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Notas sobre habilidades socioemocionais
Ementa

1. O que são habilidades socioemocionais?
2. A importância do desenvolvimento de habilidades
socioemocionais na BNCC.
3. “Habilidades socioemocionais” segundo Piaget.

4. As duas funções (intelectual e moral) educacionais da escola
e desafios à sua promoção.
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Primeira parte:
Piaget — Procedimentos da
Educação Moral
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educação moral. São
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Sumário de “Os procedimentos da EM”
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B. Os procedimentos verbais de educação moral
C. Os métodos “ativos” de educação moral
III.Sobre alguns procedimentos classificados conforme os domínios da educação moral
1) A formação do caráter e o cultivo da bondade
2) Veracidade e objetividade
3) A educação das tendências instintivas
4) Responsabilidade e justiça
5) Educação cívica e social

6) Educação internacional

• Conclusão

Introdução
Os procedimentos da Educação Moral podem ser classificados, pelo menos, em
três pontos de vista:
1. Quanto aos fins perseguidos: desejamos formar uma personalidade livre ou
um indivíduo submetido ao conformismo do grupo social a que pertence? Ou seja,
os procedimentos utilizados favorecem a autonomia da consciência ou produzem
um resultado inverso?
2. Quanto às técnicas: utilizamos um ensino oral da moral, uma "lição de moral”,
ou uma pedagogia inteiramente "ativa"?
3. Quanto ao domínio moral considerado: um procedimento excelente para
desenvolver a veracidade, a sinceridade e as virtudes intelectuais, é bom, também,
para a educação da responsabilidade ou do caráter?

Pressuposto teórico de Piaget: É importante partir da própria criança e
praticar uma pedagogia moral através da psicologia da moral infantil.
Questão primordial: quais são as disponibilidades da criança?
Sem uma psicologia precisa das relações das crianças entre si e delas
com os adultos, toda discussão sobre os procedimentos de educação
moral, em função dos seus fins, resulta estéril.
É importante classificar os procedimentos da educação moral em função
dos seus fins.

I. Os dados psicológicos e os fins da educação moral
Proposição consensual: nenhuma realidade moral é completamente inata. A criança nasce
com disposições ou tendências afetivas e ativas. Simpatia e medo são componentes do
"respeito". Sociabilidade, subordinação, imitação e, sobretudo, certa capacidade indefinida de
afeição (amar um ideal, amar os pais, buscar o bem dos semelhantes) são, igualmente,
tendências instintivas.
Deixadas livres, essas forças puramente inatas permaneceriam anárquicas: fonte dos piores
excessos como de todos os desenvolvimentos. A natureza psicológica do indivíduo como tal
permanece neutra do ponto de vista moral.
Para que as realidades morais se constituam é necessário uma disciplina normativa; e para
que essa disciplina se constitua é necessário que os indivíduos estabeleçam relações uns
com os outros.

As normas desenvolvem-se nas relações inter-individuais. As relações que se
constituem entre a criança e o adulto ou entre ela e seus semelhantes levarão a criança a
tomar consciência do dever e a colocar acima de seu eu a realidade normativa constitutiva
da moral. Não há, portanto, moral sem sua educação moral, "educação" no sentido amplo
do termo, que se sobrepõe à constituição inata do indivíduo.

Somente — e é aqui que se coloca questão dos procedimentos da educação moral — na
medida em que a elaboração das realidades espirituais depende das relações que o
indivíduo tem com seus semelhantes, não há uma única moral e nem haverá tantos tipos
de reações morais quanto as formas de relações sociais ou inter-individuais que ocorrerem
entre a criança e seu meio ambiente. Por exemplo, a pressão exclusiva do adulto, sobre a
alma infantil conduz a resultados muito diversos da livre cooperação entre crianças e,
dependendo de como a educação moral emprega uma ou outra dessas técnicas, ela
moldará as consciências e determinará comportamentos de modos diferentes.

Respeito unilateral ➡️ relação de coação
Respeito mútuo ➡️ relação de cooperação
1. O respeito unilateral implica uma desigualdade entre aquele que respeita e aquele que
é respeitado: é o respeito do pequeno pelo grande, da criança pelo adulto, do caçula pelo
irmão mais velho. Este respeito, o único em que normalmente se pensa, implica uma
coação inevitável do superior sobre o inferior; é, pois, característico de uma forma de
relação social, a relação de coação.

