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RESUMO

Neste estudo, reúnem-se elementos teórico-metodológicos de uma investigação que
reflete sobre competências e habilidades, apresentadas em políticas públicas, em
educação básica, tendo como fonte de análise a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), que fundamenta o ensino e a aprendizagem referentes à formação humana,
a fim de observar que caminhos são traçados, para os desenvolvimentos humano e
social, especialmente na questão socioemocional e que podem gerar efeitos
propositivos, em termos de reflexão e ação de docentes, na formação de jovens
brasileiros. Tendo em vista os resultados negativos da educação brasileira e diante
do compromisso de melhoria e igualdade de oferta educacional, tem-se um quadro de
políticas públicas educacionais que vem buscando o enfrentamento das questões.
Iniciamos a observação a partir da Constituição Federal (1988), na Lei 9.394/1996
(LDB), no Plano Nacional de Ensino (PNE) e por fim, a BNCC é o ponto de partida
para a articulação de fatores essenciais para a concretização e melhoria da
aprendizagem. Nesse sentido, o objetivo geral da pesquisa é investigar e analisar
políticas públicas educacionais em vigor, destinadas a estudantes de educação
básica, aqui especificamente a Base Nacional Comum Curricular, (BNCC), a fim de
observar as competências e às habilidades que são traçadas para o desempenho
discente. Partindo da questão: que perspectivas de melhoria podem ser vislumbradas,
no contexto educacional brasileiro, se consideradas a formação discente, por meio de
competências e habilidades propostas na BNCC e o que se pode contribuir para
reflexão e ações docentes da educação básica? Para resposta a essa pergunta, é
realizada uma pesquisa qualitativa, por meio de pesquisas bibliográfica e documental,
fundamentadas na análise dos documentos que compõem o ambiente educacional,
quanto a competências e habilidades. Contempla-se uma análise de conteudo,
observando outras formas de ensinar e aprender, ancorada em uma entrevista
composta por dois gestores e dois professores de cada nível de ensino da educação
básica (educação infatil, fundamental I, fundamental II e ensino médio). Na realização
da pesquisa, é aplicada a técnica da entrevista, a fim de levantar e observar as vozes
dos gestores e professores sobre as competências socioemocionais, desenvolvidas
no contexto escolar, tanto aquelas que já são praticadas, como outras que podem ser
sugeridas. A partir das questões teóricas e vivenciais, é proposto um plano de reflexão
e ação, a fim de subsidiar a formação inicial e continuada de docentes e de
profissionais da educação básica, a partir de uma aprendizagem cooperativa, a ser
aplicada na escola, para lidar com o gerenciamento de emoções, afetividade e
questões que perpassam de uma educação para o capital e se destaque por questões
mais humanas, desencadeando os desenvolvimentos humano e social.
Palavras-Chave: Políticas públicas. Competências e Habilidades. Competências
Socioemocionais. BNCC. Aprendizagem cooperativa.

ABSTRACT

On this thesis, there were used theorical and methodological elements of one
investigation which tries to study and discuss about competences and abilities involved
with primary education. The source used was the National Common Curricular Base
(BNCC in Portuguese), which fundaments education and teaching, trying to note the
paths used in human and social development, specially involving socio-emotional
cases that can create purposeful effects when it comes to thoughts and actions of
teachers. In view of the Brazilian education negative results, and by the compromise
of improvement and higher equality on educational offer, there is a policy framework
trying to improve all those aspects on education. We can have a start point with the
Federal Constitution of Brazil (Constituição Federal de 1988), the 9.394/1996 law (Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), the National Plan of Education (PNE),
and the National Common Curricular Base (BNCC), which is the basis for any
articulation of all essential factors for concretization of a better schooling. In that regard,
the main point of this research is to investigate and analyze in force primary education
public policies based on the Brazilian National Common Curricular Base (BNCC) to
look at the skills and abilities used to measure student’s performance. We can take
this question as a starting point: which improvement perspectives can be seen in the
Brazilian educational context is we consider the student qualification through the skills
and abilities proposed in BNCC, and how can we lecturers act and help basic
education? And to answer that question its necessary to make a qualitative research,
using other bibliographic and documental researches, founded in analyzing other
documents about the educational field in skills and abilities. We contemplate an
analysis that tries to observe other ways of teaching and learning, using an interview
of two education managers and two teachers of each basic education level in Brazil
(educação infantil, fundamental I, fundamental II e ensino médio). The interview
technique is used to raise and care about those managers and teachers voices who
speak about socio-emotional competences developed in school context. Both those
already practiced, but also those that can be suggested. By experience and theoretical
questions, it is proposed an action and reflection, which main purpose is to subsidize
the main formation of teachers and elementary education professionals by the use of
a cooperative learning which should be used in schools to manage with people’s
emotions and manners that go beyond education and reach the human studies and
social development.
Keywords: Public policies. Competences and skills. Socio-emotional Competences.
BNCC. Cooperative learning.
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1 INTRODUÇÃO

Neste estudo, reúnem-se elementos teórico-metodológicos de pesquisa
que busca refletir sobre competências e habilidades, apresentadas em políticas
públicas, em educação básica, tendo como fonte de análise a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), que fundamenta o ensino e a aprendizagem referentes à formação
humana, a fim de observar que caminhos são traçados, para os desenvolvimentos
humano e social, especialmente na questão socioemocional e que podem gerar
efeitos propositivos na formação de jovens brasileiros.
Nesse sentido, inicialmente, apontam-se as questões geradoras de
resultados negativos na gestão educacional, como formações inicial e continuada de
professores; índices precários de estudantes brasileiros em avaliações externas;
decisões sociais e políticas que impactaram na estrutura educacional e nos direitos
dos indivíduos e, consequentemente, na ampliação das desigualdades.
Um dos problemas estruturais está na formação dos professores, seja
ela inicial ou continuada. De acordo com o Censo Escolar (INEP, 2019), em 2019,
foram registrados 2,2 milhões de docentes atuando na educação básica brasileira.
Analisando a formação docente, temos que na educação infantil 76,3% dos
profissionais possuem nível superior completo, no ensino fundamental, 84,2% têm
nível superior completo; e no ensino médio, temos um total de 96,8% têm nível
superior completo. Nota-se que, desde 2015, tem incidido um crescimento gradual no
percentual de docentes com nível superior completo, entretanto, são de forma geral,
nas regiões Centro Oeste, Sul e Sudeste (com exceção do Rio de Janeiro) apresentam
os melhores resultados no indicador de adequação da formação docente, enquanto
as outras regiões explicitam formação docente inicial em nível normal/magistério ou
ainda com nível médio ou inferior, o que evidencia ainda a necessidade de formação
docente.
Os professores precisam aprender novas habilidades, de maneira que
seu trabalho em sala de aula se torne diversificado e eficaz com novas equipes nas
escolas e em outras organizações (OCDE, 2006). Toda essa preocupação nos leva a
pensar de que maneira esse processo escolar está sendo desenvolvido, e como
acontecem as relações pedagógicas intencionais. Devemos pensar, então, sobre a
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formação continuada do professor, para Nóvoa (2014, p. 416) “a formação do
professor deve ser constituída dentro da profissão”. Compreendemos assim, a
formação continuada como o processo de aprendizagem e desenvolvimento do
professor que permeia o dia a dia da sala de aula.
Diante desse compromisso surgiram as Leis nas quais a educação como
um todo se apoia. Iniciamos a observação a partir da Constituição Federal (1988), em
seu artigo 207 e 214, que dispõem sobre os objetivos, as metas, as estratégias de
implementação, para assegurar a manutenção, desenvolvimento do ensino sobre a
valorização profissional e plano de carreira, mas não discorre especificamente sobre
formação do professor (BRASIL, 1988).
Já na Lei 9.394/1996 (LDB), prevê-se, em seu artigo 67, a valorização
dos profissionais da educação, por meio do aperfeiçoamento profissional continuado,
progressão funcional baseada na titulação, na avaliação e no desempenho; um
período reservado a estudos, planejamento e avaliação incluído nas horas de trabalho
(BRASIL, 1996).
Entretanto, o Plano Nacional de Ensino (PNE), chega para legitimar as
ações postas na LDB, no qual se prevê: promover a reforma curricular dos cursos de
licenciatura e estimular a renovação pedagógica, de forma a assegurar o foco no
aprendizado do aluno, formação geral, formação na área do saber e didática
específica e incorporar as modernas tecnologias de informação e comunicação. Ações
importantes para melhoria de formação docente foram desenvolvidos como o
Programas de Apoio à Formação Docente, o Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID), o Plano Nacional de Formação de Professores da
Educação Básica (PARFOR), e o Programa de Consolidação das licenciaturas (Pródocência), além do apoio dado a cursos de segunda licenciatura e cursos
experimentais destinados à formação de professores (BRASIL, 2014).
Por fim, a BNCC é o ponto de partida para a articulação de fatores
essenciais para a concretização da aprendizagem. Os currículos e os projetos
pedagógicos das redes e das escolas, os recursos didáticos, as avaliações externas
e, principalmente, as formações inicial e continuada de professores são elementos
interligados que fundamentam as Leis e Programas já estabelecidos, como o
ProBNCC, Programa de Apoio Técnico e Financeiro do Ministério da Educação aos
demais entes federados para a implementação da Base. O principal desafio, para essa
reestruturação, é o apoio à formação continuada nas redes, uma vez que esse é o
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elemento central para o sucesso da implementação dessa política. Os professores
deverão estar preparados para a condução dos novos currículos e recursos
pedagógicos.
Dessa forma, o interesse desta pesquisa resume-se a uma análise dos
resultados de fracasso que a educação brasileira se encontra, em contraponto a uma
análise da formação do professor e sua prática para melhoria desses resultados, junto
aos estudantes, tendo em vista as políticas públicas e estratégicas propostas ao o
avanço da qualidade do ensino, tendo por objetivo a melhoria da educação brasileira,
que tem como propósito a organização e o desenvolvimento do trabalho escolar.
Em questões de avaliações externas, nos dados do Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA, na sigla em inglês), observa-se que
as séries iniciais não cumprem as necessidades sociais de formação do indivíduo,
conforme índices apresentados a seguir. Cada vez mais, mediante os resultados
negativos dos alunos brasileiros, os pesquisadores têm se preocupado em trazer
reflexões em torno das práticas educacionais inovadoras e alternativas, além de
políticas públicas.
Em análise dos resultados brasileiros, a OCDE ainda apontou uma série
de indícios de desigualdade de condições para a aprendizagem, considerando as
diferentes escolas e regiões, onde estudam os brasileiros, além de diferenças
relacionadas ao gênero e nível socioeconômico das famílias.
Entre

as

regiões

brasileiras,

o

Sul

e

o

Nordeste

tiveram,

respectivamente, as maiores e menores médias nas três provas, embora as
diferenças entre eles (de 43 pontos em leitura, 38 em matemática e 36 em ciências),
se olharmos a diferença entre estudantes de nível socioeconômico, foi mais
significativa. Em leitura, os brasileiros de família de alta renda tiveram média de 97
pontos mais alta do que os de baixa renda. Na média da OCDE, essa diferença foi
parecida, de 89 pontos, corroborando com os dados no INEP sobre a diferença
educacional apresentada pelas regiões do país.
Temos então, a busca por uma educação de domínio social, responsável
pela modificação positiva da sociedade, compreendida como um direito fundamental
do indivíduo e dever do Estado, que tem a responsabilidade de programar políticas
públicas capazes de garanti-la com qualidade.
A educação ligada à sociedade não é necessariamente o retrato da e
determinada cultura. De acordo com Silva (2010, p. 3), “a ciência e o conhecimento,
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longe de serem o outro de poder, são também campos de luta em torno da verdade”,
observa-se esse fato na medida em que compreendemos que a educação influencia
a sociedade humana e a formação da consciência coletiva relativamente aos
princípios, ideias, valores, normas, hábitos e costumes estabelecidos culturalmente e
transmitidos socialmente, visando preservar determinada cultura e difundi-la no tempo
e no espaço através de ações e gerações.
Para Neves (2007), a educação e, em específico, a política educacional,
em um determinado contexto social concreto, é determinada pela força como se
organizam e se estruturam as forças produtivas e das relações de produção e,
também, pelo embate provisório das várias posições educacionais em disputa;
hegemonia no Estado – em sentido estrito – e, na sociedade civil. Para Nussbaum
(2015), as políticas educacionais e o currículo desenvolvido dentro das escolas têm
se voltado para o crescimento econômico exigindo competências básicas, a fim de
que a pessoa seja alfabetizada e tenha noções básicas de matemática.
Diante do contexto do fracasso escolar brasileiro e das tentativas de
melhorias na educação, por meio de políticas públicas, o presente estudo apresenta
o seguinte problema de pesquisa: que perspectivas de melhoria podem ser
vislumbradas, no contexto educacional brasileiro, se consideradas a formação
discente, por meio de competências e habilidades?
Para refletir sobre o problema, pode-se elaborar as seguintes hipóteses:
• há necessidade de formação inicial e continuada de professores que
atendam às novas demandas;
• é necessário orientar a comunidade de que abordagens tradicionais
não cumprem mais integralmente a formação estudantil;
• é preciso reavaliar currículos, para garantir interdisciplinaridade e
integralidade na construção do conhecimento;
• a revisão de tipos de conteúdo é urgente, pois devem deixar de ser
apenas factuais e conceituais, para serem também procedimentais e
atitudinais; e
• defender um ensino que não contemple exclusivamente o conteúdo,
para um ensino de competências e habilidades.
Nesse sentido, o objetivo geral da pesquisa é investigar e analisar
políticas públicas educacionais em vigor, destinadas a estudantes de educação
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básica, aqui especificamente a Base Nacional Comum Curricular, (BNCC), a fim de
observar as competências e às habilidades que são traçadas para o desempenho
discente.
Para tratar do objetivo geral, é necessário apontar os objetivos
específicos:
• analisar os documentos em vigência, que embasam a educação no
Brasil, especialmente os subsídios de elaboração da BNCC;
• verificar as competências necessárias para aprender e para ensinar,
destacando novas posturas docente e discente;
• verificar quais políticas públicas contemplam e organizam o ensino e
a aprendizagem com base nas competências e habilidades exigidas
na base curricular, especificamente a BNCC;
• compreender a visão atual dos professores sobre as práticas e
desenvolvimento pedagógico das habilidades socioemocionais;
• colaborar com a construção das perspectivas futuras quanto ao
desenvolvimento das práticas pedagógicas fundamentadas nas
competências socioemocionais.
São utilizadas as pesquisas bibliográfica e documental, fundamentadas
em fontes bibliográficas e análise dos documentos que compõem o ambiente
educacional, com o objetivo de recolher informações e adquirir conhecimento prévio
sobre a questão norteadora da pesquisa.
Para Fonseca (2002), a pesquisa bibliográfica é feita, a partir do
levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas, por meios escritos
e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites.
Quanto à pesquisa documental, é analisado o ponto de vista dos
elementos necessários para formação discente, diante das novas mudanças sociais,
tornando-se indispensável olhar para o conjunto de documentos como a Constituição
Federal, Lei de Diretrizes e Bases, Plano Nacional de Educação e a Lei de Diretrizes
e Bases, de forma analítica, com o objetivo de mapear as políticas públicas destinadas
as competências e às habilidades necessárias ao desenvolvimento do discente do
século XXI.
Para isso, utilizamos o método qualitativo, o qual nos permite
flexibilidade e novas revelações em cada fase da pesquisa, trazendo novos olhares e
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compreensões diferentes da qual iniciamos. Para Minayo (2001), a pesquisa
qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças,
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de
variáveis.A coleta de dados será feita por meio de uma entrevista, contendo questões
abertas, questões estas com o objetivo de politizar e conscientizar o profissional de
sua prática. Após coletar os dados, eles foram tabulados, organizados e
categorizados, por meio da análise de conteúdo de Bardin (2011), baseada nas
expressões escritas e orais.
A temática é discutida com foco na linha de pesquisa Desenvolvimento
Social e Políticas Públicas, visando compreender e reunir elementos que podem
ajudar a compreensão e redirecionamento de propostas, para a formulação de
políticas e ações que auxiliem na obtenção do direito constitucional de uma educação
igualitária, de qualidade e inclusiva para todos.
Possibilitando a potencialização dos desenvolvimentos humano e social,
visto que o ser humano age, pensa e reflete, de forma integrada em todos os
momentos, sendo relevante discutir novas formas de ensinar e aprender, com o intuito
de construir uma sociedade em que a democracia participativa, a ética e a estética
possam ser os principais pilares formadores do ser humano, valorizando-os por meio
das oportunidades, ou “capacidades”, de acordo com as habilidades e competências
desenvolvidos por cada um, que inferem na vida, na saúde e na integridade física e
também na liberdade e participação política de cada um.
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO

Neste capítulo, apresentamos políticas públicas da área educacional no
Brasil,especialmente aquelas que antecedem e impactam a construção da Base
Nacional Comum Curricular.
O movimento educacional atual do país tem início, a partir da
Constituição Federal (1988), da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(1996) e o Plano Nacional de Educação (2014-2024). Esses são os principais pilares
que fundamentam as políticas educacionais desenvolvidas. Os documentos estipulam
metas a ser alcançadas e delimitam as etapas obrigatórias do ensino que constituem
a educação básica, deixando clara a responsabilidade conjunta de cada esfera
governamental sobre o oferecimento, o financiamento e a qualidade da educação,
considerando a diversidade cultural do país, pensando num currículo nacional comum,
para a garantia do aprendizado de conhecimento básico a toda população.
A estruturação de uma educação que seja para todos e de qualidade
passa pela idealização das leis propostas, mas para que sejam realmente colocadas
em prática necessita da elaboração das políticas públicas delimitando o trabalho e o
objetivo a ser alcançado pela iniciativa.
Assim, fica justificada a relevânciade se conhecer o cenário atual,
destacando os aspectos que necessitam de evolução, para que se alcance a
qualidade educacional, projetando o futuro com base em decisões coerentes e
pactuadas. A efetividade das políticas públicas depende, em grande parte, do real
dimensionamento das demandas educacionais, das fragilidades, dos desafios e das
potencialidades do estado e consequentemente do município. É por meio desse
aparato, que as leis e, consequentemente as políticas públicas, são construídas,
considerando sua importância, para alcançar a educação que se deseja.
Nesse sentido, apresentamos um breve aparato histórico das políticas
públicas no Brasil, optando, na presente investigação, por apontar o quanto essas
práticas alcançam e beneficiam a população. Sabe-se das polêmicas que envolvem
as discussões sobre políticas públicas em educação no país. Há autores que
elaboram críticas negativas sobre elas, apontando fragilidades, inconsistências etc.
Aqui, a opção é por olhar para as políticas públicas, especialmente naquilo em que se
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considera positividade, ou seja, ideias e ações que dispõem-se sobre melhorias, para
as práticas pedagógicas e para o aprendizado discente.

2.1 TRAJETÓRIA DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL A PARTIR DE
1980

A sociedade apresenta diferentes interesses e conflitos. Para que todos
os interesses se tornem possíveis, é indispensável ser administrado de forma pública
e democrática. O modo como uma sociedade se desenvolve está intrinsecamente
relacionado a fatores com realização, integração e sua participação social e política,
bem como a produção de bens e consumo e sua respectiva distribuição, afetando
diretamente nas condições de vida dos cidadãos. A perspectiva de desenvolvimento
está fundamentada em interesses econômicos, na formação cultural da sociedade,
nas metas que estruturam o momento presente e futuro, no bem-estar para a
população, no trabalho das instituições sociais e ao serviço dos recursos naturais e
ambientais, assim como, dos critérios para a sua utilização, preservação ou reposição.
Partindo dessa concepção de organização social, tem-se, então, a necessidade de se
criar um sistema com o intuito de amparar a todos os cidadãos, por meio de políticasde
bem comum.
A importância das políticas públicas se dá de maneira decisiva, pois
norteiam ações que, uma vez planejadas e executadas, permitirão resultados
satisfatórios, visando às verdadeiras demandas sociais, oferecendo medidas que
oportunizem mudanças, para uma vida melhor e mais digna para a sociedade. Para
Bobbio (1992, p. 72), o poder do Estado se faz mais necessário, em se tratando de
direitos sociais: enquanto os direitos de liberdade nascem contra o superpoder do
Estado e, portanto, com o objetivo de limitar o poder, os direitos sociais exigem, para
a sua realização prática, ou seja, para a passagem da declaração puramente verbal à
proteção efetiva, precisamente o contrário, isto é, a ampliação dos poderes do Estado.
De acordo com Secchi (2014), política pública se define como
procedimento norteador, trazendo respostas para o problema público considerado
aqui como uma importante adversidade de interesse social. O autor determina que,
para que compreendamos políticas públicas com seu real sentido necessitamos
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analisar algumas definições básicas, como a diferença entre politics e policy. É
necessário enfatizar a diferença, pois nos países latinos, os dois termos possuem uma
única tradução: política. Dessa forma, política enquanto politics,trata da forma de
controle sobre os homens, por meio da obtenção e manutenção do poder; já o termo
policy traz o sentindo mais factual de predisposição para decisão e ação. Para Secchi,
o termo política pública compatibiliza no segundo sentido da concepção de política,
ou seja, é uma policy. Em suas palavras, “Políticas públicas tratam do conteúdo
concreto e do conteúdo simbólico de decisões políticas, e do processo de construção
e atuação dessas decisões” SECCHI (2014, p. 1).
Para o autor, ao definir políticas públicas, deve-se observar os seguintes
condicionantes: 1) os agentes estatais não são protagonistas ao fazer políticas
públicas. Quando as políticas públicas são implementadas por agentes estatais,
chamamos de política governamental, caracterizando uma classe de política pública;
2) uma política pública é operacionalizada, a partir de um finalidade, logo requer
planejamento, não envolvem omissão; 3) políticas públicas podem estar imbuídas de
diretrizes estratégicas de grande porte como políticas realizadas, a partir da ótica do
estado e sociedade global, como também partir de orientações intermediárias e
operacionais, voltada

a

territórios menores

como municípios ou políticas

administrativas e de organização governamental local; 4) políticas constitutivas: são
aquelas políticas que definem as competências, jurisdições, regras da disputa política
e da elaboração de políticas públicas. São chamadas metapolicies, porque se
encontram acima dos outros três tipos de políticas e comumente moldam a dinâmica
política nessas outras arenas (SECCHI, 2014, p. 18).
Se compreendermos as políticas públicas com o objetivo de alavancar o
processo

de

desenvolvimento

social,

surgindo

como

meio

facilitador

do

desenvolvimento das capacidades humanas, partimos então do princípio da política
regulatória, utilizando o exercício do poder e o investimento dos recursos disponíveis,
que Sen (2000, p. 334), define como “os seres humanos não são meramente meios
de produção, mas também finalidade de todo processo”.
Para Sen (2000, p. 334), política pública está relacionada à importância
da pessoa e à necessidade de ter as condições para o desenvolvimento de suas
capacidades de agir ativamente como cidadão, na organização governamental de
políticas de promoção humana e combate às desigualdades, incentivando e
administrando uma sociedade que atue, de forma participativa e cooperativa, tendo
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como orientação política que vise ao bem comum e à equidade social. Para validar a
tipologia de Secchi (2014), sobre Políticas constitutivas estabelecem-se atribuições e
responsabilidades aos cidadãos que devem agir ativamente nas jurisdições, nas
regras da disputa política e da elaboração de políticas públicas. Para sua elaboração,
as políticas passam por um processo nomeado por Secchi (2014, p. 33) de (policymaking process) que consiste em sete fases que são: Identificação do problema;
Formação

da

agenda;

Formulação

de

alternativas;

tomada

de

decisão;

Implementação; Avaliação e Extinção.
Partindo dessa análise de sete fases, se considerado o contexto
educacional, temos então um problema identificado, de acordo com os resultados do
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) (MEC, INEP, 2017) que
reforçam uma tendência observada nas ultimas avaliações. Os anos iniciais do Ensino
Fundamental seguem um percurso de ascensão desde chegando a atingir 5,8 em
2017; em 2015, o índice era de 5,5. Todos os estados do País apresentaram avanços
de 2015 a 2017. Já o Ensino Fundamental anos finais não teve tanto êxito quanto os
anos iniciais, apresentou um tímido crescimento de 4,5 para 4,7 e da elevação do
índice em 23 Estados, observa-se que o ritmo da melhora é mais lento. E quanto ao
Ensino Médio, é o que apresentou a menor elevação - de 3,7 em 2015 para 3,8 em
2017. Registraram avanços no índice 19 Estados; no entanto, cinco tiveram redução,
cenário bastante preocupante. Partindo dessa perspectiva, temos um cenário já
conhecido sobre a baixa qualidade da educação brasileira, o que nos leva a pensar
nas alternativas apresentadas para esse problema, quais tomadas de decisão já
ocorreram até o momento, pensando no âmbito de políticas públicas, quais medidas
foram implementadas, se existe avaliação das políticas, analisando se houve
desempenho favorável ou não quanto a suprimir o problema educacional.
Tendo em vista o quão fundamental é a educação, tanto para o
desenvolvimento humano quanto para o desenvolvimento econômico, cultural e social
é, a partir da década de 90, no século XX, que temos no Brasil, relevantes mudanças
quanto à estrutura e oferta da educação. O direito humano á educação passa a ser
fundamentado pela Lei nº 9.394/96, constituindo o direito fundamental de crianças e
adolescentes garantido pelo poder público, de forma a assegurar-lhes, equidade para
o acesso, permanência e sucesso na escola, cuja necessidade de efetivação, para
Demo (1997) o sistema educacional, é o percurso no que se refere ao fim da
segregação da população ao acesso à escola, além de ser dever do Estado, da família
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e da sociedade, somar esforços no sentido da permanência e sucesso das crianças e
adolescentes no sistema educacional.
Considerando que vivemos em uma sociedade marcada pela
desigualdade social, mesmo depois das diversas tentativas de melhoria da educação,
de Leis e constituição de políticas públicas o cenário no qual vivemos no Brasil ainda
é de com um grande número de analfabetos, reduzida valorização do magistério,
baixos salários pagos aos professores da rede pública de ensino, dificuldades no
atendimento especializado às crianças e aos adolescentes com deficiências, de forma
que o direito humano à educação da população é cotidianamente violado, temos então
a busca por uma educação de domínio social, responsável pela modificação positiva
da sociedade, compreendida como uma prerrogativa essencial ao indivíduo e
incumbência do Estado, que tem a responsabilidade de planejar e implementar
políticas públicas oportunas e de qualidade.
Compreendendo o progresso no qual a educação se baseia, assim
constamos que é por meio das políticas educacionais um mecanismo militante no
combate à exclusão e o avanço do desenvolvimento social. Para Bobbio (1992, p. 5),
este é um processo contínuo, e quanto mais se experimenta direitos, mais se percebe
que o horizonte para eles pode estar mais adiante, e que muitos outros podem ser
conquistados e reivindicados como tal. Fica evidente a necessidade em que se
encontra a sociedade de lutar por uma educação de qualidade, que possibilite
alcançar as metas propostas que visam desenvolvimento do país.

2.1.1 Histórico

Para compreender as políticas públicas educacionais vigentes no Brasil,
é necessário traçar um breve resgate histórico acerca da própria formação social
brasileira e da influência que desempenha sobre as políticas educacionais realizadas
até o momento.
Para que tenhamos compreensão histórica sobre essas Políticas
Públicas, destacamos o momento histórico - político – social da década de 1980,
quando o Brasil se abria para redemocratização, representando uma ruptura com o
pensamento educacional vigente na década anterior, decorrente da ditadura militar. A
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luta dos educadores, a partir desse momento, gerou importantes contribuições para a
educação como um todo. Em síntese, Freitas (2002, p.157) destaca a luta destas
entidades assumindo as seguintes direções:
a) melhoria da qualidade na educação, incluindo-se neste âmbito:
preocupações com a permanência do educando na escola e com a distorção idadesérie; merenda escolar, transporte e material didático; redução do número de alunos
nas salas de aula; melhoria nas instalações das escolas; formação adequada aos
professores; revisão dos métodos; mudança nos conteúdo dos livros didáticos;
b) valorização e qualificação dos profissionais da educação, plano de
carreira nacional;
c) democratização da gestão: reivindicava-se a democratização dos
órgãos públicos de administração educacional; descentralização administrativa e
pedagógica; gestão participativa dos negócios educacionais; eleição direta e secreta
para dirigentes de instituições de ensino; construção de comissões municipais e
estaduais de educação autônomas e amplamente compostas para acompanhar a
atuação política educativa; colegiados escolares eleitos pela comunidade escolar;
d) financiamento: defendia-se a ideia de que deveriam existir verbas
públicas exclusivas para a educação; e
e) ampliação da escolaridade obrigatória abrangendo creche, préescola, primeiro e segundo graus.
Partindo destes princípios, aos poucos, os governos locais começaram
a projetar uma política educacional contrária à da ditadura militar e com maior sintonia,
de acordo com anseios dos educadores. Um espaço favorável para se iniciar duas
importantes discussões para a história das políticas públicas educacionais começou
a ser forjado. Tendo em vista a elaboração de um projeto nacional de educação, o
sistema educacional brasileiro sofreu, assim, várias transformações nas últimas
décadas, visando garantir o direito a educação, dando ênfase ao acesso, permanência
e qualidade da educação básica. Dessa forma, ocorre o processo de universalização
do ensino, fotalecendo a função social da escola direcionando o conhecimento para
todos. Compreende-se, assim, a educação como uma política pública que garante a
todos os indivíduos
a apropriação de conhecimentos, habilidades, valores, comportamentos,
constituindo patrimônio acumulado, contribuindo para que o indivíduo se
construa como membro do gênero humano e se torne apto a reagir diante do
novo de modo que seja favorável à reprodução do ser social (TONET, 2005,
p. 222).
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Apesar de toda mudança sobre a melhoria e a universalização do ensino,
ao longo do tempo, esses projetos foram se desfazendo devido às mudanças
instauradas tanto na curta gestão de Fernando Collor de Mello (1990 a 1992) / Itamar
Franco (1992 a 1995) e na gestão de Fernando Henrique Cardoso (1995 a 2003), na
presidência do país, bem como aos rumos que foi assumindo o processo de
elaboração e condução da Lei de Diretrizes e Base da Educação de 1996.
Em relação à continuidade da discussão da LDB, em síntese, é possível
salientar que o projeto aprovado em 1996 não correspondia aos anseios da década
anterior. De acordo com a história, tivemos dois projetos de LDB: um delineado por
Demerval Saviani, no qual as reivindicações da área educacional foram incorporadas
em sua totalidade, e outro Projeto apresentado pelo Senador Darcy Ribeiro, que não
contemplava as essas reivindicações.
Com a chegada de Fernando Henrique Cardoso, à presidência, em
1995, iniciou-se uma nova composição do governo, apesar da nova organização
governamental o projeto sancionado foi o mesmo de Darcy Ribeiro, sem qualquer
veto, ceifando parte da fecundidade dos debates do movimento dos educadores,
iniciados na década de 1980. Várias bandeiras que foram levantadas durante o
movimento acabaram distorcidas ou completamente descaracterizadas de sua ideia
original (EVANGELISTA, 2002; SAVIANI, 2008).
Na gestão de Fernando Henrique Cardoso (1995 a 2003), de acordo com
Terra (2016), as Políticas educacionais se basearam em homologar e fortalecer a
LDB, objetivando a melhoria na qualidade do ensino fundamental I, acesso universal
à educação, municipalização do ensino fundamental I, descentralização, por meio da
LDB e do FUNDEF, melhoria dos livros didáticos, formação de professores à distância,
reforma curricular e a avaliação das escolas.
A partir da LDB 9.394/96,foram elaborados também dois importantes
documentos: as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs, 1997), desentralizando o
ensino estabelecendo que Estados, Distrito Federal e os Municípios, atuem em
colaboração na estruturação de seus currículos, por meio de competências e diretrizes
para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearam os
conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. As DCNs
consideram a questão da autonomia da escola e da proposta pedagógica,
incentivando as instituições aelaborar seu currículo, recortando, dentro das áreas de
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conhecimento, os conteúdos que lhe convêm para a formação daquelas competências
que estão explicitadas nas diretrizes curriculares. Dessa forma, a escola deve
trabalhar esse conteúdo nos contextos que lhe parecerem necessários, considerando
o tipo de pessoas que atende, a região em que está inserida e outros aspectos locais
relevantes.
A partir da descentralização posta com as DCNs, observou-se a
nsecessidade re orientar um novo plano curricular, com foco na aprendizagem e na
ênfase sobre a formação de competências e habilidades.Assim, para atender a
demanda, foram elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1997),
considerado um guia na elaboração das propostas, com destaque para o Ensino
Médio (BRASIL, 2010, p. 412). Os Parâmetros constituíram uma das formas de
expressão do papel do Estado, na busca por coesão e ordem, atuando no sentido de
atingir a uniformização do currículo nacional, pela definição de um conteúdo mínimo
a ser transmitido na escola básica. Nesse sentido, Cury (1996, p. 5) lembra que "a
coesão, uma função permanente do Estado nacional, se impõe através de vários
caminhos. A educação escolar é um deles e aí ocupa lugar destacado". Assim, acerca
de seus propósitos mais amplos, encontra-se a seguinte indicação: os PCNs têm "a
intenção de provocar debates a respeito da função da escola e reflexões sobre o que,
quando, como e para que ensinar e aprender, que envolvam não apenas as escolas,
mas pais, governo e sociedade" (BRASIL, 1998, p. 9).
Apesar das DCNs e os PCNs passarem pelo mesmo viés de discussão,
eles se diferem. Enquanto as DCNs são leis, dando as metas e os objetivos a serem
buscados em cada curso, os PCNs são apenas referências curriculares, não leis. Além
disso, os autores afirmam que os PCNs "apontam também para a importância de
discutir, na escola e na sala de aula, questões da sociedade brasileira, como as
ligadas à Ética, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Pluralidade Cultural, Saúde,
Trabalho e Consumo ou a outros temas que se mostrem relevantes" (BRASIL, 1998,
p. 9).
Para Terra (2016), os programas e as políticas, desenvolvidas na
educação nesse período, tiveram grande influência das agências financiadoras
internacionais, o que possibilitou melhorias relativas nas áreas mais desfavorecidas,
em detrimento da qualidade de centros maiores, vários programas priorizando o
Ensino Fundamental em detrimento dos outros níveis de ensino, muitas mudanças
políticas sem princípio de igualdade, mantendo assim o caráter elitista da educação.
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Essas mudanças ocorridas no mandato de Fernando Henrique caracterizam-se como
políticas focalizadoras, de acordo com Cury (2002, p. 196) não há saída para as
políticas de educação básica sem um horizonte universalista próprio do princípio de
igualdade.
As políticas educacionais nacionais passaram a reproduzir diretrizes,
programas e projetos de lei as expectativas dos organismos internacionais como a
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura – Unesco –, o
Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID –, o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD – e a Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE. Em documento do Banco
Mundial de 1992, podia-se ler sua posição em relação à educação como pedra angular
do crescimento econômico e do desenvolvimento social e um dos principais meios
para melhorar o bem-estar dos indivíduos. O documento explicava:
Ela aumenta a capacidade produtiva das sociedades e suas instituições
políticas, econômicas e científicas e contribui para reduzir a pobreza,
acrescentando o valor e a eficiência ao trabalho dos pobres e mitigando as
consequências da pobreza nas questões vinculadas à população, saúde e
nutrição (BANCO MUNDIAL, 1992, p. 2).

