
O QUE É DESENVOLVIMENTO 
SOCIOEMOCIONAL E COMO 
ELE PODE AJUDAR O MEU 

FILHO?



Você já teve problemas de relacionamento com o seu filho?

Você fica preocupado com o isolamento dele ou com as mudanças de humor?

Você, muitas vezes, se sente impotente por não saber como ajudá-lo com problemas de 
socialização, principalmente na escola?

Então, este e-book é para você, pai ou mãe! Que busca ajudar o seu filho nos mais 
variados aspectos, como dificuldades de aprendizado, de expressar os sentimentos e 

se relacionar com os outros.

Neste livro, você receberá algumas dicas de como se reconectar com seu filho, e de 
como o treinamento das habilidades socioemocionais  podem melhorar o desempenho 

dele em disciplinas escolares, como português e matemática.
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INTRODUÇÃO

Você já ouviu falar em desenvolvimento socioemocional? Sabe o que significa e o quanto isso

pode ajudar o seu filho? Vários países ao redor do mundo chegaram a conclusão que para

preparar cidadãos de forma integral é necessário desenvolver as habilidades socioemocionais.

No Brasil, o MEC já está dando o primeiro passo e incluindo esta nova disciplina na base

curricular atualizada, onde das 10 competências gerais, 4 são focadas nas habilidades

emocionais.

Neste E-book, você conhecerá o que é o desenvolvimento socioemocional, vai receber dicas

de como trabalhar estas competências com seu filho e vai descobrir como é possível inscrever

seu filho em um programa que ajude ele a aprimorar as competências sociais e emocionais.

4



Você conhece o Big Five?
De acordo com a psicologia, é possível
analisar a personalidade humana em cinco
dimensões, conhecidas como Big Five:
abertura a novas experiências,
extroversão, amabilidade, consciência e
estabilidade emocional.

Cada uma dessas dimensões está
interligada com vários traços da
personalidade, influenciando até mesmo
no aprendizado. Por exemplo, crianças e
jovens com baixo índice de consciência
pode ter problemas para aprender
matemática.

Já crianças com baixa estabilidade
emocional, tendem a ter mais dificuldades
a manter o auto controle.
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Conhecendo o Big Five

Amabilidade: tendência a agir de modo cooperativo e não
egoísta. O indivíduo amável ou cooperativo se caracteriza
como tolerante, altruísta, modesto, simpático, não teimoso
e objetivo (direto quando se dirige a alguém).

Abertura a novas experiências: tendência a ser aberto a
novas experiências estéticas, culturais e intelectuais. O
indivíduo aberto a novas experiências caracteriza-se como
imaginativo, artístico, excitável, curioso, não convencional e
com amplos interesses.

Consciência: inclinação a ser organizado, esforçado e
responsável. O indivíduo consciente é caracterizado
como eficiente, organizado, autônomo, disciplinado,
não impulsivo e orientado para seus objetivos
(batalhador).

Extroversão: orientação de interesses e energia em direção
ao mundo externo, pessoas e coisas (ao invés do mundo
interno, da experiência subjetiva). O indivíduo extrovertido é
caracterizado como amigável, sociável, autoconfiante,
energético, aventureiro e entusiasmado.

Estabilidade Emocional: previsibilidade e consistência
de reações emocionais, sem mudanças bruscas de
humor. Em sua carga inversa, o indivíduo
emocionalmente instável é caracterizado como
preocupado, irritadiço, introspectivo, impulsivo, e não-
autoconfiante.
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O que são Competências Socioemocionais?

As competências socioemocionais são
um conjunto de habilidades sociais e
emocionais que impactam nosso
comportamento, atitudes, modos de
pensar e sentir, e são tão importantes
quanto a leitura, a escrita ou o cálculo.

Com a aprendizagem socioemocional é
possível ajudar os alunos a conhecerem o
que gostam de estudar, como aprendem
de maneira mais eficaz, o que os faz
desistir, em que costumam errar, quais
são as emoções que os dominam quando
fracassam ou são provocados.

Em particular, estimula-os a descobrir quais são seus
sonhos e de que forma persistir em alcançá-los.
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Quais são as Competências Socioemocionais?
Autoconhecimento - A capacidade de reconhecer as
próprias emoções e pensamentos, e como isso influencia o
comportamento do sujeito.

Auto regulação - A capacidade de regular as próprias
emoções, pensamentos e comportamentos em diversas
situações.

Relacionamento Pessoal/Habilidades de Relacionamento -
A capacidade de estabelecer e manter relacionamentos
saudáveis com diversos indivíduos e grupos.

Consciência Social - A capacidade de assumir a perspectiva
do outro. Demonstrar empatia, incluindo aqueles de
diversas origens e culturas.

Tomada de Decisões Responsáveis - A capacidade de fazer
escolhas construtivas sobre comportamentos pessoais e
interações sociais baseadas em padrões éticos, e normas
sociais.
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Os benefícios do desenvolvimento de 
competências socioemocionais

Pesquisas e projetos realizados em
diversos países têm demonstrado
que o ensino intencional e direto
em competências e valores
contribui de forma significativa para
o bom desempenho acadêmico,
melhoria na qualidade das relações
sociais, compreensão e manejo das
emoções e, por consequência,
maiores oportunidades de sucesso
profissional e pessoal.
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Escolas que promovem atividades de aprendizagem 
socioemocional nos EUA mostram:

85% menos casos de Bullying

89% menos casos de indisciplina

87,7% aumento das notas em matemática 

e leitura.

