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A Educação passa por um momento de transformação essencial. 
É comum a este campo se adaptar para acompanhar e guiar as 
gerações atuais e futuras. Uma das grandes mudanças pela qual 
a Educação passa é a readequação ao ensino das Habilidades 
Socioemocionais, propostas pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). Nossas escolas voltaram-se intensamente à 
preparação dos alunos para o mercado de trabalho e os 
currículos securrículos se voltaram para atender a um mercado extremamente 
competitivo. Os desenvolvimentos cognitivo e racional foram 
privilegiados e os desenvolvimentos emocional e social foram 
ofuscados, ignorados e preteridos.

Hoje, o Mercado volta a observar as habilidades 
socioemocionais de seus indivíduos para encontrar quem está 
melhor preparado para lidar com as diversas situações que 
envolvem o trabalho em grupo e com pessoas de 
personalidades diferentes. Se antes um curso a mais contava 
pontos para o currículo, agora o que pode fazer diferença em uma 
seleção é demonstrar alinhamento com os valores e habilidades 
valorizadas em dvalorizadas em determinado ambiente de trabalho. Atualmente, 
temos uma geração de alunos preparados tecnicamente, mas 
carentes em suas características de desenvolvimento 
emocional.

Este e-book foi pensado para mostrar a importância do 
desenvolvimento das habilidades socioemocionais de crianças 
e jovens e como a atenção com esse processo pode e deve ser 
absorvida no dia a dia de educadores, responsáveis e entusiastas.

CoContamos com o apoio especializado do autor, terapeuta, 
educador e artista Rodrigo Usba para escrever este e-book. 
Especialista em Habilidades Socioemocionais, sua experiência e 
estudos são uma das melhores fontes sobre o assunto.

INTRODUÇÃO
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O desenvolvimento na vida é 
determinado não só pelo QI, mas

 também pela inteligência emocional
Daniel Goleman

“
“



1O que são habilidades socioemocionais e por que são importantes

 habilidades a serem desenvolvidas para que os seres
humanos aprendam se relacionar com suas emoções: senti-las, 

vê-las e distingui-las, para então entrarem em contato 
direto com o meio social em que vivem

Superados esses desafios, podemos dizer que somos parte do 
organismo do mundo e agentes de função e transformação.

NNo contexto educacional, retornamos àquela ideia conhecida de 
que a escola é um dos primeiros contatos sociais que os 
estudantes têm, contato este que se transforma a cada fase 
escolar e que perdura por anos. É como estar num navio que é 
influenciado pelo clima e pela maré. O grupo escolar é guiado pelos 
educadores que devem estar conectados à tripulação e esta deve 
estar muito bem integrada. A educação cognitiva permite aos 
marujos a marujos a condução do barco, mas o sucesso só é alcançado se o 
grupo estiver integrado e se souber superar junto os desafios, não 
só racionais, mas também emocionais. Ninguém gerará resultado 
sozinho. Se o capitão é o educador, a tripulação os estudantes, a 
escola o barco, o mar os desafios acadêmicos, quem representa o 
sucesso alegoricamente? Talvez o sucesso seja aprender a navegar 
em diferentes mares, em situações diversas.

Pensemos mais a respeito:

O capitão pode O capitão pode ter uma ideia de onde quer chegar, qual o mapa a 
seguir, mas de nada adiantará se ele chegar lá sem a presença total 
da tripulação. Sem observar como está a maré das emoções, antes 
de se lançar em alto mar, o educador corre o risco de se sentir 
sobrecarregado, pilotando o barco sozinho, com os marujos 
cansados ou distraídos, pois cada um olha para uma direção e 
podem até remar em direções opostas. 

“
“
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As habilidades socioemocionais são o remo e, se bem observadas, 
podem facilitar o trajeto analisado no mapa, ou podem promover o 
encontro com férteis terras desconhecidas. 

O capitão desenvolverá conhecimento das pausas, dos momentos 
de remar com força e da capacidade de cada marujo, visto que 
prepara cada um para ser capitão da própria vida.