Observa-se, assim, a intencionalidade moral e econômica de promover
a oferta da educação, visando a ajustá-la às exigências de mundialização do capital,
já que o aumento da pobreza teria um efeito prejudicial à globalização
(EVANGELISTA; SHIROMA, 2006).
Na análise de Terra (2016), nos governos Lula (2003 a 2010), o projeto
educacional intitulado ‘Uma escola do tamanho do Brasil’, estabelece as diretrizes
gerais para a educação brasileira, partindo do princípio da democratização do acesso
e garantia de permanência, qualidade social da educação, valorização do profissional
do magistério, implantação do regime de colaboração entre as esferas federal,
estadual e municipal e democratização da gestão escolar. As principais realizações
de políticas educacionais nesse período foram: criação do FUNDEB referente ao
financiamento da Educação Básica aos alunos e a valorização dos profissionais da
educação, bem como ampliação do ensino fundamental de 8 para 9 anos. PRÓ-UNI
com a finalidade de concessão de bolsas de estudo integrais e parciais para
universidade. FIES fundo de financiamento do ensino superior para quem obteve
bolsa parcial no Pró- Uni, juntamente com o Sistema de seleção unificada e a UAB
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Universidade Aberta do Brasil sistema de universidade à distância ampliando
significativamente o número e vagas no ensino superior.
Em 2007, foi criado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE),a
ser executado até o fim do mandato de Lula. O PDE foi organizado em quatro eixos
de ação: educação básica, alfabetização e educação continuada, ensino profissional
e tecnológico e ensino superior abrangendo as metas para cada um dos eixos. O
objetivo prioritário da Educação básica era a melhora da qualidade da educação, por
meio dos resultados medidos pelo IDEB, analisando os problemas de rendimento,
frequência e permanência do aluno na escola. Já para alfabetização e Educação
Continuada o objetivo era de reduzir a taxa de analfabetismo com foco nos jovens e
adultos de 15 anos ou mais, assegurando a oportunidade de continuidade dos
estudos. No ensino profissionalizante e tecnológico, o objetivo principal foi de ampliar
a rede de ensino profissional articulando o ensino médio, a educação de jovens e
adultos com o ensino profissional de forma a expandir o desenvolvimento econômico
regional. E, por fim, o objetivo do ensino superior foi de ampliar vagas e democratizar
o acesso desse nível de ensino promovendo a inclusão e redução da desigualdade.
As principais políticas educacionais desenvolvidas nesse período tinha
como meta promover o desenvolvimento econômico sustentável com geração de
empregos e distribuição de renda, proporcionar o acesso da população à educação
com qualidade, equidade e valorização da diversidade, por meio do fortalecimento da
democracia, igualdade de gênero, raça, etnia e cidadania, tendo em vista a garantia
dos direitos humanos, inclusão social e redução das desigualdades. Para Santos
(2011), ao mesmo tempo que se priorizou o mercado, foi inegável o crescimento das
Políticas Públicas compensatórias, bem como os avanços de movimentos sociais, os
quais têm historicamente lutado para conquista de direitos. De acordo com Terra
(2016), nesse período de governo, o PIB triplicou juntamente com os investimentos
em políticas públicas em educação, promovendo mudanças significativas na
economia, inclusão social e democratização ao acesso à educação.
Dessa forma, a educação, passa a ser um instrumento indispensável das
mudanças levadas a efeito no capitalismo globalizado e para o êxito econômico global.
Libâneo (2016, p. 9), caracteriza esse período como “desenvolvimento centrado no
indivíduo como base para potencializar suas energias produtivas”. O desenvolvimento
humano é entendido como “desenvolvimento e conservação das capacidades das
pessoas para contribuir para o desenvolvimento econômico e social”. As estratégias
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para a educação impostas pelos organismos internacionais caracteriza a escola
pública por uma ideologia dualista, que Nóvoa (2009) traduz como uma escola
concebida como um centro de acolhimento social para os pobres, entretanto centrada
na aprendizagem e nas tecnologias destinada a formar os filhos dos ricos. Já para
Libâneo (2011), o dualismo traz repercussões na acentuação das desigualdades
educativas, uma vez que a escola proposta nos documentos internacionais apresenta
níveis reduzidos de expectativa de escolarização para as camadas mais pobres, já
que a ênfase recai mais em ações educativas voltadas para a proteção social, e
ajustamento ao mundo globalizado.
No governo Dilma (2011 a 2016), do mesmo partido do presidente Lula,
as políticas seguiram o rumo de continuidade das políticas educacionais do último
presidente, tendo como enfoque das diretrizes desse governo a transformação do
Brasil em potência científica e tecnológica, dando continuidade ao direito à educação,
igualdade social, cidadania e desenvolvimento.
Promoveu a expansão da educação básica, incluindo e investindo na
ampliação da educação infantil, educação especial e na erradicação do analfabetismo.
Expansão dos investimentos destinos à pesquisa e ao desenvolvimento, ampliando
substancialmente o número de bolsas de estudos e pesquisas pela CAPES E CNPq,
enfatizando pesquisas em biotecnologia, nanorobótica, robótica e novos materiais,
tecnologia, saúde e fármacos, biocombustíveis e energia renováveis, área nuclear e
espacial. A principal novidade se deu, por meio da criação do PRONATEC – Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, ampliando a oferta de educação
profissional e tecnológica, para cursos de qualificação profissional, e do Programa
Ciência Sem Fronteira, oferecendo bolsas de intercâmbio em universidade
estrangeiras para estudantes de tecnologia, engenharia, ciências exatas e ciências
biomédicas, com a finalidade de manter contato com sistema educacional
competitivos em relação a tecnologia e inovação.
Corroborando com o Banco Mundial (BM), que afirma a necessidade da
escola substituir o conhecimento por aprendizagens para o mercado de trabalho,
tendo em vista o fato de que “os jovens deixam a escola muito cedo e provavelmente
não voltam, sendo necessário dar-lhes oportunidade de aprendizagem, tais como
treinamento em habilidades de trabalho, a fim de ajuda-los a encontrar emprego” (BM,
2011, p. 16). Esta tendência é um poderoso argumento para alinhar currículos
escolares com necessidades do mercado de trabalho, subjulgando os papéis da
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escola e do ensino referentes aos conteúdos científicos, desenvolvimento da
capacidade de pensar, desenvolvimento humano, aprendizagem para todos,
equidade e inclusão social. Para Libâneo (2011, p. 10), na Declaração Mundial sobre
Educação para Todos, diz que “nesse sentindo a escola passa por uma inversão das
funções: no qual o direito ao conhecimento e à aprendizagem é substituído pelas
aprendizagens mínimas para a sobrevivência” atrelada a demandas imediatas de
preparação da força de trabalho, esvaziando o sentindo real da educação.
Apesar das políticas educacionais do país terem sofrido mudanças de
paradigmas, os esforços para implementar uma educação com discurso de equidade
continuaram, como no governo Dilma que estabelece o Plano Nacional de Educação
traçando diretrizes, estratégias e metas educacionais para a próxima década. Instituiuse o investimento de 10% do PIB em educação até 2024, investimentos esses vindo
dos royalties do petróleo e da exploração do Pré-Sal. De acordo com dados do
relatório da OCDE (2012), o Brasil aumentou os gastos em educação pública
intensificando os investimentos e aumento de programas sociais e educacionais, afim
de promover a competitividade econômica perante outros países, porém com o
afastamento da Presidente o risco desse projeto educacional ter fim era eminente.
Em 2016, ano do afastamento da Presidente Dilma, o Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), mantinha os seguintes programas: Brasil
Carinhoso,dedicado à expansão das matrículas de crianças de 0 a 48 meses em
creches púbicas; Brasil Profissionalizado, programa integrante ao PRONATEC
referente ao ensino técnico e profissionalizante; Caminho da Escola, com o objetivo
de renovar as frotas de transporte escolar; Formação pela Escola, programa de
formação continuada, na modalidade à distância; PAR – Plano de Ações Articuladas
é um sistema de planejamento de políticas educacionais entre municípios, estados e
união com apoio técnico do MEC; PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar
recursos financeiros para a alimentação dos alunos das escolas públicas de ensino
fundamental; PNBE Programa Nacional Biblioteca Escolar, investimento em livros e
demais materiais de apoio à prática pedagógica; PNLD Programa Nacional do Livro
Didático, distribuindo livros didáticos e acervos de obras literárias a escolas do ensino
fundamental e médio; PROINFO Programa Nacional de Tecnologia Educacional,
promovendo o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas
escolas públicas de educação básica.
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Apesar da intensificação de investimento e os diversos programas
criados com o discurso de tornar a educação mais equânime e igualitária, para Terra
(2016), a ênfase desse período político foi nas políticas de ensino tecnicista, que
vieram com o respaldo do liberalismo econômico e prosseguem, com uma nova
roupagem, agora sob o espectro do neoliberalismo. A intenção de qualificar a mão de
obra para o trabalho permanece e, tratando‐se de cursos de longa ou curta duração,
questiona‐se o próprio entendimento do trabalho dentro do programa. Ainda, nota‐se
que a dualidade na educação brasileira continua e, apesar de grandes avanços no
sentido de criação de universidades e instituições federais de ensino com os governos
representantes das camadas menos favorecidas da população, a escola para os
trabalhadores continua, sendo uma escola que prepara a mão de obra para o mercado
de trabalho. A massificação de estabelecimentos educacionais, sem dúvida, é
necessária e importante para o desenvolvimento do país. Contudo, o direito à
educação compreende acesso e qualidade. As escolas de educação básica e os
estabelecimentos de ensino superior carecem de mais investimentos, gestão
democrática e profissionais valorizados. Além disso, é preciso regular o setor privado,
muitas vezes, responsável por ofertar cursos de graduação e pós-graduação de baixa
qualidade, financiados pelo Poder Público.
Em 2016, após o processo de impeachment sofrido pela então
presidente Dilma Roussef, quem assumiu foi o então vice-presidente Michel Temer
(2016 a 2019). As decisões do governo Temer foram mínimas e objetivas. A primeira
medida apresentada por ele foi o “novo regime fiscal”. Promulgado na forma da
Emenda à Constituição 95/2016. Esse regime determinou que não houvesse novos
investimentos em educação, saúde, assistência social, cultura, trabalho e renda e
demais políticas sociais e econômicas. Para poder impor seus desígnios, e
enfraquecer a crítica, o governo Temer liquidou o Fórum Nacional de Educação (FNE)
e a Conferência Nacional de Educação (Conae), mantendo no FNE apenas seus fiéis
aliados. A medida é precisa: o FNE é órgão responsável por organizar as edições da
Conae e avaliar o (des)cumprimento do PNE e das demais políticas educacionais, de
modo a não avaliar a crise educação de frente, mascarando os problemas e findando
assim os programas e políticas que até no último governo foram usados para auxiliar
a aproximação de se garantir a qualidade da educação.
As reformas educativas aplicadas no Brasil trouxeram supostas
inovações escolares, mas, em geral, com medidas externas ao processo de ensino-
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aprendizagem, como mudanças no currículo e nas formas de gestão, dentro de um
modelo de eficiência do sistema de ensino. Com isso, o sistema de ensino deixou de
“investir nas ações pedagógicas no interior da escola para um enfrentamento
pedagógico-didático dos mecanismos de seletividade e exclusão” (LIBANEO, 2011, p.
11). Dessa forma, foi preciso pensar numa escola que compreendesse uma formação
geral que preparasse os indivíduos não só para o enfrentamento do trabalho, mas
para a formação cultural, científica e humana.
No presente contexto, foi criada a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), contribuição mais significativa desse governo. A BNCC é o documento que
equipara o currículo de maneira que seja comum a todas as etapas da Educação
Básica e a todas as regiões do Brasil. Este documento revela a todos os responsáveis
pela educação nacional o que é aprender, para que aprender, como ensinar, como
promover redes de aprendizagem cooperativa e como avaliar o aprendizado, por meio
de competências e habilidades.
Este período político fica marcado como um período de desinvestimento
em políticas e programas educacionais voltados ao acesso,permanência e
democratização do ensino e às mudanças curriculares baseadas no ensino de
habilidades e competências trazidas pela BNCC1 (2019), estabelecendo uma base
comum de aprendizagem a todos os estudantes do país.
De todas as mudanças educacionais desde a abertura política pós
ditadura militar o que realmente causou impacto de modo significativo na educação
nacional foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), Parâmetros Curriculares
Nacionais (1997), possibilitando um conjunto de reformas educacionais, trazendo
várias mudanças e quebra de paradigmas. Entretanto, MEC/INEP, a partir do estudo
realizado por meio de seu Caderno de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais
(2018), destaca que o que realmente proporcionou mudanças efetivas na educação
brasileira, foi a Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que aprova o Plano Nacional
de Educação (2014-2024), que estabelece

metas para a Educação no Brasil e

apresenta tempo determinado de até dez anos, para que todas elas sejam realizadas.
De modo assegurar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento,
com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE), teve início um longo

1

BNCC (2019) - homologou o documento da Base Nacional Comum Curricular para a etapa do Ensino
Médio. Agora o Brasil tem uma Base com as aprendizagens previstas para toda a Educação Básica.
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processo de mobilização nacional para elaboração de um novo documento, a BNCC2
(2017). A Base começou a ser elaborada em 2015, a partir de uma análise
aprofundada dos documentos curriculares brasileiros realizada por 116 especialistas
indicados por secretarias municipais e estaduais de educação e por universidades,
por meio de consultas públicas presenciais e on-line possibilitando a participação mais
direta da população na construção da BNCC. Em 2019, considerando as versões
anteriores do documento, o MEC concluiu a sistematização das contribuições e
encaminhou uma terceira e última versão do texto ao Conselho Nacional de Educação
(CNE), responsável por regulamentar o sistema nacional de educação, instituir e
orientar a implementação, o texto introdutório da Base e as partes referentes à
Educação Infantil e ao Ensino Fundamental foram aprovadas pelo CNE e oficializadas
pelo MEC, ainda em 2017, e o texto correspondente ao Ensino Médio em 2020.
Tendo por finalidade implantar melhorias educacionais, por meio da
definição das competências essenciais fundamentadas nos Quatro Pilares de Delors
(1998), o qual o “saber” é considerando a constituição de conhecimentos, habilidades,
atitudes e valores, o “saber fazer” considera a mobilização desses conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores, para resolver demandas complexas da vida cotidiana,
do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho, o que corrobora com o
enfoque adotado nas avaliações internacionais da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), que coordena o Programa Internacional de
Avaliação de Alunos (Pisa, na sigla em inglês), e da Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco, na sigla em inglês), que instituiu o
Laboratório Latino-americano de Avaliação da Qualidade da Educação para a América
Latina (LLECE, na sigla em espanhol). Os mesmo orgãos internacionais que
mantiveram a lógica educacional sob o viés neoliberal.
Entretanto, a BNCC (2019) traz, em seu discurso,que a Educação Básica
deve visar à formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica
compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo
com visões reducionistas que privilegiam apenas a dimensão intelectual (cognitiva),
tendo então como ponto de equilíbrio e mudança um ponto importante no ensino e
aprendizagem das competências socioemocionais.Isso significa assumir uma visão
2

BNCC (2017) Resolução CNE/CP nº 2. com foco na parte homologada do documento, correspondente
às etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental, com o objetivo de compreender sua
implementação e impactos na educação básica brasileira.
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plural, singular e integral do sujeito, oportunizando uma aprendizagem voltada ao seu
acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e
diversidades. Além disso, a escola, como espaço de aprendizagem e de democracia
inclusiva, deve se fortalecer na prática coercitiva de não discriminação, não
preconceito e respeito às diferenças e diversidades. Para Freire (1986), esta
concepção de educação mais humana se contrapõe ao ensino de competências
mantenedoras do mercado de trabalho, é compreendida como problematizadora e
libertadora a medida que ensina os educandos a transformarem o mundo em que
vivem, compreendendo a realidade que os cerca através de uma visão crítica da
mesma, respeitando-se sua cultura e história de vida. Tal concepção educacional
baseia-se na estimulação da criatividade dos educandos. Nessa perspectiva,
Nussbaum (2015, p. xi) enfatiza o “exercício da imaginação (por meio dos
instrumentos principais como arte, como engajamento inventivo pessoal e coletivo),
compreensão empática do outro (nos jogos, brincadeiras e dramatizações), e a ideia
de cidadania” no qual as ações locais se reconheçam como conectadas a outras
partes do planeta, validando assim a importância do ensino e aprendizagem das
competências socioemocionais propostas pela BNCC (2019), compondo uma
formação integral do indivíduo somando ás competencias cognitivas.
Tais aptidões são compreendidas como ações opostas a uma educação
voltada apenas aos fins lucrativos do mercado, tendo como base programas
educacionais mais justos e inclusivos fundamentado por uma educação mais humana
que proporcione igualdade de oportunidades, reconhecendo que todos os indivíduos
tenham dignidade humana inalienável oportunizando uma educação libertadora e de
qualidade, sáude, integridade física e política, reconhecendo o minímo de direitos
fazendo com que as pessoas fiquem acima do patamar mínimo de oportunidades em
cada uma delas.
Assim, as políticas públicas são compreendidas aqui como um elemento
fundamental na estruturação do sistema educacional de qualidade, com a finalidade
de aprimorar os resultados acadêmicos dos estudantes, a estabilidade do nível
socioeconômico. É compreensível que o financiamento dessas políticas é essencial
para que a educação possa alcançar o melhor nível qualitativo, contribuindo para que
o estudante alcance os objetivos desejados.
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2.2 BNCC COMO POLÍTICA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO

Estruturar e organizar o currículo nacional são uma ação que passou por
um longo processo, já Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 205, a educação
é reconhecida como fundamental compartilhado entre Estado, família e sociedade ao
determinar, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Também no Artigo 210
reconhece - se a necessidade de estabelecer conteúdos mínimos para o ensino
fundamental, assegurando a formação básica comum e respeito aos valores culturais
e artísticos, nacionais das diversas regiões. Esse marco constitucional legitimou a
concepção da LDB (1996), em seu inciso IV do Artigo 9º, no qual afirma que cabe à
União em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, estabelecer
as competências e as diretrizes, compondo uma base nacional comum, norteando os
currículos e seus conteúdos mínimos da educação básica, de modo a assegurar
formação básica comum.
Então, desde 2009, ocorreram iniciativas relevantes para a construção
da Base Nacional Comum Curricular. De acordo com o Parecer CNE/CP nº15/2017
em 2009 e 2010, o MEC promoveu encontros, como o Seminário Nacional Currículo
em Movimento - Perspectivas atuais, e estudos voltados para subsidiar as políticas
curriculares para a Educação Básica. Entre 2011 e junho de 2012, foi elaborado o
documento “A Política Curricular da Educação Básica: as Novas Diretrizes
Curriculares e os Direitos à Aprendizagem e ao Desenvolvimento”, que consolidou a
mudança de perspectiva de “expectativas” para “direitos de aprendizagem e
desenvolvimento”, termo considerando importante na consolidação dos ideais de uma
educação inclusiva e justa. Em julho de 2014, a Secretaria de Educação Básica (SEB)
do Ministério da Educação produziu o estudo “Por uma Política Curricular para a
Educação Básica: contribuição ao debate da base nacional comum a partir do direito
à aprendizagem e ao desenvolvimento”.
Então, no ano de 2015, iniciam-se os estudos para a preparação de um
documento sobre a BNCC, tendo resultado na chamada “primeira versão”, a partir de
então outras versões foram elaboradas, até a última versão o Parecer CNE/CP nº
15/2017, em que o MEC entregou ao Conselho Nacional de Educação o documento
construído com a participação de educadores e órgãos educacionais dos Estados,
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Distrito Federal e Municípios, contendo proposição de direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento nas etapas da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental, consolidando proposta de uma Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), instituindo por meio da Resolução CNE/CP nº2/ 2017, o documento de
caráter normativo definindo o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens
essenciais como direito das crianças, jovens e adultos no âmbito da Educação Básica
escolar, passando assim por um processo de elaboração, de grande complexidade e
duração. Este documento institui e orienta a implantação da BNCC, fundamentado na
Constituição Federal (1988), princípios básicos da LDB (1996), estabelecendo sobre
a estrutura da educação básica, bem como sua organização, currículo, aprendizagens
essenciais e o objetivo de formação da educação básica. O documento ainda
correlaciona seus objetivos de implantação com os propósitos do Plano Nacional de
Educação (PNE), respondendo as ações de monitoramento contínuo e avaliação
periódica da execução de suas metas.
A BNCC surge então, como esteio de uma educação de qualidade,
organizando e estruturando a educação, de maneira a superar a fragmentação das
políticas educacionais, fortalecendo o gerenciamento colaborativo entre as três
esferas de governo, garantindo assim as condições básicas e o compromisso de
equidade na educação. Com a base será assegurado o conjunto de aprendizagens
essenciais aos estudantes, o que tange em seu desenvolvimento integral por meio
das dez competências gerais, apoiando as escolhas necessárias para a concretização
dos seus projetos de vida e continuidade dos estudos (BNCC, 2019, p. 7).
Para tanto, o processo de construção da BNCC deve se efetivar, por
meio de proposição pedagógica fundamentadas nas DCNs, em que estão expressos
em conjuntos articulados de princípios, critérios e procedimentos a serem observados
pelos sistemas de ensino, pelas instituições e escolas na organização e no
planejamento, na execução e na avaliação de seus projetos pedagógicos e
curriculares. Assim, “à BNCC não cabe fixar mínimos curriculares nacionais ou
engessar a ação pedagógica com objetivos de aprendizagem dissociados do
desenvolvimento integral do estudante que limitam o direito a educação e, ao mesmo
tempo, a aprendizagem” ANPAE (2018, p. 19). É importante considerar, como eixo
fundamental de uma proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento, a garantia dos princípios constitucionais de liberdade de aprender,
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ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, bem como o pluralismo
de ideias e de concepções pedagógicas.
As aprendizagens essenciais destacadas no documento se dividem em
competências e habilidades, que o aluno deve desenvolver ao longo de toda a
Educação Básica. Dessa forma, a escola deve pensar em práticas pedagógicas
diversificadas com o objetivo de desenvolver as habilidades dos estudantes. Tendo
como ponto de partida as Dez Competências Gerais que devem ser trabalhadas ao
longo de toda a Educação Básica e compreendem todas as dimensões do indivíduo:
não apenas a cognitiva, mas também as dimensões física, social, emocional e cultural.
A BNCC está estruturada nas três partes que compõe a Educação
básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Na etapa da
educação infantil, considerada a primeira etapa da educação básica, incorporando a
criança em uma situação de socialização estruturada, vinculando o educar e cuidar,
entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo tendo por
objetivo ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas
crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira
complementar a educação familiar, envolvendo aprendizagens muito próximas aos
dois contextos (familiar e escolar), como a socialização, a autonomia e a
comunicação. A BNCC (2019), traz como aprendizagens essências da educação
infantil objetivos que passam pelos campos da “Escuta, fala, pensamento e
imaginação”; “O eu, o outro e o nós, Corpo”; “Gestos e movimentos”; “Traços, sons,
cores e formas”; “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”. Esses
campos de aprendizagens devem ser compreendidos como elemento balizador e
indicativo de objetivos a serem explorados em todo o segmento da Educação Infantil,
e que serão ampliados e aprofundados no Ensino Fundamental, e não como condição
ou pré-requisito para o acesso a próxima etapa.
No ensino fundamental, a BNCC está organizada em cinco áreas do
conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e
Ensino Religioso, que por sua vez dividem-se em componentes curriculares, propondo
as especificidades de cada saber. Os componentes curriculares então são estão
divididos em unidades temáticas, de acordo com cada ano/ciclo de aprendizagem.
Cada unidade temática apresenta seu conjunto de objetivos de conhecimento,
correlacionado com as habilidades específicas daquele ano/ciclo. Os objetos de
conhecimento fazem correspondências aos conteúdos a serem trabalhados em sala
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de aula. Estes devem estar voltados para a mobilização de habilidades específicas,
que uma vez adquiridas pelo estudante o encaminha para o desenvolvimento das
competências pretendidas pela BNCC. Dessa forma, compreende-se que as unidades
temáticas organizam os conteúdos (objetos de conhecimento) que, ao ser inferido por
uma prática pedagógica adequada, levam o aluno à aquisição de determinadas
habilidades e uma vez mobilizadas essas habilidades levam ao desenvolvimento das
competências (BNCC, 2019, p. 29).
Na etapa do ensino médio, considerada etapa final da educação básica,
deve atender às necessidades de formação geral, indispensáveis ao exercício da
cidadania e à inserção no mundo do trabalho, e responder à diversidade de
expectativas dos jovens quanto à sua formação, a escola que acolhe as juventudes
tem de estar comprometida com a educação integral dos estudantes e com a
construção de seu projeto de vida, proporcionando experiências e processos que lhes
garantam as aprendizagens necessárias para as leituras da realidade, o
enfrentamento dos novos desafios da contemporaneidade (sociais, econômicos e
ambientais) e as tomadas de decisões éticas e fundamentadas. “O mundo deve lhes
ser apresentado como campo aberto para investigação e intervenção quanto a seus
aspectos políticos, sociais, produtivos, ambientais e culturais, de modo que se sintam
estimulados a equacionar e resolver questões legadas pelas gerações anteriores – e
que se refletem nos contextos atuais” (BNCC, 2019, p. 463). O ensino médio continua
orientando às aprendizagens por meio das competências gerais da Educação Básica,
entretanto articulando essas aprendizagens entre as diferentes áreas do
conhecimento e garantindo aos estudantes a compreensão dos fundamentos
científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática,
favorecendo a preparação básica para o trabalho e a cidadania, o que não significa a
profissionalização precoce ou precária dos jovens.
Observa-se nessa etapa a preocupação com o desenvolvimento de
competências que possibilitem aos estudantes inserir-se de forma ativa, crítica,
criativa e responsável em um mundo do trabalho cada vez mais complexo e
imprevisível, criando possibilidades para viabilizar seu projeto de vida e continuar
aprendendo, de modo a ser capazes de se adaptar com flexibilidade a novas
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores.
Compreendem-se as competências gerais, então, como propósito final
das aprendizagens essenciais que os estudantes irão vivenciar e aprender e
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desenvolver da Educação Infantil até o Ensino Médio. Tomamos como definição de
competência na BNCC (2019, p. 8), a “mobilização de conhecimentos (conceitos e
procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e
valores, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da
cidadania e do mundo do trabalho”. A concepção trazida sobre competência condiz
com as discussões de Perrenoud (1999). Também as discussões sobre conteúdos
conceituais, atitudinais e procedimentais fazem trazem a luz os estudos de Zabala
(1998). As Competências não devem ser interpretadas como um componente
curricular, mas tratadas de forma transdisciplinar, presentes em todas as áreas de
conhecimento e etapas da educação a partir dos conhecimentos, habilidades, atitudes
e valores essenciais para a vida no século XXI definidas por Delors (1998).
As Competências Gerais da Base Nacional Comum Curricular
acompanham o desenvolvimento dos alunos por toda educação básica, tem por base
os seguintes aspectos (BNCC, 2019, p. 9):
1. Conhecimento: habilidade de reconhecer a importância da aprendizagem
e refletir sobre como constrói seu conhecimento de maneira autônoma
mesmo parecendo cumulativo;
2. Pensamento científico, crítico e criativo: explorar as ideias, criar processos
de investigação, solucionar problemas e formular perguntas e interpretar
dados, a competência parte do raciocínio e questionamento, da análise
crítica e da busca por soluções inovadoras e criativas, caracterizando
como atividade de pesquisa;
3. Repertório cultural: conhecer, compreender e reconhecer a importância
das diversas exposições artísticas e culturais, e habilidade de se
expressar, por meio das artes. Promovendo a formação da
individualidade, da destreza cultural, do respeito e da curiosidade
rompendo com o senso comum construindo outras percepções de mundo;
4. Comunicação: entender, analisar criticamente e se expressar, utilizando
as diferentes linguagens, desenvolvendo a argumentação, oratória e a
escuta, respeito abertura para que o outro fala capacidade de utilizar
linguagem verbal e escrita com clareza, garantindo que o receptor está
compreendendo o que está sendo dito;
5. Argumentação: reconhecer o domínio do universo digital, a partir da ética,
compreender o impacto das tecnologias na vida, pensando no quão
importante são estas competências e habilidades no mundo atual no qual
estão todos imersos nas tecnologias, redes sociais, o que vem
modificando vocabulários, modo de consumir, se relacionar, trabalhar e
estudar;
6. Cultura digital: competência vem alinhada ao projeto de vida e trabalho,
dos estudantes desenvolvendo a capacidade de gerir a própria vida e
estabelecer metas, planejar e perseguir com determinação e esforço seus
projetos presentes e futuros. A partir das habilidades de saber lidar com
frustrações, adversidades, realizando autoavaliação compreendendo
melhor o mundo do trabalho;
7. Autogestão: ensinar conhecimentos sobre causas globais, inferir e
defender posições, construir argumentos, conclusões ou opiniões, de
maneira qualificada, para debater com respeito às colocações dos outros.;
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8. Autoconhecimento e autocuidado: capacidade de apontar suas
fragilidades e suas qualidades, lidar com emoções e manter a saúde física
e emocional. Partindo das habilidades de reconhecer suas emoções e
sentimentos, autoconfiança, autoestima e cuidados com a saúde e
desenvolvimento físico faz parte do desenvolvimento humano e de
empatia. As competências emocionais aqui reconhecidas como essências
se apoiam no autoconhecimento e o autocuidado, autoconfiança,
coragem, empatia, frustrações, persistência, autoconhecimento e
comunicação;
9. Empatia e cooperação: compreender, ser solidário, dialogar e colaborar
com todos, respeitando a diversidade social, econômica, política e cultural.
Para compreender suas emoções e o ponto de vista dos outros, faz-se
necessário mobilizar outras competências que se complementam, como
as de: comunicação, argumentação e as de autoconhecimento e
autocuidado;
10.Autonomia e responsabilidade: promover agente ativo, os meios de
formação social e educacional, devem ter a sensibilidade de identificar e
valorizar os talentos de cada indivíduo, nos diferentes espaços e ao longo
de todo vida, no qual consequentemente influenciará na mudança social,
que enfatiza como representatividade social o conjunto de direitos e
obrigações que emanam dos membros de uma sociedade que têm a
pessoa como sua prioridade.

Assim, por meio das Competências Gerais, a BNCC contempla as
aprendizagens essenciais, favorecendo elementos cognitivos, sociais e pessoais a
serem desenvolvidos pelos alunos. Aplicam-se a toda a área do conhecimento,
independentemente do componente curricular de maneira transdisciplinar. A Base
chega para nortear na formulação dos currículos, dos sistemas e das redes escolares
de todo o Brasil, indicando as competências e as habilidades que se espera que todos
os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade, promovendo a formação da
individualidade, da destreza cultural, do respeito e da curiosidade rompendo com o
senso comum construindo outras percepções de mundo. Nussbaum (2015) observa
uma preocupação social que o processo educacional pode favorecer ao enfatizar a
formação pra diversidade, no qual a tendência de considerar os outros como
indivíduos diferentes, fortalece as tendências que combatem a estigmatização e a
dominação, tendo em vista que essa competência traz a capacidade de se interessar
pelos outros e de reagir com uma atitude construtiva perante o meio social.
Uma educação integral deve levar o indivíduo a reconhecer-se em seu
contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo,
aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do
que o acúmulo de informações. Para isso, faz-se necessário o desenvolvimento de
competências para aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais
disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas
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digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar
decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções,
conviver e aprender com as diferenças e as diversidades, responsável por sua própria
aprendizagem.
Nessa perspectiva, o aprendiz passa a ser agente de sua própria
mudança. Para Zambam (2012, p. 66), “a condição de agente é uma característica
peculiar na identidade e no agir do ser humano como membro de uma sociedade e
responsável pelos seus destinos, o que o qualifica como impulsionador do processo
de organização e de desenvolvimento do ambiente onde se encontra”, o que contribui
para a realização pessoal, a integração na dinâmica da sociocultural, assim como na
construção da identidade do ser humano, como um ser social, histórico e responsável
pelo seu futuro, na construção de uma sociedade mais democrática, justa, solidária e
sustentável. Por meio de habilidades, como ponderar suas próprias ações, tomar
decisões, ter postura ética, participar e liderar esferas da sociedade. Corroborando
com a teoria de Desenvolvimento como Liberdade de Sen (2000), as competências
BNCC, trazem como componente importante as aprendizagens essenciais, tendo em
vista que ao “expandir as liberdades que temos não só torna nossa vida mais rica e
mais desimpedida, mas também permite que sejamos seres sociais mais completos”
Sen (2000, p. 29). A negação dessa prerrogativa demonstra a recusa de estruturar as
condições para a justiça social.
Tendo em vista a consonância entre a BNCC e os Parâmetros
Curriculares Nacionais, ao passo que contempla em sua maioria, competências de
objetivo cognitivo, no qual os PCNs relacionam, aos conteúdos conceituais e
procedimentais de Zabala (1998, p. 42-48), o primeiro referem-se à construção ativa
de capacidades intelectuais, para operar símbolos, imagens, ideias e representações
que permitam organizar as realidades. O segundo refere-se ao fazer com que os
alunos construam instrumentos para analisar, por si mesmos, os resultados que obtêm
e os processos que colocam em ação, para atingir as metas a que se propõem, que
se dá a esse fazer é o ponto de aproximação e convergência entre estas duas
dimensões. Enquanto ao terceiro conteúdo, os atitudinais referem-se às competências
socioemocionais.
Para Delors, no Relatório "Educação um Tesouro a Descobrir"
(UNESCO, 1999), as competências cognitivas estão correlacionadas aos pilares de
“aprender a fazer” e “aprender a conhecer”, enquanto o “aprender a ser” e “aprender
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a conviver”, referentes a habilidades socioemocionais, e as habilidades de arte e
cultura são considerados nessa perspectiva mola propulsora das socioemocionais.
Entretanto observa-se que há diálogos entre os quatro pilares.
Nota-se uma diferença entre os grupos socioemocionais e cognitivos,
que se afirmam na perspectiva de aprofundamento do “saber fazer” do indivíduo,
permitindo um sentimento de “ser capaz de praticar”, ou seja, uma educação que
contemple uma formação integral prevê o desenvolvimento de ambos os tipos de
competências, considera-se que em conjunto elas contribuam para a formação
completa dos estudantes.
A base do pensamento por trás desses conceitos está em interligar o
conhecimento. O ensino tem um potencial transformador, quando combina as
capacidades de competências cognitivas e socioemocionais. Para Abed (2014), o
processo de ensino e aprendizagem não envolve apenas aspectos cognitivos, mas
também os emocionais e os sociais, compartilhando e harmonizando elementos
essenciais na leitura de mundo e de aprendizagem do indivíduo. [...] Deve coadunar
as contribuições de cada competência em torno do desenvolvimento humano e da
aprendizagem por ser uma construção que, em suas bases, pretende construir uma
compreensão integrada dos fenômenos relacionados ao ensinar e ao aprender, a
partir do transitar entre suas diferentes dimensões (ABED, 2014, p. 54).
Tem-se, então, a necessidade de repensar o fazer pedagógico pelas
lentes das aprendizagens de competências socioemocionais, demonstram facilidade
de aprender os conteúdos cognitivos, tendo em vista que a aprendizagem ocorre a
partir da motivação, do controle das emoções, mobilizando assim as competências
que envolvam raciocínio, compreensão e memória, ou seja, a competência
socioemocional é primordial para oportunizar a aprendizagem das habilidades
cognitivas, uma não se dissocia da outra quando o objetivo é a formação integral do
indivíduo e a formação de uma sociedade democrática e estável. A BNCC esclarece
esse compromisso da escola, afirmando, de maneira explícita, o seu compromisso
com a educação integral, o que inclui “tanto os saberes quanto a capacidade de
mobilizá-los e aplicá-los” (BNCC, 2019, p. 12).
Reconhece-se, assim, que a Educação Básica deve visar à formação e
ao desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade do
processo de formação, e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com
visões reducionistas que privilegiam apenas uma dimensão da aprendizagem que
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mobilize só as competências mentais, dando espaço, para que se desenvolva, de
maneira imprescindível, o ensino das competências cognitivas, sociais ou emocionais
de maneira indissociável.
Apesar de compreendermos a BNCC (2019), como uma mudança
necessária à educação brasileira, faz-se necessário analisar, de maneira mais
profunda, o que este documento propõe, pode-se observar que a Base é muito tímida
em relação a direitos sociais, a ações de inclusão e a questões de gênero, afastando
de uma educação humanizada e de desenvolvimento, por meio de competências e
habilidades de cada indivíduo, outro ponto é que a todo o momento a BNCC afirma
que a Base não é o currículo, mas sim uma diretriz para a elaboração deste.
Entretanto, o que se vê no texto são minúcias acerca das finalidades e objetivos do
ensino. Há aí uma inversão. E a BNCC insiste em consolidar essa visão de
desenvolvimento curricular, ignorando as questões culturais na hora da curadoria
pedagógica, de modo a ser socialmente válidas para a comunidade de estudantes e
educadores, conferindo sentido ao processo educativo.
Observa-se, assim, um declínio ainda maior dos resultados da educação
brasileira, quanto à expectativa de aprendizagem de competências capazes de
transformar o indivíduo em um “cidadão do mundo” como define Nussbaum (2015),
tendo em vista a “Nova Agenda de Competências Para a Europa” editada pela
Comissão Europeia (2016, p. 2), que tem como fundamento um aprendizado a partir
das competências de base, desenvolvendo o espírito crítico, competências mais
elevadas voltadas ao empreendedorismo, mundo digital e à cultura financeira. Para
esta agenda de competências, o que se espera é um cidadão e trabalhador – livre,
autônomo, democrático, despido de preconceitos, criativo, responsável e consciente
de si e do mundo em que se insere – reconhecer a importância e os desafios
colocados pelas Artes, Humanidades, Ciência e Tecnologia “para a sustentabilidade
social, cultural, econômica e ambiental” do seu país e do mundo, lidar “com a mudança
e a incerteza num mundo em rápida transformação”, “valorizar o respeito pela
dignidade humana, pelo exercício da cidadania plena, pela solidariedade com os
outros, pela diversidade cultural e pelo debate democrático” (PORTUGAL, 2017).
Ao olhar para BNCC, a princípio o perfil de aluno esperado aparenta ser
o mesmo descrito pela Comissão da União Europeia, sedimentado pela cultura
científica e artística de base humanista, mobilizando valores e competências que lhes
permitem intervir na vida e na história dos indivíduos e das sociedades, que os ajude
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a tomar decisões livres e fundamentadas sobre questões naturais, sociais e éticas, e
dispor de uma capacidade de participação cívica, ativa, consciente e responsável,
corrobora com os princípios dispostos na BNCC (2019, p. 5): “ao homologar a BNCC
o Brasil inicia uma nova era na educação brasileira e se alinha aos melhores e mais
qualificados sistemas educacionais do mundo”. O que não se enfatiza é a
incorporação desigual dessas expectativas, tendo em vista realidades e contextos tão
controversos como no Brasil, considerando-se as influências que a União Europeia
exerce a partir de acordos firmados em diversas instâncias supranacionais, cria então
um futuro cidadão e trabalhador brasileiro, distante de reconhecer a importância das
Artes e Humanidades, já que são aspectos pouco valorizados durante a formação
educacional do cidadão e também pelas diversidades culturais, de gênero e de sexo,
visto que assuntos como inclusão e a questões de gênero não são discutidos e nem
incentivadas pela BNCC. Entretanto, deve-se reconhecer que, na constituição desse
documento, participaram agentes do poder executivo dos três níveis de governo, que
formam o “pacto federativo” da educação no país, e do legislativo federal, no qual a
Comissão de Educação teve centralidade.
O Ministério da Educação (MEC) representou o executivo federal,
enquanto o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) foi o
representante do âmbito estadual, e a esfera municipal foi representada pela União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). Estiveram presentes
também instâncias de “Interlocução entre sociedade civil e o Estado”, como o
Conselho Nacional de Educação (CNE) e o Fórum Nacional de Educação. Atuaram,
ainda, associações civis sem fins lucrativos, em especial o Movimento pela Base
(MpB), mas também o Todos pela Educação (TpE) e, individualmente, institutos e
fundações familiares e empresariais, tais como a Fundação Victor Civita, a Fundação
Abrinq, a Fundação Itaú Social, o Instituto Natura, a Fundação Telefônica Vivo, o
Instituto Alana, a Fundação Lemann e a Fundação SM, como parceiros da (Undime)
e, como parceiros do Consed, estão a Fundação Roberto Marinho, a Fundação Itaú
Social, o Instituto Unibanco, a Fundação Victor Civita, o Instituto Natura, a Fundação
Santillana, a Fundação Lemann, a Fundação Telefônica Vivo, além das empresas
Gerdau e Itaú BBA. Reconhece-se que os detentores das decisões educacionais no
país são grandes empresas, que acaba trazendo para educação uma gestão
neoliberal, propagando ilusões de que todos possuem as mesmas condições e de que
o sistema garantirá o sucesso para aqueles que merecem.
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Dessa forma, os direitos de aprendizagem dos alunos brasileiros, ainda
que garantidos de forma democrática, acabam por constituir um perfil de aluno, ao fim
de sua escolaridade, pouco competente e hábil para conviver num mundo que se torna
digital e monetizado. A resposta à tendência neoliberal de instrumentalizar a
educação, de valorizar apenas aquilo que for conveniente para o mercado, talvez
esteja no “Paradigma de desenvolvimento humano”. Nussbaum (2015, p. 25), no qual
reconhece como modelo de desenvolvimento humano o direito de todos os indivíduos
possuam uma dignidade humana inalienável, criando estratégias para que seus
cidadãos tenham condições mínimas de oportunidades, bem como a condição de
agente trazida por Sen (2001, p. 103) “refere-se à realização de objetivos e valores
que ela tem razão para buscar, estejam eles conectados ou não ao seu próprio bem
estar”. Assim também a concepção de Zambam (2009, p. 73), que destaca ser
“fundamental para a identidade individual de uma pessoa, para a definição de seu
papel e sua importância no conjunto da sociedade, inclusive para influenciar no
processo de mudança, de organização e de desenvolvimento social”.
O que a educação exige, então, é o desenvolvimento de uma educação
mais humana, criando em seus alunos a condição de agentes autônomos, que como
já foi discutido em capítulos anteriores que a BNCC traz nuances desses aspectos em
suas competências gerais, bem como quando o foco recai sobre as competências
socioemocionais, juntamente com a ênfase no trabalho com a arte e as humanidades,
mas, para isso, é necessário que os profissionais da educação façam uma leitura
crítica sobre a BNCC para que se pratique e aplique uma pedagogia crítica em sala
de aula.
Nesse caso, o professor tem o papel de promover as competências e
habilidades que levam ao pensamento crítico, reflexivo e criativo, para que os alunos
possam apropriar-se da sua própria cultura e de sua própria história, pois ao se
perceber no mundo, o indivíduo deixa de ser presença conformadora, alguém que
apenas se adapta ás circunstancias. Inserindo-se no mundo, torna-se sujeito
transformador (FREIRE, 2016). O educador deve criar possibilidades, para que seus
próprios educandos produzam e construam o conhecimento, propor experiências que
motivem as tomadas de decisões e estimulem seus sensos de responsabilidade,
possibilitando o processo de estabelecimento e construção da autonomia.
Diante do contexto, o MEC, por meio do Conselho Nacional de
Educação, homologou a Resolução nº 1/2020, que trata da formação inicial e
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continuada de professores para a Educação Básica. Nessa Resolução, fica
estabelecido as competências profissionais indicadas na BNCC para formação
considerando que é exigido do professor sólido conhecimento dos saberes
constituídos, das metodologias de ensino, dos processos de aprendizagem e da
produção cultural local e global, com o objetivo do pleno desenvolvimento dos
educandos, compreendendo três dimensões que são fundamentais, como
conhecimento, prática e engajamento profissional, de modo interdependente, se
integrando e se complementando. Considera-se a formação de professores mais
efetiva quando articulada e mantendo a coerência com as demais políticas das redes
escolares e com as demandas formativas dos professores, projetos pedagógicos,
currículos, materiais de suporte pedagógico, sistema de avaliação, articulando sempre
com as evidências e pesquisas mais recentes relacionadas com a formação de
professores, alcançando também a preparação dos formadores ou dos docentes das
licenciaturas, propiciando aos futuros professores, experiências de aprendizagem
análogas àquela que se espera que o professor da Educação Básica propicie a seus
alunos.
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3 EDUCAÇÃO HUMANISTA COM BASE EM COMPETÊNCIAS E
HABILIDADES