2. No respeito mútuo os indivíduos, que estão em contato, se consideram como iguais e
se respeitam reciprocamente. Esse respeito não implica a coação e caracteriza um
segundo tipo de relação social, a relação de cooperação. Essa cooperação constitui o
essencial das relações entre crianças ou entre adolescentes num jogo regulamentado,
numa organização de self-government ou numa discussão sincera e bem conduzida.

II. As técnicas gerais da educação moral
Sobre as técnicas gerais da educação moral, Piaget considera três aspectos
distintos:
A. Autoridade e liberdade — as técnicas fundamentam-se em qual tipo de
respeito ou de relações inter-individuais?
B. Os procedimentos verbais de educação moral — que uso elas fazem do
ensino oral?
C. Os métodos “ativos” de educação moral — elas recorrem, ou não, à
própria ação da criança?

B. Procedimentos verbais de educação moral
Do mesmo modo que a escola em geral há séculos pensa ser suficiente falar à
criança para instruí-la e formar seu pensamento, os moralistas contam com o
discurso para educar a consciência. Pode-se fazer isso de quatro formas:
1. A lição moral abarca aspectos da prática moral.

2. Fazem-se conversações morais sob a forma de relatos, comentários sobre
grandes ou pequenos exemplos históricos ou literários.
3. Utilizam-se as diferentes disciplinas para tecer considerações morais.
4. Só se fala de moral a propósito de experiências vividas pela criança.

C. Métodos "ativos" de educação moral
A "escola ativa" baseia-se na idéia de que as matérias a serem ensinadas à criança não
devem ser impostas de fora, mas redescobertas pela criança por meio de uma verdadeira

investigação e de uma atividade espontânea. "Atividade" se opõe, assim, à receptividade.
A educação moral ativa supõe, conseqüentemente, que a criança possa fazer
experiências morais e que a escola constitui um meio próprio para tais experiências. Três
pontos:
1. A educação moral não constitui uma matéria especial, mas um aspecto particular da
totalidade do sistema.

2. A escola ativa supõe necessariamente a colaboração no trabalho.
3. Procedimentos morais “ativos” inspiram-se no self-government.

III. Sobre alguns procedimentos classificados
conforme os domínios da educação moral
1) A formação do caráter e o cultivo da bondade
2) Veracidade e objetividade
3) A educação das tendências instintivas
4) Responsabilidade e justiça
5) Educação cívica e social
6) Educação internacional

Conclusões
• Os procedimentos de educação moral devem levar em conta a própria
criança.

• Os métodos ditos "ativos" nos parecem superiores aos outros.
• Verificações experimentais são essenciais. O que mais falta à pedagogia são
pesquisas de controle.

• Sabemos muito pouco sobre os resultados de nossos métodos no espírito da
própria criança.

AFETIVIDADE EM PIAGET
•
•
•
•

Amar / conhecer / evitar / defender
Afetos perceptivos (presença, concentração)
Afetos intencionais (interesses, projetos)
Sentimentos inter-individuais e morais (obediência, respeito,
responsabilidade)
• Afetos normativos (disciplina, atenção, vontade, respeito
mútuo, justiça)
• Escala de valores (autonomia moral)

Segunda parte:
Dois livros sobre Aprendizagem
Sócio Emocional (SEL)

MINASIAN, KA’REN.
20 ways to implement
social emotional
learning in your
classroom. Amazon ebook, 2018.

Seção 1: Aprendizagem Socioemocional na aula
1. Cultive bondade na sala de aula
2. Ensine aos alunos frases positivas para ajudá-los a serem resilientes em suas
falhas
3. Crie gráficos de âncora com seus alunos
4. Faça role-play para desenvolver empatia
5. Reflita sobre o dia para ver como as crianças estão se sentindo e estabeleça
objetivos para o dia seguinte

Seção 2: Equipes, parcerias e grupos
6. Mobilize parcerias e escolhas “estratégicas”
7. Mobilize atividades grupais para promover habilidades de negociação e liderança
8. Use mediação de pares para ensinar solução de problemas e gestão de conflitos

9. Permita aos alunos tempo estruturado e não estruturado para falar com seus pares
10. Use jogos que promovam a aprendizagem cooperativa
11. Crie pequenas comunidades em aula com equipes de estudantes
12. Favoreça a amizade com uma classe mais velha ou mais jovem
13. Realize projetos de entrevistas em que as crianças escrevem histórias sobre sua
classe

Seção 3: Conexões pessoais, introspeção e estudo
14. Faça conexão pessoal com os alunos todos os dias
15. Crie um lugar pacífico para crianças calmas e raivosas
16. Ajude as crianças a criar objetivos pessoais e os ajuste ao longo do ano
17. Estimule os alunos a criarem diários de escrita livre e própria

18. Proponha projetos de arte que envolvem a exploração de pensamentos e
sentimentos
19. Atribua aos alunos um trabalho na sala para ensinar responsabilidade
20. Ensine os alunos a monitorar seus próprios progressos

FLIPPO, TARA. Social
and emotional
learning in action:
Experiential activities
to positively impact
school climate.
London: Rowman &
Littlefield, 2016.