Rodrigo Usba compartilha: 

“ “ Dar atenção às competências socioemocionais facilita a 
relação pessoal entre os educandos, entre os educadores, e 
entre ambos os papéis, desenvolverão a capacidade de 
sentir, se falar de si, de escutar o outro e, também, de criar 
juntos possibilidades de transformação no meio em que 
vivem, trocando, pouco a pouco, a competição pela 
colaboração, substituindo o egoísmo pela empatia”

((Rodrigo Usba)
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Apesar de ainda precisar ser desenvolvido, o convívio 
socioemocional é fato elementar a certas realidades. O 
sonho seria a integração da família no processo. A vida 
moderna, com suas exigências de produtividade e largas 
jornadas de trabalho, foi campo fértil para a 
hiper-racionalização do ensino e para a negligência com as 
habilidades socioemocionais, o que dificulta bastante a 
participação dos pais no deseparticipação dos pais no desenvolvimento destas, ainda mais 
considerando que nossa geração de adultos não foi criada 
desenvolvendo essas habilidades. Mas é muito importante que 
um esforço em relação a esse desafio seja feito. Afinal, antes 
de se deparar com a sociabilização na escola, o primeiro 
grupo/sistema em que a criança está inserida é a família e, 
nesse grupo, ela aprende o que é "permitido" sentir e o que 
ffazer com o que se sente.

Qual é o objetivo da 
Educação Socioemocional?

Você 
Sabia

?

A palavra Educação vem do latim,
Educere, que significa “conduzir para fora”. 
Ou seja, preparar um ser humano para 
viver no mundo.
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Como cuidar de todos esses planos? Como integrá-los? Os 
educadores podem adotar algumas posturas e ações para 
alcançarem esse objetivo. Vivência é a palavra de ordem para 
orientar esse desenvolvimento do educador.

FFalamos anteriormente de sentimentos, sensações, dos campos 
emocional e físico… Para comungar com todo o organismo social 
e meio ambiente, as artes são as ferramentas primordiais, haja 
vista o seu lugar na história. A Literatura, em todas as formas e 
gêneros, é uma das ferramentas mais completas. Atividades 
de expressão corporal, como dança e teatro, nos reúnem com o 
entorno. A música, o audiovisual e a pintura são altamente 
popotentes no estímulo à criatividade.

Todas essas atividades estimulam os sentidos, isolada e 
conjuntamente. Desenvolvendo-as, sentiremos o corpo e 
abriremos portas para o prazer, o entusiasmo e para os 
sentimentos.

O Educador do presente (e do futuro) terá que se 
preparar para o ensino (e/ou condução) das Habilidades 
Socioemocionais. Algumas ações são básicas para
esse preparo: 

Escutar empaticamente

Observar mais e falar menos

SabeSaber que o próprio conhecimento pessoal é ilimitado (e que os 
organismos vivos, como os seres humanos, têm uma capacidade
em se autorregular)

Ter interesse no desconhecido e permitir-se ser surpreendido
e dar espaço ao novo

Saber que as habilidades socioemocionais são transmitidas pelo 
convívio social, pelo exemplo, e não por uma fórmula pragmática

O educadoO educador ou o educando são seres humanos e, como tais, 
podem desenvolver, de maneira integral, as suas capacidades 
socioemocionais. Rodrigo Usba destaca que o desenvolvimento 
dos indivíduos acontece em três planos, o que permite um 
contato sensível, inteligente e consciente com o mundo ao 
redor.

Plano físico: em que interagimos com 
o mundo sensível e motor

Plano emocional: em que temos as 
emoções e sentimentos

Plano cognitivo: em que pensamos e 
temos nossas aspirações

O que é preciso para ser 
um Educador Socioemocional?
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A partir das ideias de Rodrigo Usba, conseguimos construir 
um fluxo de como lidar com as sensações e sentimentos 
de forma afirmativa e positiva para nós mesmos e para 
aqueles à nossa volta. Essa dinâmica é muito importante ao 
educador como ferramenta de trabalho.

O Educador, como facilitador do desenvolvimento dos educandos, 
deve passar por este processo pessoal para que possa acompanhar 
o processo de maturação da turma. As inter-relações com os 
alunos serão muito mais ricas e isso com certeza será levado para 
a vida adulta. Transformando o meio social da escola, damos o 
primeiro passo para proporcionar uma reflexão no interior das 
famílias, dos bairros e de outros espaços.