Repensar no sistema educacional brasileiro é inferir e recuperar o
sentido do ser humano, tendo em vista que esse sistema abrange se não toda, mas
uma parcela considerável da sociedade. Assim, é importante refletir sobre a
construção de uma educação adaptada ao desenvolvimento integral do ser humano,
partindo de uma educação humanística, favorecendo o desenvolviemento da
dignidade e plenitude, convidando a repensar nas propostas políticas públicas
desenvolvidas neste contexto. Por abordagem humanística Mizukami (1986),
evidenciou o papel do sujeito como principal elaborador do conhecimento humano,
centrado no desenvolvimento da personalidade do indivíduo na sua capacidade de
atuar como uma pessoa integrada . O professor em si não transmite o conteúdo , dá
assistência sendo facilitador da aprendizagem. O conteúdo advém das próprias
experiências do aluno o professor não ensina: apenas cria condições para que os
alunos aprendam.
A educação tem como fator principal educar, não só em relação ao
conhecimento técnico, mas também no sentido de analisar e distinguir o certo do
errado, as diferenças e compreender que nossas ações definem nossos
comportamentos, e refletem concepções diversas sobre a sociedade, de acordo com
os valores de cada um e os valores sociais. Compreender o comportamento humano
e as relações sociais podem ser descritas com alusão ao comportamento recíproco
das partes envolvidas e as concepções por elas percebidas. Bandura (2008) diz que
as pessoas são produtos e produtoras do ambiente em que vivem, segundo suas
crenças de eficácia pessoal, delegada ou coletiva, buscando alcançar resultados com
iniciativas interdependentes, mas trabalhando em conjunto para garantir o que não
conseguem sozinhas. Compreendendo, então, a educação como um processo de
ensinar o sujeito a ser cidadãos do mundo e ensiná-los a serem cidadãos globais bem
informados. Nussbaum (2015) enfatiza que o cidadão do mundo não vive estático e
não existiisoladamente, em sua conduta deve haver preocupação consigo e com o
outro, pensar em termos de valores e interpretações de mundo de cada um, valoriza
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a empatia. Quando se conhece, mais se consegue pensar ecologicamente, sem negar
saberes, aprendendo a refletir sobre eles para promover a autonomia, melhorar a
visão de mundo e minimizar as falhas ao estabelecer vínculos entre o indivíduo e o
todo.
Ainda nesse contexto, a teoria rogeriana traz como reflexão uma
educação centrada na pessoa e utilizando o método da não diretividade (ou seja, o
professor não interfere diretamente no campo cognitivo e afetivo do aluno). Para
Rogers (2001), um modelo de educação humanista dá ao indivíduo a liberdade e
responsabilidade na escolha de caminhos que possam subsidiar a construção do
conhecimento e que este só se concretiza quando o aluno é um agente ativo e o
professor visto como um facilitador nesse processo. Corroborando com essa ideia,
Neill (1968) discute as bases de uma educação libertária, na qual a educação deveria
trabalhar basicamente com a dimensão emocional do aluno, para que a sensibilidade
ultrapassasse sempre a racionalidade, de maneira que as crianças aprendem melhor
se livres dos instrumentos de coerção e repressão utilizados pela grande maioria das
escolas. Em suma, é dada liberdade à criança e autonomia, não lhe impondo a
assistência às aulas, seguindo assim uma das diretivas humanistas, confiar nas
potencialidades humanas.
Nesse tipo de proposta, a finalidade decisiva do processo de ensino é
levar o aluno a pensar criticamente, o que implica criar um ambiente de aprendizado
no qual os conteúdos específicos das matérias nunca valem mais do que a criação de
posturas favoráveis á autocritica e a independência intelectual. Para Nussbaum
(2015), as capabilities definida como a potencialidades que um indivíduo possui, as
quais, quando submetidas a um adequado treinamento, à passagem do tempo ou a
outras condições podem vir a se tornar uma importante estratégia metodológica, a fim
de possibilitar um ensino mais livre e igualitário. Para Sen (2010), as capabilities não
se limita à noção de capacidade (capacity), nem de habilidade (ability), ela abrange
ambas, além dos estados mentais e outros estados subjetivos, como estar saudável,
ser alfabetizado etc. É nesse sentido que se afirma que a capability é a liberdade que
a pessoa possui, de acordo com o tipo de vida que ela escolhe viver, de acordo com
os functionings, que são um conjunto de condições mínimasde igualdade e
cidadaniaque possibilita que o infidviduo faça escolhas como: estar adequadamente
nutrido, livre de doenças evitáveis, ou ainda da morte prematura, compreendendo
também ações ou estados mais complexos, como participar da vida em comunidade,
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ser feliz, ter respeito próprio etc. “A asserção é de que os functionings, os elementos
básicos, necessários para que uma pessoa tenha condições de ingressar como um
cidadão igual no debate democráticosão constitutivos do ‘estado’ de uma pessoa, e
uma avaliação do bem-estar tem de assumir a forma de uma apreciação desses
elementos constituintes” (SEN, 2001a, p. 79).
Compreende-se, assim, capability como o conjunto de condições que
permitem os indivíduos escolherem os vários modos de ser e ter, diante a sociedade
em que vivem, capability então é compreendida como uma espécie de liberdade
substantiva, que permite ao indivíduo realizar combinações alternativas de
functionings e de escolher aquela que for de sua preferência, ou seja, uma liberdade
para se ter estilos de vida diversos (SEN 2001a, 2010).
Nussbaum (2011) destaca que as capabilities internas envolvem traços
de personalidade, capacidades intelectivas ou emocionais, aptidão física e nível de
saúde, assim como o que a pessoa já aprendeu ao longo da sua vida e suas
capacidades de percepção e de mobilidade (NUSSBAUM, 2011). Ou seja, são as
diversas condições próprias da pessoa que lhe permitem, dentro de um quadro
favorável, optar por realizar um determinado functioning. A capability combinada é
compreendida como a totalidade de oportunidades que uma pessoa possui para
escolher e para agir em um determinado contexto social e político. Para Nussbaum
(2011), o conceito de capabilities combinadas é relevante, pois aponta para duas
tarefas de uma sociedade decente, tais sociedades devem não somente favorecer a
produção de capabilities internas pelos seus indivíduos, como também devem
construir condições favoráveis para que as pessoas tenham a oportunidade de realizar
seus functionings de acordo com as suas capabilities.
Tendo em vista que a expansão das liberdades e escolhas, por parte do
sujeito se caracteriza como critério fundamental, para que o indivíduo desenvolva sua
condição de agente, englobando suas diversas relaçoes e perspectivas que integram
a exitencia humana. Para Sen (2000), a condição de agente não apenas amplia suas
capabilities ou contribui com o processo de desenvolvimento social, mas também
auxilia seu desenvolvimento autônomo. Considerando então a autonomia outro
aspecto fundamental do desenvolvimento humano, que contribui com a definição da
identidade individual de uma pessoa, bem como para identidade e importância das
ações do sujeito no conjunto da sociedade, inclusive como influecniador no processo
de mudança, organização e desenvolvimento social.
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Dessa forma, a pessoa, na condição de agente, participa de maneira
autônoma e ativa, contribuindo com a transformação e o equilíbrio das relações
sociais e ambientais, agindo para a melhoria das condições de vida de todos.
Compreende-se que o objetivo da educação humanista, como proposto por Filipack
(2010), é considerar as experiências pessoais e subjetivas do sujeito no processo de
ensino e aprendizagem, de maneirasignificativa, que ocorre quando o aluno percebe
a importância do que se aprendecorrelacionando com seus ideais e propósitos de
crescimento como pessoa. Corroborando com o conceito de capabilities de Nussbaum
(2011), a educação humanista traz elementos inspiradores e concretos, para a
estruturação de uma formação cidadã, melhorando e adequando ferramentas
utilizadas no processo de ensino aprendizagem influencienciando diretamente na
maneira como o aluno vê, entende e se comporta na sociedade.
No paradigma do desenvolvimento humano de Nussbaum (2015), o
importante são as oportunidades, ou “capacidades” que cada um tem em setoreschave que vão da vida, da saúde e da integridade física à liberdade política, à
participação política, e à educação. Se um país quiser favorecer uma democracia
humana e sensível ao povo, dedicada a promover oportunidade de “vida, liberdade e
busca da felicidade” a todos, que competências ele precisará gerar em seus
cidadãos? As seguintes competências parecem decisivas, de acordo com
NUSSBAUM (2015, p.26):
• capacidade de raciocinar adequadamente a respeito de temas políticos
que afetem a nação de examinar, refletir, argumentar e debater, não se
submetendo nem à tradição nem à autoridade;
• capacidade de reconhecer seus concidadãos como pessoas com direitos
iguais, mesmo que sejam diferentes quanto á raça, religião, gênero, e
orientação sexual, olhá-los com respeito, como fins, não apenas como
ferramentas a serem manipuladas em proveito próprio;
• capacidade de se preocupar com a vida dos outros, de compreender o
que as diferentes políticas significam para as oportunidades e
experiências dos diferentes tipos de concidadãos e para as pessoas que
não pertencem a seu próprio país;
• capacidade de conceber cabalmente diversos assuntos complexos que
afetam a história da vida humana em seu desenvolvimento: refletir acerca
da infância, da adolescência, das relações familiares, da doença, da morte
e muito mais, de forma que se caracterize pela compreensão de um amplo
conjunto de história humanas, não apenas pela reunião de informação;
• capacidade de julgar criticamente os líderes políticos, mas com uma
compreensão fundamentada e realista das possibilidades de que eles
dispõem;
• capacidade de pensar no bem da nação como um todo, não somente no
bem de seu próprio grupo local;
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• por sua vez, capacidade de perceber seu próprio país como parte de um
mundo complexo em que diferentes tipos de assuntos exigem uma
discussão transnacional inteligentes para que sejam solucionados.

A educação é compreendida, por Nussbaum (2015), como o processo
pelo qual o indivíduo liberta a mente da alma e, associada às coisas externas, voltase sobre si, tornando-se consciente da realidade e da forma dela, por meio da
capacidade de pensar criticamente, como cidadãos do mundo, capacidade de se
imaginar com empatia, resolver situação difícil em que o outro se encontra. Para
Freire (1997, p. 43) o processo ensino e aprendizagem “é aquele que tem de ser
forjado com ele e não para ele, enquanto homens ou povos, na luta incessante de
recuperação de sua humanidade”. O processo educacional, então, favorece o senso
de responsabilidade pessoale autonomia, considerando os outros como indivíduos
diferentes, fortalecendo as tendências que combatem a estigmatização e a
dominação, legitimando a condição de agente, colocada por Sen (2000), juntamente
com suas potencialidade, garantindo uma organização justa e equilibrada da
sociedade.
Dessa forma, correlaciona-se a Abordagem Humanista de Rogers
(2001), Neil(1968) e Mizukami (1986), com o conceito de Capabilities de Nussbaum
(2015) e Sen (2000), como abordagem percurssora da educação, por meio de
Competências e Habilidades defendidas por Perrenoud (1999), Delors (1998) e
Zabala e Arnau (2010), o qual descreve competências como uma qualidade de
apreciar e resolver um problema, envolvendo a sua capacidade e habilidade como a
aplicação prática de uma determinada competência, para resolver uma situação
complexa. A mudança de posicionamento, dos curriculos, práticas profissionais e da
escola se faz necessária, para preparar o jovem, para lidar com situações de seu
cotidiano e ser capaz de resolver problemas reais. Essa postura demonstra ainda
alinhamento com as tendências educacionais que enfatizam a importância de colocar
o aluno como protagonista, sendo um agente ativo em seu processo de ensino e
aprendizagem.
Para Nussbaum (2015), em um sistema educacional em que o foco seja
“ensinar para prova”, a criatividade e a individualidade, marcas da educação e da
aprendizagem humanista, têm dificuldade de encontrar um espaço para desabrochar.
Quando o teste determina o futuro da escola, é provável que sejam descartadas as
formas de intercâmbio aluno-professor que não se refletem positivamente nele. Por
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toda parte, o currículo tem sido despido de seus elementos humanistas, e a pedagogia
da memorização impõe sua vontade. Mesmo sem perceber, muitas vezes os valores
e as atitudes competitivas são reforçados na escola, como destacar o melhor, premiar
bons resultados, vencer o oponente, entre outras atitudes que demonstram exclusão,
violência simbólica e pouca ou nenhuma solidariedade e espírito de cooperação. Já
os valores como respeito, generosidade, solidariedade, união, amor, cooperação,
bondade, paz, responsabilidade, organização, inclusão e ética, habilidades estas que
fazem parte das competencias socioemocionais, podem ser trabalhados na escola,
através dos jogos e aprendizagem cooperativa. Para Orlick (1989, p. 105), a
cooperação é "uma força unificadora, que agrupa uma variedade de indivíduos com
interesses separados numa unidade coletiva”. Firminiano (2011) defende que a
cooperação praticada através de jogos cooperativos é um meio para que todos
alcancem juntos os mesmos objetivos e uma forma de despertar a coragem para
assumir riscos. A cooperação também promove a auto-estima juntamente com o
desenvolvimento de habilidades interpessoais positivas para a prevenção de
problemas sociais, antes deles se tornarem problemas reais.
Dessa forma, as escolas que trabalham com a proposta de ensinar os
alunos a entender e solucionar os problemas a sua volta, além de formar estudantes
mais preparados para lidar com os desafios da vida, estarão também preparando-os
de forma conceitual, cultural e social. É com base nesses fundamentos e de maneira
estruturante que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) determina as
aprendizagens essenciais para a formação do aluno por meio de competências e
habilidades.

3.1 COMPETÊNCIAS EM EDUCAÇÃO

No presente item, são discutidos os estudos sobre competências
socioemocionais, que são tratadas no contexto escolar brasileiro atual, a serem
desenvolvidas por docentes e por todo o contexto que envolve a formação dos
estudantes. Destacam-se as discussões sobre os Big Five, trazidas por Vale (2009),
por se tratar de uma metodologia já desenvolvida e que apresentou resultados
significativos.
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Atualmente, os profissionais da educação se deparam, em constantes
discussões, sobre como ensinar seus estudantes e, consequentemente, como fazêlos aprender, por meio de competências e habilidades, tendo como principal objetivo
um processo de aprendizagem focado na preparação do aluno para um mundo real e
atual, de maneira menos traumática e mais prazerosa, levando em consideração que
a construção dos saberes não compreende apenas o conteúdo técnico, mas também
a constituição humana como um todo.
Este tipo de formação requer o aprendizado de capacidades para
aprender a aprender, saber gerir informação em um tempo/espaço, cada vez mais
abundante, interpretar, de maneira crítica e responsável partindo dos contextos das
culturas digitais, empregar os saberes adquiridos solucionar problemas, ser autônomo
nas tomadas de decisões, antecipar situações, a fim de identificar os dados de uma
circunstância, buscando soluções que propiciem uma melhor convivência e
aprendizado, respeitando as diferenças e as diversidades.

3.2 CONCEITUANDO COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: alguns enfoques, vários
conceitos

Ao analisar os conceitos de competências, observamos encontros e
distanciamentos entre os estudiosos. Para Perrenoud (1999), competências são
aquisições, aprendizados construídos; e compor uma competência significa aprender
a definir e a buscar os conhecimentos adequados, quanto à habilidade. A palavra
competência vem imbuída do significado de “aptidão do indivíduo ao executar as
atividades propostas de forma exitosa”. Corrobora com o conceito que competência é
a “capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em
conhecimentos, mas sem limitar-se a eles” (1999, p. 7). Ou ainda, a maneira ativa de
enfrentar situações correspondentes, articulando os saberes à consciência de que se
tem juntamente aos recursos cognitivos de que se dispõe com saberes, capacidades,
atitudes, informações e valores, tudo isso de maneira rápida, criativa e conexa
(PERRENOUD, 1999).
Na BNCC (2017, p. 8), competência é definida como “a mobilização de
conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e
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socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida
cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho”. Ao definir essas
competências, a BNCC reconhece que a “educação deve afirmar valores e estimular
ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana,
socialmente justa e, também, voltada para a preservação da natureza” (BRASIL,
2013), mostrando-se também alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações
Unidas (ONU).
Para Zabala e Arnau (2010), competência é a ferramenta necessária,
para que o sujeito resolva situações do seu cotidiano, por toda a vida. Elaborar
competências é uma metodologia

na qual o sujeito necessita correlacionar os

componentes atitudinais, conceituais e procedimentais. Para criar o referido conceito,
Zabala e Arnau (2010) observaram critérios sobre competência e verificaram que,
essa capacidade é usada para encontrar soluções de situações reais e complexas, de
forma eficaz, rápida e criativa. É necessário mobilizar e articular conhecimentos,
valores e atitudes, atingindo a formação completa do sujeito. Observa-se que os
autores fazem relação entre habilidades e atitudes associando-as às competências,
visto que para que o estudante seja capaz de mobilizar e utilizar com êxito suas
competências deve correlacionar saber fazer, ser, conviver e conhecer, pilares dos
estudos de Delors (1998).
Os quatro pilares da Educação de Delors (1998) consideram que a
prática pedagógica deve preocupar-se em desenvolver quatro aprendizagens
fundamentais, que serão para cada indivíduo os pilares do conhecimento: aprender a
conhecer, construir e reconstruir o conhecimento para que não seja efêmero, para que
se mantenha ao longo do tempo e para que valorize a curiosidade, a autonomia e a
atenção permanentemente; aprender a fazer mostra a coragem de executar, de errar
mesmo na busca de acertar, ter iniciativa e intuição, gostar de uma certa dose de
risco, saber comunicar-se e resolver conflitos e ser flexível; aprender a conviver traz
o desafio da convivência que apresenta o respeito a todos viver com os outros, a
compreendê-los, a participar de projetos comuns, a ter prazer no esforço comum de
forma colaborativa; e, finalmente, aprender a ser, deve desenvolver sensibilidade,
sentido ético e estético, responsabilidade pessoal, pensamento autônomo e crítico,
imaginação, criatividade, iniciativa e crescimento integral da pessoa em relação à
inteligência, talvez, seja o mais importante por explicitar o papel do cidadão.
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A conceituação corrobora com a de Perrenoud (1999), ao dizer que
quando o sujeito consegue gerir seus conhecimentos e capacidades, de maneira
intencional para solucionar um problema real, sem ao menos analisar ou planejar,
então coloca em ação suas habilidades. Para Perrenoud (1999), habilidade trata-se
de uma sequência de ações, inferências e pressupostos, que o sujeito aciona para
tomar decisões e solucionar questões reais.
De acordo com Demo (2010) e Morin (2000), aprender a aprender é uma
habilidade/competência que está relacionada com a aprendizagem contínua do
indivíduo, que compete à educação não ser um simples conjunto de disciplinas
dissonantes, mas sim, passar a ser união de saberes necessários, para ensinar a
democracia, a justiça social, a paz, a harmonia e o respeito a todos. A definição
presume uma constituição do sujeito capaz de intervir, em caráter propedêutico, o que
lhe confere a aptidão em estruturar seu conhecimento, capacidade e autonomia, para
inferir em seu meio social e histórico (DEMO, 2004).
Para uma educação baseada nos conceitos de competências e
habilidades, deve-se privilegiar o ensino dos conteúdos conceituais, procedimentais e
atitudinais. Os conteúdos conceituais abrangem opiniões e fatos, ao passo que os
atitudinais fazem referência aos princípios morais e éticos e os procedimentais
referem-se aos métodos, ou seja, o aprender a fazer. Conforme Zabala (1998), o
ensino necessita ser redirecionado com base na formação dos diferentes tipos de
conteúdos, perpassando por todos os aspectos de formação, de maneira equilibrada.
O conteúdo precisa ser ensinado como uma meta a ser alcançada e que não se limita
apenas às capacidades cognitivas, mas também desenvolvendo o sujeito como um
todo, observando as demais capacidades, privilegiando o desenvolviemento das
capabilities, pois sem esse elemento, a concepção da pedagogia das competências
pode ser uma via de mão dupla,evidenciando resultado de influências neoliberais,
além de configurar-se como “novo modismo educacional” e não como instrumento de
libertação como surgeriu Freire (2000, p. 12), “uma educação para a decisão, para a
responsabilidade social e política”, uma educação que visa desenvolver a
emancipação tem por objetivo uma abertura à compreensão das estruturas sociais
como modos da dominação e da violência, relacionando aqui com a Políticas Públicas
educacionais minorar as necessidades básicas de aprendizagem, criando os insumos
necessários para que o aluno alcance a aprendizagem, não apenas como produto, ou
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seja, conhecimento e habilidades necessárias ao mercado de trabalho, mas também
para sua libertação e construção de suas capabilities.
Partindo da análise de documentos essenciais como a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação (LDB), n. 9394/96, os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN), as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e, posteriormente, o Plano
Nacional de Educação (PNE), que são documentos percursores das Políticas Públicas
e definidores de mudanças almejadas para a gestão, o currículo e a docência, são
fundamentados em objetivos análogos como podemos observar no que está disposto
na Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2017) e os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN), dos anos 1990. A BNCC, como os PCN, ancora-se em
competências gerais que perpassam os componentes curriculares ao longo da
educação básica (BRASIL, 2017), com ênfase na "construção de conhecimentos e
habilidades e na formação de atitudes e valores" (BRASIL, 2017, p. 18).
Diante das concepções, na presente investigação, considera-se
competência a mobilização de saberes, para resolver ou argumentar sobre
determinado assunto, permeando as diferentes áreas, enquanto habilidade está
relacionada ao modo em que o individuo utiliza e correlaciona os saberes, em
conformidade as suas experiências, perspicácia e agilidade.

3.3 COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS

A sociedade sempre foi composta por diferentes interesses e conflitos,
transitando por profundas e aceleradas mudanças sociais e em suas relações com o
conhecimento e entre as pessoas. Assim, o modo como uma sociedade se desenvolve
está ancorado em questões econômicas, na formação cultural, nos objetivos
presentes e futuros, nas condições de vida, para a população, no funcionamento das
instituições e na disponibilidade dos recursos naturais e ambientais, assim como dos
critérios para a sua utilização, preservação ou reposição.
Por sua vez, ao que parece (melhor relativizar, porque você não fez
pesquisas para afirmar isso), as instituições de ensino não acompanham oritmo
frenético de transformações. No Brasil e no mundo, buscam-se alternativas, para
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preparar as crianças e jovens para um futuro incerto, que se abre à nossa frente,
fazendo-se necessário repensar as formas de ensinar e aprender.
De acordo com Santos e Primi (2014), pesquisas realizadas nas últimas
décadas revelam que o desenvolvimento de competências e habilidades consideradas
habilidades não cognitivas é tão importante quanto as habilidades cognitivas, para a
obtenção de bons resultados em diversas esferas do bem-estar individual e coletivo,
associando ao desenvolvimento social e econômico, trazendo assim a relevância da
escolarização, para a construção do indivíduo e de toda sua comunidade.
A instituição escolar se mostra como um espaço privilegiado não
somente quanto à manutenção do desenvolvimento cognitivo do indivíduo, mas
também no desenvolvimento de seres pensantes, criativos, construtores de
conhecimento, que saibam se relacionar consigo mesmos e com os outros,
comprometidos na construção de um mundo melhor, promovendo o desenvolvimento
integral do aluno. Santos e Primi (2014, p. 27) afirmam ainda que “o conjunto de
características socioemocionais contribui aproximadamente tanto quanto as
cognitivas na determinação do êxito escolar”. Conforme Führ (2019), os “contextos
educacionais para o século XXI devem contemplar ambientes que possibilitem e
estimulem a autonomia, a criatividade, a solidariedade, a investigação em forma de
pesquisa, inovação, interação e a cultura maker e coworking”. Nessa perspectiva, a
educação formal compreende a formação do sujeito para vida, ou seja, de forma
integral, não apenas privilegiando competências cognitivas, mas também as
competências e as habilidades que permitam, ao indivíduo, lidar com as próprias
emoções, equacionar as situações e tomar decisões que acarretem em ações
construtivas.
A escola, então, transforma-se num espaço de formação dessas
diferentes competências, essa transformação “não é uma opção: é uma consequência
inevitável do ‘efeito dominó’ em que estamos inseridos” (ABED, 2014, p. 7). Não se
podem omitir os conteúdos que compõem as matrizes curriculares das disciplinas
escolares (que são muito importantes), mas de resgatar os demais aspectos do
humano, reintegrando-o em suas múltiplas facetas constitutivas.
Para Fernàndez (1990), a formação ideal do indivíduo perpassa as
esferas do desenvolvimento emocional (Psicanálise) e o desenvolvimento cognitivo
(epistemologia genética), referindo-se à compreensão do processo ensinoaprendizagem, tanto do prisma do estudante, do professor e do objeto de
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conhecimento. A concepção assevera diferentes autores que buscam explicar os
processos de ensino, aprendizagem e desenvolvimento humano acontecem, como
Piaget (1970) que traz referências teóricas sobre o desenvolvimento cognitivo e suas
inferências para estruturação do currículo escolar; Vygotsky (1994) debruça-se sobre
a compreensão da influência da mediação da cultura e das interações sociais nos
sujeitos da aprendizagem; Wallon (2008) dá a contribuição do desenvolvimento
humano nas instâncias biológica, psíquica e social, uma vez que o autor propõe um
modelo de desenvolvimento que integra as dimensões do ato motor, da afetividade e
da inteligência humana; e Winnicott (1980) contribui para o entendimento do papel
das figuras parentais na constituição emocional dos sujeitos.
Corroborando com essa ideia de formação, o Instituto Airton Senna (IAS,
2011) traz que o sucesso na aprendizagem não acontece apenas pelo
desenvolvimento da cognição, mas também pela inferência de atributos pessoais, que
são por muitas vezes esquecidos tanto pela prática pedagógica quanto pelas políticas
educacionais. Habilidades como persistência e disciplina, capacidade de atenção e
concentração, capacidade de adiar recompensas, autoestima, sociabilidade, dentre
outros, são por muitas vezes esquecidas ou consideradas

como competências

comportamentais, relacionais, emocionais, atitudinais, socioafetivas, nas quais não se
percebe a relação com as competências cognitivas.
Nos estudos de Gardner (1997), sobre as Inteligências Múltiplas, a
cognição humana é composta por diversas e independentes facetas entre as quais há
uma relação de interdependência entre duas ou mais delas, argumentando que a
inteligência está vinculada à capacidade de resolução de problemas, uma vez que o
indivíduo pode receber e modificar a informação, a partir do nível de compreensão de
si e dos outros. Assim, passou-se a reconhecer e valorizar as emoções, uma vez que
podem aumentar a eficácia nas decisões e nos comportamentos (BRANCO, 2004).
Dessa forma, a definição de Inteligência Emocional passa a ser vista como a maneira
de vincular a emoção à inteligência, almejando o encontro de soluções para
problemas Flores & Tovar (2005); Mayer & Salovey (1997); unificando o entendimento
das emoções e das funções cognitivas, contrariando a teoria que propõe a separação
entre razão e emoção, podendo ser apreendido, possibilitando a regulação emocional,
a inibição dos impulsos, a motivação e a persistência frente a frustrações, além do
desenvolvimento da empatia e da esperança Rego & Fernandes (2005); Goleman
(1995).
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Para Mayer e Salovey (1997), Inteligencia Emocional, associada a
habilidades cognitivas reúne quatro habilidades diferentes: percepção de emoção
(capacidade de perceber as emoções em si mesmo e nos outros), facilitação
emocional (capacidade das emoções para ajudar a sinalizar mudanças ambientais
importantes e de humor, ajudando indivíduos a ver uma situação de várias maneiras
diferentes e auxiliar diferentes tipos de raciocínio), compreensão de emoções
(conhecimento de emoções e do vocabulário emocional e como eles se combinam
para criar outras emoções) e gerenciamento de emoções (capacidade de gerenciar
suas próprias emoções e das pessoas ao seu redor).
Acreditando que função da escola vai muito além da transmissão do
conhecimento, e na urgência de fortalecer as variadas competências nas nossas
crianças e jovens, que possibilitem construir uma vida produtiva e feliz, em uma
sociedade marcada pela velocidade das mudanças, diante de situações difíceis, as
habilidades socioemocionais são imprescindíveis para

o estudantes do século

XXI.Partir das Competências do século XXI definidas por Delors (1998), engloba, por
um lado, as competências que já tiveram seu impacto positivo comprovado pela
evidência científica e que, portanto, não podem ser negligenciadas pelos sistemas de
ensino e formuladores de políticas públicas, mas não deixa de considerar, por outro,
as habilidades que ainda não foram estudadas e que podem se revelar importantes,
compreendidas aqui como as habilidades socioemocionais.
Deste modo, a educação escolar surge como uma estratégia, para
ajudar as crianças e jovens a desenvolverem, de forma estruturada e significativa suas
competências sociais e emocionais. Para Bar-On (2006) e Vale (2009), o conceito de
inteligência socioemocional é dividido em cinco áreas macfro competencias que
interagem uns com os outros: intrapessoais (consciência emocional, assertividade,
independência,

autoestima

e

autorrealização);

interpessoais

(empatia,

responsabilidade social e relações interpessoais); gerenciamento do estresse
(tolerância ao estresse e controle de impulsos); adaptabilidade (flexibilidade e
resolução de problemas) e humor geral (felicidade e otimismo).Corroborando com as
competências emocionais destacadas na BNCC (2017), em suas competências
essencias, que traz como macro divisão, as competências de 1 a 5 (competências
cognitivas) e de 6 a 10 (competências socioemocionais), tais como 6- Trabalho e
projeto de vida; 7- Argumentação; 8- Autoconhecimento e autocuidado, 9- Empatia e
10- Cooperação, Responsabilidade e Cidadania. Assim a IE acaba sendo assoiada
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ao conceito de habilidades sociais, compreendidas como um conjunto de repertório
comportamental adequado a diferentes situações e contextos que contribuirão para o
desempenho socioemocional (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2007).
Um dos critérios adotados para a seleção de competências
socioemocionais relevantes é o modelo de personalidade dos cinco grandes fatores
(CGF), um sistema de classificação da personalidade que mede em cada pessoa o
seu grau de extroversão, amabilidade, conscientização ou conscienciosidade,
estabilidade emocional e abertura a novas experiências (SANTOS; PRIMI, 2014;
OCDE, 2015).
Para Bisquerra (2000), Goleman (1998) e Vale (2009), após a análise de
alguns programas dedicados à educação socioemocional, as competências
socioemocionais foram agrupadas em cinco categorias, as chamadas Big Five:
1. Autoconsciência emocional: adquirir um melhor conhecimento das próprias
emoções, reconhecer as diferenças entre sentimentos e ações e
compreender as causas dos sentimentos;
2. Gestão das emoções: desenvolver habilidades para controlar as próprias
emoções, prevenir os efeitos prejudiciais das emoções negativas (por
exemplo, melhorar a capacidade para expressar verbalmente a ira sem
lutar), desenvolver habilidades de resistência à frustração, desenvolver
habilidades para gerar emoções positivas;
3. Controlar produtivamente as emoções: desenvolver habilidades de
automotivação, maior capacidade de concentração nas tarefas e maiores
responsabilidades, desenvolver a capacidade de saber esperar por
recompensas em longo prazo em detrimento de recompensas imediatas;
4. Empatia: desenvolver a capacidade de aceitar a perspectiva do outro,
desenvolver sentimentos de empatia e sensibilidade com os outros, e
desenvolver a capacidade de escuta;
5. Gerir relacionamentos: desenvolver competências para resolver conflitos e
negociar acordos, desenvolver a capacidade de cooperação, de partilha e
de ajuda (VALE, 2009, p. 131).

