 

O que sugiro a você amigo(a) leitor (a) é que 

coloque em prática, mas antes de qualquer ação, 

acredite que é possível a mudança, confie em si 

mesmo, e a partir daí tenha a atitude de mudar o que 

precisa ser mudado, não nos outros, mas em você 

mesmo. 

Meu objetivo maior nesse momento é que você 

seja um profissional da educação emocionalmente 

equilibrado e possa ter uma vida plena e abundante 

em todas as áreas. Portanto, este diálogo com você 
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faz parte da minha missão de vida, que é tocar o 

coração das pessoas de uma forma solidária e 

verdadeira e poder contribuir com a sua evolução, 

permitindo compartilhar ideias, projetos e 

realizações para uma vida feliz e plena.  

Agora que você já chegou até aqui, te convido a 

percorrer comigo cada um dos 9 passos, para subir 

os degraus da sua evolução emocional, e ao mesmo 

tempo, te convido a praticar sempre, nas ações 

diárias, nas conversas, reuniões, aulas e encontros, 

assim terá resultados positivos e efetivos. Vamos lá? 

Vamos juntos iniciar essa jornada?  
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1º Passo: Praticar o 

AUTOCONHECIMENTO! 
 

Imagine que você está em um dia tranquilo 

passeando pela rua, praia, praça ou shopping da sua 

cidade, ou qualquer outro lugar e de repente um 

repórter te aborda com as 

seguintes perguntas: 

Quem é você? Como você se 

vê? Quais são suas metas 

de vida? Você responderia 

com verdade essas 

questões, ou iria fazer 

uma rápida viagem ao seu interior e responder 

pensando em o que irão pensar de você sobre suas 

respostas? Ou simplesmente não responderia por 

não ter plena certeza? 
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Parece um pouco confuso, mas é justamente 

isso que você pensou, estou dizendo que é frequente 

as pessoas dizerem ou fazerem o que o outro quer e 

não o que realmente desejam fazer. Se vestem, 

ouvem músicas, vão a lugares, mas não pensando no 

que realmente são ou querem,  se privam de realizar 

algo para si por que dependem da aprovação de 

outra pessoa.  

E se o repórter continuasse a questionar sobre 

você e perguntasse: Quais são suas maiores forças? 

Quais são suas fraquezas? Em que você precisa 

melhorar? Qual área da sua vida você acredita que 

precisa mudar? Quais são suas metas para os 

próximos anos? Em que você acredita? Você confia em 

si mesmo? Você sabe onde quer chegar? 

Você tem respostas para todas essas perguntas? 

Professor (a), ao respondê-las, com facilidade ou 

dificuldade, deixamos claro o nível de conhecimento 
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que temos sobre nós mesmos. Se você se conhece e 

sabe das suas forças e suas limitações, qual é o 

motivo de se preocupar com o que os outros pensam 

sobre você? Não tem sentido absorver para si o que 

os outros querem, se você se conhece, se sabe do que 

é capaz, e onde quer chegar, você simplesmente 

ignora as opiniões alheias e foca no que deseja. Por 

isso, o autoconhecimento é o primeiro passo no 

caminho da inteligência emocional. 

Para tanto, a ideia é fazer um “chek´up” 

emocional de vez em quando, e detectar quais 

emoções te ajudam ou te atrapalham em 

determinados momentos da sua vida. Vale lembrar 

aqui que emoções e sentimentos, embora 

conectados, tem significados distintos. Se você 

quiser conhecer mais um pouco sobre essa 

diferença, pesquise autores que discorrem sobre 

esses conceitos. O foco nesse momento é observar na 
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prática como você pode conhecer suas emoções e 

sentimentos e agir diante dessa resposta. 

Uma ação simples é registrar em uma folha de 

papel, todas as emoções que você sente, de maneira 

positiva ou negativa, depois refletir sobre os motivos 

pelos quais sente tais emoções e sentimentos e 

quando eles aparecem. Você mesmo descobrirá 

como chegou a essa conclusão. Depois anote o que 

precisa fazer para alimentar as emoções e 

sentimentos bons e o que precisa acontecer para 

diminuir a influência que os sentimentos e emoções 

indesejáveis tem na sua vida.  

Nesse mergulho ao seu interior, o principal é 

saber “o que vai fazer com essas informações” sobre 

você mesmo. Espero que tenha atitudes positivas de 

mudança e que essas mudanças transformem sua 

vida para melhor. 

Vamos praticar? 
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Faça uma tabela e preencha com suas 

emoções e/ou sentimentos. 

 

 
TABELA DAS EMOÇÕES 

 
Minhas emoções e 
sentimentos positivos 

 

Quando sinto essas 

emoções e sentimentos? 

 

Como alimento ou 
fortaleço essas emoções e 
sentimentos? 

 

Minhas emoções e 
sentimentos negativos. 

 

Que força tem sobre mim 
essas emoções e 
sentimentos? 

 

Como posso gerenciar 
essas emoções? 
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Constantemente, registre, defina e visualize o 

que precisa ser mudado ou fortalecido. É um 

exercício, e precisa de prática! 

Vale lembrar, que todas as emoções são 

necessárias para nosso desenvolvimento emocional 

e para nossa evolução.  

Agora, após iniciar o processo de 

autoconhecimento, vamos dar o próximo passo? 
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2º Passo - Acreditar em si mesmo 

e Fortalecer a autoestima. 
 

Você acredita em si mesmo? Tem consciência do 

que pode realizar? Acredita no seu potencial? 