SEL — Aprendizagem socioemocional
Processo pelo qual crianças e adultos adquirem e aplicam

efetivamente conhecimentos, atitudes e habilidades necessárias
para entender e gerenciar emoções, definir e alcançar objetivos
positivos, sentir e mostrar empatia pelos outros, estabelecer e
manter relações positivas e tomar decisões responsáveis.

SELA — Aprendizagem socioemocional da
autorregulação
Autorregulação: capacidade de controlar e gerenciar pensamentos,
sentimentos e comportamentos. Estudantes mais conscientes e
confiantes de suas capacidades de aprendizagem se esforçam mais e
persistem diante dos desafios. Estudantes que estabelecem altas metas
acadêmicas, têm autodisciplina, motivam-se, gerenciam o stress e
organizam sua abordagem para o trabalho, aprendem mais e tiram
melhores notas. Finalmente, alunos com habilidades de resolução de
problemas para superar obstáculos e tomar decisões responsáveis ao
estudar e completar a lição de casa se saem melhor academicamente.

Sumário
Introdução
Lição 1: Desenvolvimento da comunidade: conhecendo-se uns aos outros

Lição 2: Construção da comunidade: encontrando conexão e semelhança
Lição 3: Desenvolvimento da comunidade: valor total e desafio por escolha
Lição 4: Construção da comunidade e contrato de valor total: desenvolvimento de normas
de grupo para a sala de aula
Lições 5, 6 e 7: Confiança: sequência de confiança I, II e III
Lição 8: Definição de metas Kaizen: a arte da melhoria contínua
Lição 9: Comunicação: princípios de comunicação eficaz
Lição 10: Comunicação: expressando emoções

Lição 11: Comunicação: dar e receber feedback
Lição 12: Resolução de problemas: contribuições individuais para o sucesso do grupo
Lição 13: Solução de problemas: apresente a lição modelo ABCDE
Lição 14: Resolução de problemas: aplicando a lição do modelo ABCDE
Lição 15: Reflexão: rever o semestre e comemorar a lição de destaques

Lição 16: Reagrupar: contrato de valor total: lição de revisão semestral
Lição 17: Definição de metas: definição de metas comportamentais para a lição do semestre
Lição 18: Relacionamentos saudáveis: conscientização das qualidades pessoais
Lição 19: Relacionamentos saudáveis: consenso
Lição 20: Relacionamentos saudáveis: empatia

Lição 21: Relacionamentos saudáveis: sequência IV de confiança
Lição 22: Relacionamentos saudáveis: negociação
Lição 23: Definição de metas: avaliação de metas e definição de metas de longo prazo

Lição 24: Liderança: o que é liderança?
Lição 25: Liderança: liderança e seguidores
Lição 26: Resolução de problemas: revisão do modelo ABCDE
Lição 27: Resolução de problemas: definindo trabalho em equipe
Lição 28: Solução de problemas: como eu (e outros) contribuo para nossa equipe

Lição 29: Comunicação: comunicação eficaz
Lição 30: Solução de problemas: atuação em equipe

Lição 31: Solução de problemas: tomada de decisão
Lição 32: Resolução de problemas: competição vs. cooperação
Lição 33: Resolução de problemas: eficiência e eficácia
Lição 34: Definição de metas: metas de longo prazo

Lição 35: Solução de problemas: desafio final do grupo
Lição 36: Encerramento: revise o semestre e comemore os destaques

Solução de problemas ABCDE
Quando um grupo está tomando uma decisão que impacta a todos, lembrar de:

Ask (Perguntar) — Qual é o problema / desafio que o grupo está enfrentando?
Brainstorm (Explorar)— Quais são as possíveis soluções?
Choose (Escolher) — Assumir uma possibilidade.
Do it (Realizar) — Realizar a possibilidade.
Evaluate (Avaliar) — O quanto a idéia funcionou? / Há necessidade de escolher
outra?

Terceira parte:
Habilidades socioemocionais
na BNCC

BNCC
Definição geral de competência
“Mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos),
habilidades (práticas, cognitivas e sócio emocionais), atitudes
e valores para resolver demandas complexas da vida
cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do
trabalho.”

