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       Baixe a publicação completa aqui

Crianças e jovens precisam desenvolver 
habilidades cognitivas e socioemocionais 
para atingir seu pleno potencial, e ter sucesso 
pessoal e profissional no século XXI. Os sistemas 
educacionais da América Latina e do Caribe têm 
feito esforços para desenvolver as habilidades 
socioemocionais de seus alunos. 

A situação atual causada pela pandemia de 
Covid-19 destacou ainda mais a necessidade 
de habilidades como gestão do estresse, 
adaptabilidade e empatia, pois são cruciais 
para lidar com a nova normalidade e mitigar os 
impactos negativos da crise.

Nos últimos anos, houve um progresso na incorporação das habilidades socioemocionais nos sistemas 
educacionais da região:  

 - Quase todos os sistemas educacionais analisados incorporam a aprendizagem socioemocional  
              em seus padrões de aprendizagem ou currículos.  

 - Vários deles até desenvolveram diretrizes para implementar as normas e assim promover o  
              desenvolvimento dessas habilidades na escola.

 - Alguns países também fizeram esforços para formar professores em desenvolvimento  
               socioemocional e para medir as habilidades socioemocionais dos estudantes. 

Apesar desse avanço, a região ainda enfrenta desafios para incorporar o aprendizado socioemocional 
de forma eficaz nas escolas. No estudo, destacamos quatro desafios principais:

Em Educar para a Vida: O Desenvolvimento das Habilidades Socioemocionais e o 
Papel dos Professores, analisamos a incorporação das habilidades socioemocionais 
em 12 sistemas educacionais da região e o treinamento que os professores recebem 
para desenvolver essas habilidades em seus alunos. 

Foram analisados os sistemas educacionais dos seguintes países: Argentina, Bolívia, 
Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Honduras, México, 
Peru e Uruguai.
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Para incorporá-las efetivamente, é preciso ser 
explícito sobre as habilidades específicas a 
serem desenvolvidas, estabelecer objetivos de 
aprendizagem apropriados à idade ou ao nível 
da série do aluno e integrar esses aprendizados 
em todo o currículo.

Embora quase todos os países analisados 
na região incorporem o desenvolvimento 
socioemocional aos padrões de aprendizagem, 
há grande diversidade na clareza com que 
são definidos e na forma como as habilidades 
socioemocionais são organizadas.

DEFINIR CLARAMENTE, NOS PADRÕES DE APRENDIZAGEM, QUAIS 
HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS DEVEM SER DESENVOLVIDAS EM CADA 
SISTEMA DE EDUCAÇÃO E OS NÍVEIS DE DESEMPENHO ESPERADOS.

Notas: 
a. No Equador, o acordo MINEDUC-MINEDUC-2018-00089-A estabelece o tempo para o Desenvolvimento Humano Integral no 
currículo.
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MEDIDAS SISTÊMICAS DAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS DOS ESTUDANTES

DESENVOLVER FERRAMENTAS QUE PERMITAM UM DIAGNÓSTICO DAS 
HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS DOS ESTUDANTES E MONITORAR SEU 
PROGRESSO.

A falta de clareza na definição das habilidades 
socioemocionais em alguns padrões de 
aprendizagem, somada ao pouco conhecimento 
sobre os instrumentos mais apropriados para 
medí-los, dificultou o desenvolvimento de 
medidas padronizadas e sistêmicas. 

Medir as habilidades socioemocionais de forma 
sistêmica é um processo complexo, mas é 
importante que os países tenham algum tipo de 
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medição que lhes permita determinar o status e 
o progresso dessas habilidades nos estudantes.
 
Apenas quatro países (Chile, Colômbia, México  
e Uruguai) realizam alguma medição da 
aprendizagem socioemocional em estudantes no 
nível do sistema educacional. Estes países medem 
as habilidades socioemocionais principalmente 
através de questionários de estudantes que 
complementam os testes de aprendizagem 
padronizados.

Notas: 
a. Na Argentina, os testes nacionais 
para alunos ‘’Aprender’’ incluem 
uma pergunta sobre Autoconceito, 
que se refere ao conceito do 
aluno de si mesmo com relação 
ao seu desempenho acadêmico 
e desempenho em Língua e 
Matemática; e em 2019 eles incluíram 
um componente de Educação 
Cidadã para uma amostra de alunos. 
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ESTABELECER DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS PARA APOIAR EDUCADORES 
NA IMPLEMENTAÇÃO DOS PADRÕES DE APRENDIZAGEM E NO 
DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS NA ESCOLA.