Se você já se conhece, fica mais fácil acreditar 

em você mesmo e saber o que deve mudar para 

chegar onde quer e alcançar suas metas.   

Entenda professor (a) que ter metas e objetivos 

claros para nossa vida, é o caminho para fortalecer a 

nossa autoconfiança e entrar em ação.  

Mas, como desenvolver ou resgatar a 

autoconfiança? O primeiro passo é o 

autoconhecimento, como já vimos, depois é preciso 

focar em si mesmo e descobrir o quanto você é forte, 

o quanto é possível realizar grandes coisas, 

independentemente da situação em que esteja 

passando. Fazer o exercício da autoafirmação, 
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colocando você como a pessoa mais importante da 

sua vida, ativa, capaz e feliz, é um dos caminhos. 

Ao conversar com diferentes perfis de pessoas, 

percebo que boa parte delas se sentem inseguras 

consigo mesmo, sem confiança no seu potencial. Isso 

acontece, por conta de como se enxergam e como 

acreditam ser, a partir de crenças que criaram para 

si mesmas, e foram alimentadas pelo convívio 

familiar e social ao longo da vida, são as “crenças 

limitantes”, ou seja, as crenças que impedem de 

evoluir.  

Mas o que são crenças limitantes? Sabe aquela 

voz dentro de você que te diz: “Eu não consigo fazer 

isso... Eu nasci assim e vou morrer assim... Sou igual 

a minha mãe ou pai... Estou velho (a) para isso...”? 

Essa voz é uma crença que você criou para si. Quando 

você foca nessas crenças, não sai do lugar e se priva 

de realizar o que realmente deseja, preocupado com 
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“o que os outros vão falar” ou se acostumam com a 

realidade do “Eu não consigo”. E assim, inventa 

desculpas, reclama e não realiza nada. Essa voz que 

te deixa na sua “zona de conforto”, e que te impede 

de evoluir é a que cria suas “as crenças limitantes”. 

Você identifica o que te impede de evoluir? 

Consegue fazer uma lista de tudo que acredita 

impedir seu crescimento? O professor é um 

profissional que pode inspirar seus alunos, deve ser 

motivador, deve fazer a diferença na vida dos 

estudantes. Mas como ser tudo isso, se o próprio 

professor não se sente dessa forma, inspirado, 

motivado? 

Sugiro um exercício simples que você professor 

pode realizar a qualquer momento e sempre que 

achar necessário. 

Registre em uma tabela quais são suas forças e 

quais são suas fraquezas ou pontos de melhoria. 
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Visualize-as bem e se veja com as características 

boas e positivas, busque na sua memória situações 

em que você se viu dessa forma, sendo uma pessoa 

forte, decidida, solidária, próspera ou qualquer que 

seja seus pontos fortes. Após relembrar de quem 

você realmente é, e ter consciência disso, engrandeça 

suas forças, ponha toda sua energia no que você tem 

de melhor e aja. Tome atitudes, mude, percorra 

novos caminhos, dê o primeiro passo. 

Quando você fortalece seu potencial, as 

fraquezas se tornam pequenas, mas observe-as 

mesmo assim, e reflita nos seus pontos de melhoria. 

Onde posso ser melhor? O que devo fazer para 

evoluir em tal aspecto? E responda para si mesmo, 

você tem todas as respostas dentro de você e saberá 

o que fazer. 

 

Na prática... 
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Anote na tabela abaixo suas forças e pontos 

de melhoria (fraquezas). 

Minhas forças Meus pontos de 

melhoria 

  

  

  

  

 

Após esse exercício, registre o que você vai fazer 

para melhorar os pontos que observou e como vai 

maximizar suas forças. O mais importante é o que 

fará com essas informações. Se não houver mudança 

interna e um próximo passo, nada vai alterar em sua 

vida. Dê um primeiro passo, mesmo que pequeno. 

Afirme que você é capaz e tem potencial, acredite! 

Outra prática que pode fazer é listar quais 

crenças te impedem de evoluir, e ao mesmo tempo, 
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registrar quais crenças você pode criar para mudar o 

seu modo de vida e quebrar a crença limitante. 

Registre ao menos uma crença para cada área da 

vida. 

 

Crenças limitantes 

Crenças 

possibilitadoras 

Exemplo: Eu não consigo 

aprender, estou velha para 

isso. 

Vou estudar e focar no meu 

sucesso profissional e pessoal, 

posso mudar meu destino. 

  

  

  

  

 

Bem, você já iniciou o processo de 

autoconhecimento e está desenvolvendo a confiança 

em si mesmo, vamos dar o terceiro passo? 
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3º Passo - Praticar a Empatia 
 

“Empatia”, esse é um termo muito utilizado 

nesse “novo normal” em que estamos vivenciando. 

Mas você sabe o que é ter empatia? Será que você 

tem essa característica? 

 

De acordo o significado do dicionário, 

Empatia diz respeito a capacidade de 

se colocar no lugar de outra pessoa, 

buscando agir ou pensar da forma 

como ela pensaria ou agiria.”  

 

Em resumo, é se colocar no lugar do outro, se 

vendo na situação do próximo. Ao fazer isso, 

percebemos o tamanho da dor do outro, e o quanto 

ela pode ser maior, menor ou igual a nossa. Esse é um 

exercício diário que pode ser realizado com os 
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alunos, com os colegas de profissão, com a família e 

amigos e com as pessoas que convive com você. 