Sentir: sinta, conecte-se com as emoções, deixe
que elas fluam, crie espaque elas fluam, crie espaço para legitimação do 
sentimento (todos os sentimentos são legítimos), ele 
existe por algo, ele esconde alguma necessidade que, 
para ser descoberta, é necessária a permissão para 
sentir, é necessária a despenalização dos sentimentos 
(isso inclui medo, tristeza, raiva). A supressão dos 
sentimentos na educação mais racional e 
prpragmática fez com que a necessidade de 
desenvolvimento das Habilidades Socioemocionais 
ficasse tão emergente. Devemos escutar o que 
sentimos, pois o organismo sabe o que precisamos. 
Se interrompermos nossos fluxos de sentidos e 
sabedorias, nós viveremos cheios de sentimentos 
incompletos e pensamentos repetitivos e 
alquebalquebrados. Criaremos justificativas e elaborações 
racionais para evitar o contato com o
que sentimos, até chegarmos a momentos em que 
acreditamos que "não sentimos nada".

Nomear e Expressar: O segundo passo, “Dar nome ao 
que sente”, como acender a luz em um quarto escuro 
nos permite decodificar o que não era reconhecido. 
Assim o sentimento ganha uma “existência” palpável. 
Com isso, já é possível criar a ponte com o mundo 
externo e “Expressar” aquilo que se sente e 
reconhece: seja em uma folha em branco (o que pode 
gegerar um rascunho ou uma obra de arte), seja a uma 
outra pessoa (o que pode gerar uma relação afetuosa, 
quando a expressão se dá a partir da 
autorresponsabilidade sobre os próprios sentimentos; 
ou até um conflito, quando a expressão de si vem 
misturada de julgamento sobre o outro). Por isso, é 
importante que o educador desenvolva, tanto a 
auautorresponsabilidade sobre os seus próprios 
sentimentos e a transmita aos educandos, quanto a 
habilidade de mediar e sustentar os conflitos, afinal, 
destes nascem grandes oportunidades. 
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“ Um Educador não educa só através do que ele sabe, ele 
educa muito mais pelo o que ele faz com o que ele sabe, 
com o que ele sente, com a sua presença e disponibilidade 
em acompanhar o processo de evolução do educando”

(Rodrigo Usba)

AAnteriormente falamos sobre os planos físico, emocional e 
cognitivo, ativados através do desenvolvimento socioemocional. 
São inteligências que desenvolvemos a fim de nos tornarmos 
mais completos. Há ainda uma outra inteligência que vem 
sendo evidenciada e que complementa todas as outras: a 
sabedoria instintiva. Essa sabedoria é explicada pelo Dr. Claudio 
Naranjo, indicado ao prêmio Nobel de Educação. Conheceremos 
mais sobmais sobre os 3 cérebros a seguir.
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Percebemos aqui que sentir e estar se confundem.
A partir das ideias de Rodrigo Usa, conseguimos construir um 
fluxo de como lidar com as sensações e sentimentos de forma 
afirmativa e positiva para nós mesmos e para aqueles à nossa 
volta. Essa dinâmica é muito importante ao educador como 
ferramenta de trabalho.

Sentir: sinta, conecte-se com as emoções, deixa que 
elas fluam, crie espaço para legitimação do sentimento, 
ele pele precisa existir para ser sentido e ser sentido para ser 
entendido. A supressão dos sentimentos na educaçãomais 
racional e pragmática fez com que a necessidade de 
desenvolvimento das Habilidades Socioemocionais ficasse tão 
emergente. Devemos sentir também pois o organismo sabe do 
que precisa. Se interrompermos nossos fluxos de sentidos e 
sabedorias, nós viveremos cheios de sentimentos incompletos
 e pensados alqueb e pensados alquebrados.

Nomear: defina o sentimento. Dar nome ao que veio de 
dentro para fora (ou vice-versa) traz luz à nossa relação com
o mundo e conosco mesmos. O que era incompreendido agora 
foi entendido. E se pudermos nos compreender, conseguiremos 
fazer o mesmo com o outro. Assim, estaremos mais 
desenvolvidos social e emocionalmente.
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O nosso lado racional foi privilegiado, então, concluímos 
que os "primeiros cérebros" foram reprimidos. 
Desaprendemos a lidar com os nossos instintos e 
necessidades mais básicos.

AA compreensão das multifacetas das nossas inteligências 
só será alcançada se o processo de desenvolvimento 
socioemocional for prioridade. Desenvolver essas 
capacidades é, em si, integrar nossas inteligências e 
nos tornarmos mais completos para os desafios do 
mundo.

Assim, aprenderemos a lidar conosco, com o outro e 
ccom o mundo.