Mobilização
Mobilização –, “ato ou efeito de mobilizar” / Mobilizar
—
“pôr
(-se)
em
movimento”
(mover,
movimentar),“pôr (-se) em ação ou em uso” (ativar,
envolver, por oposição a “desmobilizar”),“incitar (-se)
à participação”, ou seja, motivar ou impulsionar. Nas
três
significações,
mobilizar
refere-se
a
comportamentos ou ações que põem algo em
movimento. Em outras palavras, ser competente é pôr
ou se pôr em ação em seus diferentes sentidos.

A resposta como “competência”
•

Para que um estímulo provoque certa resposta, é
necessário que o indivíduo e seu organismo sejam
capazes de fornecê-la. No começo não está o
estímulo, mas a sensibilidade ao estímulo e isto
depende da capacidade de dar uma resposta. O fato
fundamental de partida é a competência, ou seja, a
capacidade de fornecer certas respostas.

Retirado com adaptações, para fins didáticos, de Jean Piaget (1970), A
Epistemologia genética (p. 59 e 60)

BNCC — 10 competências gerais
Desafio: Refletir sobre as competências gerais na perspectiva da Educação Infantil

1. Conhecimento

6. Trabalho e projeto de vida

2. Pensamento científico, crítico e
criativo

7. Argumentação

3. Repertório cultural

8. Autoconhecimento e autocuidado

4. Comunicação

9. Empatia e cooperação

5. Cultura digital

10.Responsabilidade e cidadania

BNCC — Competência Geral 1
Conhecimento
Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente
construídos sobre o mundo físico, social e cultural para
entender e explicar a realidade (fatos, informações,
fenômenos e processos linguísticos, culturais, sociais,
econômicos, científicos, tecnológicos e naturais), colaborando
para a construção de uma sociedade solidária

BNCC — Competência Geral 2
Pensamento científico, crítico e criativo

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem
própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a
análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver
problemas e inventar soluções com base nos conhecimentos das
diferentes áreas.

BNCC — Competência Geral 3
Repertório cultural
Desenvolver o senso estético para reconhecer,
valorizar e fruir as diversas manifestações
artísticas e culturais, das locais às mundiais, e
também
para
participar
de
práticas
diversificadas da produção artístico-cultural.

BNCC — Competência Geral 4
Comunicação
Utilizar conhecimentos das linguagens verbal
(oral e escrita) e/ou verbo-visual (como
Libras), corporal, multimodal, artística,
matemática, científica, tecnológica e digital
para expressar-se e partilhar informações,
experiências, ideias e sentimentos em
diferentes contextos e, com eles, produzir
sentidos que levem ao entendimento mútuo.

BNCC — Competência Geral 5
Cultura digital
Utilizar tecnologias digitais de comunicação e
informação de forma crítica, significativa, reflexiva e
ética nas diversas práticas do cotidiano (incluindo as
escolares) ao se comunicar, acessar e disseminar
informações, produzir conhecimentos e resolver
problemas.

BNCC — Competência Geral 6
Trabalho e Projeto de vida
Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e
apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe
possibilitem entender as relações próprias do mundo do
trabalho e fazer escolhas alinhadas ao seu projeto de vida
pessoal, profissional e social, com liberdade, autonomia,
consciência crítica e responsabilidade

BNCC — Competência Geral 7
Argumentação

Argumentar com base em fatos, dados e
informações confiáveis, para formular, negociar
e defender ideias, pontos de vista e decisões
comuns que respeitem e promovam os direitos
humanos e a consciência socioambiental em
âmbito local, regional e global, com
posicionamento ético em relação ao cuidado de
si mesmo, dos outros e do planeta.

BNCC — Competência Geral 8
Autoconhecimento e autocuidado

Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua
saúde física e emocional, reconhecendo suas
emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas e com a
pressão do grupo.

BNCC — Competência Geral 9
Empatia e cooperação
Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos
e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o
respeito ao outro, com acolhimento e valorização da
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus
saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem
preconceitos de origem, etnia, gênero, idade,
habilidade/necessidade, convicção religiosa ou de
qualquer outra natureza, reconhecendo-se como parte
de uma coletividade com a qual deve se comprometer.

BNCC Competência Geral 10
Responsabilidade e cidadania

Agir pessoal e coletivamente com autonomia,
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, tomando decisões, com base nos
conhecimentos construídos na escola, segundo
princípios éticos democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.

