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RESUMO 

Este relato de experiência tem o objetivo de descrever a experiência da gestão de um dos 

polos do programa Universidade para Todos, entre 2014 e 2015 em Salvador, Bahia. O 

programa é de responsabilidade do Governo do Estado da Bahia em parceria com as 

Universidades Estaduais, com vistas a contribuir para um maior acesso de estudantes de 

escolas públicas em instituições de ensino superior. O cenário contemporâneo tem demandado 

a sua discussão em meio as suas redes e tessituras do desenvolvimento de competências 

emocionais no processo de ensino-aprendizagem, principalmente, no âmbito da gestão 

educacional para a promoção da inclusão social. Diante disso, a relevância desse relato está na 

sua abrangente preocupação, não tão somente educacional como também social. Para tanto, o 

presente relato se propõe a empreender discussões sobre as redes e tessituras do processo de 

gestão educacional e a sua relação com a educação emocional. Nesse sentido, teceu-se 

diálogos com teóricos, dentre eles: Salovey e Mayer (1990), Santos (2000), Goleman (2001), 

Steiner (2001). A partir da experiência de gestão no programa foi possível concluir que o 

mesmo possibilita a inclusão social, mediante o processo de fortalecimento de políticas 

públicas de inclusão social, e que aspectos de âmbito emocional contribuem com esse 

processo, em meio à relação dialógica estabelecida entre a gestão e os educandos. 
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1. INTRODUÇÃO  

Passamos a maior parte de nossas vidas cercados de pessoas, seja em casa, na rua, na escola, 

no trabalho, na igreja ou em tantos outros lugares, portanto possuímos uma intensa relação 

com o outro e a partir dessa afirmação, origina-se, uma solicitação a ser feita a sociedade, que 

passemos a ser “donos” de uma predisposição de sabermos lidar com as diversas emoções que 

envolvem essas relações.  

Ao escolher a temática da Educação Emocional na gestão educacional, portanto, é possível 

compreendemos que temos em vista a obtenção de elementos teóricos e conceituais que 

fundamentem tais reflexões. No entanto, apesar desse contexto atual de desenvolvimento 

intrapessoal e interpessoal nos vários âmbitos de vida em sociedade terem originado grandes 

dimensões e consequências nas relações sociais, educacionais e profissionais, é possível que 

poucos possuam a compreensão e a dimensão que as emoções podem tomar.  

Santos (2000) assinala que pesquisas recentes nos Estados Unidos demonstram que 48% dos 

americanos tiveram pelo menos uma vez, problemas psiquiátricos. Pesquisas da Universidade 

de Harvard mostram que muitos de seus ex-alunos, mesmo dotados de alto QI (coeficiente de 

inteligência) e possuindo grandes competências intelectuais, não obtiveram o sucesso 

esperado nas suas vidas, por apresentarem problemas de relacionamento, resultantes de baixa 

competência emocional.   

Desse modo, estudando e refletindo sobre as contribuições da Educação Emocional na gestão 

educacional, temos em vista buscar pistas, sinais e indícios, através da experiência como a de 

gestão do programa Universidade para Todos, auxílio nas relações estabelecidas por meio das 

redes e tessituras no que se refere à questão nos ambientes educacionais.   

A Educação Emocional tem como um dos seus objetivos fazer com que o homem tenha a 

capacidade de compreender as emoções e adotar o conhecimento sobre as mesmas, como 

fator preponderante de subsídio aos processos educacionais na contemporaneidade. A partir 

dessa compreensão, buscamos compreender a trajetória da educação emocional e as suas 

formulações para a gestão educacional que, hoje, contribui diretamente com as discussões 

comportamentais e educacionais nos espaços escolares. Diante dessa compreensão, nesse 

trabalho temos como objetivo empreender discussões sobre as contribuições da educação 

emocional para a gestão educacional e consequentemente para a promoção da inclusão social. 

2. REDES E TESSITURAS DA EDUCAÇÃO EMOCIONAL  

A Educação Emocional surgiu a partir de duas teorias decorrentes dos estudos realizados por 

dois importantes estudiosos da área, a teoria de Haward Gardner com as Inteligências 

Múltiplas e de Daniel Goleman com a Inteligência Emocional.  

Temos a origem do conceito de Inteligência Emocional a partir de 1900, no entanto a 

inteligência era estudada separadamente das emoções, isso muda com o desenvolvimento dos 

estudos no decorrer dos anos, sendo o termo “inteligência emocional” utilizado em diversos 

artigos onde as disposições estariam pautadas no “monitoramento dos sentimentos e emoções 



 
 

 
 
 

em si mesmo e nos outros, na discriminação entre ambos e na utilização desta informação 

para guiar o pensamento e as ações” (Salovey e Mayer, 1990, p.189). 