Ao realizar o exercício de ser empático, você 

mergulha em seus pensamentos e sentimentos e 

descobre que também comete erros, que também 

ofende, julga, sente, ou seja, é igual a qualquer outro 

ser humano. Ao fazer essa viagem rápida, porém 

profunda, para dentro de si, pode se colocar no lugar 

do outro e o compreender, sem querer impor sempre 

o seu modo de ver as coisas, e consciente de que 

existem diversos olhares sobre determinada 

situação. 

Apresento para você um exemplo real do nosso 

cotidiano educacional. Te convido, nesse momento, a 

visualizar uma reunião de professores ou de pais 

onde há diferentes discussões sobre assuntos 

distintos. Esse é um dos momentos exatos para 

exercer a empatia, se colocar no lugar do seu colega, 
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da família ou dos alunos e enxergar o modo de ver do 

outro, aceitando suas ideias. É preciso se despir da 

necessidade de estar sempre com a razão, para 

aprender a ser empático.  

Professor amigo (a), o exercício de se colocar no 

lugar do outro, é necessário principalmente com os 

alunos, assim descobrimos o quanto ainda temos que 

aprender, crescer e evoluir. O laboratório da sala de 

aula, nos faz mais fortes, e nos ensina a viver. 

Um bom começo é em qualquer situação de 

conflito se perguntar: e se fosse comigo? Se fosse 

com meu filho (a)? Como eu reagiria a tal situação? 

Se questionando, você vai descobrir que não é fácil, 

mas que é possível e vai perceber que é capaz de ser 

empático e conviver muito melhor com as pessoas e 

consigo mesmo. 

Um outro exemplo muito comum na realidade 

da educação brasileira para exercitar a empatia, é 
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através do processo de inclusão de alunos com 

deficiência na escola. Ainda é possível observar que 

muitos pais e profissionais da educação tem 

dificuldade em aceitar essa inclusão. É triste saber 

que ainda existem discursos como: “Eu não tenho 

formação específica para atender esse aluno; “Ele 

não aprende”; “Vai atrapalhar a turma”; “Deveria ter 

uma sala só para esses alunos”; “Eu não quero aluno 

com deficiência em minha sala”. Infelizmente são 

falas reais de profissionais da educação ao receber 

um aluno com deficiência na escola. 

Com base nesse triste exemplo, te convido 

professor (a) a refletir. E se fosse você o deficiente? 

Se fosse seu filho (a)? Como agiria? Iria se trancar em 

casa e se isolar do mundo ou iria lutar pelos direitos 

que são comuns a todos os cidadãos e buscar as 

políticas públicas necessárias?  
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Este é um exercício real e atual, que nos força a 

desenvolver a capacidade de resiliência e de 

empatia. Fazer essa reflexão nos ajuda a perceber as 

diferentes realidades e como podemos conviver com 

elas com solidariedade, amor e respeito. 

Amigo professor (a), até aqui conversamos 

sobre três passos importantes para o seu 

desenvolvimento pessoal e profissional, você já 

consegue realizar alguma mudança na sua vida? 

Consegue identificar quais emoções precisa gerir 

melhor? Quais atitudes pode ter no seu processo de 

evolução? 

Melhorar seu autoconhecimento, confiar em si 

mesmo, e ser empático, são passos importantes que 

você já deve ter aprendido. Pronto para o próximo 

passo? 
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4º Passo - Saber dizer “Não” 

sem sofrimento. 
 

Ser solidário é um ato de amor, oferecer ajuda 

aos alunos e aos colegas, é agir com base na 

coletividade. Seja generoso, mas seja você a 

prioridade em sua própria vida. 

O que quero dizer com isso? O ato de ser 

solidário é maravilhoso, ajudar colegas, alunos, as 

famílias, é gratificante, mas atenção! Não entregue a 

eles todas as suas energias. Saiba medir até onde 

você pode e deve ir, e perceba até onde as pessoas 

querem que você vá também. 

Na escola, vivenciamos inúmeras situações 

todos os dias, muitas delas alegres, outras tristes, 

interessantes e outras ainda preocupantes e 

problemáticas. As relações e emoções falam por si 

dentro de uma escola. Mas, você professor não 
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precisa absorver tudo e achar que é responsável por 

resolver todos os problemas. Ser solidário, não é ser 

“Super-Homem ou Mulher-Maravilha”, não é querer 

resolver tudo de forma acelerada. Vou te contar um 

segredo: Você não tem o controle de tudo e nem 

vai ter. Respeite seu tempo e o tempo do outro. 

A dúvida é: Como posso ser solidário sem 

prejudicar meu emocional, sem me envolver demais 

com o problema do outro? E a resposta é simples, 

ofereça ajuda a quem precisar, mas deixe claro o que 

você pode fazer e até onde você pode ir. Seja o 

máximo transparente, se não puder ajudar naquele 

momento, saiba dizer “Não”.  

Um outro caminho é buscar parcerias de acordo 

o problema, principalmente quando acontecer com 

os alunos. Evite levar essas preocupações para sua 

vida pessoal. Saiba separar os momentos.  
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Um dos conflitos mais comuns nas relações 

entre alunos, e entre professores é a extensão dos 

problemas da escola para sua vida pessoal, acabam 

envolvendo a família, os amigos e assim o conflito se 

torna cada vez maior. Aprender a gerir os conflitos 

profissionais e resolvê-los dentro do âmbito da 

escola é uma competência que todo professor 

precisa desenvolver. E, não se abalar 

emocionalmente significa estabelecer um limite, que 

você só consegue quando tem um nível de 

autoconhecimento expressivo.  