89% aumento na satisfação de professores 

e funcionários
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Educação Socioemocional no Brasil e no 
mundo
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No Brasil, além da Base Nacional Comum Curricular
ter incorporado em seu conteúdo o aprendizado
destas novas habilidades, instituições como o
Instituto Ayrton Senna e da Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico
(OCDE), por meio de pesquisas, mostram como as
competências socioemocionais impactam na rotina
da escola.

Os resultados revelam, por exemplo, que
estudantes mais responsáveis, focados e
organizados aprendem matemática com mais
facilidade, e que alunos mais abertos e atuantes, se
saem melhor em português. Ou seja, há uma
retroalimentação entre essas perspectivas de
saberes.



Programa de Desenvolvimento Socioemocional 
do Rio de Janeiro
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Em outubro de 2013, com apoio da
Secretaria Estadual de Educação do Rio
de Janeiro, cerca de 25 mil estudantes
do 5º e do 9º ano do ensino
fundamental e do 3° ano do ensino
médio participaram da aplicação piloto
de um programa de desenvolvimento
socioemocional. Além de um
questionário com até 92 itens, o
sistema coleta informações
socioeconômicas e permite o
cruzamento com resultados cognitivos
dos alunos e informações sobre
o ambiente de aprendizagem



Programa de Desenvolvimento Socioemocional 
do Rio de Janeiro
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Os resultados preliminares da
aplicação do questionário indicam
que jovens com competências
socioemocionais mais desenvolvidas
tendem a ter melhor desempenho
escolar. Ter em casa mais de uma
estante de livros, por exemplo,
aumenta 40% a chance de uma
criança ser mais aberta a novas
experiências, e alunos com essa
característica altamente
desenvolvida tendem a conseguir
um desempenho melhor em
português.



6 dicas para contribuir com o desenvolvimento 
do seu filho.

Passe mais tempo com seu filho Saiba dizer não

Fique atento às mudanças de 
comportamento e tendências ao 

isolamento

Diga a ele o que você quer, e 
não o que não quer.

Evite brigas e discussões, mantendo 
um ambiente familiar harmonioso

Abra espaço para o diálogo e 
ouça mais o que ele tem a dizer
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1. Passe mais tempo com seu filho

Você estar presente e atento, conversar,
acompanhar as lições e brincar trará
benefícios para seu filho, como: melhorar a
relação de vocês, torná-lo mais seguro e
confiante, melhorar a disciplina e a
autoestima.
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2. Saiba dizer não

A criança precisa ter limites e entender
que nem tudo será como ela quer ou
imagina. O não pode frustrar seu filho, e
tudo bem se isto acontecer, pois aprender
a lidar com as frustrações é fundamental
para a vida adulta.
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3. Diga a ele o que você quer, e não o que não 
quer.

A criança compreende melhor, quando
recebe uma ordem direta, como por
exemplo: “Arrume os sapatos.” ou “Faça a
lição de casa agora.” Ao invés de ordens
iniciadas com a palavra não: “Não é hora
de brincar.” ou “Não mexa nisto.”
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4. Fique atento às mudanças de 
comportamento e tendências ao isolamento

Seu filho mostra vários sinais que algo não
está bem para ele, que ele está sofrendo e
enfrentando dificuldades. Esteja atento às
mudanças de comportamento, como
introspecção, isolamento, semblante
abatido, e até mesmo mudanças na
alimentação.
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5. Evite brigas e discussões, mantendo um 
ambiente familiar harmonioso

Ter um filho é uma decisão do casal, educá-lo
também. Busque fazer acordos sobre como educar
seu filho com seu cônjuge, assim, brigas e
discussões serão evitadas. A criança e o
adolescente precisam de um ambiente com amor e
tranquilidade para se sentirem seguros e
confiantes.
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6. Abra espaço para o diálogo e ouça mais o 
que ele tem a dizer
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Seu filho é capaz de perceber o ambiente e
aprender com as situações. Assim, ouvir o
que ele tem a dizer, além de lhe dar uma
boa sugestão para solucionar o problema,
fará ele se sentir parte integrante e
importante da família, contribuindo para a
autoestima dele.



Quero saber mais

Como você leu neste e-book, é preciso algo a mais para garantir que as crianças se desenvolvam de forma
integral e sejam preparadas para futuro.

Em busca disso, diversos países, incluindo o Brasil, almejam preencher esta lacuna na formação das
crianças. Com o intuito de transformá-las em adultos mais centrados, que saibam trabalhar em equipe, com
mais estabilidade emocional e que tomem decisões de forma ética e responsável, desenvolvendo assim, as
suas habilidades e competências socioemocionais.

Você se interessou pelo tema e deseja saber como seu filho pode participar de um programa de
desenvolvimento das habilidades socioemocionais?

Descubra acessando o site do Projeto Chōchō

www.projetochōchō.com
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http://www.projetochouchou.com