Com os estudos de Gardner com as Inteligências Múltiplas que demonstraram a existência de 

diversas inteligências que possuem os sujeitos, entre elas as inteligências pessoais que se 

dividem em inteligências (intrapessoal e interpessoal), as quais originou a teoria da 

Inteligência Emocional (IE) de Goleman difundindo assim, o que viria ser a Inteligência 

Emocional (IE) que segundo ele trata-se da “capacidade de identificar nossos próprios 

sentimentos e dos outros, de motivar a nós mesmos e de gerenciar bem as emoções dentro de 

nós e em nossos relacionamentos” (GOLEMAN, 2001, p. 337).   

Segundo Santos (2000, p. 50),  

a emoção em sua essência é o resultado da percepção de processos emocionais  

inconscientes, que ocorrem no inconsciente emocional. Tais processos, involuntários 

por natureza, enquanto se desenvolvem, são inacessíveis à volição, à vontade, porém 

quando tornados conscientes podem tornar-se objeto da cognição, dos pensamentos 

e até mesmo da vontade.  
 

Nas palavras de Santos (2000, p.48), a finalidade da Educação Emocional é “ensinar as 

pessoas identificar e reconhecer suas emoções e sentimentos, a aprender a avaliar suas 

intensidades, e as expressões corporais correspondentes, no momento em que ocorrem”. 

Podemos deste modo compreende-las como um resultado de acontecimento ou da sequência 

de acontecimentos, esperados ou não, que sucedem a um sujeito promovendo uma série de 

estímulos e comportamentos desejados ou não.  

2.1 CAMINHOS PARA SE PENSAR A GESTÃO EDUCACIONAL  

Quando se pensa na função social da gestão educacional, pergunta-se o que gerir? Como 

gerir? Para quem gerir? Sabe-se que a gestão acontece por meio de trocas, com a natureza e 

entres os homens. Trocas que existem dentro do mundo social, onde a própria gestão habita as 

diferentes estâncias em que ocorrem.  

O entendimento do conceito de gestão pressupõe em si a ideia de participação isto é do 

trabalho associado de pessoas analisando situação, decidindo sobre seu encaminhamento e 

agindo sobre elas (LUCK, 1996, p.37).  

Portanto, não podemos considerar a gestão, 

como uma atividade puramente técnica, divorciada dos valores e objectivos 

educacionais, um receio sentido por muitos dos actores escolares. A gestão deve ser 

antes tomada como uma actividade que pode facilitar e estruturar a definição de 

objectivos e que pode igualmente dar-lhes expressão prática” (GLATTER, 1992, p. 

149) 

Dessa forma não há possibilidades de falarmos em instituição eficaz, se não houver um 

projeto coletivo para orientar as ações das pessoas que estão direta e indiretamente ligadas a 

ela, se não houver esforço, no seu interior, para efetivar esse projeto na prática, e não houver a 

possibilidade dos sujeitos do processo educativo perceber, através de reavaliações, que existe 

a necessidade de diminuir a distância entre a gestão e os estudantes a partir do 



 
 

 
 
 

desenvolvimento de competências emocionais oportunizando um ambiente agradável, 

harmônico e favorável ao processo de ensino- aprendizagem.   

2.2 O PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS 

Da visão corrente de que a educação de jovens e adultos se faz para recuperar o tempo 

perdido daqueles que não aprenderam a ler e a escrever; passando pelo resgate da dívida 

social, até chegar à concepção de direito à educação para todos e do aprender por toda a vida, 

as enunciações variaram, deixando no imaginário social, a sua marca mais forte, ligada à volta 

à escola, para fazer no tempo presente, o que não foi feito no tempo da infância. 

Na Bahia, temos práticas realizadas nos espaços escolares que buscam à emancipação, como 

mediadora de um processo de transformação social, a partir de novos sentidos que se 

produzem nas escolas, mas também de movimentos sociais, temos o propósito do pré-

vestibular do Programa Universidade para Todos. O Programa é destinado à preparação dos 

alunos concluintes e egressos do ensino médio da Rede Pública de Ensino dos municípios 

baianos para o ensino superior, criado pelo governo do Estado da Bahia, através do Decreto nº 

9.149, de 23 de julho de 2004, coordenado pela Secretaria da Educação e executado em 

parceria com as Universidades Estaduais (Uneb, Uefs, Uesb, Uesc) (BAHIA, 2017).   

O curso de formato presencial, com carga horária de 20 horas semanais, com aulas de: 

Português, Redação, Matemática, Física, Química, Biologia, Literatura, Língua Estrangeira 

(Inglês ou Espanhol), História e Geografia, com o intuito de consolidar e aprofundar 

conhecimentos adquiridos pelos alunos, preparando-os para os processos seletivos de ingresso 

ao ensino superior, em 2015 disponibilizou 22.600 vagas em diversos municípios do Estado 

da Bahia. Tem como professores, monitores das diversas disciplinas. Todo material didático é 

preparado por especialistas das várias áreas do conhecimento para o programa, se adequando 

às especificidades dos vestibulares das universidades e faculdades baianas.  