Claudio Naranjo afirma que somos seres 
“tri-cerebrados”. Os humanos teriam se desenvolvido 
em 3 etapas ou com 3 cérebros:

A etapa sensorial é do cérebro reptiliano que guarda a 
inteligência arcaica e instintiva. Essa é a base para as 
sensações sensoriais (sentidos do corpo) e para nossas 
respostas de sobrevivência.

A etapa emocional nasce com o cérebro límbico. 
AAqui não agimos como répteis, nos tornamos 
mamíferos. A mãe cuida diretamente da cria, 
desenvolve-se a amamentação e a relação se torna 
mais afetuosa (basta observar o olhar do réptil ou um 
olhar de um mamífero que se nota esta diferença. Para 
que o olhar destes já carrega algum sentimento). Nessa 
etapa, desenvolvemos e regulamos nossas emoções 
a partia partir das relações maternais.

A etapa racional desenvolve-se com o neocórtex, o 
cérebro propriamente humano. Aqui começamos a 
interagir com a natureza de forma mais ordenada, 
identificando códigos, criando linguagens e interagindo 
com o meio de forma que a evolução seja privilegiada, 
atuando a favor ou contra a natureza.

3 cérebros:
o que são?
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4
descobrirmos nossos limites, compreendemos os limites do 
outro. Assim nasce a real empatia.

Cabe também ao educadoCabe também ao educador observar para manter um 
diálogo silencioso com a expressão corporal do educando. 
Nem tudo será verbalizado, mas muito será "dito". Por isso 
é importante aguçar e confiar nos sentidos para realizar o 
mundo a sua volta de maneira mais ampla (eis o cérebro 
reptiliano jogando a nosso favor.)

Se o educadoSe o educador já passou por um processo de 
desenvolvimento socioemocional, isso faz dele uma 
referência, mas o autodesenvolvimento não cessará. 
Podemos dizer que nenhum professor saberá de tudo e isso 
exige uma íntima abertura para continuar aprendendo com 
os seus alunos e cada situação, para que esses se 
identifiquem não só com a sua sabedoria, mas também com 
suassuas vulnerabilidades, e assim, as peculiaridades de todos 
correm o maravilhoso risco de serem naturalizadas.

O diálogo interno dos educadores é o da vulnerabilidade. 
Não é uma fraqueza, mas uma sinceridade para consigo 
mesmo, com suas necessidades de cada momento e 
disponibilidade para aprender e crescer. Ao ser um 
indivíduo mais integrado, o educador pode, a partir de 
sua experiência, dialogar com os educandos.

Ele Ele terá a experiência para levar o aluno a um caminho que 
não é fácil, o do amadurecimento pessoal, mas que é mais 
próximo e necessário do que pensamos (e do que 
sentimos). A partir do próprio processo de experiência 
pessoal, o educador serve de exemplo e referência para 
o aluno. É um guia, um norte, uma inspiração para que o 
educando desenvolva sua própria originalidade e se 
desedesenvolva para ser um guia de si mesmo.

Depois de desenvolvidas as habilidades para lidar com as 
emoções e sentimentos, descobriremos que há uma forma 
saudável e prazerosa de conviver consigo e com os outros, 

Diálogos entre
educadores e educandos
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Como diz Rodrigo Usba: 

O fato é que às vezes viver dói e a tarefa do 
educador nesses momentos é estar ali perto, 
mas não "dentro" do educando, querendo dar a 

ele uma solução.

SeSentir-se acompanhado em um momento de 
dor e tristeza pode ser um grande bálsamo, 
mesmo quando o educando precisa de tempo 
e distância. Ele sabe que estamos por perto e 

respeitamos a necessidade dele.

É importaÉ importante aprender a viver, tanto nos dias de 
chuva, quanto nos dias de sol. O sofrimento 
está em querer, de qualquer maneira, sol 
quando está chovendo, ou querer chuva 

quanto está sol."
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Chegamos a uma das emoções que mais causa debate 
no campo das habilidades socioemocionais: a frustração. 
O indivíduo socioemocionalmente despreparado não lida 
bem com a frustração, ameaça tão comum na sociedade 
atual. Para não lidar com a frustração são criados 
diversos mecanismos para fugir do contato com 
outrem, afinal, a função desse outro não é suprir nossas 
expectexpectativas, e isso pode gerar frustração. Não se 
recomenda mais que um educador compense a dor da 
frustração de um educando com um doce, ou 
simplesmente castigar "àquele que grita". Tanto o choro, 
passivo, quanto o grito, rebelde, demonstra uma resposta 
à frustração e revela a falta de espaço interno e externo 
para lidar com a dor, o que gera diversas máscaras - 
funcionais pofuncionais por um tempo - mas que escondem as 
questões que precisam ser verdadeiramente 
desenvolvidas.