É importante lembrar que continuamos sendo 

humanos e não devemos ter nenhuma necessidade 

de sempre dizer “Sim” para todos. Mas, o mais 

importante disso tudo, é você “Não se sentir 

culpado” por dizer “Não”. Tenha consciência de que 

tudo tem seu momento, internalize, e reflita sobre 

isso. Se uma situação da sala de aula ou da escola está 
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de alguma forma afetando suas emoções, ligue o 

alarme da sua mente, e observe o que precisa ser 

mudado dentro de você.  

Um exercício para mudar o foco e deixar esse 

tipo de preocupação é se ocupar com outras coisas 

úteis para a sua vida, fazer o que de fato é preciso 

fazer, ou seja, agir! “Desocupe” sua mente do que é 

tóxico e “Ocupe” com pensamentos e ações positivas. 

Sugiro alguns exercícios:  - Leia bons livros; 

Faça aquilo que você sempre diz que não tem tempo; 

Faça exercício físico; Meditação; Visite pessoas; Seja 

voluntário em alguma causa; Use sua criatividade; 

Desenvolva o artista que há em você! Saia com os 

amigos de vez em quando! Produza conhecimento! 

Amigo (a) professor (a), se aprendeu a dizer 

não, você está preparado para dar o quinto passo. 

Vamos juntos? 



 Inteligência emocional para docentes 

Vânia Celso ©todos os direitos reservados 36 

 

5º Passo – Compartilhar 

experiências.  
 

Ao dialogar com clientes professores, percebo 

que se mostram travados, preocupados em falar dos 

seus problemas, das suas limitações, defeitos, 

medos, de abrir o seu interior 

para outra pessoa. Para muitos, é 

mais fácil carregar suas 

angústias bem guardadas do que 

compartilhar.   

Esse tipo de 

comportamento se dá pelo medo da rejeição, ou do 

julgamento do outro e de demonstrar sua 

fragilidade. 

Porém, ao fazer o caminho para dentro de si, as 

pessoas começam a perceber sentimentos e 
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características escondidas e adormecidas que nem 

elas mesmas sabiam que podiam ter ou sentir. 

Para que você tenha um emocional fortalecido, 

desconstrua o pensamento de que se deve guardar 

tudo para si e compartilhe seus sofrimentos, suas 

angústias, seus medos com pessoas em quem você 

possa confiar, ou procure um profissional da área, 

não sofra sozinho! 

Falar de nossos sentimentos não é 

demonstração de fragilidade, é uma forma de dizer 

“Eu também sou humano, Eu também sofro, Eu   

também preciso evoluir e quero evoluir”. Um 

caminho é ser transparente consigo mesmo, é ser 

verdadeiro com suas emoções, para conseguir ser 

com os outros. 

No âmbito da escola, é comum observar como 

os professores carregam uma carga pesada de 

sentimentos e emoções que se acumulam a cada dia, 
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e vão ganhando uma dimensão tão grande que acaba 

ficando insuportável de carregar. Com os problemas 

cotidianos, e com o emocional abalado, os conflitos 

não demoram aparecer, com os alunos, colegas de 

trabalho, pais, gestores e coordenadores.  

Faço um pedido a você amigo (a) professor (a), 

compartilhe, converse, aprenda a pedir ajuda, 

assuma que não sabe, ensine o que sabe, saiba 

conviver, este é um dos pilares da educação que 

ainda precisamos colocar em prática, e nos dias de 

hoje nunca foi tão necessário, aprender a conviver.  

Nesse processo de autoconhecimento, é preciso 

expor tudo que está te angustiando, mude, 

transforme-se, não seja a vítima, aja, seja o dono da 

sua vida, tenha atitudes para que a mudança 

aconteça verdadeiramente a partir do seu interior, 

só você pode dar esse passo, ninguém pode dar por 

você, querido leitor (a). 
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É comum observar que para muitos 

profissionais é difícil mudar, tomar decisões, pois a 

mudança assusta, há sempre uma desculpa. Mas, o 

que incomoda na verdade, é o medo de errar, o medo 

do julgamento, o receio do que os outros irão pensar. 

Ao se limitarem nesses pensamentos, não 

conseguem sair da realidade criada e vivem uma 

vida limitada, com medo da mudança.  

É preciso ter consciência que conhecer nossas 

emoções é um exercício diário que pode ser 

realizado por qualquer pessoa. Experimente retirar 

de dentro de você uma carga pesada e vai ver como 

se sentirá mais leve e com sentimentos bons para 

serem compartilhados. 

Busque gastar sua energia com o que vale a 

pena, com o que merece sua atenção, e quando você 

sentir que está pesado demais, compartilhe, fale, 
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escreva, crie, e perceberá o quanto mais leve sua vida 

ficará. 

E hoje, nunca foi tão fácil compartilhar, existem 

inúmeras formas tecnológicas para interagir com as 

pessoas, utilize as que mais lhe agrada. Converse, 

dialogue, pesquise, essas são práticas que 

contribuirão com o seu processo de evolução.  

Compartilhe também conhecimento, livros, 

projetos, faça parcerias com pessoas, desenvolva 

trabalhos significativos, se sentirá muito mais útil. 

Bem professor (a), até aqui você já deu os cinco 

primeiros passos mais importantes que é sobre você, 

depende de você e é para você. Vamos seguir o 

caminho e dar os próximos passos no gerenciamento 

das suas emoções? 
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6º Passo – Se conectar com 

seus alunos. 
 