De acordo com Abed (2014, p. 114), a ideia da pesquisa, utilizando a
concepção dos Big Five, faz parte de uma análise fatorial realizada sobre respostas
de amplos questionários, com perguntas diversificadas sobre comportamentos
representativos de todas as características de personalidade que um indivíduo poderia
ter. Quando aplicados a pessoas de diferentes culturas e em diferentes momentos no
tempo, questionários demonstraram ter a mesma estrutura fatorial latente, dando
origem à hipótese de que os traços de personalidade dos seres humanos se
agrupariam efetivamente em torno de cinco grandes domínios.
Se analisarmos os elementos da concepção Big Five, observa-se sua
influência direta no processo ensino e aprendizagem, por meio de competências que
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devem ser ensinadas, aprendidas e praticadas. Na presente pesquisa, os elementos
da concepção Big Five são empregados, porque correlaciona intimamente com as
chamadas soft skills, compreendidas como competências sociais, emocionais e
mentais ligadas à personalidade de cada um,de acordo com Lee (2013). Para o IAS
(2011, p. 15), “diversas dessas soft skills tiveram suas relações com o aprendizado
empiricamente investigadas por psicólogos, economistas e cientistas sociais.” A
origem dos Cinco Grandes Fatores ou os Big Five, iniciou a partir de um grande
conjunto de pesquisas na área da personalidade, advindo e teorias fatorias e teorias
detraço de personalidade, Goldenberg (1992), evidencia que todos os traços de
personalidade poderiam ser reduzidos a cinco grandes dimensões, de maneira que
cada dimensão é composta de uma variedade de traços específicos. Corroborando
com esta abordagem, Mc Crae e Costa (1992), elaboraram a Teoria dos Cinco
Grandes Fatores, advinda da análise dos termos de linguagem que as pessoas
normalmente utilizavam em suas culturas particulares para descrever a si próprios e
os outros (JOHN E SRIVASTAVA, 1999; LIMA E SIMÔES, 2000).
Os elementos do Big Five são considerados construtos potenciais
obtidos por análise fatorial realizada a partir de respostas de quationários amplos com
diversas perguntas abrangendo comportamentos representativos de todas as
características de personalidade que um indivíduo poderia ter. Estes questionários
quando aplicados a pessoas de diferentes culturas e em diferentes momentos do
tempo, demonstraram ter a mesma estrutura fatorial latente, de acordo com IAS (2011,
p. 16),esses fatores dá “origem à hipótese de que os traços de personalidade dos
seres humanos se agrupam efetivamente em torno de cinco grandes domínios.”
Considerando os elementos da concepção Big Five são empregados nas Soft Skills e
a correlação que as Big Fives faz com as teorias fatorias e teorias de traço de
personalidade, optou-se então utilizar os elementos Big Five para compor o
questionário da pesquisa. Tendo em vista que as categorias relacionadas às
competências socioemocionais trazidas na BNCC somente tangenciam as questões
socioemocionais. Por isso, foram escolhidas as Big Fives, que são o resultado de
múltiplas pesquisas e especificam as questões socioemocionais, conforme conceitos
teóricos já descrito anteriormente.
Evidenciando os elementos específicos da Big Five, temos então, que a
autoconsciência emocional se dá, por meio da abertura de novas experiências que
promovam, nos estudantes, a busca estética cultural e intelectual.
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Em relação à gestão das emoções, primeiramente, o indivíduo deve ter
consciência do que sente, controlando produtivamente as emoções, de modo a inserir,
na própria vida, a organização e a responsabilidade, o que proporcionará o
aprendizado da autonomia e da disciplina, elementos considerados significativos na
proteção do estudante contra criminalidade.
Já a empatia ou amabilidade desenvolve, no estudante, ações
cooperativas, sabendo trabalhar em conjunto, de forma tolerante, apreciando as
diferenças entre as pessoas. Esta dimensão age como um escudo e protege contra o
bullying, por exemplo.
E, por fim, a estabilidade emocional ou a ação de gerir emoções auxilia
no processo de interação entre os alunos e com o mundo externo, como por exemplo,
a extroversão e introversão. Além disso, pessoas com altos níveis de extroversão são
amigáveis, sociáveis e entusiasmadas. Logo, quanto mais a dimensão é desenvolvida,
maior é a capacidade da criança ou do jovem fazer amizades, desenvolvendo a
autoconfiança, resiliência e autocontrole.
Tendo em vista a efetividade dos estudos realizados para apresentar os
Big Five, na presente investigação, são considerados para a elaboração das questões
das coletas de dados, junto aos diferentes atores.
Ainda

se

aponta

a

relevância

de

trabalhar

as

habilidades

socioemocionais no ambiente escolar, num aprendizado, no qual se busca impactar o
bem-estar do estudante ao longo de toda a sua vida.
Um cenário que permite desenvolver

as habilidades influencia até

mesmo na forma com que o estudante aprende determinadas disciplinas na escola.
De acordo com Abed (2014), o desenvolvimento de habilidades socioemocionais está
relacionado com o desenvolvimento das atividades matemáticas, no que diz respeito
à motivação, estratégia de aprendizagem, resolução colaborativa de problemas,
raciocínio lógico (análise, síntese e inferência) e ao raciocínio lógico quantitativo
(numérico, geométrico e gráfico), os resultados demonstraram uma significante
relação entre ansiedade e o desempenho nas avaliações de Matemática: os
estudantes que demonstraram maior nível de ansiedade tiveram um rendimento
menor, observou-se também uma relação positiva entre a resolução colaborativa de
problemas e o desempenho em Matemática. Bem como a habilidade nas diferentes
formas de comunicação, não basta apenas ler, escrever, utilizar tecnologias ou
diferentes símbolos para se comunicar, mas desenvolver habilidades que permitem o
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estudante localizar a informação necessária, avaliar, de forma crítica, a informação,
analisar, organizar e comunicar a informação, conhecimento para utilizar as
informações necessárias nas resoluções de problemas, e principalmente saber usar
de forma ética e legal. Assim, não basta apenas decodificar uma mensagem, e sim
saber usá-la e comunicá-la, de maneira competente, qualificando-se para o debate e
aprendendo a ouvir e respeitar as opiniões que se difere da sua.
Entretanto, é preciso apontar que “o trabalho pedagógico com vistas ao
desenvolvimento socioemocional não deve ser considerado como ‘mais uma tarefa do
professor’, mas sim como um caminho para melhorar as relações interpessoais na
sala de aula e construir um clima favorável à aprendizagem” (ABED, 2014, p. 122).
Existe uma preocupação em não sobrecarregar escolas e professores,
entretanto, o ambiente escolar deve ser um espaço que possibilita o aprendizado.
Isso não significa que a família, a sociedade, as políticas públicas devem ser isentas
dessa discussão. É preciso fortalecer toda a sociedade, para que cada elo possa
cumprir o seu papel e colaborar com os demais em suas funções. É preciso levar os
professores a refletirem sobre os paradigmas que sustentam as suas práticas, e
instrumentalizá-los, por meio de programas de formação consistentes, tanto do ponto
de vista teórico como prático, para que eles possam de fato ser os agentes de
mudança na educação. Tendo em vista a evolução dos tempos e as implementações
de novas exigencias das instiuições de ensino nota-se a necessidade de os
professores desenvolveram novas habilidades, porém empatia e boa comunicação,
ou habilidade pedagógica, parecem permanecer como habilidades essenciais de um
bom profissional da educação.
Para Nóvoa (2009), existem cinco disposições que são essenciais à
definição dos professores nos dias atuais, sendo: o conhecimento, a cultura
profissional, a habilidade pedagógica, o trabalho em equipe e o compromisso social.
Dessa forma, há a necessidade da formação dos professores estar mais próxima da
realidade escolar e dos problemas encontrados na prática, de maneira a ser
constituída dentro da profissão.
É preciso repensar o papel não só dos professores, mas da escola e da
família nesse elo importante de formação, a iminente participação dos professores nos
discursos públicos e formulação de currículos, a necessidade de colaboração entre as
escolas e as sociedades, a obrigatoriedade do ensino o processo de ensino e
aprendizagem, na presente perspectiva, precisa ser colaborativo e solidário, no qual
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todos os agentes se unam num espaço de relações socioculturais, em função de
objetivos e valores que proporcionem, ao estudante, um desempenho capaz de refletir
e pensar criticamente, o que implica criar um ambiente de aprendizado, no qual os
conteúdos específicos das

disciplinas colaborem com a criação de posturas

favoráveis à autocritica e a independência intelectual.
Corroborando com a importância de se trabalhar as competências
socioemocionais na escola, Nussbaum (2015, p. 45) destaca que as escolas podem
e devem desenvolver estratégias, para criar cidadãos para uma sociedade saudável
e para que isso se efetive sugere que:
• desenvolva a capacidades dos alunos de ver o mundo do ponto de vista
dos outros;
• ensine posturas em relação à fragilidade e à impotência humanas,
mostrando não ser algo vergonhoso e que precisar dos outros não
significa ser fraco, trabalhos cooperativos e de reciprocidade;
• desenvolva a capacidade de se preocupar com os outros, tanto com os
que estão próximos como os que estão distantes;
• combata as tendências de evitar os diversos tipos de minoria,
manifestando asco e considerando-os inferiores e contaminantes;
• ensine coisas reais e verdadeiras a respeito de outros grupos (minorias),
de modo a conter os estereótipos e o nojo que, muitas vezes, os
acompanha;
• promova o sentimento de responsabilidade, tratando cada criança como
um agente responsável;
• promova ativamente o raciocínio crítico, a competência e a coragem que
ele exige para manifestar uma opinião discordante.

Embora reconheçamos a necessidade da democracia, autonomia e da
liberdade, nossas escolas ainda estão baseadas em um currículo voltado para
conteúdos técnicos, destinados, muitas vezes, para o mercado, o que amplia as
deficiências, e aumenta as desigualdades, nas questões humanas e sociais. Daí a
relevância de insistir nas humanidades e das artes, criar um mundo no qual vale a
pena viver, pessoas que são capazes de enxergar os outros seres humanos como
pessoas completas, com opiniões e sentimentos próprios que merecem respeito e
compreensão, numa educação de oportunidades iguais na qual valorize as
capacidades de cada um.
Enfim, neste estudo, o conceito de competência socioemocional se
estende da escola, dos professores e da comunidade para o estudante, no sentido de
oferecer

uma

formação

humana,

em

que

o

indivíduo

pense

sobre

o

autoconhecimento, entretanto, envolvido por uma coletividade, e em um contexto em
que todos se envolvam em vivências que propiciem a equidade, a igualdade e o
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respeito às diversidades e aos direitos humanos. Trata-se de colocar a
interpessoalidade em um patamar de respeito e consideração, para garantir a
convivência sinérgica do indivíduo consigo mesmo e com o grupo.
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4 PESQUISA DE CAMPO

A pesquisa de campo foi realizada como forma de compreender e
aprofundar a discussão sobre o desenvolvimento socioemocional, complementando
as informações obtidas na revisão bibliográfica e documental. Para tanto, foram
entrevistados profissionais da educação, com o objetivo de discutir e esclarecer
aspectos relacionados com a literatura e identificar novos fatos que complementam o
estudo.
Com o objetivo de levantar e observar as vozes dos gestores e
professores sobre as competências socioemocionais, desenvolvidas no contexto
escolar, tanto aquelas que já são praticadas, como outras que podem ser sugeridas,
o caminho aqui escolhido, é a pesquisa qualitativa que, para Chizzotti (2018, p. 92), é
“[...]importante no estudo das relações sociais”, para os investigadores observarem e
analisarem características culturais em tempos e espaços distintos, tem como ponto
de partida a escola pública e sua pluralidade social.
Tomou-se como ponto de partida as construções humanas significativas,
permeadas pelas estruturas sociais e suas transformações, adotando a metodologia
qualitativa como “o conhecimento que não se reduz a um rol de dados isolados,
conectados por uma teoria explicativa; o sujeito observador é parte integrante do
processo de conhecimento e interpreta os fenômenos atribuindo-lhes um significado”,
conforme Chizzotti (1998, p. 83), permitindo “uma relação dinâmica entre o mundo
real e o sujeito”, incorporando a questão do significado e da intencionalidade como
inerentes ao processo de desenvolvimento humano.
Considerando que a educação é o mecanismo de transmissão da cultura
social em seu sentido lato, e que a escola procura responder às necessidades sociais
de transmitir cultura, de socializar o indivíduo para, como elemento de parte inteira,
ser capaz de desempenhar um papel de transformação histórico, social e cultural, fazse necessário olhar para esse espaço como meio de transformação e reflexão sobre
a experiência individual e coletiva do sujeito. Tratando de atingir a coletividade com
esse pensamento de disponibilizar essa transformação e desenvolvimento. Por isso,
é primordial compreendermos a realidade das políticas públicas educacionais,
destinadas a estudantes de educação básica, em especial aqui, especificamente
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analisou-se a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como objeto de estudo,
assim como a constituição das relações de ensino e aprendizagem, por meio das
competências e habilidades que são traçadas para o desempenho discente.
Inicialmente, foram utilizados procedimentos da pesquisa bibliográfica e
documental, em que são apontados estudos e teorias de artigos, textos clássicos,
assim como relacionados e apontados documentos, na reunião de políticas públicas.
Para Fonseca (2002), a pesquisa bibliográfica é feita, a partir do levantamento de
referências teóricas já analisadas, e publicadas, por meios escritos e eletrônicos,
como livros e artigos científicos. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma
pesquisa bibliográfica, que permite, ao pesquisador, conhecer o que já se estudou
sobre o assunto. Quanto à pesquisa documental, foram analisadas as disposições de
elementos necessários, para formação discente, diante das novas mudanças sociais,
tornando-se indispensável olhar para o conjunto de documentos como a Constituição
Federal, Lei de Diretrizes e Bases, Plano Nacional de Educação e a Lei de Diretrizes
e Bases, de forma analítica, com o objetivo de mapear as políticas públicas destinadas
ao tratamento das competências e das habilidades necessárias, para aprender e para
ensinar, destacando novas posturas docentes e discentes; analisando quais políticas
públicas contemplam e organizam o ensino e a aprendizagem com base nos preceitos
socioemocionais, exigidos na base curricular, especificamente na BNCC.
Para melhor compreensão e análise dessas novas formas de ensinar e
aprender,

observou-se

a

importância

da

pesquisa-ação,

como

concepção

metodológica, que seria a melhor forma de apreender a realidade, pensá-la na fluidez
de seu processo e, principalmente, possibilitar o envolvimento ativo dos principais
atores dessa realidade – os professores e gestores escolares. A pesquisa-ação é um
instrumento para compreender a prática, tendo um caráter reflexivo, sistemático,
controlado e crítico, orientada para a resolução de problemas situacionais e
específicos, “[...] é possível estudar dinamicamente os problemas, decisões, ações,
negociações, conflitos e tomadas de consciência que ocorrem entre os agentes
durante o processo de transformação da situação” (THIOLLENT, 1986, p. 19).
Na presente investigação, a pesquisa-ação teve um uso diferenciado. A
ação foi feita por meio do uso de um roteiro de entrevista – semiestruturado, em que
as cinco questões são concepções sobre competências socioemocionais. Cada
questão foi produzida com um conceito, para que o participante refletisse sobre ele e
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aprendessem, e em seguida respondessem sobre uma aplicação atual do conceito e
depois sobre uma aplicação futura.
O roteiro teve o objetivo de educar, politizar o participante sobre os
conceitos de competências socioemocionais e verificar qual o sentido real que eles
têm nas práticas pedagógicas cotidianas.
Foi realizada uma entrevista composta por dois gestores e dois
professores de cada nível de ensino (Educação Infantil, fundamental I, fundamental II
e ensino médio) de cada nível de ensino da educação básica. Na realização da
pesquisa, é aplicada a técnica da entrevista, pois,
o pesquisador, nas interações verbais e não verbais, e na compreensão do
contexto das ações do informante, vai recolhendo os dados que o conduzem à
progressiva elucidação do problema, à formulação e à confirmação de suas
hipóteses (CHIZOTTI, 2006, p. 93).

Por se tratar de abordagem qualitativa, não houve necessidade de
amostra, com número sistemático de participantes. Nesse sentido, os participantes
foram selecionados, de acordo com dois segmentos: gestores e professores e, ainda,
por nível de ensino (educação infantil, fundamental – anos iniciais, fundamental – anos
finais – e ensino médio), para termos uma representatividade de atividade social e
uma representatividade de docentes em educação pública e privada. As
características de cada participante são apresentadas a seguir.
Para as entrevistas, foram propostas as semiestruturadas, pois por meio
desta
[...] o pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores sociais.
Ela não significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se
insere como meio de coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto
sujeitos-objeto da pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que
está sendo focalizada. (CRUZ NETO, 1994, p. 57).

A entrevista foi composta de cinco itens, fundamentados, nos elementos
essenciais da teoria Big Five de Vale (2009), para tratar das competências
socioemocionais na escola, conforme justificado anteriormente. Assim, os cinco itens
foram apresentados, aos participantes, um a um, solicitando comentários sobre a
compreensão e as práticas realizadas para contemplá-los. Chizzotti (2018) destaca a
importância da entrevista semiestruturada, como forma de esclarecimento de
questões, a partir do discurso livre e orientado por perguntas-chave.

69

A entrevista é uma das principais técnicas de coletas de dados, Marconi
e Lakatos (2003) definem entrevista como conversa realizada, de forma amistosa pelo
pesquisador, junto ao entrevistado, seguindo um método, para se obter informações
sobre determinado assunto. Considerada uma técnica muito eficiente, na obtenção de
dados, devido à sua maior abrangência, possibilidade de classificação e quantificação
de dados, não restringe os aspectos culturais do entrevistado, oferecendo maior
flexibilidade para que o entrevistador capte outros tipos de comunicação não verbal.
Entretanto, o entrevistador deve estar atento a algumas desvantagens que devem ser
levadas em consideração como a falta de motivação e de compreensão do
entrevistado, a apresentação de respostas falsas, a incapacidade ou, mesmo, a
inabilidade de responder às perguntas. Para que isso seja minimizado, foi empregado
um roteiro educativo, com perguntas abertas, apoiadas no quadro teórico de Vale
(2009), seguidas de questões subsidiadas nos objetivos, nas hipóteses da pesquisa,
sobre competência socioemocional.
O roteiro de entrevista educativa é um instrumento que irá conduzir o
participante a observar sua prática, fazendo a correlação com a teoria, analisando se
os participantes a conhecem, aplica e reflete sobre a construção do ensino e
aprendizagem, por meio das competências e habilidades, proporcionando aos
participantes da pesquisa a ampliação do nível de consciência quanto à situação
problemática detectada, e também ampliando o conhecimento científico acerca de
questões relacionadas ao lócus da pesquisa; (THIOLLENT, 1986, p. 8). Compreendese, então, que a pesquisa-ação não é constituída apenas de ação e/ou participação
ativa de seus membros, mas que a produção de conhecimentos, também é necessária
e enriquecedora, pois contribui para a discussão, reflexão e o caminhar do debate a
respeito das questões que estão implicadas na situação em análise. O roteiro da
entrevista encontra-se no Apêndice A.
As dez entrevistas foram realizadas pela pesquisadora, por meio de
vídeo chamadas pela plataforma Zoom, devido ao período de pandemia na qual
passamos. Obtivemos, dessa forma, duas entrevistas com professores da Educação
Infantil, dois professores do Ensino Fundamental anos iniciais, dois professores
Fundamental anos finais, dois professores do Ensino Médio e dois diretores.
Após coletar os dados, foram organizados e categorizados, de modo a
permitir uma análise mais sistemática, por meio da análise de conteúdo.
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Dessa forma, buscou-se averiguar o ponto de vista dos docentes e
gestores escolares, a partir das respostas das entrevistas. Para tanto, os dados foram
agrupados em categorias, para focalizar temas, padrões e conceitos, de modo a
dialogar com as hipóteses iniciais. Os procedimentos facilitaram a elaboração das
ideias conclusivas acerca dos resultados da pesquisa, servindo de fundamentação,
para a escrita de um plano de atuação docente, com elementos para maximizar o
processo de ensino, por meio de construção de competências socioemocionais.
Ao descrever detalhadamente, citações diretas das experiências
expressas pelos pesquisados, documentos ou registros, de entrevistas e interações
entre indivíduos, utilizaremos como metodologia a análise de conteúdo, baseada nas
expressões escritas e orais. Para Bardin (2011, p. 42), a análise de conteúdo se traduz
em:
Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas
mensagens.

É importante acrescentar que a análise de conteúdo foi usada para
construir índices e, focando na fonte ou emissor da mensagem, como é o caso nesta
pesquisa, o texto é tido como uma forma de expressão. Neste caso, o corpus de texto
é a representação e a expressão de uma comunidade que escreve, e o resultado da
análise de conteúdo é a variável dependente, a coisa a ser explicada. O córpus do
texto pode conter traços do conflito e do argumento e a análise de conteúdo,
permitindo construir indicadores, valores, atitudes, opiniões, preceitos e estereótipos,
comparando entre seus diversos atores. Especificamente, por estes motivos, escolhi
a análise de conteúdo como suporte para a interpretação dos dados.
Para realizar a análise de conteúdo, foram percorridas cinco etapas
distintas. Primeiramente, desenvolvi um levantamento bibliográfico e documental,
tentando identificar a presença de competências e habilidades nos documentos
oficiais que estruturam e organizam a educação no Brasil.
A partir daí, passei para a segunda etapa, quando estabeleci
contato com profissionais da educação dos diferentes níveis da educação
básica das redes particular e pública, observando as diferentes realidades, nas quais
a população está inserida.
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Na terceira etapa, foram realizadas entrevistas com professores e
gestores inseridos neste contexto.
Na quarta etapa, foram transcritas, sistematicamente, as entrevistas, de
modo a preparar as evidências para a próxima e última etapa em que
desenvolveremos a interpretação dos dados.
Após realizar as entrevistas, antes de transcrevê-las, as entrevistas
foram ouvidas por algumas vezes, com o intuito de conhecê-las intimamente durante
a transcrição, uma vez que é necessário um engajamento profundo com o material
para produzir uma boa transcrição (GIL, 2002). Este movimento permitiu perceber
certas nuances que, no decorrer da conversa, possa ter passado despercebido como,
por exemplo, a preferência por determinadas expressões por parte de cada
entrevistado. Conforme Gil (2002), a linguagem não é um meio neutro de refletir ou
descrever o mundo, já que o discurso tem importância central na construção da vida
social. Esgotando a fase da exploração do material, foram realizadas as transcrições
das entrevistas e a codificação e classificação das amostras.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS

Para aplicar as entrevistas, foram selecionados 8 (oito) professores e 2
(dois) diretores, oriundos de instituições públicas e privadas, que atendem alunos dos
diferentes níveis de ensino da educação básica.
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Quadro 1 – Perfil dos professores participantes da pesquisa
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

Idade
Sexo
Nível de
ensino

33
F
Ed. Infantil

43
F
Ed. Infantil

Pedagogia

32
F
Ensino
Fundamental
II
Licenciatura
em
Matemática

37
F
Ensino
Fundamental
II
CEFAM
(magistério)
Letras/
Literatura e
Pedagogia

54
F
Ensino
Médio

Pedagogia/
Serviço
Social

9 anos

26 anos

11 anos

11 anos

17 anos

Licenciatura
em
Matemática
e
Engenharia
Civil
11 anos

Licenciatura
em História
e Geografia

Tempo de
atuação
Rede de
ensino

44
F
Ensino
Fundamental
I
Pedagogia
Pós
graduação
em
Educação
Infantil
20

32
F
Ensino
Médio

Formação

32
F
Ensino
Fundamental
I
Pedagogia

Privada

Pública

Pública

Privada

Pública

Privada

Pública

Privada

29 anos

Fonte: elaborado pela pesquisadora.
Quadro 2 – Perfil dos diretores participantes da pesquisa
Idade
Sexo
Formação

Tempo de
atuação
Rede de
Ensino

D1
51
Feminino
Letras/ inglês, pedagogia,
psicopedagogia, Pós em gestão
escolar
28 anos

D2
38
Feminino
Matemática
Pedagogia, pós graduação em Matemática

Pública

Pública

20 anos

Fonte: elaborado pela pesquisadora.

Considerando a pluralidade das instituições de ensino e a experiência
no magistério, as entrevistas foram realizadas, por meio da plataforma Zoom,
individuais, com duração média de média de 35 minutos cada. Foi aplicado o roteiro
educativo, contendo cinco questões com o conceito inicia dos elementos da Teoria
Big Five, de acordo com Vale (2009).

4.2 ANÁLISE DOS DADOS

A pesquisa qualitativa é uma grande aliada da educação, e por meio da
análise de conteúdo, que possibilita tanto a liberdade de expressão das pessoas
envolvidas como também um eficiente método de análise e comparação dos discursos
obtidos. Por isso, lancei mão da técnica de análise de conteúdo, utilizando como
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corpus principal, entrevistas abertas semiestruturadas que oferecem a possibilidade
de comparações sistemáticas das falas dos entrevistados. No qual Bardin (2011, p.
15) define como, “técnica utilizada para fazer inferências através da identificação
objetiva e sistemática de características específicas da mensagem podendo-se
apresentar os resultados através de indicadores quantitativos e qualitativos.”
O método de Bardin (2011) indica que a utilização da análise de
conteúdo prevê três fases fundamentais, a I: pré-análise, II: exploração do material e
III: tratamento dos resultados - a inferência e a interpretação. Na fase inicial, préanálise, o material é organizado, compondo o córpus da pesquisa. Escolhem-se os
documentos, formulam-se hipóteses e elaboram-se indicadores que norteiem a
interpretação final, porém é fundamental observar algumas regras: (i) exaustividade,
sugere-se esgotar todo o assunto sem omissão de nenhuma parte; (ii)
representatividade, preocupa-se com amostras que representem o universo; (iii)
homogeneidade, nesse caso, os dados devem referir-se ao mesmo tema, serem
coletados por meio de técnicas iguais e indivíduos semelhantes; (iv) pertinência, é
necessário que os documentos sejam adaptados aos objetivos da pesquisa; e (v)
exclusividade, um elemento não deve ser classificado em mais de uma categoria. O
contato inicial com os documentos, a chamada “leitura flutuante” é a fase em que são
elaborados as hipóteses e os objetivos da pesquisa. De acordo com Bardin (2011),
hipóteses são explicações antecipadas do fenômeno observado, em outras palavras,
afirmações iniciais que podem ser comprovadas ou refutadas ao final do estudo. Após
a realização da “leitura flutuante”, a autora recomenda a escolha de um índice
organizado em indicadores. Ao final, no momento da exploração do material,
codificam-se os dados, processo pelo qual os dados são transformados
sistematicamente e agregados em unidades.
O processo de codificação dos dados restringe-se a escolha de unidades
de registro, ou seja, é o recorte que se dará na pesquisa. Para Bardin (2011), uma
unidade de registro pode ser a palavra, o tema, o objeto ou referente, o personagem,
o acontecimento ou o documento. Para selecionar as unidades de contexto, deve-se
levar em consideração o custo e a pertinência. Depois da codificação, deve ser feita
a categorização, que seguirá algum dos seguintes critérios: semântico, sintático,
léxico ou expressivo. Para esta pesquisa foi utilizado a unidade temática como
codificação, levando em consideração a pertinência das respostas para as categorias
criadas para análise, quanto a classificação foi feita por semelhanças e analogias a

74

partir do critério semântico, originando duas categorias temáticas a percepção atual
dos profissionais da educação quanto as competências socioemocionais e as
perspectivas futuras sobre as práticas pedagógicas relacionadas a competências
socioemocionais.
As entrevistas foram realizadas com os professores e diretores
escolares, por meio da plataforma Zoom. A próxima etapa foi transcrever todas as
falas, os dados transcritos se encontram no anexo A.
Após a transcrição, foi o momento de explorar sistematicamente as
entrevistas de modo a preparar as evidências realizando uma leitura flutuante do
material, observando o assunto de cada pergunta, as respostas transcritas passaram
por uma análise dos argumentos mais relevantes (a priori) e uma seleção dos
“argumentos chave” que foram coletados para a análise (a posteriori); assim o corpus
foi construído com base na representatividade, homogeneidade e pertinência. Partiuse então para a exploração do material, codificando e categorizando.
Após essas etapas, foi realizada a interpretação dos resultados obtidos
feitas feita por meio da inferência, que é um tipo de interpretação controlada. Para
Bardin (1977, p. 133), a inferência poderá “apoiar-se nos elementos constitutivos do
mecanismo clássico da comunicação: por um lado, a mensagem (significação e
código) e o seu suporte ou canal; por outro, o emissor e o receptor”. Faz-se necessário
observar o emissor ou produtor da mensagem, o indivíduo receptor da mensagem, a
mensagem propriamente dita; e o médium, o canal por onde a mensagem foi enviada.
Assim, podemos concluir que a análise de conteúdo é uma leitura
“profunda”, determinada pelas condições oferecidas pelo sistema linguístico e objetiva
a descoberta das relações existentes entre o conteúdo do discurso e os aspectos
exteriores. Ademais, a técnica permite a compreensão, a utilização e a aplicação de
um determinado conteúdo.

4.3 CATEGORIA DE ANÁLISE

Todo o processo de análise de conteúdo desenvolvido buscou coerência
com o objetivo principal desta dissertação, que é investigar e analisar políticas
públicas educacionais em vigor, destinadas a estudantes de educação básica, aqui
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especificamente a Base Nacional Comum Curricular, (BNCC), a fim de observar as
competências e às habilidades que são traçadas para o desempenho discente. Com
a classificação realizada o próximo passo foi categorizar as respostas, o que permitiu
reunir maior número de informações correlacionando e ordenando os acontecimentos.
Esta pesquisa permeia por duas categorias, a 1º categoria é sobre a
percepção atual dos profissionais da educação sob as competências socioemocionais
que compõe as aprendizagens essenciais da BNCC. E a 2º categoria foi sobre a
perspectiva futura sobre as práticas pedagógicas utilizando as competências
socioemocionais. Deste modo, o sistema de categorias foi então definido, para facilitar
a interpretação do corpus de pesquisa.

4.3.1

1ª
Categoria: Percepção Atual dos gestores e professores sob as
Competências Socioemocionais

Em relação à questão 1, que se tratava da Autoconsciência Emocional,
observa-se que para os entrevistados, compreender o que se sente, e reconhecer as
diferenças entre sentimentos e ações, é um aspecto importante durante o processo
de ensino-aprendizagem, como pode-se observar:
“A escola sempre foi muito conteudista, e agora através de todos os
estudos e tudo que a gente tem visto, os professores estão percebendo que se o aluno
não está preparado emocionalmente, o conteúdo não vai, então de uma coisa
depende da outra” (D2, anexo A).
E corrobora:
“importante trabalhar com eles a ideia de tutoria, é o cuidar, é orientar e
principalmente a gente monitora a questão pedagógica que é muito perto da questão
emocional “(P5, anexo A).
Entretanto, ao que parece, a auto consciência emocional ainda é algo
pouco difundido como atividade intencional com o propósito de ensinar o aluno a se
autocompreender e se regular, corroborando com a fala.
“Eu penso que isso é tudo muito novo ainda, eu gostaria que fosse
melhor trabalhado, mas já começou a aparecer, acho que a tendência daqui pra frente
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é aumentar, ainda mais se iniciarmos desde da educação infantil e agora
principalmente por questão da BNCC” (P1, anexo A).
Observa-se que os profissionais em educação em educação atribuem
uma relevância em proporcionar momentos de escuta do aluno, momentos em que
ele pode observar a ação e reação do outro, mas também analisar e refletir sobre sua
própria ação, por meio das artes, do teatro, tutoria e relatos, observando a fala
“Eu particularmente já usei o teatro, então ao mesmo tempo que estava
trabalhando o conteúdo ali da minha disciplina, o aluno não só estava expressando o
olhar dele em relação aquele conteúdo, mas, uma visão de mundo, então fala muito
dele, quando ele se expressa através da arte, então esse olhar interno acaba se
expressando assim principalmente teatro acho muito fantástico pra isso.” (P8, Anexo
A).
De acordo com Nussbaum (2015, p. 15), “As humanidades e as artes
contribuem para o desenvolvimento, assim como as brincadeiras das crianças
pequenas, são momentos educativos que ensinam o indivíduo a se relacionar com os
outros sem manter o controle total da situação, os coloca em situação de
vulnerabilidade, surpresa, curiosidade e ao encantamento e não à ansiedade,
ampliando e aprofundando as experiências por meio de um currículo de humanidade”.
Na Questão 2, trata da Gestão das Emoções, que consiste no indivíduo
em desenvolver habilidades, para controlar as próprias emoções, de acordo com os
entrevistados a trabalhar a gestão das emoções até acontecia, porém de forma
intuitiva, por tentar ajudar o aluno em aflição, mas não de maneira a ensinar a todos
como controlar suas emoções, como pode-se observar:
“Particularmente, eu nunca trabalhei uma atividade em que o aluno
tivesse que lhe dar com gestão das suas emoções, acaba tendo ali experiências no
dia a dia mas não intencionais, numa atividade especifica não trabalhei ainda mas
euacredito que eu até preciso agora mudar e pensar sim com intencionalidade em
tratar essa questão ” (P8, anexo A).
“Então, essa gestão das emoções é a mesma coisa, a gente não
trabalhou, mas tem a intenção de trabalhar, quando você dá um exercício, trabalho
direcionado agora né, da gestão das emoções, agora sim a gente tem feito bastante
estudo mesmo, direcionado com isso” (D2, anexo A).
Observa-se, no discurso dos entrevistados, que a Gestão da Emoções
não está dissociada do processo ensino e aprendizagem, pois é justamente durante
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esse processo, na sala de aula, que os conflitos, frustrações e emoções acontecem,
observa-se a partir das falas:
“ ...as vezes você chamava aquele aluno que teve aquele conflito lá os
dois para conversar longe, mas o que tinha acontecido ainda estava na sala de aula,
o professor não conseguir dar mais aula, porque estava todo mundo querendo opinar,
querendo ser advogado do colega, e ai a gente começou a fazer assembleia que é
uma proposta do ensino integral, ouvia os alunos como eles estão vendo a sala, então
cada aluno fala como ele vê a sala e o que ele acha que a sala pode melhorar...” (P7,
anexo A).
“Quando a gente começa a olhar pela questão das emoções começamos
a dar mais tempo pra discutir isso com eles, então teve ano passado fazia uma rotina
semanal na aula de matemática e um dia da semana a gente começava a aula por
exemplo fazendo um momento de sensibilização, porque ali agente uma fábula, tinha
dia que os alunos queriam contar uma história deles, pra gente discutir; o aluno se
espelha num personagem ou ele rejeita aquele personagem e aquilo ali dá espaço pra
ele falar como ele faria e eu penso também que os momentos em que a escola dá
estes espaços para eles, acontece o fortalecimento de vínculos“ (P5, anexo A).
Os entrevistados destacam que o aluno deve ter seu espaço de fala,um
momento para escuta sem preconceitos e considerar as opiniões diversas, para que
reflitam sobre o discurso do outro, (por meio de júri simulado, teatro, projetos que
falam de valores), tendo em vista a importância de saber ouvir, saber controlar suas
emoções, antecipar e prevenir os efeitos negativos e positivos, percebe-se a
necessidade de formação dos profissionais, para que saibam dar voz aos alunos,
saibam planejar atividades intencionais para ensiná-los tal habilidade, observa-se
assim:
“... na educação infantil trabalho bastante atividades onde as crianças
precisam aprender esperar, respeitar a vez do amigo... Por exemplo: - Atividade da
Rotina, eles têm que aprender esperar os horários, tudo tem hora, tem que organizar
a sala, os materiais na mesa, o lanche, as mochilas etc; - Atividade do Rodízio de
brinquedos ou cantinho de brinquedos, onde tem que esperar rodar para brincar com
o outro brinquedo; - Atividade de Roda de Conversa sobre o final de semana, todos
querem falar de uma vez só, precisa esperar a vez.” (P2, anexo A).
Ao assumir a postura de que o educando é protagonista do processo
educativo e corresponsável por todas as ações que fazem parte desse contexto, é
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indispensável a perspectiva educacional de dar “voz” a este protagonista e passar a
coadjuvante na cena educacional, onde se dará seu desenvolvimento e de suas
competências pessoais, relacionais, cognitivas e produtivas. De acordo o IAS (2011),
a escolha de “dar voz ao aluno na escola” produz um ambiente favorável ao encontro
com o outro, a base para aprender a ser e estar consigo mesmo, por uma equação
simples: aprendemos a ser pessoas tornando-nos pessoas por intermédio daqueles
com quem nos relacionamos. Eles são nossa fonte interpessoal de crescimento e do
encontro conosco mesmo. As competências geradas pelo aprender a conviver, na
perspectivade Delors (1998), são também as que permitem aos educandos formarem
uma atitude de compromisso com o desenvolvimento do outro e habilidades para
conviver com autonomia e solidariedade na vida social maisampla.
A Questão 3 aborda o controle produtivo das emoções, desenvolvendo
habilidades de automotivação, capacidade de concentração nas tarefas e maiores
responsabilidades. Para a habilidade de controle das emoções, no qual o aluno deve
desenvolver a automotivação, maior capacidade de concentração nas tarefas e
maiores responsabilidades diante do trabalho escolar, os professores e gestores
acreditam que atividades como trabalho em grupo, aulas de orientação de estudos
nas quais aprendem a organizar horário de estudos, realização de tarefas, tiram
dúvidas,bem como as aulas de Protagonismo Juvenil que trabalha a auto-confiança,
estimula o aluno a tentar e não ter medo do erro, possibilita desenvolver a
responsabilidade,por meio de projetos e resolver conflitos sempre pontuando sobre a
liberdade de criar e também a responsabilidade que se deve ter diante do trabalho
desenvolvido, como pode-seobservar:
“A gente tem a disciplina de orientação de estudos , que orienta a forma
como o aluno se organiza, como ele se vê, o que ele já faz hoje que é produtivo, o
que não é, então para parar de gerar ansiedade ele ter o controle do que ele
estáfazendo e também se você ter a prova tal dia, o que você pode fazer, ou então se
você tem lá uma competição na escola, seja esportiva ou alguma coisa assim, você
vai se organizar para dormir melhor, então controlar o que você pode fazer, não o que
pode acontecer porque isso não depende de você” (P7, anexo A).
“Acho que a escola oportuniza isso quando ela dá espaço para o aluno
atuar ali como líder dentro do que ele quer, que é o protagonismo. Quando a escola
dá voz para o aluno e joga essa responsabilidade nas mãos deles “está bom, a gente
pode fazer, mas vocês vão organizar”, claro que a gente está por traz, observando
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tudo, e é incrível como eles vão se organizando como eles vão articulando de cá, de
lá pede ajuda pra outro, ai lembra do outro professor, então eu acho nesse sentido
que veem crescimento. Os alunos se sentem super valorizados e eles vão percebendo
também que podem fazer, mas tem suas responsabilidades”. (P5, anexo A).
A presença da família é outro fator citado como ponto forte na
valorizaçãodasaçõesdaescola,issoé