As diretrizes e estratégias incluem, por exemplo, 
diretrizes para criar um ambiente de aprendizagem 
positivo, estratégias pedagógicas e didáticas para 
professores, e diretrizes para aplicar habilidades 
socioemocionais em diferentes ambientes 
escolares. Embora tenham focos diferentes, 
todos eles procuram facilitar a implementação 
de normas e assim contribuir para alcançar o 
aprendizado socioemocional.

 

Apenas sete dos países analisados na América 
Latina e no Caribe fornecem diretrizes e 
estratégias específicas sobre como as habilidades 
socioemocionais, definidas nos padrões de 
aprendizagem, podem ser desenvolvidas em sala 
de aula ou na escola.

DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS PARA IMPLEMENTAR PADRÕES DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVER HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS NAS ESCOLAS

Chile
Programas de 
estudo da disciplina 
“Orientação”

Equador
Guia para o 
Desenvolvimento 
Humano Integral

México
Indicadores de realização
e orientações didáticas na 
área de “Educação 
Socioemocional”

Colômbia
Diretrizes para a 
institucionalização das 
habilidades de cidadania

Honduras
Guias Metodológicos 
‘’Cuidando da minha saúde
e da minha vida”

Peru
Estratégias para o desenvolvimento 
de competências socioemocionais 
para a empregabilidade na disciplina 
“Educação para o Trabalho”

República Dominicana
Estratégia “Jornada no trem de 
aprendizagem”: Diretrizes para o início
e desenvolvimento do ano letivo
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Mudanças aceleradas em nossa sociedade e crises como a que estamos vivendo nos forçam a formar 
estudantes mais resistentes e adaptáveis. Embora as habilidades socioemocionais estejam cada vez 
mais presentes na agenda educacional da América Latina e do Caribe, os sistemas educacionais devem 
continuar a fazer esforços para garantir o desenvolvimento das habilidades socioemocionais de todas 
as crianças e jovens da região.

EXEMPLOS DE INICIATIVAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES 
QUE PROMOVEM O DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS

Programas públicos que 
incorporam habilidades 

socioemocionais na sala de 
aula e formam professores 

Cursos implementados 
pelos governos para 

formar professores no 
desenvolvimento das 

habilidades socioemocionais

Notas: 
a. Na Colômbia, embora o programa Salas de aula em Paz seja uma iniciativa privada, tem apoio e financiamento público. 
b. Embora o curso no Chile tenha sido projetado por uma entidade privada, ele faz parte da formação de professores em alguns Serviços Públicos 
Locais de Educação.

México
Construye-T

Argentina 
habilidades 

socioemocionais 
na escola, um novo 

desafio   

Colômbia 
O poder das 
emoções na 
sala de aula

Honduras 
Cuidando da 
minha vida e 

saúde

Chile 
Aprendizagem 

emocional, 
bem-estar dos 
professores e 
clima de sala 

de aulab

Esta brochura é baseada no estudo “Educar para a Vida: O Desenvolvimento 
das Habilidades Socioemocionais e o Papel dos Professores” da Divisão de 
Educação do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

      Baixar a publicação completa

O sucesso das iniciativas para desenvolver 
habilidades socioemocionais nos estudantes 
depende, em grande parte, da qualidade 
da formação e do apoio que os professores 
recebem para implementá-las adequadamente. 
Os programas mais eficazes de formação de 
professores, além da formação em si, muitas vezes 
incluem mentoria e feedback. 

A incorporação das habilidades socioemocionais 
na formação de professores ainda é incipiente na 
região. Em relação a formação inicial, México e Peru 
estabeleceram novos currículos para cursos de 
Pedagogia em instituições de formação docente 

que incluem disciplinas para o desenvolvimento 
das habilidades socioemocionais. 

Com relação a formação continuada, diferentes 
iniciativas públicas -oferecidas pelo governo- 
foram registradas: programas que incorporam o 
desenvolvimento socioemocional em sala de aula 
e incluem formação para professores; e cursos 
específicos para professores sobre a importância 
das habilidades socioemocionais e estratégias 
para desenvolvê-las em sala de aula. A maioria 
das iniciativas não inclui tutoria e feedback aos 
professores, que são componentes-chave na 
formação de professores.

APOIAR OS PROFESSORES, DURANTE AS FORMAÇÕES INICIAL E CONTINUADA, 
NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS E TER
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA DESENVOLVÊ-LAS COM SEUS ALUNOS.4

Colômbia
Salas de aula em Paza
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