Professor, você conhece seus alunos? Escuta-os? 

Conversa com eles? Alimenta seus sonhos? 

O docente que educa como uma missão de vida, 

sente prazer em estar com seus alunos, se sente bem 

no meio deles, em conversar com eles, em sentir o 

que eles sentem. É uma troca de experiências 

maravilhosa.  

Mas existem os professores que não gostam 

dessa aproximação com os estudantes, ainda criam 

uma linha imaginária que separa o “palco” do 

professor e as carteiras dos alunos. Quando há essa 

separação de papéis, dificilmente existirá empatia, 

solidariedade, troca, e também resultados efetivos. 

Em muitos casos, os alunos tem “medo” do 

autoritarismo do professor, e isso dificulta o seu 
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relacionamento com ele e consequentemente a 

aprendizagem. 

Eu não sei com que tipo de professor eu estou 

dialogando, mas posso afirmar que hoje não cabe 

mais certos comportamentos. O mundo se tornou 

dinâmico demais para perder tempo com 

comportamentos que só servem para esconder as 

fragilidades e inseguranças do próprio professor. 

Nesse sentido, para se aproximar dos alunos, é 

preciso quebrar essa linha imaginária de separação, 

é preciso conhecê-los, defendê-los, conquistá-los e 

trabalhar junto com eles.  

Mas, quando o professor está emocionalmente 

abalado? É possível fazer o papel de mediador? 

Consegue inspirar os alunos? Dificilmente. Enquanto 

agente de mudança, o professor deve estar 

equilibrado emocionalmente e consciente do seu 

papel de mediador, inspirador, motivador, e líder.  
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Historicamente, o professor, tem um vida de 

muita luta, por diferentes questões, principalmente 

pelo reconhecimento da profissão, por melhores 

salários, falta de formação inicial e continuada, falta 

de recursos para trabalhar, entre outras. Com isso, 

muitos docentes chegam a sala de aula fragilizados, 

e com uma carga emocional muito grande. Por esses 

e outros aspectos, podem surgir problemas de 

relacionamento, competições desnecessárias, 

desgastes, e assim, os objetivos coletivos vão 

deixando de ser importantes. Isso acontece em 

qualquer nível ou modalidade de ensino. 

Dessa forma, para ouvir os estudantes, escutá-

los e conhecê-los, é preciso se permitir estar bem. É 

preciso ser a pessoa que acolhe, que ouve, que 

dialoga sem preconceitos e/ou julgamentos. É a 

partir dessa aproximação que o professor consegue 

o diagnóstico de muitos problemas que acontecem 
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na sala de aula. Em resumo, professor, você precisa 

ter inteligência emocional para que consiga tal feito. 

Vamos a prática! Como se conectar com os 

alunos? Como se aproximar deles?  

- O primeiro passo é procurar conhecê-los, saber 

onde moram, a qual família e grupos pertencem, do 

que gostam, como se comportam na sala, na escola e 

fora dela, conhecer a história de vida dos alunos.  

- Em seguida, conquistar os alunos, a partir de 

aulas e atividades que despertem seus sentimentos e 

emoções, e de momentos onde possam demonstrar 

seus anseios, medos, expectativas, atividades em que 

possam sentir confiança nos professores e colegas e 

possam ver a escola como espaço de aprendizagem.  

- O próximo passo é ouvir os alunos, identificar o 

que pensam, quais são suas ideias, suas vontades, 

sugestões e críticas.  
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- E por último, mas não menos importante, é 

preciso alimentar suas perspectivas de vida, seus 

sonhos, fazer com que acreditem que podem ir muito 

além, tendo metas, foco e traçando caminhos 

saudáveis. 

Mas como fazer tudo isso, se o próprio professor 

não está preparado emocionalmente ou 

tecnicamente para tanto. Nesse caso é preciso 

estudar, buscar ajuda, fazer cursos, pesquisar e 

encontrar os meios necessários para que tenha 

resultado primeiro consigo mesmo e depois com os 

alunos. 

Professor, vá para a escola despido de todo o 

preconceito, crenças que você acredita serem as 

únicas corretas, limitações que são só suas, e se abra 

para um novo mundo, que é a escola, busque 

juntamente com os alunos e seus colegas docentes, 

objetivos, metas, que realmente valham a pena. 



 Inteligência emocional para docentes 

Vânia Celso ©todos os direitos reservados 46 

 

Ao fazer esse exercício, você conseguirá 

trabalhar de uma forma muito mais leve, tranquila, 

consistente e verdadeira. Sua saúde emocional e 

mental agradecerá. 

Você já conseguiu se visualizar em algumas 

dessas etapas? Consegue pensar no que fará de 

diferente na sua vida daqui para a frente?  

Parabéns, vamos para o próximo passo. 
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7º Passo - Focar na SOLUÇÃO do 

problema. 
 

Meu querido amigo (a) educador (a), acredite 

que tudo pode ser mudado, foque na solução do 

problema. 

Não é difícil 

encontrar pessoas que 

vivem reclamando de 

tudo, do trabalho, dos 

familiares, dos amigos, 

da própria vida e não 

se atentam para a resolução dos problemas. Não 

conseguem sair do ciclo vicioso da reclamação e do 

julgamento.  