uma

motivaçãoparaoaluno.Quandoafamília

valoriza, ela motiva o aluno, e o aluno é encorajado, então o aluno passa a acreditar
mais nele.
“Conscientizar os alunos dessa necessidade em desenvolver essa
competência e cobrar envolvendo a família. Acho que aquela criança que não tem o
envolvimento, aquele compromisso da família ela sofre um pouco mais. Então a ideia
é essa, envolver a família e as crianças, quando a família valoriza, ela motiva a
criança, e a criança é encorajada, então a criança passa a acreditar mais nela, isso é
uma motivação muito boa, mas nós também temos que trabalhar com a outra criança
que não conta com esse apoio familiar” (D1, anexo A).
“Atendemos os adolescentes, e é uma idade muito crítica nesse sentido,
porque eles, estão na idade da falta de confiança em si mesmo, e é um trabalho
constante que a gente tem que fazer nesse sentido, a falta de acreditar em si mesmo
estimular a auto confiança ali é um trabalho constante” (D2, anexo A).
A escola muitas não deve se preocupar em avançar conteúdo escolar, e
sim

avançaremposturasevivênciamesmoquevailevarparaorestodavidaemqualquer

situação, não só na formação ali intelectual, o aprendizado escolar deve ser
importante diante das experiências da vida enquanto posturas e atitudes, não apenas
em conceitos. ParaCubero (1995, p. 253). “A escola é junto com a família, a instituição
social que maiores repercussões têm para a criança. A escola será determinante para
o desenvolvimento cognitivo, social e emocional da criança, portanto, para o curso
posterior da vida”. Nussbaum (2015) também destaca que a educação não ocorre
somente na escola, ela deve ser estimulada também na família. Deve-se incluir a
discussão sobre como apoiar as famílias na tarefa de desenvolver as capacidades
das crianças.
A Questão 4 trata do desenvolvimento da empatia, os participantes
destacaram ser um assunto novo do ponto de vista do planejamento intencional, que
já trabalharam por diversas vezes, porém sem intenção ou um objetivo a ser
alcançado com aquilo. Observa-se, na fala de alguns participantes, receio quanto a
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esse novo aspecto, porém algo que será muito positivo, e de grande valor, eles
destacam que o discurso da escola vem sendo tomado por novas pedagogias,
entretanto, a prática ainda está arraigada no tradicionalismo, e que a BNCC e as
aprendizagens por competências trazem uma nova possibilidade de quebra de
paradigmas, reconhecendo os múltiplos papeis que a educação deve desempenhar
diante da construção do indivíduo, observa-se :
“A gente veio de uma cultura até pouco tempo e que ainda existe que é
ensinar o ser humano a ser competitivo, há sempre a mensagem que deve ser
competitivo porque ele vai concorrer a uma vaga no vestibular, ele vai concorrer a uma
vaga de emprego, e que ele tem que se destacar, se destacar o tempo todo, e acho
que a gente está partindo agora para um novo olhar, a gente não é 10 o tempo todo,
mas a gente pode focar em ser o melhor do que a gente puder, naquilo que a gente
gosta, então esse olhar mais humano para o próprio ser humano”. (P8, anexo A).
“Acho que potencializar esse trabalho poderia ser algo mais direcionado
a empatia, já é trabalhar a partir do momento que estamos em sociedade, mas acho
que poderia ter trabalhos voltados para isso que potencializasse, como por exemplo
oficinas, jogos, ao invés de jogos competitivos, jogos cooperativos, acho que são
muito mais interessantes que a competição, até mesmo desmitificar um pouco isso.”
(P3, anexo A).
“A empatia é um trabalho muito difícil mesmo, eu acho que a escola tem
um papel muito importante nesse sentido, principalmente porque ali é a primeira
convivência dele com a sociedade, nesse momento de pandemia, tem sido um
trabalho constante, porque, por exemplo, os alunos que tem aparelho, eles falam
muito assim “ah mas quem não tem internet em casa, quem não tem celular”, então a
gente tem levado muito eles a perceber que muitos ali na escola não tem, não é essa
fala correta, e até teve doação de aparelho de celular, de aluno para outro aluno” (D2,
anexo A).
Destacaram um aspecto importante, sob a forma de ensinar voltada para
comparação e competição, que as atividades baseadas em competências e
habilidades devem ser planejadas, a partir de um viés cooperativo. Como meio de
desenvolver a empatia, os participantes da pesquisa propõem o trabalho em grupo,
de maneira a um cooperar e ajudar o outro, projeto mediante problemas da
comunidade ou de outras pessoas como o exemplo de robótica no qual foi criado um
protótipo de cadeira de rodas, para ajudar um aluno da escola, aulas como as de
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Protagonismo Juvenil, em que os alunos devem pensar em suas ações, como
observa-se:
“Nessa questão do trabalho em grupo, a gente participa de feira, isso
envolve, a gente inclusive participou de um projeto de dois alunos, eles fizeram um
protótipo, uma cadeira, para outro aluno que era cadeirante da escola, que além da
deficiência física, ele tem um atraso e isso impossibilitava o movimento da mão, e
sobre aquele aluno eles foram pensar numa solução, ou sobre a comunidade então lá
no protagonismo juvenil ele estudam isso, como eu posso ser protagonista na minha
comunidade, na minha família, na minha vida ”(P7, anexo A).
Outro aspecto importante destacado por várias participantes foi a
importância da literatura, no processo de ensino e aprendizagem da empatia,
atividades como o clube do livro que traz a experiência de olhar pro outro, por meio
da literatura e um fator em comum a vários participantes o envolvimento da família e
comunidade escolar na participação dessas atividades, são fatores que contribuem e
potencializam o trabalho da escola no desenvolvimento da empatia.
“Um trabalho marcante que participei foi uma parceria história, português
e bibliotecária na escola e a gente ia trabalhar clube de livros, para estimular a leitura
dos alunos, mas não pegamos livros clássicos, por exemplo, ou livros juvenis, foi
ofertado aos alunos livros com alguma questão de pessoas que tiveram a sua
liberdade de expressão silenciada de alguma maneira, depois da leitura fariam algum
trabalho com esse livro, que poderia ser uma propaganda, poderia ser uma resenha,
poderia ser uma tira, enfim, apresentar algo. Trabalhar a empatia por meio da literatura
nos dá a oportunidade de falar sobre pré-conceito, cultura do outro, quem é o outro,
enfim. O que eu acho muito importante da empatia é que a gente desenvolve o
respeito ao outro sem precisar sentir e passar pelo que o outro já passou” (P6, anexo
A).
Nussbaum (2015) destaca que a arte que tem um papel fundamental, é
por meio das humanidades, literatura e arte que se desenvolve o “espaço lúdico”,
alimentando e ampliando a capacidade de empatia, se imaginando no lugar do outro,
interpretando vários papeis. Embora a escola tenha o foco em formar cidadãos que
participem ativamente da democracia de forma autônoma e livre, a fim de respeitar e
compreender os outros, nossas escolas ainda produzem geradores de lucros
competitivos ao invés de cidadãos. A educação, baseada na competitividade como
respondido pelos participantes, gera uma educação na lucratividade do mercado
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global, de acordo com Nussbaum (2015), isso amplia as deficiências, criando uma
estupidez gananciosa que põe em risco a própria existência da democracia e que
certamente impede a criação de uma cultura mundial satisfatória. A autora ainda
destaca que em momentos de crise todos os países buscam o crescimento
econômico, em detrimento de “competências decisivas para o bem estar de qualquer
democracia, estas competências estão ligadas a humanidades e arte.Capacidadede
pensar criticamente, como cidadãos do mundo, capacidade de se imaginar com
empatia, a situação difícil em que o outro se encontra” (NUSSBAUM, 2015, p. 8).
A Questão 5 trata de gerir relacionamentos, uma competência tão
fundamental para o indivíduo compreender sua individualidade, os participantes
colocaram que para gerir relacionamentos, o indivíduo necessita resolver conflitos,
saber negociar e realizar acordos, para isso precisa saber cooperar, partilhar, cultivar
o respeito e a valorização das diferenças individuais; organizar seus pensamentos,
incentivar que cada um se desenvolva dentro do seu “estilo pessoal de ser” não se
esquecendo das adequações às regras sociais são formas de encaminhar o
desenvolvimento, ensinando esses alunos a se expressar de diversas maneiras,
compreendendo que há liberdade de expressão e opinião, mas compreendendo que
o respeito ao outro é o tão importante como compreender seus limites e
potencialidades, pode-se observar:
“O grêmio estudantil, é algo efetivo na escola onde trabalho, os alunos
tomam conta da cantina, não tem adulto na hora do intervalo. Eles que vão, que fazem
o pedido “oh, está precisando de comprar isso e isso”, quando eles têm condições
eles vão, se não a diretora acaba indo até o estabelecimento comprar pra eles quando
tem que carregar ou algo assim, mas eles que tomam conta. Claro que é desde 2016,
algo que vem sendo construído. Então é um momento que eles vão ter que tomar
decisões, tem hora, que não está tudo bem, toma decisões erradas, as consequências
que eles vão ter que “ah, então quer dizer que todo mundo lá faz as coisas tudo
certinho” não, tem aluno que vai matar aula e não pode estar perdendo conteúdo. E
aí, qual é a consequência, cada atitude que ele tem dentro da escola tem uma
consequência, e não é só da vida dele né.” (P7, anexo A).
Os participantes destacam que para compreender suas emoções e o
ponto de vista dos outros, faz-se necessário mobilizar várias competências que se
complementam,comoasde:comunicação,argumentaçãoeasdeautoconhecimento

e

autocuidado anteriormente discutidas. Nussbaum (2015, p. 35) afirma que a formação
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de um indivíduo passa por uma divisão simplista e patológica de “puro” e ”impuro”, a
formação de um “nós” que não tem nenhum defeito e um “eles” maus, contaminadores
e suspeitos, demonizando o que é diferente, legitimando a frase mitológica “Narciso
acha feio tudo que não eespelho”.
“É bem isso mesmo, o se colocar no lugar do outro para ter uma boa
vivencia, o que a gente estava falando antes, a escola ela sempre inicia com
combinados, então no primeiro dia sempre há um combinado e levar o aluno a pensar
nisso, que aqueles combinados são passados para uma boa convivência, agente leva
o aluno a perceber porque que tem essas regras, não é bem uma regra, é combinado
para uma boa convivência. É esse o trabalho que a gente tem feito, gerir
relacionamento faz parte, é inerente ao ser humano, mas como o ser humano tem
dificuldade, de se relacionar, de respeitar, de aceitar a diferença, se o outro não
concorda igual a você, não é errado, ele só não concorda, é o jeito deles pensar né, e
a gente vai trabalhando isso com eles, tentado mostra” (D2, anexo A).
“Eu tenho observado que as crianças já estão internalizando muito essa
ideia de conflitos, de gerir mesmo os conflitos. Eu não vejo tanto mais como eu já vi
no passado, por exemplo brigas de gangue, eu sou muito otimista de um modo geral,
as coisas têm melhorado, as crianças têm aprendido a lidar melhor com os conflitos.
Isso porque, desde o pré, nós já estamos trabalhando com essas crianças isso. Então,
eu penso que é isso, as crianças já estão vindo um pouquinho mais bem preparadas,
e ações do professor da mediação, tem sido importantes para essa mudança, como
os projetos que é montado no começo do ano, e a gente não espera ter conflitos para
acontecer uma ação, a gente já vai... é um momento mesmo, que este professor
mediador de conflito, ele tira esse aluno da sala, a gente combina, fala “oh, tal dia, tal
semana, um ou dois dias nós vamos desenvolver tal projeto, estamos crescendo muito
nesse sentido” (D1, anexo A).
Nussbaum (2015) ainda afirma que é preciso aprender a perceber o outro
ser humano não como objeto, mas uma pessoa completa. Essa capacidade de se
preocupar genuinamente com os outros tem várias precondições: 1) o indivíduo que
sabe fazer as coisas sozinhas não precisa transformar os outros em escravos; 2)
reconhecer a frustração é reconhecer que o controle total não é possível nem
desejável e que o mundo é um lugar em que todos nós temos fragilidades e
precisamos encontrar uma forma de nos apoiar mutuamente. 3) a atividade lúdica tem
papel muito importante no desenvolvimento da habilidade de se preocupar com os
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outros: a capacidade de imaginar como pode ser a experiência dooutro.
O lúdico é considerado pelos participantes um “espaço em potencial”,
em que é possível experimentar a noção de alteridade de forma menos ameaçadora,
é a prática inestimável no exercício da empatia e da reciprocidade, proporcionando
uma convivência com os outros sem controlar, e ligando esse indivíduo as
experiências de vulnerabilidade, como observa-se:
“Então acho que eu a maneira de trabalhar essa gestão de
relacionamentos é através de grupo, de debates, de jogos, que tenham essa
cooperação entre grupos e pessoas. Acho que o que a escola poderia trazer é oficina
de teatro, o teatro é para mim uma ferramenta muito importante, a música também,
mas o teatro faz com que a criança realmente possa entrar em outro personagem e
vivenciar de uma forma muito interessa” (P3, anexo A).
Observa-se a necessidade de desenvolver o “olhar interior” dos alunos.
Isso significa uma formação cuidadosamente constituída nas artes e nas
humanidades, de acordo com as discussões realizadas nessa análise, adequada à
idade e ao nível de desenvolvimento da criança, o trabalho em grupo e a cooperação
também foi bastante citado pelos participantes como atividades importantes para o
desenvolvimento da gestão de conflitos, como pode-se observar:
“Eu vejo muito trabalho em grupo um facilitador nesse processo de
aprendizagem, ele delimita papéis e funções, e nesse grupo você é o relator, você
visualiza o tempo, não é ninguém que é chefe de ninguém, são funções e uma das
questões depois é você relatar para o professor quem ajudou e quem não ajudou,
opróprio aluno ter voz e uma autoavaliação e colocar o que ele acha que ele contribuiu,
o que ele poderia ter contribuído mais, então é uma prática constante o trabalho em
grupo e a autoavaliação, acho que são formas de você também, você ter a
possibilidade de refletir sobre a sua postura e tem alunos que são bem sinceros assim
“olha, eu acho que eu participei desse jeito bem mas aqui, ali não foi legal” que você
se coloca de uma forma geral” (P6, anexo A).
A partir desta análise, observa-se um crescente movimento em construir
uma educação, e práticas pedagógicas que combata estereótipos assegurando que
os alunos aprendam, desde muito cedo, a ter uma relação diferente com o mundo,
compreendendo os problemas enfrentado se as responsabilidades de cada um, diante
a sociedade, colocando-os em contato com questões de gênero, raça, etnia e
experiência
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argumentação, atividades em grupo, a música, dança, desenho e o teatro são canais
eficazes de alegria e expressão, deveriam ser a espinha dorsal do currículo, pois
proporcionam motivação para ir à escola, formas positivas de se relacionar entre si e
prazer com o esforço dedicado à aprendizagem (NUSSBAUM, 2015, p. 108).

4.3.2 2ª Categoria: A Perspectiva Futura Sobre As Práticas Pedagógicas Utilizando
As Competências Socioemocionais

A BNCC tem como fundamento pedagógico o desenvolvimento integral
dos estudantes. Uma educação integral para promover o desenvolvimento de crianças
e jovens em todas as suas dimensões: intelectual, física, emocional, social e cultural.
Isso significa uma quebra de paradigma, no qual o modelo conteudista não cabe mais
no processo de aprendizagem, o foco deve ser na capacidade dos alunos de lidar com
seu corpo e bem-estar, suas emoções e relações sociais, sua atuação profissional e
cidadã e sua identidade cultural, sua capacidade criativa e de argumentação e suas
competências de lidar e se comunicar com as novas tecnologias.
Partindo dessa premissa, nesta categoria serão analisadas, as
mudanças trazidas pela implantação da BNCC, que apesar de recentes já
demonstram práticas pedagógicas diferentes.
Na entrevista, a questão 1 traz a discussão sobre Autoconsciência
emocional no qual o indivíduo aprende a conhecer as emoções, sentimento e ações
inerentes ao seu comportamento. Antes da BNCC observa-se práticas como:
“Quando a gente fala de auto consciência é a criança ter consciência das
emoções que ela sente... Acho que um dos trabalhos bacanas desenvolvidos na
educação infantil que eu experimento na minha vivência dentro da sala de aula é a
dramatização de conteúdo, eu gosto muito de trabalhar com teatro, então em qualquer
disciplina “(P2, Anexo A).
“A BNCC é nova para todos, nós ainda estávamos apropriando essas
ideias que pouco se falou é real, a BNCC nada mais foi do que um aprofundamento
do que já fazíamos, nos parâmetros curriculares nacionais, então agora eu acredito
que o que mais a gente está fazendo é mesmo envolver o máximo possível os alunos
na tomada de decisão, no início do plano de aula, por exemplo (D1, Anexo A).
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A partir das mudanças trazidas pela BNCC, o que estão realizando:
“Me veio duas situações em que casam muito bem, uma delas foram
desenvolvida não por mim mas pelas professores do 5º ano, que a partir do livro “tem
um monstro na barriga” li essa história, e a partir dessa história trabalhava essas
emoções com as crianças, então é uma forma das crianças se conhecerem, de
perceber de quando é que elas ficam com raiva, explorar para outras questões... Outro
exemplo é quando algum aluno é encaminhado para inspetora, quando acontece
algum problema, então na hora de fazer a observação desse aluno, faz perguntas e
pede para que o aluno escreva no papel o que aconteceu e depois ela lê a resposta
de um para o outro, e vai tentando um acordo, mas a ideia das perguntas são
perguntas neutras, e sempre ouve os dois lados da questão envolvidos vão responder
a isso e são questões no sentido de “porque vocês brigaram, o que o outro fez, o que
você fez, o que te incomodou no outro.” (P6, Anexo A)
“... a gente conversa muito com os professores, nos ATPC’s, que é pra
eles darem essas liberdades para o aluno, então todos professores elaboram os
planos deles de aula e, então o professor trabalha lá sozinho no primeiro momento e
compartilha com o aluno, ouve o aluno e depois que ele fecha o plano e entrega então,
socializa pra escola.” (D1, Anexo A).
Os participantes da pesquisa deixam claro que, trabalhar as
competências emocionais ainda é tudo muito novo, e que deveriam ter uma formação
melhor sobre este aspecto, mas já começou a aparecer reflexões intencionais por
conta da BNCC. Antes o que norteava as práticas pedagógicas era os PCN’s, apesar
de ter vindo com a promessa de práticas construtivistas, a formação global do
indivíduo como as competências socioemocionais, eram conduzidas de maneira
implícita com os Temas Transversais, e apesar de entretanto os volumes se
apresentam em áreas compartimentalizando o conhecimento, dando continuidade
assim ao ensino tradicional privilegiando o conteúdo. Para Morin (2000, p. 47) “A
educação do futuro deverá ser o ensino primeiro e universal centrado na condição
humana.” E nada mais intrínseco à condição humana e simultaneamente ao aluno do
que seus sentimentos e suas emoções. Partindo desse pressuposto, pode-se
observar a necessidade de preparar o aluno para a vida, inserindo o conceito de
inteligência emocional na escola, capacitando-o para perceber e lidar com suas
emoções de forma a não ser dominado por ela.
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“Antes quando acontecia algum problema que tinha que ter mediação,
levava o aluno a refletir sobre aquilo com o registro do que aconteceu, para ele poder
ter a versão dele, e ler a versão do outro também, mas agora na escola de ensino
integral são feitas atividades que tenham tutoria, por parte da equipe docente e
também da gestão, importante trabalhar com eles a ideia de tutoria é o cuidar é
orientar e principalmente a gente monitora a questão pedagógica que é muito perto
da questão emocional né” (P7, Anexo A).
Observa-se

uma

mudança

constante

no

fazer

pedagógico

dos professores, colocando os alunos como centro do processo educacional, dando
voz e poder de participação aos alunos, os professores ainda necessitam de
capacitação, entretanto as mudanças já estão acontecendo de maneira gradual, de
acordo com os entrevistados os professores estão privilegiando atividades que os
alunos participam, tomam decisões, momentos de discussões e reflexões sobre suas
emoções durante as aulas, ou por meio da Tutoria onde cada aluno tem um professor
tutor, e a agente faz estes acompanhamentos com eles, por meio de conversa muito
que pode ocorrer no individual ou as vezes em grupo, oportunizando o aluno a
aprender a aprender continuamente, e a Base possibilita essa mudança. Morin (2000,
p. 93), enfatiza a educação para a compreensão humana, tendo em vista que é nesse
tipo de educação que “encontra-se a missão propriamente espiritual da educação:
ensinar a compreensão entre as pessoas como condição e garantia da solidariedade
intelectual e moral da humanidade”.
Compreende-se então que a educação emocional e social é uma chave
para o enfrentamento deste desafio. Aprender a lidar com as próprias emoções é
fundamental para um pleno desenvolvimento do educando; maximizar o potencial da
criança em lidar com suas emoções e se conhecer deve fazer parte do currículo
escolar assim como as disciplinas básicas, podendo ser adotado como uma
responsabilidade social da escola, não apenas no nível da retórica, mas na prática
concreta.
A questão 2 trata da Gestão das emoções no qual o indivíduo deve
desenvolver habilidades para controlar as próprias emoções, observa-se como prática
antes da BNCC:
“...antes de estar na educação infantil trabalhei em uma escola que tinha
um projeto sobre valores, e a gente tinha que desenvolver, então da fase 1 ao 5º ano
que fazia, eu achava legal assim era uma escola, uma localidade mais periférica, mas
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na prática a gente via resultados, eles já sabiam, a gente fazia a árvore de emoções,
com várias atividades, e a coordenação ajudava muito para não ficar também ali solta,
uma atividade que começou e acabou...era uma sequência didática mesmo, trazia
ideias e ai aumentando o nível de dificuldade de envolvimento, era bem legal, eu
gostaria de trabalhar mais desse jeito, com a escola toda envolvida ” (P1, Anexo A).
“Nós também temos a contribuição da Pastoral da Educação, ou
mediador, ou professor da sala de leitura, que trabalha com projeto da pastoral da
educação, ela também desenvolve ações que consegue chegar perto, muito perto
desse propósito, e a mediadora tem a função dele a princípio é mediar conflitos, mas
ele vai muito além” (D1, Anexo A).
Apesar de a educação ter objetivo de desenvolver o ser humano de
forma integral, por muito tempo, o foco educacional estava voltado para o
desenvolvimento cognitivo, tendo em vista que o ensino tradicional vem acontecendo
separado por disciplinas, e tem se mostrado ineficaz na formação dos estudantes, daí
a importância de se modificar a maneira de ensinar.
A partir das mudanças trazidas pela BNCC, o que estão realizando:
“O que a gente procura fazer, é essa roda de conversa e tentar entender
todos os lados, é que eu procuro fazer, “vamos contar agora a versão deles”. Eu
sempre digo que na verdade uma história ela tem três versões, a minha, a sua e a
verdadeira, então eu procuro ouvir, eu gosto que eles vão me contando porque a gente
vai faz como se fosse um “tribunal” para ver todas as partes, um simulado, e através
disso é interessante porque, um entra em contato com a emoção do outro, e as vezes
vê que não foi tão legal ter falado aquilo, ter agido daquela maneira e ai sente a
emoção do outro ”(P3, Anexo A).
“... temos o profissional que fica com a Pastoral da Educação e a
mediação de conflitos tem este olhar específico com ações que encoraja o menino a
se mostrar, a gente também tem, o pessoal do grêmio. Então nós temos no currículo
escolar, a partir de agora de 2020, 3 disciplinas novas, que a gente chama de
“disciplina do inova”, que é o projeto de vida, tecnologia e as eletivas, então tem lá o
projeto de vida, que é essa disciplina agora, que ela trabalha muito com isso, então o
professor que trabalha com essa disciplina, ele desenvolve projetos com as crianças
que realmente é para a criança sonhar o que ele pretende fazer na vida. Então, só de
você imaginar isso, você já percebe que teríamos elementos para trazer o menino pra
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cá, pra desenvolver essas emoções, trabalhar essas competências emocionais nele.”
(D1, Anexo A).
Os participantes enfatizaram que já havia trabalhado com a gestão das
emoções, por meio de projetos e trabalhos como Pastoral da Educação, entretanto de
forma intuitiva, sem refletir e planejar de maneira intencional, mas acabavam fazendo.
A capacidade de gerir as próprias emoções não é inata, o que significa que ela deve
ser ensinada. Na medida em que o processo de amadurecimento emocional do ser
humano é visto como um desafio a ser trabalhado nas escolas, as dificuldades
enfrentadas no ensino da inteligência cognitiva poderão ser vistas e melhoradas de
forma transdisciplinar, perpassando por todos os campos do conhecimento, podendo
ter influências positivas na formação do indivíduo.
A BNCC tem a proposta de transformação do ensino formal em um
processo de troca, de construção de conhecimento mais humanizado - tem potencial
para modificar o cenário da educação no Brasil, “rompendo com visões reducionistas
que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva. Significa,
ainda, assumir uma visão plural, singular e integral como sujeitos de aprendizagem”
BNCC (2017, p. 14). Os entrevistados destacam a importância de refletir sobre o
planejamento intencional de atividades que desenvolvam a gestão das emoções,
partindo do princípio da escuta ativa e atenciosa aos alunos e as circunstâncias do dia
a dia, proporcionando atividades como júri simulado, que auxiliam a discussão e
reflexão sobre as falas e sentimentos do outro, roda de conversa tentando entender
todos os lados, entrando em contato com a emoção do outro, levando os alunos a
perceber e refletir no que faz. A partir das habilidades de saber lidar com frustrações,
adversidades, realizando autoavaliação compreendendo melhor o mundo em que
vive.
Para Hernández (1998), essa perspectiva de educação carece de um
currículo que não seja uma representação do conhecimento fragmentada, distanciada
dos problemas que os alunos vivem e necessitam responder em suas vidas, mas, sim,
solução de continuidade. Complementando Nussbaum (2015) e Abed (2014)
destacam a importância da educação, que não é base apenas para cidadania, mas
também prepara as pessoas para o trabalho o que é fundamental para uma vida que
tenha sentido, ajudando o estudante a fundamentar sua personalidade por meio da
liberdade de escolhas e do sentimento de pertencimento dos grupos com os quais
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pode se identificar, corroborando assim com o conceito de “capabilities” de Sen
(2000).
A questão 3 trata do Controle produtivamente as emoções, onde se faz
necessário desenvolver habilidades de automotivação, maior capacidade de
concentração nas tarefas e maiores responsabilidades, observa-se como prática
antes da BNCC:
“Acho que eu posso destacar nesse sentido dois momentos, duas
situações, aliás diferentes, muitas vezes a gente para tudo pra conversar, fazer uma
roda de conversa, em que eles colocam pra fora ali os seus sentimentos, as suas
expectativas, então, ai o colega que não tem tanto contato com outro da mesma turma
vê que o outro vive o que ele também vive, e que muitas vezes até há conflitos entre
um lado e outro, não conflito violento, mas a gente sente que formam ali as panelas e
isso é muito positivo, que um grupo, uma panela começa a ver que o outro não é
diferente, que o outro não tem” (P8, Anexo A).
“Eu não consigo enxergar essas habilidades não, acho que são
habilidades que necessitam muito serem desenvolvidas, agente até procura fazer
exercícios de respiração, de repente uma meditação que seria mais centrado, mas é
uma dificuldade muito grande e eu acho que seria muito interessante pensar num
projeto pra isso para desenvolver isso dentro da sala de aula, dentro das escolas” (P3,
Anexo A).
A partir das mudanças trazidas pela BNCC, o que estão realizando:
“O

que a gente poderia fazer para ampliar nesse sentido, talvez

atividades de controle, agente também poderia estar falando até entrar num contexto
de repente de função executiva, controle inibitório da criança saber o momento de
reagir, “bom, agora não é o momento de rir, não é o momento de chorar, não é o
momento de levantar, de ficar sentado”, então eu acho que é este trabalho que poderia
ser desenvolvido dentro da escola, de desenvolver essas habilidade das funções de
controles ”(P3, Anexo A).
“Eu não tinha esta postura de falar “deixar pra eles fazerem” ...não,
imagina, eu que faço, eu controlo, pode confiar. Tanto que os meninos são muitos
criativos, eles são imersos, vê internet o dia todo. Aí eu acho que a escola como um
todo faz isso, no começo era um professor ou outro que fazia e quando a escola vai
dando este espaço pra gente, vai incentivando a gente, fica mais leve pra gente e pra
eles, e eu acho que eles aprendem muito neste sentido. Os alunos se sentem super
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valorizados e eles vão percebendo também que podem fazer, mas eles também não
podem perder aula então se eles forem pedir muito tempo para um mesmo professor
não vai dá certo porque tem que terminar um conteúdo e eles vão criando com o
passar do tempo essa consciência” (P5, Anexo A).
“O motim foi o seguinte: foi trabalhar com a questões da violência nos
estádios de futebol, eles tiveram que montar uma campanha, tinha que ter jingle,
enfim, eles tinham que idealizar todo o projeto, com campo de futebol, tinham que
criar uma questão de punição para quem violasse as regras no estádio de futebol,
tinham que pensar em várias questões e montar um projeto, um projeto mesmo, então
assim se alguém participasse violência no estádio de futebol, na visão deles o que
poderia acontecer com aquela pessoa, então assim, teve alunos que falaram até na
questão de plantar arvores, então eles foram fazendo link com “n” questões assim,
era um projeto que chamava Paz nas Escolas e foi trabalho com os alunos a questão
de que a violência nos estádios é uma violência que está presente nos indivíduos, e
logo existe uma necessidade maior no controle de emoções” (P6, Anexo A).
O objetivo maior da escola é a aprendizagem, no qual o aluno tenha a
motivação para descobrir o verdadeiro sentindo da vivência escolar, aprendendo,
numa relação comum e mútua entre docentes e discentes. Por essa razão a educação
deve abandonar os velhos hábitos conteudistas e apostar em atividades práticas que
considere o universo deles, valorizem o que eles pensam ou sentem dentro do
ambiente escolar e ou de determinada situação. A metodologia utilizada deve envolver
o aluno no processo, como descrito pelos participantes, não há educação se o aluno
não participa do processo, se ele permanece apenas como observador. Daí a
importância em desenvolver alunos sejam ativos, investigativos e questionadores por
isso a importância de atividades como o Protagonismo que orienta os alunos ao
trabalho em grupo, desenvolvimento de responsabilidades por meio de projetos
desenvolvidos e planejados por eles, feedback a crítica positiva demonstra a
confiança na capacidade do outro e que se acredita em seu potencial. Faz parte de
uma comunicação eficiente diagnosticar o problema e oferecer maneiras de resolvêlo.
Um trabalho voltado para cooperação e não para competição, atividades
voltadas para desenvolver a autoconfiança, o medo diante do erro incentivando os
alunos sempre a continuar e não desistir. Para Lévy (1999, p. 44), a riqueza das
nações depende hoje da capacidade de pesquisa, de inovação, de aprendizado rápido
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e de cooperação ética de suas populações. Observa-se a necessidade, da escola
desenvolver a pesquisa científica, a inovação tecnológica, investir em novas
aprendizagens e na cooperação de todos os atores e sujeitos presentes nos seus
diferentes espaços das atividades humanas. Libâneo (1998, p. 22) destaca que a
finalidades da ação educativa, implica estabelecer objetivos sociopolíticos, a partir dos
quais se estabelecem formas organizativas e metodológicas da ação educativa.
Nesse entendimento, o fenômeno educativo apresenta-se como expressão de
interesses sociais em conflito na sociedade.
Nesse sentido da educação pela cooperação, nas escolas, e sua
dimensão pedagógica, estabelece a formação de atores sociais, sujeitos construtores
de uma sociedade democrática, isto é, livre, participativa e justa. Libâneo (1998, p.
71) ainda afirma que a “educação, para além de sua configuração como processo de
desenvolvimento individual ou de mera relação interpessoal, insere-se no conjunto
das relações sociais, econômicas, políticas, culturais que caracterizam uma
sociedade”. Assim, a inteligência emocional tendo como princípio a cooperação,
passa a fazer parte

fundamental da educação humana, a BNCC desperta a

importância de refletir sobre sentimentos e emoções, se autoconhecer, definir sua
identidade, construindo sua forma de participar e inferir na sociedade, impactando
diretamente o presente do aluno como estudante e o futuro cidadão que ele venha a
ser.
A questão 4 trata da Empatia, sobre aceitar a perspectiva do outro,
desenvolver sentimentos sensibilidade em relação ao outros, e desenvolver a
capacidade de escuta, observa-se como prática antes da BNCC:
“A gente ainda fica muito ali assim de encerrar os casos, principalmente
com crianças menores, não ter dor de cabeça, não ter problemas, acho que precisaria
mudar, porque a escola tem um papel fundamental no trabalho com a empatia. não
tinha esse nome, mas acontecia demais, eu penso nessas pessoas hoje, em que
adultos elas se tornaram, então tem que ser bem pensado, muito trabalhado, a
questão de se colocar no lugar do outro, porque nem sempre as coisas tem uma
verdade, tem a minha verdade, tem a sua verdade, acho que empatia é isso, é eu
entender o seu ponto de vista, o que você está sentindo ali, naquele momento (P1,
Anexo A).
“O trabalho em si, o tempo todo falando, se colocando no lugar do outro,
principalmente em conflitos, em relação a preconceitos e tudo, muitas palestras,
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teatro, debates, rodas de conversa, leitura de livros, nós fizemos um trabalho bem
legal ano passado, todos professores liam um capitulo por dia e depois passamos o
filme, um livro famosinho na adolescência, “Uma carta de amor” ,e era bem isto, a
menina ficou falada na escola por causa de uma foto, de um beijo partir dessa história,
trabalhamos isso com eles, de se colocar no lugar do outro, ter essa empatia ”(D2,
Anexo A).
A partir das mudanças trazidas pela BNCC, o que estão realizando:
“Eu acho que em matemática, quando a gente faz grupos, que o aluno
pode se ver um no outro, que a dificuldade do outro as vezes é sua então como é que
posso ajudar ele para que ele possa resolver isso também. Lá, uma professora de
história, juntamente com o professor de biologia, na segunda série do ensino médio,
ano passado, eles fizeram um júri simulado, então tinha a questão dos transgênicos,
de alimentos transgênicos, então tinha a favor e contra. Então, a maioria no começo
não sabia nem o que era, já tinha ouvido falar, mas porque é transgênico, qual objetivo
de ter um alimento transgênico, e o outro grupo teve que estudar quais são os
problemas. Mas mesmo você não sendo do lado que vai defender, você vai, vamos
dizer assim, atacar aquilo, mas você tem que saber os positivos também” (P7, Anexo
A).
“Acho que potencializar esse trabalho poderia ser algo mais direcionado
a isso, atividades com mais direcionamento a empatia já é trabalhar a partir do
momento que estamos em sociedade, mas acho que poderia ter trabalhos voltados
para isso que potencializasse isso, atividades ou de repente oficinais, jogos, ao invés
de jogos competitivos, jogos cooperativos, acho que são muito mais interessantes que
a competição, até mesmo desmitificar um pouco isso” (P3, Anexo A).
De acordo com os participantes, é importante realizar atividades em
grupo e ter cuidado com os colegas, porém dificilmente o professor realiza uma
atividade planejada intencionalmente para esse objetivo. Atividades como trabalho em
grupo e escuta ativa do sentimento ou versão dos fatos a partir do olhar outro foram
bastante citadas, entretanto foram atividades realizadas de maneira mais passiva,
onde apenas um ouve o outro, reflete, mas não explora as sensações, não vivencia o
lugar do outro como maneira de desenvolver a empatia.
Tendo em vista que o aprendizado deve passar pelo aprender a fazer,
no qual destaca práticas pedagógicas que devam envolver o aluno e estimula- lo a
vivenciar tal situação auxiliando em seu entendimento, vários participantes da
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pesquisa citaram a realização de atividades como projetos interdisciplinares, literatura,
trabalho em grupo, debate e o teatro como atividades importantes para o
desenvolvimento dessa competência.
Tendo