Compreendendo que,  
fazem-se necessárias políticas públicas que possibilitem a concorrência entre os 

candidatos e propiciem circunstâncias especiais de inserção e inclusão social, com 

crescimento sustentável e igualdade de condições, para uma proporção da população 

brasileira carente em busca de educação superior (CAPANEMA E PIMENTEL, 

2011, p.2).  
   

O Programa “Universidade para Todos” surge, portanto, de um entendimento para além da 

alfabetização, e se aproxima do sentido de formação no trabalho, nas vivências cotidianas. 

Isso devido ao desenvolvimento de políticas públicas de inclusão social, que visam o 

reconhecimento do valor da educação, tendo como base o desenvolvimento humano, nas 

diversas estâncias da vida em sociedade. Portanto, apontando para uma educação que 

possibilite o direito constitucional de acesso à educação de qualidade, fundamental ante os 

avanços do conhecimento e a permanente criação de códigos, linguagens, símbolos e de sua 

recriação diária com autonomia. Isto significa ter domínio suficiente para um processo de 

aprendizado continuado, manter-se em condições de acompanhar a velocidade e a 

complexidade do mundo contemporâneo, que exige o aprender continuo, reinventando os 

modos de viver. 



 
 

 
 
 

3. MOVIMENTOS PROPOSTOS AO COTIDIANO DE UM POLO DO 

PROGRAMA  

As atividades descritas neste relato se referem à experiências vivenciadas por estudantes, 

pelos professores-monitores e a gestora de um dos polos do programa do Universidade para 

Todos, em Salvador-BA. Dentre as atividades tivemos palestras com o objetivo de orientar os 

estudantes enquanto a escolha vocacional e profissional, acompanhados por uma psicóloga. 

Neste ínterim, foi realizado o CIREV- ciclo de relatos de experiências vocacionais, com o 

intuito de ratificar que iniciativas como o programa contribuem para o acesso de estudantes 

no ensino superior. Portanto, para viabilizar essa compreensão, contamos com relatos de 

experiências de antigos alunos do programa que conseguiram ingressar em instituições de 

ensino superior, como a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), a Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), o Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Bahia (IFBA), 

dentre outras.   

Assim como, precisou-se recorrer a algumas estratégias, com vistas a tornar o ambiente mais 

acolhedor, cômodo, harmônico para a qualidade da aprendizagem, por entender que o 

programa atende estudantes que já se encontram no mercado de trabalho. 

Os estudantes ao longo do programa também contaram com a elaboração de simulados, 

preparados pelos professores-monitores.  

4. ALGUNS RESULTADOS 

O programa “Universidade para Todos” permitiu a relação de afeto, carinho, atenção e 

cuidado entre estudantes, professores-monitores e a gestora do programa, tornando-nos 

conscientes do desenvolvimento de processos emocionais no cotidiano, evidenciando-os 

como objetos da cognição, possibilitados pela troca de experiências durante a gestão.  

Ao mesmo tempo, houve uma importante contribuição do projeto na formação pessoal e 

acadêmica da equipe de professores-monitores, pois o engajamento era notório entre os 

mesmos durante a execução do programa, mediante as atividades propostas.  

Os conhecimentos adquiridos pelos alunos durante o programa permitiram a inserção de 

muitos estudantes em instituições de ensino superior de Salvador e do Recôncavo Baiano.   

5. ENSAIOS DE UMA CONCLUSÃO  

Atualmente ao constatarmos que exige a complexidade das relações, existe a necessidade das 

pessoas se reconhecerem e tentarem da mesma maneira compreender o outro seja qual for o 

âmbito de suas vidas, respeitado o tempo e o espaço de cada sujeito envolvido na relação. 

Assim, como vale ressaltar, desse modo, mediante a experiência no programa “Universidade 

para Todos” que se faz necessária considerar a relevância das questões emocionais para uma 

gestão democrática e que contemple a inclusão social permanentemente.  

Conforme Santos (2000, p. 45) “a Educação Emocional deve ser considerada uma parte da 

Educação Holística. O objetivo da educação holística, para Pierre Weil, é ensinar ao 

educando”; compreendendo esse como todo e qualquer sujeito que necessita desenvolver-se 

no que se refere à educação emocional.  



 
 

 
 
 

A partir dessa assertiva, temos a sustentação da necessidade de identificar as nossas emoções 

e as de outrem e assim saber gerencia-las com a finalidade de que sejam agregadas da melhor 

maneira, sobretudo na resolução de problemas que se fizerem frente ao nosso cotidiano. Sem 

negarmos, no entanto, a condição humana de, portanto, possuir determinadas emoções como 

medo, raiva e tristeza, pois são inerentes a condição de ser humano.  
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