Quando o foco está no problema, não se 

consegue enxergar saídas, outros caminhos, tudo 

que você vai ver é o problema, pois tudo que você 
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foca, expande, esse é um pressuposto utilizado no 

Coaching que pode ser conhecido e praticado.   

A escola é um espaço que tem uma rotina 

específica, existem regras, normas, padrões a serem 

seguidos. Contudo, acontecem cotidianamente 

diferentes tipos de conflitos, problemas que se 

resolvem no mesmo dia, mas outros que se arrastam 

por um ano letivo inteiro. Essa rotina faz parte da 

vida dos professores. 

Vamos retornar para a reunião de professores 

ou pais que citei lá atrás nesse trabalho. Diversas 

vezes, durante as reuniões escolares, se perde tempo 

e energia, com os professores, gestores e 

coordenadores, falando e reclamando dos 

problemas que acontecem na escola e não chegam à 

conclusão de que é preciso dar os passos necessários 

para resolvê-los. Em muitos casos, a reunião é 

encerrada e o problema continua sem resolução e a 
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equipe sai frustrada, com o emocional desgastado, e 

com a sensação de continuidade do problema em sua 

vida pessoal. 

O que fazer nessa situação? Mas do que nunca, é 

preciso que você professor tenha inteligência 

emocional para conseguir se blindar, ter foco e não 

levar o problema para casa na sua bolsa.  Mas como 

conseguir esse controle? Você já sabe que a primeira 

mudança inicia dentro de você. Vale lembrar que 

ninguém tem o controle de tudo, e nunca terá.  

Em muitos casos, são as situações cotidianas 

que acontecem no âmbito da sala de aula, que tomam 

uma dimensão maior e geram outros conflitos, se 

estendendo até o espaço da escola e da comunidade, 

ou vice-versa, os problemas podem vir de fora para 

dentro da escola. Problemas como indisciplina, 

brigas, bullying, uso e tráfico de drogas, 

competitividade entre os professores, autoritarismo 
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do gestor, falta de recursos, entre outros, todos 

fazem parte do cotidiano da sala de aula e/ou da 

escola.  

Destaco aqui, um dos problemas que grande 

parte dos professores enfrentam hoje no âmbito 

escolar, a falta de parceria dos pais dos alunos.  

Nesse caso, investigar qual a causa da ausência 

e quais estratégias a escola pode utilizar para ter 

uma aproximação dos pais na escola é o mais viável, 

e a partir daí desenvolver atividades que incluam 

esses pais na educação dos filhos de forma efetiva.  

Mas te pergunto professor, é fácil? Se na 

instituição em que trabalha acontece esse tipo de 

situação, você sabe que nem sempre é fácil. É um 

processo contínuo que exige união e sistematização 

da equipe escolar. Contudo, em muitos casos, não 

existe essa coletividade e os professores se sentem 

sozinhos, desvalorizados e desmotivados.  
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Sendo assim, vejamos o seguinte: Você 

enquanto professor está consciente de qual o limite 

da sua responsabilidade dentro da escola? E sabe até 

onde vai a responsabilidade de cada profissional no 

âmbito escolar? Entende qual o papel da família dos 

alunos? Professor, não se sinta responsável por 

problemas que não são seus, aprenda a não se culpar 

por não ter correspondido, desapegue da 

necessidade de querer resolver tudo. 

Esse é exatamente o momento de ter 

inteligência emocional e saber escolher qual 

caminho trilhar. Acredite professor, estar focado na 

resolução do problema, buscar parcerias e ter metas 

e objetivos claros, é um desafio diário. Eu sei que 

nem sempre a equipe está focada nesse propósito, 

mas comece por você, a mudança começa no nosso 

interior. Esteja você equilibrado, seja você o agente 
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de transformação e assim conseguirá tocar outros 

corações. 

Sugiro aqui alguns passos, e quando o problema 

parecer grande, diminua-o, tudo vai depender da 

importância que você dará a ele.  

Faça o seguinte percurso: 

- Analise o problema,  e veja o que está nas entrelinhas; 

- Anote como você resolveria;  

- Compartilhe, busque parcerias;  

- Divida o problema em etapas e coloque em ação cada 

uma delas com foco na resolução;  

- Foque na solução mais viável;  

- Organize as ideias;  

- Dialogue; 

- Avalie e reavalie o processo. 

Amigo (a) Professor (a), direcione seu “Foco” 

para o que é realmente importante, “a resolução”.  

Vamos para o próximo passo? 
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8º Passo - Parar de competir com 

o outro e começar a competir 

consigo mesmo (a). 
 

Ao longo de mais de 18 anos trabalhando na 

educação, um dos problemas mais frequentes 

observados nas escolas, de modo geral, é a 

competição desnecessária entre os colegas de 

profissão. Há ainda o julgamento, a falta de empatia, 

comparações desnecessárias, críticas ao trabalho do 

colega e falta de respeito com a diversidade.   

É um tempo e um gasto de energia em vão, por 

que deixamos de fazer o importante e necessário, 

para focar mais no que o outro faz e assim 

esquecemos de fazer o nosso papel de educador. 

Professor, se você “perde tempo competindo 

com o outro”, pare e reflita sobre competir consigo 

mesmo, seja amigo, compartilhe trabalhos, ideias, 
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projetos, seja um professor proativo e de mente 

aberta. Receba as críticas com sabedoria, consciente 

de que você pode ser bem melhor do que você 

mesmo.  

Ao travar uma competição com o colega, o foco 

na aprendizagem, deixa de ter importância, assim 

como a coletividade e a solidariedade, o pensamento 

de individualidade é o que vai prevalecer. 