por

base

a

característica

essencial

de

desenvolver

relacionamentos mais saudáveis a habilidade da empatia torna-se essencial para a
compreensão e respeito sobre as dificuldades dos outros e sobre as próprias
limitações, estimulando a construção de vínculos com familiares, amigos e
professores.
“Eu acho que tudo numa escola potencializa quando vira uma rotina
“então nós vamos falar periodicamente sobre empatia”, ou nós vamos, como comentei
trazer isso através de uma fábula, fazer uma sensibilização, validar o que acontece
dentro da própria escola, divulgar dentro da própria escola, o que a gente vai trazendo
isso, eles vão associando “ah, então se isso foi uma ação de empatia tal coisa assim
e assim, então isso também poderia ser”, então de vez em quando a gente escuta
isso, acho que é assim que a gente vai crescendo, e eu acho que vai potencializar
isso mesmo quando a gente conseguir discutir isso junto com as famílias, com os pais,
porque se a gente conseguir plantar essa sementinha na escola e eles conversarem
isso em casa eu acho que isso ia contaminando positivamente, os alunos vão plantar
isso em casa, porque as vezes a família não plantou isso neles ainda, as vezes sabem
o que é empatia mas não valoriza. ano retrasado, tinha um sábado letivo, onde
tínhamos que trabalhar e a escola estava precisando urgentemente de uma pintura
nos muros e tal.o que a equipe gestora organizou, eles conseguiram arrecadar tinta e
ai eles mobilizaram os pais e os professores para pintar a escola naquele dia, foi um
momento que conseguimos trazer os pais junto com a gente” (P5, Anexo A).
Para Olmos (2016), o comportamento familiar é um dos fatores
importantes na construção da empatia, assim como a escola e os educadores. A
cultura familiar favorece a empatia ou não. É a partir dos exemplos vistos na família e
na escola que o aluno vai construindo seus valores e replica nos ambientes em que
vive. Porque quando se tem empatia, o desconhecido não é tão desconhecido assim:
nós nos reconhecemos nele. Olmos (2016, p. 27) enfatiza que “quando a criança
“empatiza”, reconhece em si própria aquilo que está vendo no outro, quando não há
empatia ela rejeita em si aquilo que está vendo no outro”. Ela rejeita porque não quer
ver aquilo como uma possibilidade para si mesma. Não é uma defesa contra o medo,
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mas uma defesa contra a percepção de sua própria fraqueza. O preconceito impede
a empatia. O preconceito é o oposto da empatia.
A empatia carrega consigo a mudança de perspectiva, deixar de sentir e
vivenciar as experiências como eles mesmos e se colocando no lugar do outro,
reconhecendo os sentimentos, as diferenças e as possíveis dificuldades durante uma
situação. Para Aranha (2006, p.96), “a educação dada pela família fornece “solo” a
partir do qual o indivíduo pode agir até para, em última instancia, rebelar-se contra os
valores recebidos: contra esses valores, mas sempre a partir deles. “Dessa forma, a
família constitui local privilegiado para o desenvolvimento humano.
A questão 5 é sobre Gerir Relacionamentos, resolver conflitos e negociar
acordos, desenvolver a capacidade de cooperação, de partilha e de ajuda, observase como prática antes da BNCC:
“Eu

acredito, acho que é até meio clichê, mas eu acho que o que mais

funciona ali para o trabalho de cooperação, de relacionamento, é o trabalho em grupo,
formação de grupos, até na educação infantil eles sentam em grupos, nem em questão
de “vamos fazer essa atividade” a disposição ali das mesas tudo. Eu acho que no
trabalho em grupo a gente observa bem isso, se ele for bem direcionado também,
porque senão vira aquela coisa do meu tempo por exemplo “olha eu vou apresentar
da página tal a tal, você faz da tal a tal”, vira só isso né, eu acho que viver em
sociedade é uma arte, é muito difícil e isso não seria diferente.” (P1, Anexo A).
“Dentro da própria aula quando damos espaço para eles sugerirem um
agrupamento, “gente, nós queremos fazer um grupo diferente, mas diferente do que
vocês fazem”, ai a gente dá este espaço para eles falaram, ou quando eles dão
sugestões “a professora, aquela lição para segunda feira, não pode ficar para quartafeira, porque temos muitas coisas...” mas ai em relação a troca a gente faz um
exercício a mais, então acho que é nesse ponto em que eles vão se relacionamento,
discutindo, e lá na escola também tinha muito por um tempo a gente fazia
regularmente assembleia, que é pegar o momento , parar a aula e eles iam apontando
os problemas que aconteceram na sala aquela semana e a solução, mas hoje não
fazemos assembleia com esse caráter mais, mas sempre que dá um problema pontual
na sala de aula, a gente deixa mais para que eles resolvam ou resolver com eles e
usar menos a mediação da direção da escola, por isso que eles tem que sentir que a
sala de aula é um local de autonomia e responsabilidade”. (P5, Anexo A).
A partir das mudanças trazidas pela BNCC, o que estão realizando:
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“Poderia ser potencializado eu penso trazendo mais a questão da
comunidade para dentro da escola, mas isso também é uma coisa gradual não se faz
todos os dias, uma das iniciativas foi de pesquisar na comunidade ali da escola, o
professor organiza com eles o questionário, “então vamos entrevistar o pessoal lá no
ponto de ônibus”, tudo organizado previamente, é um caminho que estamos achando
para divulgar a escola também porque a gente vai percebendo que com isso eles vão
criando

uma

maturidade,

uma

postura,

melhor

comunicação

,autonomia,

responsabilidade, várias habilidades são trabalhadas nesse momento” (P5, Anexo A).
“ Uma atividade em grupo daria para exemplificar bem essa habilidade,
independente da atividade proposta, os alunos terão que saber se expressar, cooperar
um com os outros, dividir materiais e ideias, saber resolver os conflitos dentro do
grupo, etc... embora na fase infantil, esse tipo de atividade precisa ser monitorada,
porque as crianças ainda não tem autonomia suficiente para isso, mas sempre que
tenho oportunidade trabalho esse tipo de atividade para que eles vão desenvolvendo
essa habilidade para os próximos anos ”(P2, Anexo A).
“A gente fala em protagonismo e ai os que são natos né, querem fazer
tudo, quer participar de tudo, quer tocar todos os projetos e ai acabam dando umas
escapulidas nas aulas e aí a gente teve um problema com isso, porque estava
participando dos projetos, mas ele não estava participando da aula, como é que eu ia
atribuir nota para aquele menino que não estava fazendo atividade, então tem que
chamar minha responsabiliza, porque na verdade, a gente lá tinha um lema, é o aluno
ser solidário, autônomo e competente. E aí vai nisso, você tem autonomia, mas tem
que ter competência para escolher e solidariedade para não prejudicar ninguém,
porque é uma escolha sua, mas vai afetar quem” (P7, Anexo A).
Levando em conta que cada indivíduo se constitui de uma complexa
personalidade construída ao longo de sua vida, a formação da comunidade escolar
não seria diferente. A escola representa uma micro sociedade por onde todos os
indivíduos passam, exigindo um trabalho de articulação e integração para que ações
individuais contribuam na realização dos objetivos coletivos. A escola compõe um
sistema social formado por pessoas com diferentes culturas, crenças e diferenças que
interagem num mesmo espaço. Para Nóvoa (1995, p. 35) “a escola tem que ser
encarada como uma comunidade educativa, permitindo mobilizar o conjunto dos
actores sociais e dos grupos profissionais em torno de um projeto comum”. Faz-se
necessário, pois, deixar claro quais são os limites de cada um, para, assim, haver uma
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colaboração efetiva, para isso como atividades essenciais no desenvolvimento da
gestão de relacionamentos e conflitos, os participantes da pesquisa destacaram
práticas como: o trabalho em grupo, debate, dar voz ao aluno e praticar a escuta ativa
de seu sentimentos e expressões, a prática do teatro, mediações realizadas por
profissionais, discussão e roda de conversa sobre diferenças e o desenvolvimento do
protagonismo juvenil.
São atividades já citadas como importantes no desenvolvimento da
empatia, entretanto diante de um conflito, de acordos e negociação, é importante que
reconheça suas próprias potencialidades, mas também as potencialidades,
necessidades e realidades do outro. Na visão de Weiss (1992, p. 17) “uma vez que
cada um aceite o outro como e pelo que ele é, torna-se possível empregar métodos
para que o relacionamento se dê de maneira eficaz”. Ou seja, ao entender o
comportamento do outro, consegue-se lidar mais facilmente com os obstáculos
criados nas relações. Sabe-se que mudar o próprio comportamento ou relacionar-se
com pessoas de comportamento difícil exige muito esforço e força de vontade.
As mudanças na forma de ensinar e aprender são necessários, a fim de
que os alunos sejam capazes de enfrentar os problemas que surgem na sociedade.
O ambiente escolar deve oferecer condições para que estes alunos compreendam
sobre as melhores ações na prática da cidadania. A interação surge da aceitação do
outro onde o respeito e o acolhimento facilitam a convivência entre os seres humanos.
No ambiente das relações interpessoais da escola, se faz necessário que o indivíduo
compreenda suas diferenças e qualidades, para ter condições de vida nos grupos.
Esta interação passa pelas dificuldades e divergências do cotidiano e não somente na
troca de ideias ou divisão de tarefas no dia a dia. Afinal, todo indivíduo tem sua cultura
independente da vida escolar, para isso a escola deve privilegiar momentos no qual
ensine a gestão de relacionamentos.
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5 PLANO DE REFLEXÃO E AÇÃO: cooperação entre o cognitivo e
socioemocional

No presente capítulo, apresentamos discussões que podem subsidiar
reflexões de docentes da educação básica, assim como de outros agentes
educacionais, que devem formar uma equipe multidisciplinar na escola, na construção
e nos fazeres cotidianos quanto à construção de competências socioemocionais, tais
como: Aprendizagem Cooperativa, atividades em grupos e emprego de metodologias
ativas e abordagem de conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais.
Iniciamos as discussões, adotando o conceito de Aprendizagem
Cooperativa, termo utilizado por Bacich e Moran (2018), como base de sustentação
teórica. Dessa forma, deixamos traçados os preceitos teóricos sobre ela, para a
presente pesquisa.
Diante de toda discussão anterior, vislumbramos a Aprendizagem
Cooperativa, articulando as habilidades cognitivas e socioemocionais, tendo em vista
que as atribuições da escola não podem mais ser apenas o viés acadêmico, mas
também uma gama de habilidades sociais que precisam ser desenvolvidas. O ensino
formal deve prever a construção integral de técnicas e emoções. Assim, o docente e
demais membros da comunidade escolar têm a responsabilidade de promover a
aprendizagem, mas também o bem-estar emocional dos estudantes. Nesse sentido,
há uma necessidade de mudança, na concepção de formação dos estudantes: a
formação para a vida.
De acordo com a LDB (1996), trata-se da preparação para a vida
pautada numa formação intelectual e afetiva para o desempenho orientado de nosso
papel educacional na sociedade, que se tornou uma das finalidades da escolarização.
A escola, em documentos legais, é, agora, concebida como um recurso
em direção à cidadania, uma cidadania capaz de favorecer a cooperação, a discussão
e a resolução de problemas, ensinar conhecimentos e habilidades. Esses conteúdos
são considerados fundamentais para o ser humano aprimorar sua qualidade de vida,
tomar decisões e continuar a aprender (ZABALA; ARNAU, 2010; DELORS, 1998).
Nesse contexto, a escola deve dar respostas às diferentes necessidades de seus
estudantes, com foco no desenvolvimento de suas capacidades, enquadrando-se com
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a utilização de outras metodologias que possibilitem, aos educandos, participarem e
partilharem maiores responsabilidades em relação a sua aprendizagem.
Considerando o objetivo da BNCC (2019), em garantir a formação
integral dos indivíduos, por meio de desenvolvimento das chamadas competências do
século XXI, aponta que se deve observar a ênfase que o documento traz para a
educação socioemocional, a partir das competências 1 e 9, principalmente:
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o
mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade,
continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.
.....................................................................................................
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação,
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos
humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de
grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem
preconceitos de qualquer natureza (BRASIL, 2019, p. 10).

Para que essas competências sejam desenvolvidas, há a necessidade
de uma desvinculação da escola do passado, que valorizava a memorização de
conteúdos e a contemplação exclusiva do ensino de conteúdos cognitivos. A estrutura
de sala de aula, na qual os alunos são enfileirados, um olhando para a nuca do outro,
não favorece a interação das crianças, nem a aprendizagem, além de não
proporcionar momentos em que possam vivenciar situações de conflitos, para que
reflitam sobre suas atitudes e possam resolvê-las, de forma construtiva, observando
sua responsabilidade e participação individual, bem como, de maneira coletiva,
pensando em uma educação fundamentada em princípios mais cooperativos do que
competitivos.
Portanto, a escola e os professores, assim como toda a equipe escolar,
podem repensar sobre seus fazeres, para que os alunos possam ressignificar a sua
realidade, construindo sua própria identidade pautada em valores que permitam sua
formação, voltada para uma sociedade mais justa e solidária, que contempla as
questões emocionais, para além do técnico.
Entretanto, compreende-se que apenas agrupar indivíduos em grupos
não significa que sempre haverá relações de cooperação. Na verdade, o nível de
habilidade dos integrantes e a reciprocidade entre eles são fatores que caracterizam
a dimensão que a interação social alcançou. Daí a importância de se problematizar e
compreender melhor as atividades em grupo, que é o que apregoa a Aprendizagem
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Cooperativa, de maneira intencional, sendo utilizadas como ferramentas importantes
no desenvolvimento das competências socioemocionais. No que se refere às
diferentes

metodologias,

para

facilitar

a

aprendizagem

de

competências

socioemocionais, observam-se os estreitos laços da Aprendizagem Cooperativa com
as competências socioemocionais descritas pela teoria Big Five. Entende-se, ainda,
que a abordagem integral de conteúdos, para além dos conceituais, também é
salientado na Aprendizagem Cooperativa.
Compreendendo melhor o que é Aprendizagem Cooperativa, de acordo
com Firminiano (2011, p. 5), trata-se de um “conjunto de técnicas de ensino em que
os alunos trabalham em pequenos grupos e se ajudam mutuamente, discutindo a
resolução de problemas facilitando a compreensão do conteúdo”. A Aprendizagem
Cooperativa é uma metodologia que utiliza a heterogeneidade de um grupo como
ponto positivo, envolvendo a interdependência, definindo papéis e responsabilidades,
mas estão abertos à negociação. Esse método de colaboração traz consigo um forte
senso de responsabilidade. Já na aprendizagem Cooperativa os alunos progridem
pessoalmente, enquanto trabalham coletivamente em direção a um objetivo comum.
Os alunos são responsáveis uns pelos outros e, com a direção apropriada,
gerenciarão isso automaticamente. Os alunos aprendem a entender e antecipar
melhor as diferenças, reconhecê-las em si e nos outros e usá-las em proveito próprio.
Por meio da interação entre indivíduos de um grupo, suas diferentes necessidades e
capacidades, partindo do princípio de desenvolvimento de competências sociais (do
macro para o micro), ou de competências individuas (do micro para o macro), essas
metodologias sugerem que o contato com as diferenças dos indivíduos proporciona
situações favoráveis a aprendizagem (MONEREO I FONT; DURAN, 2005).
Compreendida como um método ou estratégia de ensino baseada na
interação social, a Aprendizagem Cooperativa consiste em utilizar pequenos grupos,
preferencialmente com heterogeneidades, de tal modo que seus membros trabalhem
em conjunto, maximizando sua própria aprendizagem e a dos demais alunos. O
trabalho em grupo passa a ser estruturado, de modo que todos os alunos interajam,
troquem informações e possam ser avaliados de forma individual pelo seu trabalho
(JOHNSON; JOHNSON; HOLUBEC, 1999; LOPES; SILVA, 2009). Embora seja
comum organizarmos grupos em aulas, disciplinas e/ou práticas de grupos
cooperativos como metodologia de ensino e aprendizagem há uma maneira específica
de caracterizar o trabalho em grupos cooperativos.

101

Há uma estrutura de aprendizagem própria, ou seja, um conjunto de
elementos que intervém, de maneira inter-relacionada, no processo de ensino e de
aprendizagem (JOHNSON; JOHNSON; HOLUBEC, 1999; MASSET, 2004). Um
Grupo de Aprendizagem Cooperativa (GAC) é aquele, em que os estudantes sabem
que seus rendimentos dependem do esforço de todos os membros da equipe. Nessa
organização, “o grupo é mais do que a soma de suas partes, e todos os alunos têm
um melhor desempenho do que se tivessem trabalhado sozinhos” (JOHNSON;
JOHNSON; HOLUBEC, 1999, p. 7). Esse tipo de aprendizagem baseia-se na
interdependência de finalidades específica, diferente das modalidades individualista e
competitiva.
Em uma organização da classe, na qual cada aluno faz algo sem
importar-se com o que fazem seus pares, não há interdependência de finalidade, pois
conseguir seu objetivo independe se os demais conseguirão. Nesse caso, temos uma
estrutura individualista, em que o professor se dirige por igual a todos os alunos e
resolve, individualmente, as dúvidas ou os problemas que surgem. O trabalho é
individual, mas não competitivo, cada um trabalha em seu espaço e não importa o que
fazem os demais (MASSET, 2004).
Dessa forma, a Aprendizagem Cooperativa é uma metodologia com a
qual os alunos se ajudam, no processo de aprendizagem, atuando como parceiros
entre si e com o professor, ao objetivar a aquisição de conhecimento sobre
determinado objeto. A parceria, aqui tratada como interação, passa a ter significância
essencial na aprendizagem. Dessa forma, a Aprendizagem Cooperativa precisa estar
presente na prática do dia a dia escolar, pois oportuniza a interação entre os sujeitos
e o melhor aprendizado, correlacionando com a aprendizagem de competências
socioemocionais.
Dada a relevância das reflexões sobre grupos, antes de prosseguirmos
com a discussão sobre Aprendizagem Cooperativa, é preciso abordar as questões
relativas a grupos.
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5.1 GRUPO COMO ELEMENTO ESSENCIAL DA APRENDIZAGEM COOPERATIVA

Estudos realizados pela Ciências Sociais, por meio da Sociologia,
Antropologia Social e da Psicologia Social trouxe como contribuição a relevância da
análise e reflexão sobre o campo das relações humanas, bem como sua interação e
comunicação com outros indivíduos, correlacionando os conceitos com o momento da
aprendizagem.
Para Zimerman (2000), o ser humano é comunitário, sociável, e ele só
existe ou subsiste, em função de seus inter-relacionamentos grupais. Desde o
nascimento, ele já faz parte de um grupo e, no decorrer da vida, participa de diferentes
grupos, numa dialética constante na busca de sua identidade individual e a
necessidade de se identificar com algum grupo. Tendo em vista que é por meio dos
grupos e suas relações que o indivíduo constrói sua identidade, de modo que se
identificando ou não com determinadas pautas e condutas “impostas” pela cultura e
sociedade, grupos religiosos, esportivos ou até mesmo profissionais. Também, para
Nery (2010, p. 55), “quando especificamos outras características sociais, o grupo se
subdivide e se diferencia em relação a si mesmo e em relação a outros grupos,
renovando sua identidade conforme suas ideologias, culturas ou instituições”.
Compreendendo então que a identidade do sujeito se constitui a partir da afetividade,
do sentimento de pertença, e das identificações que elas sentem ou não em relação
a diversas características, permeando o território do conflito.
Nery (2010) ainda destaca que a tensão ou os conflitos surgem quando
um grupo que se situa numa hierarquia inferior tentam inverter a hierarquia enquanto
o grupo que detém o poder tenta manter-se na mesma condição, gerando conflito,
dessa forma em sala de aula ao deparar-se com o conflito os grupos constituídos por
alunos, ainda em formação identitária, cognitiva e socioemocional necessitam de
auxílio do coordenador de grupos, que, nesse caso, pode ser algum membro do
próprio grupo que atue como líder ou do professor que tem o papel de mediar não
somente as atividades e reflexões, como também os conflitos. O coordenador de
grupos, de acordo com Nery (2010, p. 22), “deve ajudar os isolados a se integrar no
grupo ou a dele se desligar, democratizar o exercício do poder, ajudar os membros a
lidar com seus conflitos, buscando o trabalho em equipe e o bem-estar coletivo”. A
autora ainda enfatiza que um importante tarefa do coordenador de grupo é dar voz e
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vez ao indivíduo que representa o grupo, tornando-o protagonista. Compreendendo
assim a importante tarefa da aprendizagem cooperativa corroborando com o objetivo
da educação na vida do sujeito, para Libâneo (1998, p. 71):
a educação, vai além de sua configuração como processo de
desenvolvimento individual ou de mera relação interpessoal, insere-se no
conjunto das relações sociais, econômicas, políticas, culturais que
caracterizam uma sociedade (...) as funções da educação somente podem
ser explicadas partindo da análise objetiva das relações sociais vigentes, das
formas econômicas, dos interesses em jogo. Com base nesse entendimento,
a prática educativa é sempre a expressão de uma determinada forma de
organização das relações sociais na sociedade.

Observa-se, ainda, a significância de se compreender a utilização do
grupo como uma metodologia de aprendizagem, considerando que o indivíduo passa
a maior parte vivendo e interagindo em grupo, desde o primeiro grupo natural que é a
família, além de inúmeros grupos instituídos pela escola que vão se renovando e
ampliando até a vida adulta, constituindo uma nova família, em grupos esportivos,
profissionais e sociais. Dessa forma, dá-se a importância de aprender e ensinar os
pilares propostos por Delors (1998), compreendendo que a escola é uma
microssociedade, onde se constitui não apenas o aprendizado cognitivo, mas o
aprendizado socioemocional, tendo em vista que a “base afetiva é o núcleo gerador
das redes sociais”, como define Nery (2010, p. 28). Também, para o desenvolvimento
do ser humano e dos grupos, há “a necessidade de o indivíduo encontrar pessoas
para alcançar metas (em qualquer dimensão existencial) e de ser, para essas e outras
pessoas, um meio para atingir seus objetivos” (NERY, 2010, p. 30).
A conceituação de grupo, muitas vezes, é vaga, designando
conceituações muitas vezes dispersas. De acordo com Emilio (2004), grupo se refere
às pessoas que estão juntas por algum tempo e que fazem parte do mundo interno
umas das outras, ou seja, há algum nível de familiaridade, e compartilham de uma
tarefa. E, por meio dos grupos, constituem-se os vínculos, que, para Emilio (2004, p.
3), compõem uma estrutura complexa, e é, no grupo, “no qual se inclui um sujeito, um
objeto e sua representação mútua, com processos de comunicação e aprendizagem”.
Compreendendo então o processo de comunicação, pressupõe a existência de um
emissor, um receptor, uma codificação e uma decodificação da mensagem. Dessa
forma, além da interação promovida em um grupo, deve-se olhar também para a
questão da comunicação.
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Para Rasera e Japur (2007), a construção social da pessoa, nos
relacionamentos, dá-se, a partir da imersão na linguagem, construindo a realidade
através das descrições e explicações, sendo essas possibilidades linguísticas
limitadas pelos relacionamentos, nos quais estão inseridos, viabilizando ações e
descrições sobre o que é ser determinada pessoa. É possível compreender a
constituição de grupos como ferramenta da formação socioemocional, pois de acordo
com Rasera e Japur (2007), o significado das palavras e interações sociais se constrói
na relação entre pessoas, na qual o processo de significação não é determinado
apenas pela relação imediata entre pessoas, mas sim pelo conjunto de outros
relacionamentos dos quais as pessoas participam. Dessa forma, a linguagem então
tem um papel fundamental no processo de ensino aprendizagem e na interação entre
os membros de grupos.
Para Rasera e Japur (2007), é através da linguagem e comunicação que
o indivíduo estabelece interações simbólicas com os demais membros do grupo,
criando possibilidades de o sujeito colocar‐se no lugar do outro. Portanto, ao tratar da
linguagem e da comunicação compreende-se como um processo social, no qual o
indivíduo atinge os outros e a si mesmo através do que expressa. No entanto,
salientam que, para existir a comunicação, em qualquer atuação linguística, é
necessário um processo de compreensão, tendo não só a necessidade de saber
conviver e ser em grupo, mas, ter habilidades socioemocionais compreendidas, para
que cada indivíduo entenda o que disse e, ao mesmo tempo, sinta‐se atingido pela
mensagem proferida do mesmo modo que essa mensagem afeta os receptores, de
maneira empática.
Para Nery (2010), a afetividade é o núcleo fundamental dos grupos,
como conteúdos que afloram do interno das pessoas, das suas histórias e de seus
projetos de vida, produzindo aprendizagens emocionais e de conduta que repercutem
no desempenho atual dos papéis sociais, corroborando com a importância de se
desenvolver as habilidades socioemocionais no indivíduo.
Esse processo de aprendizagem é beneficiado pela aprendizagem
cooperativa e ativa, no qual um dos elementos fundamentais são a comunicação,
análise de informação, troca e construção de novos conhecimentos e a resolução de
problemas. A linguagem também passa a ser a base para a empatia. Nessa
modalidade, os estudantes sob mediação do professor, desenvolvem habilidades de
levantar questões e problemas, buscando as soluções por meio das discussões e

105

análise em grupo, e é a partir dessa troca que se assegura a construção de novos
conhecimentos.
De acordo com Filatro e Cavalcanti (2018), a aprendizagem baseada em
problemas (ABP) ou mais conhecida como Problem Based Learning (PBL) promove a
ação-reflexão durante o processo ensino aprendizagem. Os indivíduos envolvidos nos
processos ensino e aprendizagem passam a ser protagonistas e todos têm o mesmo
patamar na construção do conhecimento.
A PBL é adotada por grupos de alunos para trabalhar de forma individual
e colaborativa, tendo como princípios a escola ativa e métodos científicos. A
metodologia é discutida, mais detalhadamente, a seguir.

5.2 A APRENDIZAGEM COOPERATIVA E AS METODOLOGIAS ATIVAS: um foco
no Problem Based Learning – PBL

De acordo com Bacich e Moran (2018, p. 16), a Aprendizagem Baseada
em Problemas “propõe uma matriz não disciplinar ou transdisciplinar, organizada por
temas, competências e problemas diferentes, em níveis de complexidade crescentes”,
oportunizando que o aluno aprenda fazendo, aprenda em conjunto e no seu próprio
ritmo. Ao colocar o aluno no centro do cenário da aprendizagem, a metodologia ativa
contribui para formar hábitos de aprendizagem autônoma, desenvolvendo habilidades
de formular ideias e verbalizá-las adequadamente.
Para desenvolver o protagonismo do aluno, a metodologia requer uma
participação ativa e com senso crítico no trabalho em grupo, a escuta criteriosa e
respeitosa, o hábito de colaboração em equipe, o que viabiliza não só um momento
de escuta ativa, mas também um momento de consciência discursiva, na qual o aluno
passa a ter voz, sua opinião e pensamento não

podem ser tratados de modo

secundário , fazendo com que as condições educacionais e estruturais de uma escola
não os mantenham em um lugar silenciado. Observa-se, assim, a importância do
diálogo e da escuta na prática educativa, que, para Freire (1996, p. 127), “só é possível
falar com alguém quando aprendemos a ouvir essa pessoa verdadeiramente”,
evidenciando aqui a importância de aprender empatia, de se discutir o
desenvolvimento do protagonismo do aluno, bem como o aprendizado em grupo e das
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competências socioemocionais. Freire (1996) ainda destaca que “quem tem o que
dizer deve assumir o dever de motivar, desafiar quem escuta, no sentindo de que
quem escuta diga, fale, responda”, o que nos faz pensar também no papel do
professor. Na forma pela qual vem se discutindo a Aprendizagem Cooperativa, aqui,
observa-se a necessidade de delegar, ao estudante, a fala, dar-lhe voz, mas também
de exercitar nele, a escuta.
O papel docente, nesse tipo de aprendizagem, de acordo com Filatro e
Cavalcanti (2018), é o de articulador das etapas individuais e grupais, acompanhando,
analisando e mediando os processos, os resultados, lacunas e necessidades, a partir
do percurso realizado pelos alunos e individualmente e em grupo. O docente passa a
mediar falas e escutas. Essa nova postura do professor necessita de uma formação
em competências amplas, além do conhecimento do conteúdo, planejar, acompanhar
e avaliar atividades significativas e diferentes. Ainda, intervir no momento correto. Na
sala de aula do século XXI, não é mais possível manter o foco de atenção dos
estudantes, por meio de aulas-palestras centradas no professor. É importante
destacar que a formação inicial e continuada do docente deve ter um destaque na
Aprendizagem Cooperativa, análise e reflexão profunda sobre os estudos em grupo
não apenas voltada para a aprendizagem cognitiva, mas sim para mediação de
conflitos. Estudantes devem ser falantes e ouvintes e o professor também, mediando
os diálogos.
Dessa

forma,

fomentar

uma

aprendizagem

integradora,

ativa,

significativa e de aprendizagem integral, requer ações educativas que instigue o
estudante construir seus próprios conhecimentos, compreendendo que

as

aprendizagens advêm de experiências com percursos significativos, de construção de
um conhecimento pertinente, articulando os dados, informações e saberes por meio
de uma aprendizagem significativa que gere realmente uma mudança no estudante
(MORIN, 2002; MOREIRA; CANDAU, 2007).
Nessa perspectiva, o desenvolvimento da aprendizagem por meio das
metodologias ativas e competências socioemocionais, de acordo com Zabala (1998),
requer desenvolver os quatro principais tipos de conteúdo: os Factuais, a partir do
conhecimento de fatos, acontecimentos, situações, dados e fenômenos concretos; os
Conceituais, o que é preciso saber, operando no componente cognitivo; os
Procedimentais, enfatizando o que é preciso saber fazer, realizando ações e
exercícios de reflexão sobre a própria atividade e em sua aplicação em contextos
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diferenciados; e os Atitudinais, que é o saber ser e a conviver, referentes a valores,
normas e atitudes estabelecidas por valores como: respeito, compreensão,
solidariedade, humildade. O autor salienta a importância de se desenvolver todos os
conteúdos com a finalidade de formar um indivíduo de maneira mais humana e
responsável. As discussões mais detalhadas sobre os tipos de conteúdo já foram
anteriormente apresentadas na presente pesquisa.
Assim, realizados os estudos teóricos e reflexivos sobre constituição e
manejo de grupos, sua constituição, o manejo de conflitos e as metodologias que
potencializam os trabalhos em grupos retornaram às discussões sobre Aprendizagem
Cooperativa.

5.3

A APRENDIZAGEM COOPERATIVA E REFLEXÕES SOBRE POSSÍVEIS
FAZERES NA ESCOLA

Observando

os

cinco

elementos

essenciais

da

Aprendizagem

Cooperativa descritas por Johnson e Johnson (1998), tais como interdependência
positiva, interações face a face, responsabilidade individual, habilidades sociais e auto
reflexão de grupos, e relacionando as cinco competências socioemocionais, citadas
por Vale (2009), como a autoconsciência emocional, controle produtivo da emoção,
gestão das emoções, empatia e gestão dos relacionamentos, é possível afirmar que
contribuem para o desenvolvimento de uma metodologia diferente daquilo que está
consolidado atualmente, pois proporciona situações, nas quais o aluno pode
incrementar as competências interpessoais, que são fundamentais para as relações
no ambiente escolar e na sociedade.
Tendo em vista as prerrogativas que essa metodologia traz, ampliando
e enriquecendo o momento de ensino e aprendizagem, apresentam primeiro elemento
essencial que compõe a Aprendizagem Cooperativa, a Interdependência positiva
(FIRMINIANO, 2011), momento esse no qual as qualidades dos indivíduos do grupo
devem estar ligadas entre si, compreendendo que o sucesso do todo, depende do
sucesso de cada um. Para que essa competência seja acionada, o aluno deve
compreender e conhecer as próprias emoções, reconhecendo as diferenças entre
sentimentos e ações e compreender as causas dos sentimentos, à medida que cada
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sujeito se reconhece e reconhece seus sentimentos e qualidades facilita a construção
da interdependência do grupo ampliando o sucesso de todos.
Para o segundo elemento essencial, conforme Firminiano (2011),
Interações face a face, oportuniza-se a ajuda entre os estudantes, a tutoria
(aprendizagem entre iguais) e o apoio e incentivo dos pares, professores e família
podem ser um contexto, para ensinar a competência de controle produtivo das
emoções, desenvolvendo a automotivação, concentração nas tarefas e maiores
responsabilidades, desenvolvendo a capacidade de saber esperar substituindo as
recompensas, em longo prazo em detrimento de recompensas imediatas.
O terceiro elemento, de acordo com Firminiano (2011) trata da
responsabilidade individual que cada um deve ter sobre a tarefa que lhe foi
atribuída. A responsabilidade individual implica que cada estudante do grupo seja
avaliado individualmente e que o grupo saiba que a sua avaliação é o resultado dessas
avaliações individuais. Correlaciona-se com a competência de gestão das emoções,
pois no momento da avaliação individual o aluno deve ter controle das próprias
emoções, prevenindo os efeitos prejudiciais das emoções negativas, das frustrações,
bem como das habilidades de gerar emoções positivas e saber controlar.
O quarto elemento da Aprendizagem Cooperativa, na perspectiva de
Firminiano (2011), fala sobre as habilidades sociais, considerando que algumas
atividades cognitivas e interpessoais só podem realizar-se quando cada educando
promove a aprendizagem dos seus companheiros, explicando verbalmente como
resolver os problemas (falar ajuda a pensar) ao analisar conceitos que estão sendo
aprendidos, ou ainda ensinar o que sabe aos seus companheiros. Deste modo, ao
promover a aprendizagem pessoal, os membros da célula adquirem um compromisso
uns com os outros, num objetivo comum de cooperação, tendo por finalidade ensinar
e orientar o estudante a melhorar a comunicação, a resolução de conflitos, a aceitação
de pontos de vista alheios, a capacidade de confiar uns nos outros, de ajudar quando
necessário, de respeitar, ser politizado e se comunicar, correlacionando com a
competência sócio emocional da empatia, que desenvolve a capacidade de aceitar a
perspectiva do outro, o sentimento de empatia e sensibilidade com os outros, e
desenvolver a capacidade de escuta e respeito. Uma competência conecta a outra na
medida que o momento do trabalho em grupo exige que o estudante aprenda a se
comunicar, resolver seus conflitos, saber ouvir e compreender o outro com
sensibilidade e empatia.
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O quinto elemento da Aprendizagem Cooperativa, de acordo com
Firminiano (2011), é a autorreflexão de grupo, que diz respeito ao planejamento do
grupo, o tempo que o grupo utiliza para pensar nos objetivos do trabalho, os recursos
e as atitudes necessárias ao desenvolvimento do trabalho, conectando a gestão de
relacionamentos, na qual os alunos devem aprender a resolver conflitos e negociar
acordos, desenvolvendo cooperação, partilha e a ajuda, competências necessárias
no momento de planejamento e discussão, sobre o objetivo e os recursos utilizados
na evolução do trabalho, pois para essas decisões, deve haver discussão e resolução
dos conflitos e acordos, momentos de cooperação e ajuda entre os membros.
Essa correlação entre aprendizagem cooperativa e aprendizagem
socioemocional, assim como conhecer suas características, é necessária para que o
professor e toda a comunidade escolar consiga planejar e enriquecer o momento de
ensino e aprendizagem, privilegiando o trabalho com metodologias que facilite a
aprendizagem social. Qualquer atividade pode tornar-se cooperativa, seja ela uma
interpretação de texto, uma experimentação em sala, desde que o trabalho em grupo
se torne o trabalho em equipe.