Percebemos aqui que sentir e estar se confundem.
A partir das ideias de Rodrigo Usa, conseguimos construir um 
fluxo de como lidar com as sensações e sentimentos de forma 
afirmativa e positiva para nós mesmos e para aqueles à nossa 
volta. Essa dinâmica é muito importante ao educador como 
ferramenta de trabalho.

Sentir: sinta, conecte-se com as emoções, deixa que 
elas fluam, crie espaço para legitimação do sentimento, 
ele pele precisa existir para ser sentido e ser sentido para ser 
entendido. A supressão dos sentimentos na educaçãomais 
racional e pragmática fez com que a necessidade de 
desenvolvimento das Habilidades Socioemocionais ficasse tão 
emergente. Devemos sentir também pois o organismo sabe do 
que precisa. Se interrompermos nossos fluxos de sentidos e 
sabedorias, nós viveremos cheios de sentimentos incompletos
 e pensados alqueb e pensados alquebrados.

Nomear: defina o sentimento. Dar nome ao que veio de 
dentro para fora (ou vice-versa) traz luz à nossa relação com
o mundo e conosco mesmos. O que era incompreendido agora 
foi entendido. E se pudermos nos compreender, conseguiremos 
fazer o mesmo com o outro. Assim, estaremos mais 
desenvolvidos social e emocionalmente.
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Caro leitor, o conteúdo deste material deve ter tocado em 
pontos de alto reconhecimento emocional e é assim que 
começa o processo de desenvolvimento das habilidades 
socioemocionais, com o sentir e o reconhecer.

VVocê acredita que os jovens se preparam para enfrentar os 
desafios da vida adulta dentro e fora de casa? Dentro e fora 
da escola? Se você concorda, como nós, que isso é um 
grande ponto de atenção em nossa realidade, você também 
concordará que formar indivíduos e cidadãos conscientes é 
um grande desafio do educador moderno.

Sabe quandoSabe quando vemos histórias de alunos incompreendidos em 
sua época que tiveram grande sucesso mais a frente de sua 

caminhada? Talvez eles não estivessem errados, mas sim 
incompreendidos pela forma que o sistema de ensino 
estava tentando encaixá-los sem compreendê-los.

EEste material foi desenvolvido com a colaboração de 
Rodrigo Usba, Gestalt Terapeuta e Terapeuta Sistêmico 
formado pelo Instituto Gestalt de Vanguarda Claudio 
Naranjo; Educador e Artista Multi-Platafórmico, Advogado 
formado pela PUC-SP e Autor dos livros "Dois ou Um" e 
"Thomás Tristonho" (ed. Formato). Rodrigo desenvolve 
projetos e dinâmicas de desenvolvimento humano a partir 
da ida investigação das habilidades instintivas e 
socioemocionais.

REFLETINDO...
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https://www.coletivoleitor.com.br/nossos-livros/thomas-tristonho/
https://www.coletivoleitor.com.br/nossos-livros/dois-ou-um/


O Coletivo Leitor é um blog de literatura da SOMOS Educação, que 
tem por objetivo estabelecer um diálogo permanente a respeito da 
leitura e de obras literárias. Produzimos conteúdos relevantes a fim 
de orientar e incentivar profissionais da educação a disseminar a 
literatura em sala de aula. Assim, dialogamos sobre a importância da 
leitura/literatura para o desenvolvimento cognitivo e socioemocional 
das crianças e jovens.
  
Publicamos semanalmente textos que abordam assuntos referentes 
ao universo literário e oferecemos sugestões e orientações sobre 
como os professores/leitores podem disseminar a literatura em sala 
de aula. Abordamos a importância da literatura no desenvolvimento 
cognitivo da criança e do jovem, entre outros temas que se tornam 
determinantes para a formação integral do indivíduo.
  
Além disso, no tópico “Nossos Livros” você encontrará o nosso 
coletivo de selos - Ática, Atual, Caramelo, Formato, Saraiva e 
Scipione. Os nossos livros estão classificados por ano escolar, perfil 
do aluno, gênero literário, temática, segmento e competências 
gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

SOMOS
QUEM

Visite nosso
NOSSO SITE

https://www.coletivoleitor.com.br/
https://www.coletivoleitor.com.br/nossos-livros/