Em uma escola, os objetivos devem ser comuns, 

as metas devem ser coletivas, pois ninguém trabalha 

sozinho, existe uma causa, um propósito maior, e o 

professor que não percebeu isso ainda, deveria “sair 

da área da educação”, migrar para outro trabalho. 

Querido leitor, você está percebendo que todo 

processo de evolução se inicia através do 

autoconhecimento? Se você tem total certeza de 

quem você é, e de onde quer chegar, não terá 

problemas em se comparar com os outros. Não 
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precisará competir com ninguém, seguirá os seus 

próprios objetivos. 

Esse é um passo importante para o 

fortalecimento da sua autoestima e autoconfiança. 

Qualquer professor com a autoestima elevada, tem 

suas emoções fortalecidas, é dono de si, sabe fazer 

boas escolhas, interage tranquilamente com seus 

alunos e colegas de trabalho. 

Você consegue perceber que ao equilibrar uma 

área da vida, se equilibra todas as outras 

gradativamente? E equilibrar a área emocional é 

vital. Precisamos conviver com outras pessoas, e 

cada uma delas carrega dentro de si suas angústias, 

limitações, medos, bem como, seu potencial, suas 

capacidades e habilidades. É preciso respeitar as 

pessoas como elas são. Mas, é preciso respeitar a si 

próprio como você é, aceitar os pontos de melhoria, 

e reconhecer os valores e potencialidades. A partir 
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daí, melhorar o que precisa ser melhorado 

diariamente, nos lapidar, identificando o que precisa 

ser mudado. Em resumo, estabeleça uma conversa 

com você mesmo todo dia. 

Um bom exercício é desenvolver um contínuo 

autoconhecimento. A partir desse primeiro passo, 

podemos evoluir em todos os outros. Professor 

amigo, inicie uma competição consigo mesmo agora, 

hoje. Comece! 

 

Sugestões de como desenvolver uma 

competição consigo mesmo:  

 

1) Olhe-se no espelho e faça afirmações positivas: 

“Eu sou feliz”; “Eu sou abençoada”, “Eu sou próspero 

(a)”, “Eu mudo a minha realidade”, “Eu atraio somente 

coisas boas para minha vida”. “Eu posso ser melhor 

que eu mesmo.” 
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Você pode criar outras afirmações positivas.  

2) Seja grato por tudo que você já conquistou; 

3) Registre quais os pontos que você precisa 

mudar para ser melhor no trabalho, na família ou em 

qualquer lugar; 

4) Pergunte às pessoas ao seu redor em quais 

pontos você pode melhorar e aceite com amor o que 

vai ouvir; 

5) Acredite em você mesmo e tenha a certeza que 

pode ser melhor (pessoal e profissionalmente); 

6) Medite, ore, se conecte com o que há de bom no 

universo; 

7) Estude, seja um professor pesquisador, leia; 

8) Tenha um tempo para você, divirta-se consigo 

mesmo; 

9) Desafie-se, no que precisa melhorar; 

10) Estabeleça metas a curto, médio e longo 

prazo. Registre em um caderno e visualize-as sempre. 
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Essas e outras ações são atitudes que você pode 

realizar e ser melhor que você a cada dia.  

Querido professor (a), Você está focando no que 

quer realizar? Que atitudes tem tomado? Tem 

aproveitado a caminhada? 

Está pronto para subir mais um degrau nessa 

jornada de evolução? 

Preparado para o passo 9 dessa jornada de 

autoconhecimento? 
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9º Passo - Comemorar cada 

vitória 

 
Querido docente, você comemora suas 

conquistas? Comemora o sucesso dos seus alunos, 

dos seus colegas, e principalmente, o seu próprio 

sucesso?  Sabe ser grato? 

Mais importante que chegar ao objetivo e 

alcançar a meta, é o caminho percorrido e as 

emoções vividas durante o percurso. É importante 

que você professor saiba comemorar cada vitória 

que consegue com seus alunos e no seu trabalho, 

mesmo que pareça pequena aos olhos de outras 

pessoas.  

Quantos profissionais reclamam que nada dá 

certo, e não reconhecem o que já conquistaram ou 

conquistam todo dia. Se você conseguiu ajudar um 

aluno apenas, já é uma vitória.  
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Talvez você seja uma dessas pessoas que não 

conseguem ver o lado bom da vida, e por isso te digo, 

meu amigo professor, minha amiga professora, 

aprenda a reconhecer suas vitórias, aprenda a ser 

grato pelo que já conquistou e ressignificará sua vida 

de maneira surpreendente. 

É comum os professores procurarem culpados 

por quase tudo na sua vida. Quem nunca ouviu essas 

frases “A culpa é do sistema”, “Os governantes é que 

não prestam”, “Esse gestor não tem competência”, “O 

coordenador não entende os professores” e tantas 

outras. Os professores que relatam esses discursos 

não conseguem se assumir como responsáveis por 

suas escolhas, ao contrário, se colocam como vítimas 

sempre, e não conseguem perceber que por mais que 

tudo pareça difícil, podemos fazer diferente.  

O professor que já trabalhou com alunos de 

diferentes níveis de ensino, em algum momento já 
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atendeu alunos que não estavam alfabetizados. Mas 

se você, professor, conseguiu que um aluno deles 

aprendesse a ler com proeficiência, precisa 

comemorar, fazer uma festa dentro de você e ser 

grato.  