5.4

A

APRENDIZAGEM

COOPERATIVA

E

OS

EFEITOS

NOS

DESENVOLVIMENTOS HUMANO E SOCIAL

Compreendendo a educação humanista como uma formação voltada às
necessidades e ao bem-estar do ser humano, de modo que pressupõe que todos
devem ter igualdade de oportunidades, a educação deve repensar seu objetivo, de
não só formar tecnicamente o indivíduo, mas também formar para conviver, para ser
cidadão agente modificador e construtor da sociedade em que vive. Daí a importância
de refletir sobre diferentes metodologias que desenvolvam o indivíduo por completo,
nos âmbitos conceituais, procedimentais e atitudinais trazidos por Zabala (1998). Esse
processo é construído em conjunto com educadores e estudantes por meio de
atividades em grupo abordadas pela aprendizagem cooperativa e pelos valores
trazidos pelas competências socioemocionais.
Para Nussbaum (2015), o currículo base deve ser baseado em
pressupostos voltados para cidadania, no qual o processo de ensino leve o aluno a
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pensar criticamente, o que implica criar um ambiente de aprendizado no qual os
conteúdos específicos das disciplinas não valem mais do que a criação de posturas
favoráveis à autocritica e a independência intelectual.
Nessa

perspectiva,

o

currículo

escolar

e

os

procedimentos

metodológicos devem ser forjados, de acordo com o conjunto de condições que
permitem os indivíduos escolherem os vários modos de ser e ter, diante a sociedade
em que vivem, ou seja, os funcionamentos de Sen (2010), dando assim ao indivíduo
a liberdade de escolha das condições de vida na qual ele deseja. Dessa forma, seu
aprendizado deve abranger não só a formação técnica e cognitiva, mas ampliar sua
compreensão individual e coletiva sobre a cultura mundial, capaz de tratar de maneira
construtiva as situações problemas que surgirem, tendo como base os princípios de
respeito, empatia e cidadania, sabendo ser agente no meio sócio-histórico em que
vive.
É determinante reestruturar uma educação fundamentada nos princípios
de liberdades trazidas por Sen (2010) e Nussbaum (2015), pressupondo um
distanciamento da lógica tradicional, buscando uma nova construção social, por meio
da formação integral do indivíduo e para isso se faz necessário buscar novas formas
de ensinar e aprender.
Assim, cabe-nos pensar sobre o tipo de educação que se quer
produzir/reproduzir, pautá-la em velhos modelos fundamentados apenas em
aprendizagem

cognitiva/tecnicista,

torna

as

pessoas

mais

produtivas,

e

consequentemente, produz um crescimento econômico, aspecto esse denunciado por
Nussbaum (2015), como “a crise silenciosa” e “educação para o lucro’. Este tipo de
educação não necessariamente contribui para a melhoria da qualidade de vida das
pessoas e mais, a “educação para o enriquecimento necessita de alunos dóceis,
estudantes que não pensam criticamente e, particularmente, alunos que aprenderam
a ignorar sistematicamente as desigualdades, que são favorecidas por uma política
baseada no crescimento econômico por si só” (NUSSBAUM, 2009, p. 10).
A educação integral, portanto, deve ser libertadora, dar subsídios ao
sujeito para que ele se desenvolva em suas capacidades e vontades. Nessa linha, a
educação de qualidade deve valorizar a liberdade de pensamento e o pensamento,
potencializando o papel de agente das pessoas. Para Nussbaum (2015), desenvolver
a condição de agente implica ter condições materiais concretas, na qual todos, de
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maneira igualitária possam exercer sua autonomia de pensamento, construindo novos
valores sociais e de desenvolvimento humano.
Para isso, observa-se a importância e os benefícios do trabalho em
grupo e do desenvolvimento socioemocional, ao aprenderem a se relacionar, conviver
em grupo se comunicar e argumentar sobre suas opiniões. Nussbaum (2009) afirma
que, para uma educação para liberdade, conforme os preceitos discutidos nesta
pesquisa sobre as habilidades socioemocionais, aliados aos elementos fundamentais
da aprendizagem cooperativa, devem transcender a totalidade da ação educacional,
utilizando como sustentação as disciplinas de arte e humanidade, no qual “criam um
mundo que vale a pena viver, com pessoas que são capazes de ver outros seres
humanos como iguais e com nações que são capazes de superar o medo e a
desconfiança em favor de um debate simpático e fundamentado” (NUSSBAUM, 2009,
p. 25). A arte faz pensar e refletir sobre a própria humanidade.
Na

aprendizagem

cooperativa,

articulada

à

aprendizagem

socioemocional, o aluno deve contribuir ativa e criativamente nas atividades e
discussões em sala de aula, ter voz ativa e ser respeitado, mas para isso deve
reconhecer suas fraquezas e potencialidades, compreendendo a interdependência
positiva, utilizando o autoconhecimento de suas emoções e ações, para que esses
aspectos de se autoconhecer beneficie a interação face a face e a aprendizagem entre
pares, desenvolvendo a automotivação e se responsabilizando pelas tarefas
realizadas.
Tendo em vista a importância de suas responsabilidades individuais
perante o grupo e as relações de afinidade e conflito que esse tipo de trabalho pode
trazer, é exigindo então que o aluno desenvolva o autocontrole emocional, para que
as emoções negativas não prejudiquem o trabalho, assim como saber utilizar as
emoções positivas como meio potencializador da aprendizagem torna-se relevante ao
seu desenvolvimento.
As habilidades sociais da aprendizagem cooperativa requerem que o
aluno desenvolva sua comunicação, saiba resolver conflitos, aceitar a perspectiva do
outro, relacionando-se, de maneira empática e respeitosa. Essas habilidades dizem
muito sobre o aprender a ser e a conviver de Delors (1998), e sobre ser cidadão do
mundo, no qual Nussbaum (2015) afirma ser importante para a construção do ser
agente e cidadão crítico e mais humano. A concepção de educação ainda demanda
aprender autorrefletir sobre as ações do grupo, planejando as ações e compreender
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a habilidade de gerir os relacionamentos negociando acordos e administrando os
conflitos, desenvolvendo a partilha e ajuda ao outro.
Assim, a construção de uma educação humanista tem por base a criação
de ambientes seguros e estimulantes, para a construção coletiva do conhecimento,
por meio de debates, análises, aulas práticas e que envolvam a realidade dos
estudantes, numa construção individual e coletiva do saber. Uma escola humanista
tem por objetivo não só a aprendizagem cognitiva, mas também o crescimento
pessoal e interpessoal do estudante. Compreende-se, por fim, que a utilização de
metodologias que beneficiem o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, de
troca e comunicação mediada e orientada, de maneira cooperativa que favoreça
alcançar o objetivo comum: o de desenvolvimento do conhecimento, numa educação
igualitária e de qualidade.
Uma educação cooperativa, que contempla a articulação dos indivíduos
em grupo, seguramente, trará relevância para o desenvolvimento humano e também
para o desenvolvimento social.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Retomando o objetivo geral da investigação, que é investigar e analisar
políticas públicas educacionais em vigor, destinadas a estudantes de educação
básica, aqui especificamente a Base Nacional Comum Curricular, (BNCC), a fim de
observar as competências e às habilidades que são traçadas para o desempenho
discente, é possível considerar o que segue.
As práticas docentes estão se modificando, a fim de desenvolver em
seus estudantes competências e habilidades que lhes serão úteis para a vida, para as
relações, emoções, ações e claro, para o aprendizado cognitivo. A BNCC tem um
papel significativo, neste sentido, mesmo que só tangencie e aborde as competências
socioemocionais.
Dessa forma, o movimento que vem ocorrendo na educação, permite
repensar as formas de ensinar e aprender, por meio da implementação das 10
competências gerais estabelecidas pela BNCC. Salienta-se que as discussões devem
ser ampliadas, com outros estudos sobre a temática socioemocional. O documento
potencializa as políticas educacionais significativas, com o objetivo de ajudar a reduzir
desigualdades e garantir os direitos de aprendizagem, por meio de aprendizagens
essenciais. As principais mudanças que acontecem ao implementar a BNCC
aparecem nas seguintes políticas educacionais: elaboração dos currículos locais,
formação inicial e continuada dos professores, material didático, avaliação, apoio
pedagógico aos alunos e orientação à família e à comunidade escolar.
A BNCC traz as competências socioemocionais como alternativa de
educação, para formação integral de estudantes. Entretanto, como já dito,
anteriormente, apenas tangencia o assunto. Nesse sentido, ainda enfoca os velhos
mecanismos de defesa dos interesses do capital. Entretanto, na presente
investigação, observa-se, positivamente, o fato de a BNCC considerar as habilidades
socioemocionais, o trabalho com as humanidades, arte e da aprendizagem
cooperativa e utilizar isso a favor de fazeres pedagógicos. Observa-se que o professor
sozinho não detém o poder de toda a mudança, espera-se apoio, política pública e
auxílio nas situações de precariedade na qual passa o ensino no Brasil, mas se
reconhece esse tangenciamento das habilidades socioemocionais que a BNCC traz
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como uma oportunidade, mesmo que tímida, de desenvolver uma educação
libertadora, emancipadora que dá ao sujeito o direito de escolha e suas liberdades
como já discutido anteriormente.
Durante as entrevistas. ao escolher ouvir profissionais das escolas
pública e privada quanto ao desenvolvimento das habilidades socioemocionais, a
escola pública foi uma grata surpresa, observou-se que as escolas públicas do Estado
de São Paulo de período integral, já desenvolvem um trabalho sistêmico com as
competências socioemocionais, na medida em que desenvolvem as disciplinas de
Projeto de Vida, Tutoria, momentos de Assembleia, Orientação de Estudos, Projeto
interdisciplinar, momentos de Autoavaliação, Clube Juvenil e Protagonismo. Os
conteúdos oportunizam o debate, a votação, a análise do outro, a reflexão sobre como
desenvolver atitudes éticas, empáticas, sobre o autoconhecimento, responsabilidade
e melhor se relacionar, de forma a se ver parte integrante de um todo, fazendo assim
toda diferença quanto ao currículo desenvolvido, dando voz ativa e colocando o aluno
como protagonista de sua aprendizagem, tendo em vista a importância desses
elementos no processo ensino aprendizagem. Para o desenvolvimento do indivíduo,
pode-se afirmar que, ao que parece, as escolas públicas desenvolvem com maior
propriedade as competências socioemocionais, em relação às escolas particulares
que ainda desenvolvem tímidas contribuições para o desenvolvimento integral dos
estudantes.
Outros estudos sobre competências socioemocionais são apresentados,
como os Big Five que ampliam as discussões sobre a temática. Nesta pesquisa,
considera-se relevante o desenvolvimento socioemocional como contraponto a
preocupação excessiva (exclusiva) com a formação cognitiva e tecnicista, que enfatiza
uma educação para o mercado de trabalho. Aqui se considera o indivíduo como um
ser cognitivo, emocional e social, buscando encontrar um ponto de equilíbrio. Todavia,
é hora de conciliar a luta por uma formação intelectual de qualidade com o
desenvolvimento afetivo e social, de forma intencional e explícita. Profissionais
comprometidas/os com a superação da sociedade capitalista e do desenvolvimento
de uma educação humana não podem ignorar as diversas formas de opressão e
formação de servidão aos quais submetem seu trabalho. É tarefa da educação escolar
formar pessoas capazes de refletir a realidade objetivamente pelo pensamento e pelas
emoções e sentimentos, compreendendo seu lugar na estrutura de classes sem culpa,
reconhecendo-se como um sujeito histórico-social responsável e livre de suas
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escolhas. Observa-se a relevância de oportunizar o conhecimento artístico, histórico,
científico, filosófico e humano, tendo em vista que esses conhecimentos afetam
diferentemente cada pessoa, a depender de suas vivências, as quais são
multideterminadas.
Profissionais da educação, como docentes da educação básica e
gestores, relatam a relevância de se tratar de competências socioemocionais,
trabalham com elas de maneira empírica, mas estão dispostos a se formar
continuamente, para ampliar as ações no contexto escolar. Entretanto, durante as
entrevistas, realizadas para a presente investigação, alguns relatos deixam claro que.
ao resolver os conflitos de maneira empírica, acabam terceirizando as ações
formativas para outros profissionais, como professores mediadores, responsáveis
pela Pastoral do Menor, ou seja, atividades delegadas a profissionais educadores, que
não vivenciam, diariamente, com os estudantes. O fato evidencia a falta de formação
dos professores quanto às habilidades socioemocionais e a terceirização do trabalho
com referidas habilidades.
Ainda não se observa um movimento quanto a formação inicial e
continuada desses profissionais, mesmo estabelecido pelas as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Professores para a Educação
Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da
Educação Básica (BNCFormação). Constata-se a formação inicial e continuada do
profissional da educação como um elemento essencial na formação plena e integral
dos estudantes, pois é, a partir dessa formação, que o docente desenvolve estratégias
de ensino aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento dos saberes e eliminando
as barreiras de acesso ao conhecimento assegure o direito das crianças, jovens e
adultos a uma educação de qualidade, mediante a equiparação de oportunidades que,
considerando a necessidade de todos e de cada um dos estudantes; desenvolvendo
um modelo educação humana, o que

oportuniza a redução das desigualdades

sociais, regionais e locais.
Na investigação, por fim, é apresentado um plano de reflexão e ação
sobre competências socioemocionais, que sugere a formação inicial e continuada de
docentes e de outros profissionais que atuam na educação básica, para a
aprendizagem cooperativa. Este plano de ação não deve ser compreendido como
receita do que fazer, mas sim como um plano de reflexão sobre a prática docente e
sua formação profissional e pessoal de autoconhecimento, podendo experimentar
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suas emoções, de modo a utilizar as habilidades socioemocionais, trazendo
propriedade sobre o assunto, para quando for necessário utilizá-las com os alunos.
A aprendizagem cooperativa enfatiza os trabalhos em grupos na
escola, como forma de ampliar e aprofundar o desenvolvimento da comunicação e
linguagem, empatia, resolução de conflitos. A aprendizagem cooperativa favorece a
transformação da sala de aula tradicional em uma dinâmica de interdependência
positiva entre os estudantes, com o objetivo de desenvolver estratégias de
cooperação entre os participantes, numa perspectiva de melhorar a convivência e
desenvolver as habilidades sociais. No plano, o professor tem, portanto, a tarefa de
mediar e proporcionar experiências, para que seus alunos desenvolvam habilidades
sociais, fortalecendo a cooperação, fundamentada nas estratégias da Aprendizagem
Cooperativa. Trata-se de mais de uma técnica educacional, é uma quebra de
paradigma com o ensino tradicional, é uma metodologia que propõe uma maneira de
ensinar e aprender, não somente na sala de aula, mas ultrapassando os muros da
escola, em que se tem a possibilidade de contribuir para a construção de um mundo
mais colaborativo, sustentável, justo e humano.
A aprendizagem cooperativa releva o protagonismo do estudante,
desenvolvendo a comunicação empática, elemento essencial para que todos tenham
direito a vez e a voz no espaço escolar e, assim, sintam-se motivados a estabelecer
relações humanas mais saudáveis. Ainda, a mediação docente se faz importante,
tendo a postura de coordenador de conflitos. Nesse caso, destaca-se a metodologia
ativa, especialmente o PBL, são baseadas no desenvolvimento da aprendizagem com
base em competências e habilidades como propõe a BNCC, utilizando estratégias
pedagógicas que possibilitam aos alunos aprenderem, por meio de sua realidade,
partindo da problematização, do questionamento e do fazer pensar, proporcionando o
desenvolvimento pessoal e profissional; uma visão transdisciplinar do conhecimento;
empreendedorismo e o protagonismo do aluno, colocando-o como sujeito da
aprendizagem; numa perspectiva de aprendizagem significativa. Também a
participação dos sentimentos deve ser vista como um fator relevante na fixação do
conhecimento. Observa-se, ainda que, à medida que o professor proporciona essas
vivências ativas, o aluno adquire confiança em suas decisões e na aplicação do
conhecimento em situações práticas, desenvolvendo habilidades para o trabalho em
equipe, aprendendo a se expressar melhor oralmente e por escrito, adquirindo gosto,
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para resolver problemas e vivenciar situações que requerem tomadas de decisões,
por conta própria, reforçando a autonomia no pensar e no atuar.
Ainda, no referido plano de reflexão e ação, é proposta a articulação de
ensino de conteúdos factuais/conceituais, procedimentais e atitudinais, o que promove
uma aprendizagem integralizada.
Observa-se ainda, que as categorias de análise que discutem sobre as
percepções atuais dos profissionais e as perspectivas futuras das práticas
pedagógicas, utilizando as competências socioemocionais, tiveram respostas bem
próximas. Ao que parece, ocorreu no momento de análise de sua própria prática, em
que cada entrevistado fez ao ler e compreender a pergunta que estava sendo feita,
relembrando que o questionário teve caráter educativo, em que a cada questão
realizada, um conceito também era apresentado. Dessa forma, ao ouvir a pergunta
juntamente com o conceito o participante teve a oportunidade de refletir sobre os
conceitos, fazendo uma análise de sua prática antes de responder, verificando se já
realizava alguma ação e se já havia aplicado tal conceito. Como já destacado, muitos
profissionais já realizam muitas ações que potencializam a formação socioemocional,
entretanto, empiricamente, apontando, mais uma vez, a necessidade de uma
formação inicial e continuada dos profissionais, de maneira aprofundada, quanto às
concepções trazidas pela BNCC e pelo viés da formação humanista.
Por

fim,

entende-se

a

possibilidade

da

potencialização

dos

desenvolvimentos humano e social, compreendendo que essas subdivisões são
meramente didáticas, visto que o ser humano age, pensa e reflete, de forma integrada
em todos os momentos, sendo relevante discutir novas formas de ensinar e aprender,
com o intuito de construir uma sociedade em que a democracia participativa, a ética e
a estética possam ser os principais pilares formadores do ser humano, valorizando-os
por meio das oportunidades, ou “capacidades”, de acordo com as habilidades e
competências desenvolvidos por cada um, que inferem na vida, na saúde e na
integridade física e também na liberdade política e participação política.
Seguramente, a presente pesquisa tem uma contribuição social, porque
instiga professores da educação básica e demais profissionais que atuam neste nível
de ensino a refletir e agir em prol da formação humana e cidadã de crianças e
adolescentes.
É, também, imensurável a contribuição pessoal trazida pela pesquisa,
porque como docente da educação básica, a autora entende a necessidade de uma
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formação discente para a humanização e também de ser imprescindível o fazer
investigativo docente durante toda a atuação.
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APÊNDICE A

ROTEIRO DE ENTREVISTA - SEMIESTRUTURADO
O estudioso Vale (2009), em seu trabalho: Do tecer ao remendar: os
fios da competência socioemocional, apresenta os elementos essenciais da teoria
Big Five, para tratar das competências socioemocionais na escola. A seguir,
apresentamos os cinco itens e para cada qual solicitamos comentários:

Item 1
1. A Autoconsciência emocional é uma competência socioemocional que condiz no
indivíduo em adquirir um melhor conhecimento das próprias emoções, reconhecer as
diferenças entre sentimentos e ações e compreender as causas dos sentimentos.

Que tipo de atividades são desenvolvidas na escola, para trabalhar a
autoconsciência emocional? Pode explicar e exemplificar? Você daria outras
sugestões de como trabalhar com a autoconsciência emocional?

Item 2
2. A Gestão das emoções é uma competência socioemocional que consiste no
indivíduo em desenvolver habilidades, para controlar as próprias emoções, prevenir
os efeitos prejudiciais das emoções negativas (por exemplo, melhorar a capacidade
para expressar verbalmente a ira sem lutar), desenvolver habilidades de resistência à
frustração, desenvolver habilidades para gerar emoções positivas.

Você tem experiências de gestão de emoções que foram desenvolvidas na
escola e que pode compartilhar?
Quais outras atividades são importantes trabalhar na escola, para desenvolver
a gestão das emoções?

Item 3
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3. Controlar produtivamente as emoções é uma competência socioemocional que
consiste no indivíduo em desenvolver habilidades de automotivação, maior
capacidade de concentração nas tarefas e maiores responsabilidades, desenvolver a
capacidade de saber esperar por recompensas em longo prazo em detrimento de
recompensas imediatas.

Você consegue enxergar estas habilidades nos seus estudantes, a partir de
atividades que são propostas a eles? O que os professores e a escola poderiam
ampliar neste sentido?

Item 4
4. A Empatia é uma competência socioemocional que consiste no indivíduo em
desenvolver a capacidade de aceitar a perspectiva do outro, desenvolver sentimentos
de empatia e sensibilidade com os outros, e desenvolver a capacidade de escuta.

Empatia é um sentimento muito falado nos últimos tempos, porém pouco
difundido na sociedade. De que maneira a escola contribui com esse
desenvolvimento? E como poderia potencializar esta contribuição?

Item 5
5. Gerir relacionamentos é uma competência socioemocional que consiste no
indivíduo em desenvolver competências, para resolver conflitos e negociar acordos,
desenvolver a capacidade de cooperação, de partilha e de ajuda.
Relacionar-se é algo inerente ao ser humano. Sabendo da importância dessa
habilidade, que tipos de atividades são desenvolvidas na escola, para que a gestão de
relacionamento seja trabalhada? Pode exemplificar outros tipos de atividades que
seriam relevantes?
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ANEXO A – TRANSCRIÇÃO DOS DADOS COLETADAS EM
ENTREVISTAS

Participantes

Questão 1: A Autoconsciência emocional é uma competência
socioemocional que condiz no indivíduo em adquirir um melhor
conhecimento das próprias emoções, reconhecer as diferenças entre
sentimentos e ações e compreender as causas dos sentimentos.
Que tipo de atividades são desenvolvidas na escola, para trabalhar a
autoconsciência emocional? Pode explicar e exemplificar? Você daria
outras sugestões de como trabalhar com a autoconsciência emocional

P1

“Eu penso que isso é tudo muito novo ainda, eu gostaria que fosse melhor
trabalhado, mas já começou a aparecer, acho que a tendência daqui pra frente é
aumentar principalmente por questão da BNCC. Esses dias estava pensando, o
que a gente fazia muito, brigou, coisa que acontece o tempo todo, pede desculpa
para um, pede desculpa para o outro, pega na mão e vai sentar. É o jeito pratico
pra gente, hoje eu entendo que dessa forma não estamos ajudando, não estamos
construindo nada com eles ali, está encerrando o assunto, mas o que está
acontecendo, o que você está sentindo, o que o seu coleguinha fez que isso te
causou, fala pra ele, o que você sentiu quando ele te falou isso, e você o que te
levou.. É mais trabalhoso, mas acho que também mais produtivo.”

P2

“Eu como trabalho com crianças de 4 anos de idade, muitas vezes elas estão vindo
para escola pela primeira vez, enfrentam a separação de ambiente familiar, para o
escolar, para algumas é bem doloroso essa fase. Costumo proporcionar, um
ambiente mais acolhedor, incentivo a autonomia, e costumo introduzir, depois da
adaptação, um projeto “Quem sou Eu? Para que as crianças compreendam a si
mesmo, entendam as diferenças entre elas, e a diversidades de sentimentos
existentes,...enfim e outras coisas mais que for aparecendo no decorrer das aulas,
pois dependendo da turma, o projeto toma outra dimensão, vai da curiosidade
deles, das conversas em rodas e as vezes de fatos que surgem na sala, são
momentos que não poderão passar despercebidos, precisa serem trabalhados,
eles podem serem únicos. Outra sugestão seria trabalhar com livros de histórias,
com temas relacionados ao autoconhecimento.”
“Quando a gente fala de auto consciência é a criança ter consciência das emoções
que ela sente... Acho que um dos trabalhos bacanas que eu experimento na minha
vivência dentro da sala de aula é a dramatização de conteúdo, eu gosto muito de
trabalhar com teatro, então em qualquer disciplina.”

P3
P4

P5

“Uma atividade seria o

Mapa da empatia- Para que o aluno compreenda o que
pensa sobre seus sentimentos.
Lançando o desafio- O que pensa? O que vê? O que escuta? O que faz? – Em
roda de conversa, exercer a escuta ativa onde os alunos se colocarão a respeito
de suas dores e esperança.”
“Na escola de período integral, tem momentos de parte diversificada preconiza
muito o debate, a discussão, quando ela privilegia o aluno a falar do projeto de vida
que ele tem. Então eu já estou com esse olharzinho assim, ai é quando falei “gente
eu vou falar só da parte da matemática, eu vou falar do todo”, mas como estou na
escola como um todo, então tem muitas atividades para trabalhar isso, como estou
me sentindo, o que eu fiz, e trazer para o aluno o que ele está sentindo com aquilo
ali para depois trabalhar o que ele vai fazer com aquilo ali, então quando agente
vê um momento em que eles estão aflitos por alguma dificuldade, ou quando eles
estão nervosos com alguma coisa, a gente já tenta pontuar isso com eles durante
as aulas mesmo, e o programa de tutoria da escola, onde cada aluno tem um
professor tutor, e a agente faz estes acompanhamentos com eles, então a gente
conversa muito isso com eles no individual, as vezes em grupo, seria mais ou
menos isso.”
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P6

P7

P8

D1

D2

“O que acredito é que para a gente trabalhar com o outro é necessário que a gente
se conheça, consiga gerir as nossas emoções de forma mais adequada, que nós
tenhamos uma comunicação mais assertiva, e infelizmente nem sempre a gente
tem... Me veio duas situações em que casam muito bem, uma delas foram
desenvolvida não por mim mas pelas professores do 5º ano, que a partir do livro
“tem um monstro na barriga” li essa história, e a partir dessa história trabalhava
essas emoções com as crianças, então é uma forma das crianças se conhecerem,
de perceber de quando é que elas ficam com raiva, explorar para outras questões...
Outro exemplo é quando algum aluno é encaminhado para inspetora, quando
acontece algum problema, então na hora de fazer a observação desse aluno, faz
perguntas e pede para que o aluno escreva no papel o que aconteceu e depois ela
lê a resposta de um para o outro, e vai tentando um acordo, mas a ideia das
perguntas são perguntas neutras, e sempre ouve os dois lados da questão
envolvidos vão responder a isso e são questões no sentido de “porque vocês
brigaram, o que o outro fez, o que você fez, o que te incomodou no outro”
“Antes quando acontecia algum problema que tinha que ter mediação, levava o
aluno a refletir sobre aquilo com o registro do que aconteceu, para ele poder ter a
versão dele, e ler a versão do outro também, mas agora na escola de ensino
integral são feitas atividades que tenham tutoria, por parte da equipe docente e
também da gestão, importante trabalhar com eles a ideia de tutoria é o cuidar é
orientar e principalmente a gente monitora a questão pedagógica que é muito perto
da questão emocional né então essa autoconsciência emocional é importante para
que o aluno consiga se dedicar aos estudos consiga ter um projeto de vida. você
precisa criar um vínculo né acho que a consciência emocional ela só é despertada
no outro quando você tenha pedagogia da presença porque se para ele você não
é um exemplo ele nunca emocionalmente você vai tocar ele então acho que é só
aprimorar”
“O que eu já vi ser trabalhado em relação a esta competência é trabalhar com arte,
expressão artística eu acredito que é uma forma bem interessante de fazer a
pessoa se expressar, expressar seus sentimentos, mostrar o que está dentro dela.
Então, acredito que a arte é um caminho bem bacana para isso. Eu particularmente
já usei o teatro, então ao mesmo tempo que estava trabalhando o conteúdo ali da
minha disciplina, mas o aluno também estava expressando o olhar dele em relação
aquele conteúdo mas, como a minha disciplina também ela proporciona isso, uma
visão de mundo, pois trabalho com ciências sociais, então fala muito dele, quando
ele se expressa através da arte, então esse olhar interno acaba se expressando
assim principalmente teatro acho muito fantástico pra isso.”
“A BNCC é nova para todos, nós ainda estávamos apropriando essas ideias que
pouco se falou é real, a BNCC nada mais foi do que um aprofundamento do que já
fazíamos, nos parâmetros curriculares nacionais, então agora eu acredito que o
que mais a gente está fazendo é mesmo envolver o máximo possível os alunos na
tomada de decisão, no início do plano de aula, por exemplo.Então a gente conversa
muito com os professores, nos ATPC’s, que é pra eles darem essa liberdades para
o aluno, então todos professores elaboram os planos deles de aula e, então o
professor trabalha lá sozinho no primeiro momento e compartilha com o aluno, ouve
o aluno e depois que ele fecha o plano e entrega então, socializa pra escola. Então
eu acho nesse momento é trocado essa experiencia, então o aluno é levado em
conta o que o aluno pensa, o que o aluno sente, então essa consciência emocional
ela é na escola primeiramente no desenvolvimento mesmo das aulas, fora isso tem
os projetos.Então, as ações da escola não podem mais ser como foi um dia no
passado, em que o professor pensava e apresentava para o aluno, não mais, dá
muito mais trabalho, é necessário, já que existe essa competência para ser
desenvolvida, tem que fazer assim. “
“Para trabalhar, pra conhecer, pra estudar. Agora que a base nacional trouxe essas
competências emocionais, hoje a gente tem feito um trabalho, a gente tem feito
formação, esse ano foi inserido na rede curricular uma disciplina chamado Projeto
de Vida, que essa disciplina, o trabalho dela é fazer com que o aluno pense, não
sei se você chegou a ler sobre ler sobre essas novas disciplinas que a rede estadual
colocou, inseriu, e o projeto de vida é levar o aluno a pensar mesmo, nele e trançar
os objetivos, pra longo prazo e curto prazo, e naquele momento ele saber
convalidar para chegar naqueles objetivos, o que vai fazer e essa disciplina ela tem
trabalhado muito com consciência emocional, ela faz com que o aluno pare, pense
nele, nas atitudes dele, porque dessa atitude, então muitos trabalhos assim com
podcast, com filminhos, os professores estão fazendo, de levar mesmo o aluno a
pensar nas atitudes deles e porque ele tem aquela atitude, e qual seria a atitude
adequada para o objetivo dele. É um trabalho mesmo novo. A escola sempre foi
muito conteudista, e agora através de todos os estudos e tudo que a gente tem
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visto, e os professores conteudistas estão percebendo se o aluno não está com o
emocional, o conteúdo não vai, então de uma coisa depende da outra, o aluno tem
que ter estes desafios.”

Participantes

Questão 2. A Gestão das emoções é uma competência socioemocional
que consiste no indivíduo em desenvolver habilidades, para controlar as
próprias emoções, prevenir os efeitos prejudiciais das emoções negativas
(por exemplo, melhorar a capacidade para expressar verbalmente a ira
sem lutar), desenvolver habilidades de resistência à frustração,
desenvolver habilidades para gerar emoções positivas
Você tem experiências de gestão de emoções que foram
desenvolvidas na escola e que pode compartilhar?
Quais outras atividades são importantes trabalhar na escola, para
desenvolver a gestão das emoções?

P1

“Como eu te disse, eu gostaria de ter aprendido mais sobre isso, pretendo daqui
pra frente estudar, integrar um pouco mais. Eu tenho assim, uma vez eu trabalhei
com uma docente que por acaso ela também tinha formação em teatro, então a
gente viu muito isso na prática dela, de treinar... achei tão legal eles terem que
pensar em argumentos, eu achei bem diferente, eu acho que pode ser uma
estratégia esse tipo de abordagem, mas assim, por acaso ela tinha esse
conhecimento... Teve outra escola que tinha um projeto sobre valores, e a gente
tinha que desenvolver, então da fase 1 ao 5º ano que fazia, eu achava legal assim
era uma escola, uma localidade mais periférica, mas na prática a gente via
resultados, eles já sabiam, a gente fazia a árvore de emoções, com várias
atividades, e a coordenação ajudava muito para não ficar também ali solta, uma
atividade que começou e acabou...era uma sequência didática mesmo, trazia ideias
e ai aumentando o nível de dificuldade de envolvimento, era bem legal, eu gostaria
de trabalhar mais desse jeito, com a escola toda envolvida.”

P2

“Neste item, trabalho atividades onde as crianças precisam aprender esperar,
respeitar a vez do amigo... Por exemplo: - Atividade da Rotina, eles têm que
aprender esperar os horários, tudo tem hora, tem que organizar a sala, os materiais
na mesa, o lanche, as mochilas etc; - Atividade do Rodízio de brinquedos ou
cantinho de brinquedos, onde tem que esperar rodar para brincar com o outro
brinquedo; - Atividade de Roda de Conversa sobre o final de semana, todos querem
falar de uma vez só, precisa esperar a vez.”
”Sim, a gente sempre experimenta de tudo dentro da sala de aula, não que tenha
sido com essa intenção, mas diariamente a gente tem que gerir conflitos dentro da
sala de aula,o que a gente procura fazer essa roda de conversa e tentar entender
todos os lados, é que eu procuro fazer, “vamos contar agora a versão deles”. Eu
sempre digo que na verdade uma história ela tem três versões, a minha, a sua e a
verdadeira, então eu procuro ouvir, eu gosto que eles vão me contando porque a
gente vai faz como se fosse um “tribunal” para ver todas as partes, um simulado, e
através disso é interessante porque, um entra em contato com a emoção do outro,
e as vezes vê que não foi tão legal ter falado aquilo, ter agido daquela maneira e ai
sente a emoção do outro.”
Iniciar com uma escuta ativa, proporcionar o engajamento dos alunos dando
opiniões, colaborando com as reflexões, estimulando o raciocínio crítico e
colaborativo para melhorar a capacidade de expressão. Hoje em dia com a
FILOSOFIA no currículo do ensino fundamental o professor tem como trabalhar
muito as emoções, dando sempre a oportunidade do aluno se expressar, fazendo
também uma auto avaliação. Em meio a pandemia, trabalhei o filme A vida é uma
festa- onde fala de morte- E esse assunto é muito delicado e muitas famílias não
conversam sobre esse tema com as crianças.
Foi uma aula riquíssima onde analisamos o comportamento das pessoas de uma
família mexicana e como eles agiam diante da morte.
Os alunos se emocionaram em falar sobre o pensavam e sentiam sobre esse
assunto principalmente nesse momento que estamos vivendo com isolamento
social, sobre a frustação, pensamento negativo e poder tirar disso algumas lições
valiosas.
“Quando a gente começa a olhar pela questão das emoções agente começa a dar
mais tempo pra discutir isso com eles, então teve ano passado, esse ano fazia uma
rotina semanal na aula de matemática e um dia da semana agente começava a
aula por exemplo fazendo um momento de sensibilização, porque ali agente
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contava uma história, lia uma fábula, tinha dia que os alunos queriam contar uma
história deles, pra gente discutir isso daí, porque a experiencia que eu tenho nesse
sentido é um debate mesmo, uma modelização, que em uma fabula ele se espelha
num personagem ou ele rejeita aquele personagem e aquilo ali dá espaço pra ele
falar como ele faria e eu penso também que os momentos em que a escola dá
estes espaços para eles, para eles promoverem alguma atividade que eles querem,
fortalecimento de vínculos, eu acho que ali eles trabalham muito essa questão de
emoções, as deles, as dos grupos, as positivas, as negativas.
“Eu ainda não percebo em mim uma ação formativa, eu acho que a escola está
caminhando para esse processo.Teve uma ação que achei interessante de uma
professora, ela desenvolveu para o ensino médio, você tinha que sentar, estava em
círculo, de repente você tinha que sentar com alguém que você não era tão
próximo, a regra era formar duplas e duplas de pessoas que se conheciam menos,
que conversavam menos, e os alunos é essa questão, que você tinha menos
afinidade. Você tinha um tempo que você tinha que responder 3 questões falando
sobre você e o outro não podia falar nada, só te ouvir, e depois invertia, então nesse
momento foi uma coisa importante porque agente conhecer um ao outro, porque
falava dos sonhos, falava do seu medo, falava das qualidades, então isso foi muito
interessante nessa dinâmica dos professores, então assim, as vezes quando eu fiz,
fiz com professores que não era tão afastada de mim, mas não tinha tanto
conhecimento, e ali conversando agente se descobriu, descobriu afinidades, eu
conheci um pouco melhor os medos dessa pessoa, até que estava entrando na
empresa fazia pouco tempo, então foi bem interessante este momento.”
“Bom, lá na escola, desde 2016, a gente participa de algumas competições e eu
pude participar de uma com um grupo de alunos que foi a jornada da matemática
que tem na diretoria o 6º ano estava participando porque até então era só até o 5º
ano que participava. Então assim, as vezes aluno super extrovertido na escola e
na hora que chegava lá era mais tímido. E as vezes um outro que era super calado
se mostrava um líder lá, então essas convivências de grupo a gente tem que
procurar fazer isso, quando vai ter alguma competição, seja em matemática ou em
outras, a gente levar esses alunos que as vezes estão mais tímidos na classe pra
eles poderem ter essa experiencia e saber se eles podem gostar ou não. E para
discutir sobre as emoções em geral, a gente começou a perceber que as salas tinha
alguns conflitos, sobre a questão do conflito aí, e as vezes você chamava aquele
aluno que teve aquele conflito lá os dois para conversar longe, mas o que tinha
acontecido ainda estava na sala de aula, o professor não conseguir dar mais aula,
porque estava todo mundo querendo opinar, querendo ser advogado do colega, e
ai a gente começou a fazer assembleia que é uma proposta do ensino integral,
ouvia os alunos como eles estão vendo a sala, então cada aluno fala como ele vê
a sala e o que ele acha que a sala pode melhorar, a maioria vota, todo mundo vota
o que a maioria escolheu vai ser trabalhado naquele mês, que são as habilidade
sócio emocionais direcionada para cada seria e ano que a gente tem na escola, e
depois a gente volta sobre aquilo e fala se melhorou mesmo ou não, e o que o
aluno acha o que melhorou, a sala discute se ele realmente melhorou ou não, e o
que ainda precisa melhorar, então eu acho que tem a gestão ali da sua emoção e
de como você vê a emoção do outro também. “
´Particularmente, eu nunca trabalhei uma atividade em que o aluno tivesse que lhe
dar com gestão das suas emoções, acaba tendo ali experiências no dia a dia mas
não intencionais, numa atividade especifica não trabalhei ainda mas eu acredito
que eu até preciso agora mudar e pensar sim com intencionalidade em tratar essa
questão. Passei por uma situação inclusivo no ano passado, no 1º ano, em que o
aluno bateu a porta e saiu da sala, no meio de uma atividade, do nada, ele levantou
bateu a porta e eu fiquei preocupada porque ele sumiu na escola, pedi até para a
inspetora ir atrás e encontrou o menino no banheiro chorando, ai ele voltou eu falei
“olha, você não foi legal comigo, você poderia ter conversado comigo o que está
acontecendo” ai ele “ ah, a sua atividade”, mas falei “mas o que tem de errado com
minha atividade”... “não, não é a atividade”, ai ele se abriu, ai ele foi contar o
problema que era fora da escola, o problema dele particular dele familiar, falei
“então, mas se você está passando por este problema, vamos conversar, você quer
se abrir comigo, falar mais sobre este assunto”, “não professora, eu não quero
contar o que está acontecendo”, falei “não, você não precisa realmente me contar,
mas vamos combinar uma coisa, quando você se sentir pressionado, você não
estiver legal, me fala, você não precisa me contar em especifico o que está
acontecendo, mas me fala”, e foi muito positivo, porque esse aluno na aula
seguinte me pediu desculpas e hoje ele está no 2º ano do ensino médio, ele é um
doce comigo, ele virou a chavinha, ele é um aluno que quer assim, conseguir fazer
as coisas, e quando ele vê que não vai conseguir, ele é honesto com ele mesmo,
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fala “professora estou com dificuldade, me ajuda”, então achei bem bacana pois a
conversa que eu tive com ele, foi positiva, ele viu que não sou uma pessoa que
estou num patamar lá em cima, inacessível que mando nele.”
“Hoje em dia as escolas públicas contam com profissional muito bom, é o mediador,
nós temos mediador escolar, e ele se encarrega principalmente dessa parte, não
que os outros não vá fazer, mas ele tem esse olhar mais específico. Nós também
temos a contribuição da Pastoral da Educação, que trabalha com temas mais
voltado para isso, então dentro da escola quando a gestão da escola consegue um
profissional com um professor ou mediador, ou professor da sala de leitura, que
trabalha com projeto da pastoral da educação, ela também desenvolve ações que
consegue chegar perto, muito perto desse propósito, e a mediadora tem a função
dele a princípio é mediar conflitos, mas ele vai muito além. Então, as ações
encorajam o aluno se manifestar e este profissional que fica com a Pastoral da
Educação e a mediação de conflitos tem este olhar específico com ações que
encoraja o menino a se mostrar, a gente também tem, o pessoal do grêmio. Então
nós temos no currículo escolar, a partir de agora de 2020, 3 disciplinas novas, que
a gente chama de “disciplina do inova”, que é o projeto de vida, tecnologia e as
eletivas, então tem lá o projeto de vida, que é essa disciplina agora, que ela trabalha
muito com isso, então o professor que trabalha com essa disciplina, ele desenvolve
projetos com as crianças que realmente é para a criança sonhar o que ele pretende
fazer na vida. Então, só de você imaginar isso, você já percebe que teríamos
elementos para trazer o menino pra cá, pra desenvolver essas emoções, trabalhar
essas competências emocionais nele. “
“Então, essa gestão das emoções é a mesma coisa, a gente não trabalhou, mas
tem a intenção de trabalhar, quando você dá um exercício,trabalho direcionado
agora né, da gestão das emoções, agora sim a gente tem feito bastante estudo
mesmo, direcionado com isso, e uma das propostas é colocar para o aluno, essa
atividade, nós vamos realizar pra tal habilidades e para habilidade socio emocional
e gestão das emoções, então estar com intencionalidade e mostrando para o aluno
qual e a intenção, ele precisa mesmo ter e compreender que ele precisa também
gerir a emoção dele para um bom resultado. E muitas atividades que nós estamos
produzindo ainda mais agora nessa época de pandemia, é escuta mesmo, a
escuta, a dinâmica, o trabalho em grupo, apesar que a gente tem uma frequência
muito pequena nos nossos... nas nossas atividades que agente tem feito e
infelizmente muito desses alunos que a gente sabe que são os que mais precisam
eles não estão participando, mas temos feito muitas dinâmicas e trabalho de escuta
mesmo deles.”