Essa comemoração não deve ser somente com o 

aluno, se conseguiu aprender algo novo na sua 

profissão, comemore, compartilhe, distribua 

felicidade. Esse é um passo importante para 

fortalecer suas emoções positivamente. 

Ser positivo, comemorar o que há de bom, ser 

exemplo de felicidade para seus alunos, é uma 

injeção de ânimo na turma, é demonstrar o quanto 

vale a pena estar bem, o quanto é bom fazer o bem 

ao outro. 

Sugiro aqui alguns exercício que podem ajudar 

você nesse processo de comemoração das suas 

conquistas. Experimente: 
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- Dar pequenas recompensas a si mesmo; 

- Presenteie os alunos e colegas, reconhecendo seu 

valor; Planeje um passeio com a turma; 

- Dê livros de presente; 

- Invista em você, comprando livros, assistindo vídeos, 

séries e filmes, fazendo cursos; 

- Se dê de presente o conhecimento, participe de rodas 

de conversa, de lives, jornadas, grupos de leitura; 

- Saia com seus colegas de trabalho e familiares; 

- Faça passeios sozinhos também; 

- Agradeça sempre; 

- Seja você a prioridade em sua vida professor (a); 

Existem muitas formas de comemorar nossas 

vitórias, basta que saibamos ser gratos e que 

deixemos a mediocridade de lado. Somos 

merecedores do melhor, acredite! Se coloque como 

vencedor (a) sempre. Perceba que você pode sim 

viver uma vida plena. Entender tudo isso, é ter 
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inteligência emocional. E ter inteligência emocional 

é ter uma vida leve e feliz. 

Esses 9 passos são apenas sugestões que 

colaboram para que você professor, tome atitudes 

diferentes em sua rotina enquanto docente, pois ser 

professor, vai muito além de “dar aulas”, ser 

professor é ser mais que “mediador do 

conhecimento”. Ser professor é ser parte de muitas 

história de vida, é ser motivação, inspiração, 

liderança e amor. Esse amor que o mestre Paulo 

Freire já nos inspira a tantos anos, é o sentimento 

que demonstra toda dedicação que o professor deve 

ter consigo mesmo e com o outro. 

Querido leitor, desejo que se permita, que se 

ame muito, para aprender a amar seus alunos, e 

qualquer pessoa que passe em sua vida. 



 Inteligência emocional para docentes 

Vânia Celso ©todos os direitos reservados 64 

 

E para não concluir... 
 

Depois desse diálogo com você, espero ter 

contribuído com seu processo de autoconhecimento 

e desenvolvimento pessoal e profissional através dos 

passos sugeridos nesta leitura. 

Se de fato houve essa conexão entre mim e você, 

cumpri com minha missão. Essa é a diferença que 

pude fazer.  

Saiba que quando decidimos mudar para 

melhor, nosso olhar muda, e tudo muda. Faça a 

diferença onde quer que você esteja, deixe fluir 

sempre sua melhor versão. 

Desejo que você possa utilizar este material nas 

reuniões escolares, discutindo, refletindo, e agindo 

para a construção de uma educação de qualidade 

para nossos alunos. 
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Vale ressaltar que o conteúdo apresentado 

neste material são dicas práticas para professores de 

como desenvolver a inteligência emocional, mas não 

substitui o acompanhamento para pessoas com 

conflitos emocionais que são específicos dos 

profissionais da área. Portanto procure um 

especialista, se considerar necessário e cuide da sua 

saúde mental e emocional. 

Se você gostou desse conteúdo, estou disponível 

nas redes sociais, vá lá e deixe seus comentários, ou 

envie um email, espero poder dialogar com você 

sobre outros assuntos ligados a educação e ao 

desenvolvimento pessoal. 

Te desafio a me contar quais os insights que 

teve; em que situações conseguiu se enxergar; e 

quais aspectos mais chamaram a sua atenção. Me 

conte! Se colocou em prática algum desses passos, se 
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gostou ou se não fez diferença na sua vida, esse 

feedback é muito importante para o meu trabalho.  

Gratidão!  

Gratidão!  

Gratidão! 

Será sempre um prazer compartilhar e dialogar 

com você. 

 

Um forte abraço 

Professora Vânia Celso 
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Quem é a Professora Vânia Celso?  
 

Professora, Coach, Escritora, Palestrante, Analista 

comportamental e Psicopedagoga. Graduada em Pedagogia e 

Letras. Especialista em Coordenação pedagógica: Supervisão, 

Orientação e Gestão escolar; Especialista em Alfabetização e 

Letramento. Pós graduanda de Neuropsicopedagogia e 

Coaching Educacional. Também aventuro como Cordelista. 

Minha missão de vida é ajudar pessoas a desenvolver o 

melhor de si, ajudando-as a conhecer o potencial que já trazem 

consigo, através do fortalecimento dos seus pontos fortes, e do 

reconhecimento dos seus pontos de melhoria. 

Enquanto professora, me preocupo com o 

desenvolvimento emocional, cognitivo, intelectual, familiar, 

entre outros aspectos, dos meus alunos e colegas de trabalho. 

Enquanto Coach, os objetivos não diferem tanto, porém de 

forma mais sistematizada e focada nas metas, objetivos e 

resultados dos meus clientes.  

Interaja comigo: Instagram: @vanialuz10  /  Facebook: 

Luzivânia Vânia / Email: fvbcarvalho@gmail.com 

 

mailto:fvbcarvalho@gmail.com
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