Participantes

Questão 3. Controlar produtivamente as emoções é uma competência
socioemocional que consiste no indivíduo em desenvolver habilidades de
automotivação, maior capacidade de concentração nas tarefas e maiores
responsabilidades, desenvolver a capacidade de saber esperar por
recompensas em longo prazo em detrimento de recompensas imediatas.
Você consegue enxergar estas habilidades nos seus estudantes, a
partir de atividades que são propostas a eles? O que os professores
e a escola poderiam ampliar neste sentido?

P1

“Eu acho que a escola também é um pouco falha com isso ainda, eles esperam e
as vezes a gente até sem querer e inconscientemente, oferecemos recompensas
ali imediatas para que eles façam o que a gente precisa que eles façam naquele
momento. Eu não tinha nem lido sobre isso, recompensas ao longo prazo, eu achei
legal, eu acho que é algo que a gente deveria adotar, e assim, recompensa, fazer
o aluno entender que a recompensa é pra ele mesmo, e eu vejo que é um trabalho
para ser realizado até com os pais, porque as vezes tem muito de competição, em
reunião de pais eu vejo muito, os pais ficaram loucos e eu conversei, joguei a real,
“não pais, é uma atividade, tira isso de avaliação”, porque quando tem aula de um
jeito normal, a gente já não dá nota na educação infantil muito menos este ano né,
está tendo essas aulas assim, só relatórios, mas eu acho mais produtivo também,
porque a nota limita muito, são tantos critérios para organizar”

P2

“No caso dos meus alunos, uma atividade que fica claro esse controle, seria nos
momentos de Jogos. Como são crianças pequenas, ainda não tem noção de
regras, os primeiros jogos são feitos de maneira coletiva, com a sala toda, isso
exige dos alunos, uma dose maior de paciência e de concentração, pois sendo a
sala toda, vai demorar chegar sua vez, e precisa prestar atenção por que quando
chegar a sua vez se errar todos saíram prejudicados, e ninguém quer perder.
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Conforme vão assimilando as regras, a sala é dividida em grupos, para ter disputa
e outros desafios, assim uma equipe vencerá e outra perderá, com isso aprendem
a lidar com a frustração, saber perder faz parte da vida.”
“Eu não consigo enxergar essas habilidades não, acho que são habilidades que
necessitam muito serem desenvolvidas, agente até procura fazer exercícios de
respiração, de repente uma meditação que seria mais centrado mas é uma
dificuldade muito grande e eu acho que seria muito interessante pensar num projeto
pra isso para desenvolver isso dentro da sala de aula, dentro das escolas. O que a
gente poderia fazer para ampliar nesse sentido, talvez atividades de controle,
agente também poderia estar falando até entrar num contexto de repente de função
executiva, controle inibitório da criança saber o momento de reagir, “bom, agora
não é o momento de rir, não é o momento de chorar, não é o momento de levantar,
de ficar sentado”, então eu acho que é este trabalho que poderia ser desenvolvido
dentro da escola, de desenvolver essas habilidade das funções de controles.”
“Para controlar as emoções é importante trabalhar com regras do dia a dia,
observar como a criança reage impondo a ela as regras e a partir do
comportamento de cada turma, procurar desenvolver um trabalho para melhorar,
através de jogos, conversas, reflexões, etc.Eu consigo enxergar estas habilidades
em alguns estudantes mas não são a maioria, nós devemos motiva-los a
aprenderem a agir assim. Esses estudantes são os mesmos que ajudam o grupo,
que colaboram com o outro, gerenciam as atividades como monitores.”
Acho que a escola oportuniza isso quando ela dá espaço para o aluno atuar ali
como líder dentro do que ele quer, que é o protagonismo. Quando a escola houve
o que eles querem fazer, sejam um ato comunitário, seja uma exposição de uma
feira, criação de uma rádio, essas coisas que tinham desde nossa época na
verdade. Quando a escola dá voz para o aluno e joga essa responsabilidade nas
mãos deles “está bom, a gente pode fazer, mas vocês vão organizar”, claro que a
gente está por traz, observando tudo, e é incrível como eles vão se organizando
como eles vão articulando de cá, de lá pede ajuda pra outro, ai lembra do outro
professor, então eu acho nesse sentido que veem crescimento, é uma coisa que
tinha muito medo de fazer, eles vão confiando mais na gente e a gente vai
confiando mais neles, mas tudo tem que ser aprendido, eu como professora tenho
que aprender. Eu não tinha esta postura de falar “deixar pra eles fazerem” ...não,
imagina, eu que faço, eu controlo, pode confiar. Tanto que os meninos são muitos
criativos, eles são imersos, vê internet o dia todo. Aí eu acho que a escola como
um todo faz isso, no começo era um professor ou outro que fazia e quando a escola
vai dando este espaço pra gente, vai incentivando a gente, fica mais leve pra gente
e pra eles, e eu acho que eles aprendem muito neste sentido. Os alunos se sentem
super valorizados e eles vão percebendo também que podem fazer, mas eles
também não podem perder aula então se eles forem pedir muito tempo para um
mesmo professor não vai dá certo porque tem que terminar um conteúdo e eles
vão criando com o passar do tempo essa consciência.”
“ De modo geral os alunos sabem trabalhar em grupo, assim claro que eles estão
desenvolvendo esta habilidade, claro que há questões pontuais, mas acho que
essa questão de trabalhar em grupo, de repente fazer porque eles querem
participar, eles gostam da produção, eu percebo essa questão e em relação a algo
relacionado a emoção, teve um projeto que foi “Paz nas Escolas”. O motim foi o
seguinte: foi trabalhar com a questões da violência nos estádios de futebol, eles
tiveram que montar uma campanha, tinha que ter jingle, enfim, eles tinham que
idealizar todo o projeto, com campo de futebol, tinham que criar uma questão de
punição para quem violasse as regras no estádio de futebol, tinham que pensar em
várias questões e montar um projeto, um projeto mesmo, então assim se alguém
participasse violência no estádio de futebol, na visão deles o que poderia acontecer
com aquela pessoa, então assim, teve alunos que falaram até na questão de plantar
arvores, então eles foram fazendo link com “n” questões assim, era um projeto que
chamava Paz nas Escolas e foi trabalho com os alunos a questão de que a violência
nos estádios é uma violência que está presente nos indivíduos, e logo existe uma
necessidade maior no controle de emoções.”
“Então, acho que este controle a gente até conseguia enxergar em alguns alunos,
que de repente a produtividade de avaliações externas, a gente passa pela
avaliação de aprendizagem de processo, não saia como a gente esperava de
alguns alunos, e a gente começou a sondar que eles as vezes tinha dificuldades
em se organizar, estava muito ansiosos com alguma coisa que aconteceu, ou de
algum projeto em que estavam participando na escola mesmo, e não conseguia
organizar para estudar para aquela prova ou até mesmo para se concentrar e a
gente tem a disciplina na aula e orientação de estudos e a gente começou a abrir
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ela mais até pelo programa, então a forma como ele se organiza, como ele se vê,
o que ele já faz hoje que é produtivo, o que não é, então para parar de gerar
ansiedade ele ter o controle do que ele está fazendo e também se você ter a prova
tal dia, o que você pode fazer... estudar. “ah mas a prova foi surpresa”, então tem
que estudar sempre, ou então se você tem lá uma competição na escola, seja
esportiva ou alguma coisa assim, você vai se organizar para dormir melhor, então
controlar o que você pode fazer, não o que pode acontecer porque isso não
depende de você, então a orientação que vem é assim, e principalmente agora na
pandemia, a gente estava fazendo esse movimento semanalmente, cada semana
um docente manda um orientação ou uma dica, ou uma tabela para seguir alguma
coisa que viu na internet mesmo que achou legal, porque cada um se organiza de
uma forma e isso é importante para eles conseguirem alcançar o objetivo maior
deles.”
“ Acho que eu posso destacar nesse sentido dois momentos, duas situações, aliás
diferentes, muitas vezes a gente para tudo pra conversar, fazer uma roda de
conversa, em que eles colocam pra fora ali os seus sentimentos, as suas
expectativas, então, ai o colega que não tem tanto contato com outro da mesma
turma vê que o outro vive o que ele também vive, e que muitas vezes até há
conflitos entre um lado e outro, não conflito violento, mas a gente sente que formam
ali as panelas e isso é muito positivo, que um grupo, uma panela começa a ver que
o outro não é diferente, que o outro não tem.... Então as rodas de conversas são
muito positivas, se separar... não é problema de preocupar em avançar em
conteúdo escolar, e sim avançar em posturas e vivencia mesmo que vai levar para
o resto da vida em qualquer situação, não só na formação ali intelectual, então isso
é muito positivo. E também eu percebo que de uma forma intencional, a gente
trabalhar em grupo, tem muitas vezes os grupo por afinidades mas aquele grupo
que você também força ali trabalhar jutos, você escolhe, pra ver essa troca, as
vezes já aconteceu comigo mas não estava nem importando com o resultado ali do
trabalho, envolvendo conteúdo e sim as vezes alunos se relacionarem, porque
durante o trabalho em grupo eles vão conversar sobre o conteúdo que está sendo
trabalhado, eles vão trocar ideias entre eles, a gente vai passeando entre os grupo
e a gente percebe isso. “
“A gente tem discutido bastante sobre isso, a ideia é fazer com que o professor no
dia a dia coloque lá nas aulas dele, nos planos deles, ações pra tentar desenvolver
isso nas crianças. Esse ano está muito complicado, porque nós não temos aula
presencial, o que faz toda a diferença, quem mais precisava infelizmente é difícil
para a gente trazer pra nós, mas a ideia é mesmo desenvolver ações pra isso sabe,
concentrar os meninos, as crianças dessa necessidade em desenvolver essa
competência e cobrar envolvendo a família. Acho que aquela criança que não tem
o envolvimento, aquele compromisso da família até ela sofre um pouco mais. Então
a ideia é essa, envolver a família e as crianças, então são ações e atividades que
os professores gostam de planejar, convidando os pais, então são trabalhos enfim
que envolve a família para estar junto, esse é uma delas.quando a família valoriza,
isso é uma motivação para o aluno, a gente percebe isso muito, é muito nítido isso,
quando a família valoriza, ela motiva a criança, e a criança é encorajada, então a
criança passa a acreditar mais nela, isso é uma motivação muito boa, mas nós
também temos que trabalhar com a outra criança que não conta com esse apoio
familiar, então para essas crianças, é isso... Quanto mais próximo nós
conseguirmos trazer o aluno para nós, aí a gente tenta fazer um pouquinho do que
seria com a família.”
“ Então, parece que lá na escola nosso público é fundamental II, são os
adolescentes e é uma idade muito crítica nesse sentido, porque eles, estão na
idade da falta de confiança em si mesmo, e é um trabalho constante que agente
tem que fazer nesse sentido, de que, é, pode falar, que pode ousar, que pode
tentar, que pode conversar, mas a falta de acreditar em si mesmo deles é muito
grande, a gente vê que essas habilidades são poucos que se destacam, que tem
essa habilidade mesmo, essa auto confiança e que trabalha, e ali é um trabalho
também é constante nesse sentido, estimular o aluno a tentar a fazer, a não ter
medo de errar, alguns desistem e nem tenta mais, outros tem muito medo, mas é
um trabalho constante ali mesmo.”

Questão 4. A Empatia é uma competência socioemocional que consiste
no indivíduo em desenvolver a capacidade de aceitar a perspectiva do
outro, desenvolver sentimentos de empatia e sensibilidade com os outros,
e desenvolver a capacidade de escuta.
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Empatia é um sentimento muito falado nos últimos tempos, porém
pouco difundido na sociedade. De que maneira a escola contribui com
esse desenvolvimento? E como poderia potencializar esta
contribuição?

P1

” A empatia já é um conceito que você mesmo falou que está um tempo com a
gente, mas não sei se agente consegue ainda trabalhar ela efetivamente na escola,
eu tenho lá minhas dúvidas... realmente a gente ainda fica muito ali assim de
encerrar os casos, não ter dor de cabeça, não ter problemas, acho que precisaria,
porque a escola tem um papel fundamental no trabalho com a empatia ... não tinha
esse nome mas acontecia demais, eu penso nessas pessoas hoje, em que adultos
elas se tornaram, então tem que ser bem pensado, muito trabalhado, a questão de
se colocar no lugar do outro, porque nem sempre as coisas tem uma verdade, tem
a minha verdade, tem a sua verdade, acho que empatia é isso, é eu entender o seu
ponto de vista, o que você está sentindo ali, naquele momento, porque eu posso
achar que as minhas ações não vão lhe machucar, foi uma bobeira, mas em você
bateu diferentes, então acho que a escola tinha que abordar muito bem. “Olha hoje
a escola tem múltiplos papeis não só ali de atividades, de conteúdo, as vezes seu
filho tem uma abertura em casa”, mas um colega não tem e as vezes é ali que ele
vai conseguir falar, por isso a importância dessas aulas, mas então acho que tem
que trabalhar com a família também, eles não estão.“

P2

“Esse é um dos itens mais difícil de trabalhar com as crianças menores, por serem
muito egocêntricas, elas não conseguem se colocarem no lugar das outras, sem
contar que isso é muito abstrato para cabecinha delas. Normalmente, trabalhamos
essa habilidade naqueles momentos que ocorrem alguma situação de conflito,
brigas, desentendimentos entre eles, na maioria das vezes acontecem na hora das
brincadeiras livres, no pátio, e quando isso ocorre, costumo chamar as crianças
envolvidas e perguntar para aquela que agrediu se gostaria que o coleguinha
fizesse isso com ela? É uma maneira de fazer com que a criança reflita e pensa no
sentimento, na dor do coleguinha, costuma funcionar, mas pode acontecer de não
dá certo também.”
“Numa fala bem positiva, claro que a escola poderia potencializar muito mais o
trabalho dessa empatia, eu acredito que muita coisa está mudando com a BNCC,
o olhar também dos nossos gestores está bem significativo para isso. Acho que a
escola, a empatia é desenvolvida a partira do momento que eu vivo em sociedade,
então a gente vive, vamos pensar, um dos principais objetivos das educação é você
saber aprender a conviver em sociedade, é enxergar o outro com suas múltiplas
facetas, cada um com seus gostos, cada um com suas manias, culturas, valores e
eu acho que a partir do momento que você entra em contato com isso, olha para o
outro e consegue respeitar a maneira como ele é, com toda essa bagagem que ele
vem, acho que a partir desse momento você já está entrando em contato com a
empatia, e a escola propicia isso a partir do momento em que estamos no mesmo
ambiente trabalhando todos na sala de aula. Acho que potencializar esse trabalho
poderia ser algo mais direcionada a isso, atividades com mais direcionamento a
empatia já é trabalhar a partir do momento que estamos em sociedade, mas acho
que poderia ter trabalhos voltados para isso que potencializasse isso, atividades ou
de repente oficinais, jogos, ao invés de jogos competitivos, jogos cooperativos,
acho que são muito mais interessantes que a competição, até mesmo desmitificar
um pouco isso.”
“A escola contribui com esse desenvolvimento exercitando a escuta ativa e
estimulando o diálogo e promovendo o acolhimento. Também devemos estar
simular situações de conflitos para tentarem resolver, dar exemplos de empatia e
ajudar a família quando a escola percebe que a empatia não está presente na vida
da criança através dos laços familiares.”
“Eu acho que tudo numa escola potencializa quando vira uma rotina “então nós
vamos falar periodicamente sobre empatia”, ou nós vamos, como comentei trazer
isso através de uma fábula, fazer uma sensibilização, validar o que acontece dentro
da própria escola, divulgar dentro da própria escola, o que a gente vai trazendo
isso, eles vão associando “ah, então se isso foi uma ação de empatia tal coisa
assim e assim, então isso também poderia ser”, então de vez em quando a gente
escuta isso, acho que é assim que agente vai crescendo, e eu acho que vai
potencializar isso mesmo quando a gente conseguir discutir isso junto com as
famílias, com os pais, porque se a gente conseguir plantar essa sementinha na
escola e eles conversarem isso em casa eu acho que isso ia contaminando
positivamente, os alunos vão plantar isso em casa, porque as vezes a família não
plantou isso neles ainda, as vezes sabem o que é empatia mas não valoriza. ano
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retrasado, tinha um sábado letivo, onde tínhamos que trabalhar e a escola estava
precisando urgentemente de uma pintura nos muros e tal... o que a equipe gestora
organizou, eles conseguiram arrecadar tinta e ai eles mobilizaram os pais e os
professores para pintar a escola naquele dia, foi um momento que conseguimos
trazer os pais junto com a gente, porque eles estão ali junto, igual a gente está
vendo na quarentena, atendendo os pais pelo WhatsApp, qualquer dia da semana,
em vários horário, fora de nosso horário, na maioria das vezes, as agente entende
que eles estão com a gente sabe, estão cobrando os meninos para estudar, fazer
com capricho, fazer certo, é uma troca. “
“Sim, já participei junto e já desenvolvi também. O que eu acredito em relação a
gente dispersa muito um do outro, ao meu ver por duas razões, uma delas porque
me acho superior, o que eu penso, o que eu visto, a minha religião, os meus
pensamento, são os corretos, me acho superior, assim como pode ser um préconceito ai também, assim como eu posso fazer isso porque eu não conheço
mesmo, eu ignoro a cultura do outro, quem é o outro, enfim. O que eu acho muito
importante da empatia é que a gente desenvolve o respeito ao outro sem precisar
sentir e passar pelo que o outro já passou.Um trabalho marcante que participei foi
uma parceria história, português e bibliotecária na escola e a gente ia trabalhar
clube de livros, para estimular a leitura dos alunos, mas não pegamos livros
clássicos, por exemplo, ou livros juvenis, foi ofertado aos alunos livros com alguma
questão de pessoas que tiveram a sua liberdade de expressão silenciada de
alguma maneira, ou foram tentadas silenciar de alguma maneira. Os alunos foram
divididos em grupos, e cada grupo depois de escolher um livro, esse livro digamos
que seria de responsabilidade daquele grupo, depois da leitura fariam algum
trabalho com esse livro, que poderia ser uma propaganda, poderia ser uma
resenha, poderia ser uma tira, enfim, tudo sendo muito bem feito. E dentro dos
nossos livros tinham “Hibisco roxo”, nós contamos uma história, claro que a gente
sabia que esses livros seriam necessários uma leitura com intervenção o tempo
todo, pela proposta, porque tem livros que a gente precisa de um leitor mais
experiente, por isso essa parceria português, história e bibliotecária que também é
leitora voraz e tudo mais. Bom, um dos livros que nós trabalhamos foi “Como me
descobri negra” era um livro mais simples, simples no sentido de fácil
entendimento, mas não um livro simplório. Ele é fácil no sentido de ser curto e
simples no sentido de vocabulário, eram livros em que as mulheres, um dos livros
era da Malala, tinha outro livro que ela, as mulheres por ser um livro, era infiel, e
porque infiel, porque ela não se dobrou nas tradições do Islã, ela não queria seguir
aquelas tradições que ela teria que casar com quem não queria ainda menina,
enfim, teve que todos eles tiveram alguns perrengues ali, pagaram alto preço, com
isso levamos à discussão a questão do autoconhecimento da aceitação. A gente é
bombardeado o tempo todo pela mídia de ser pessoas perfeitas, você tem que ser
magra, você tem que ter um corpo com glúteo e seios avantajados, tem que ter o
cabelo liso ou enrolado, mas enrolado que não seja crespo, saber olhar pro outro
com suas diferenças. “
“Eu acho que em matemática, quando a gente faz grupos, que o aluno pode se ver
um no outro, que a dificuldade do outro as vezes é sua então como é que posso
ajudar ele para que ele possa resolver isso também. Lá, uma professora de história,
juntamente com o professor de biologia, na segunda série do ensino médio, ano
passado, eles fizeram um júri simulado, então tinha a questão dos transgênicos, de
alimentos transgênicos, então tinha a favor e contra. Então, a maioria no começo
não sabia nem o que era, já tinha ouvido falar, mas porque é transgênico, qual
objetivo de ter um alimento transgênico, e o outro grupo teve que estudar quais são
os problemas. Mas mesmo você não sendo do lado que vai defender, você vai,
vamos dizer assim, atacar aquilo, mas você tem que saber os positivos também
para poder argumentar sobre aquilo. Então acho que essa questão dos trabalho
em grupo, a gente participa de feira, isso envolve, a gente inclusive participou de
um projeto de dois alunos fizeram um protótipo, uma cadeira do outro aluno que
era cadeirante da escola, que além da deficiência física, ele tem um atraso e isso
impossibilitava o movimento da mão, e sobre aquele aluno eles foram pensar numa
solução, ou sobre a comunidade então lá no protagonismo juvenil eles estudam
isso, como eu posso ser protagonista na minha comunidade, na minha família, na
minha vida. Então acho que essa é a empatia, você se pôr no lugar do outro, vê o
que pode melhorar para você e para ele ao mesmo tempo.”
“A gente veio de uma cultura até pouco tempo e que ainda existe que é ensinar o
ser humano a ser competitivo, o mundo era assim até agora ainda está assim,
agora a gente está nessa transição, nessa transformação, de sempre colocar na
cabeça do outro que ele teria que ser competitivo porque ele vai concorrer a uma
vaga no vestibular, ele vai concorrer a uma vaga de emprego, e que ele tem que
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se destacar, se destacar o tempo todo, e acho que a gente está partindo agora para
um novo olhar, a gente não é 10 o tempo todo, mas a gente pode focar em ser o
melhor do que a gente puder, naquilo que a gente gosta, para o que a gente tem
vocação, então esse olhar mais humano para o próprio ser humano, mas a gente
vinha de uma pegada de sermos olhados como máquinas que produzem, e essa
máquina tem que ter a maior eficiência possível, porque se essa máquina não for
eficiente, vou trocá-la por outra. Claro que existem ali parâmetros, se você está no
trabalho ou mesmo na escola, você tem que cumprir ali o mínimo. Mas essa
cobrança passa ser com mais respeito do que tem sido feito até aqui. E eu converso
muito com meus aluno e até, e vejo, e proponho atividades que não vou mensurar
nota pra eles, eu vou discutir o que ele fez “nossa professora, mas quanto que vale
o meu trabalho”, todos valem muito, porque você fez o seu melhor, eu vi que você
foi atrás, que você pesquisou, que você preparou algo para me mostrar e isso é o
que importa. “ah mas o fulano apresentou algo menos do que o meu e tirou a
mesma nota que eu”, “não, mas o fulano apresentou aquilo que é o melhor ele” e
eu tenho essa conversa nas devolutivas, aquele é o melhor dele, aptidão dele é
aquela, nem todo mundo joga bem futebol e não significa quem não joga bem
futebol é ruim e só quem joga futebol é bom, ne, pouquíssimas pessoas no mundo
vão ser boas. E essa conversa é bacana quando a gente dá devolutiva das
atividades, pra eles veem que não é para comparar um ser humano com outro,
cada um é único, isso é legal. Então eu acredito nessa educação socio emocional
como uma mão de via dupla, não é só o aluno, o estudante. Vai se construindo, sai
deste pedestal que o professor está aqui e o aluno ali embaixo, a pedagogia fala
muito disso ai há anos né, mudou-se até estrutura da sala de aula que antigamente
tinha até um palquinho, virou palanque, mas concretamente não é assim que a
gente lida ainda, o professor fica com aquela questão da superioridade em relação
ao aluno, mudou só a estrutura física, mas a maneira de pensar das pessoas não
mudou ainda.A gente tem muito chão ainda para romper com essa escola
tradicional, tem muito conteúdo de novas pedagogias, mas na prática a gente
coloca um novo aqui, ali, uma pincelada mas a estrutura ainda eu vejo a espinha
dorsal da escola muito tradicional, mesmo tendo uma pratica construtivista,
piagetiano ali, Montessoriano acolá, mas a linha dorsal da escola ainda é
tradicional.”
“Sim, várias vezes, naqueles projetos, eu tenho observado que muitos professores
já estão internalizando isso, tendo aquele olhar, se o aluno está estranho, está
diferente, querer saber o que acontece, se o professor está muito sobrecarregado,
ele já dá um toque pra gente, então fala pra mediadora, fala pro vice diretor, fala
pra pessoa da sala de leitura que toma conta da Pastoral da Educação “olha, tem
um aluninho que está diferente, está estranho, ele está muito nervoso, ou ele está
faltando, ou está, as atividades dele não está com o capricho que ele costumava
fazer”. Então esse olhar, se o professor não consegue lá na classe aproximar, então
ele passa pra nós e a gente já chama, a gente já chama, tira ele da sala de aula,
oferece um café, traz ele, conversa, fala “oh hoje você veio pra tomar bronca não,
vamos lá”, sabe, a gente vai na cozinha, toma alguma coisa, “vem me ajudar a
aguar as plantas, porque a gente precisa conversar”, ai ele se abre, geralmente
acontece isso, começa a chorar, já conta, a gente já teve experiencia que começou
assim e acabou descobrindo coisas que a gente nem gostaria de descobrir de tão
difícil que é e foi, a escola que fez a parte e ai depois cobriu o problema, é trabalhar
isso né. Geralmente são situações tranquilas que acaba, agora já teve outros
momentos em que a situação era um pouco mais grave, ai envolve família, o
desenrolar não é tão simples, mas enfim, uma das ações que eu presenciei é isso,
o professor já tem isso, muitos professores, graças a Deus, já tem isso na prática,
esse olhar, essa responsabilidade de olhar e se ele não dá conta ele busca um de
nós. Porque, nós temos, um projeto que se chama de “Conviva”, então tem sempre
um representante da escola que frequenta as reuniões na diretoria de ensino que
acontece a cada dois meses e que a gente trata isso, a gente analisa situaçõesproblemas e como seria o desenrolar daquela situação. Então a gente vai
trabalhando isso na gente, e quem foi lá o representante que foi no dia da reunião,
passa para o grupo depois nas reuniões de HTPC. Então acaba trabalhando,
treinando um pouquinho e aí a gente vai tentando, então essa é uma das ações
que acho bem legal, que no passado eu não via, de alguns anos pra cá eu vejo um
pouco mais.”
“A empatia é um trabalho muito difícil mesmo, eu acho que a escola tem um papel
muito importante nesse sentido, principalmente porque ali é a primeira convivência
dele com a sociedade, que sai debaixo das unhas da família. O trabalho em si, o
tempo todo falando, se colocando no lugar do outro, principalmente em conflitos,
em relação a preconceitos e tudo, muitas palestras, teatro, debates, rodas de
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conversa, então toda vez que tem algum conflito, nós estamos assim, professores
ótimos que tem essa ótima habilidade de se colocar mesmo e fazer essa roda de
conversa com o aluno, de colocar na vez do outro, tem muito preconceito, muito
sayber bullying, e que depois vira um “auê” na escola, então é bem nesse sentido.
Leitura de livros, nós fazemos um trabalho bem legal ano passado, nós fizemos a
leitura daquele livro, todos professores liam um capitulo por dia e depois íamos
passando o filme, um livro famosinho na adolescência, “Uma carta de amor” ,e era
bem isto, a menina ficou falada na escola por causa de uma foto, de um beijo, não
lembro direito, eu li o livro. Então a gente trabalhou isso com eles, de colocar no
lugar do outro, ter essa empatia. Agora, nesse momento de pandemia também, tem
sido um trabalho constante, porque, por exemplo, os alunos que tem aparelho, eles
falam muito assim “ah mas quem não tem internet em casa, quem não tem celular”,
então a gente tem levado muito eles a perceber que muitos ali na escola não tem,
não é essa fala correta, e até teve doação de aparelho de celular, de aluno para
outro aluno.”

Participantes

Questão 5. Gerir relacionamentos é uma competência socioemocional
que consiste no indivíduo em desenvolver competências, para resolver
conflitos e negociar acordos, desenvolver a capacidade de cooperação, de
partilha e de ajuda.
Relacionar-se é algo inerente ao ser humano. Sabendo da importância
dessa habilidade, que tipos de atividades são desenvolvidas na
escola, para que a gestão de relacionamento seja trabalhada? Pode
exemplificar outros tipos de atividades que seriam relevantes?

P1

“Eu acredito, acho que é até meio clichê, mas eu acho que o que mais funciona ali
para o trabalho de cooperação, de relacionamento, é o trabalho em grupo,
formação de grupos, até no infantil eles sentam em grupos, nem em questão de
“vamos fazer essa atividade” a disposição ali das mesas tudo. Eu acho que no
trabalho em grupo a gente observa bem isso, se ele for bem direcionado também,
porque senão vira aquela coisa do meu tempo por exemplo “olha eu vou apresentar
da página tal a tal, você faz da tal a tal”, vira só isso né, eu acho que viver em
sociedade é uma arte, é muito difícil e isso não seria diferente.Eu tive uma vez uma
aula com um menino, na escola estava tendo uma competição de matemática e
uma das provas era tudo em grupo, uma das provas era “Stop”, de continhas, e
esse menino era muito bom, fazia cálculo mental, ele realmente era excepcional.
Aí estava no “Stop” e ele terminou as contas e ficou... e ficou, ai pensei, “porque
ele não está falando, será que ele está revendo”, aí dá um tempo ele “Stop”, aí
recolheram os papeis, tinha juiz tal, um tanto de gente envolvido. Aí eu perguntei
para ele “por que você não terminou, porque você não falou “Stop”, ele falou “não,
tinha gente do meu grupo terminando, eles iam acertar”. Eu achei tão incrível aquilo,
falei “nossa, eu não pensaria no que ele pensou”, ele pensou no coletivo ali. Então
por mais que fosse uma competição em grupo, ele não pensou nele se
sobressaindo, ele pensou no grupo dele, eu achei legal da parte dele. Também, eu
acho assim, a gente está engatinhando mesmo, acabou de começar, e daqui pra
frente a tendência é só crescer, é melhorar com isso, e não vai ser realmente de
uma hora pra outra, não vai ser no ano letivo do ano que vem, não vai ser assim,
até porque é uma construção ali constante, mas eu tenho esperança, estou bem
esperançosa de que a gente vá conseguir trabalhar melhor.”

P2

“Uma atividade em grupo daria para exemplificar bem essa habilidade,
independente da atividade proposta, os alunos terão que saber se expressar,
cooperar um com os outros, dividir materiais e ideias, saber resolver os conflitos
dentro do grupo, etc... embora na fase que trabalho, esse tipo de atividade precisa
ser monitorada, porque as crianças ainda não tem autonomia suficiente para isso,
mas sempre que tenho oportunidade trabalho esse tipo de atividade para que eles
vão desenvolvendo essa habilidade para os próximos anos.”
“Acho que a gente faz isso o tempo todo, por exemplo, uma das coisas que
desenvolve isso, é trabalho, trabalhos em grupos, até mesmo discussões, rodas de
conversa, debates, acho que isso é uma grande forma para você poder gerir estes
relacionamentos, e voltar ao questionamento anterior até mesmo da empatia, de
ouvir o outro, de ter essa escuta empática, ouvir o outro, aceitar aquilo que eu o
outro fala, mas ao mesmo tempo entender, talvez essa não é minha opinião, tenha
essa opinião e tal. Então acho que eu a maneira de trabalhar essa gestão de
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relacionamentos é através de grupo, de debates, de jogos, que tenham essa
cooperação entre grupos e pessoas, tudo mais. Acho que o que a escola poderia
trazer mais assim voltando novamente na outra questão que eu acho que seria
muito interessante as escolar trazerem é oficina de teatro, que teatro é para mim é
uma ferramenta muito importante, a música também, mas o teatro faz com que a
criança realmente possa entrar em outro personagem e vivenciar de uma forma
muito interessante.”
“Atividades como a dinâmica- Caixa dos sentimentos- Onde o aluno escreve um
problema que esteja passando sem se identificar e depois que todos colocam,
começa novamente passar a caixa e eles tiram um papel lendo em voz alta o
problema e tendo a oportunidade de ajudar com sua opinião como faria para
resolver esse sentimento ou problema e os outros alunos também podem se
colocar partilhando outras experiências a fim de ajudar .Atividades que valorizem a
autoestima como campeonatos, amigo secreto, dinâmicas que combatam o bullyng
tendo a oportunidade de enxergar o outro e se colocar no seu lugar, mostrando até
onde eu posso ir para não prejudicar o outro, respeitando a individualidade. Dar
jogos de cooperação para o professor observar o comportamento. Trabalhar com
histórias que envolve a empatia, respeito, solidariedade. Trabalho em grupos dando
a cada integrante uma função para que todos possam colaborar, etc.”
“ Dentro da própria aula quando damos espaço para eles sugerirem um
agrupamento, “gente, nós queremos fazer um grupo diferente, mas diferente do
que vocês fazem”, ai a gente dá este espaço para eles falaram, ou quando eles
dão sugestões “a professora, aquela lição para segunda feira, não pode ficar para
quarta-feira, porque temos muitas coisas...” mas ai em relação a troca a gente faz
um exercício a mais, então acho que é nesse ponto em que eles vão se
relacionamento, discutindo, e lá na escola também tinha muito por um tempo a
gente fazia regularmente assembleia, que é pegar o momento , parar a aula e eles
iam apontando os problemas que aconteceram na sala aquela semana e a solução,
mas hoje não fazemos assembleia com esse caráter mais, mas sempre que dá um
problema pontual na sala de aula, a gente deixa mais para que eles resolvam ou
resolver com eles e usar menos a mediação da direção da escola, por isso que eles
tem que sentir que a sala de aula é um local de autonomia e responsabilidade. E
poderia ser potencializado eu penso trazendo mais a questão da comunidade para
dentro da escola, mas isso também é uma coisa gradual não se faz todos os dias,
não fica perfeito da primeira vez, e ai a gente já começou a fazer na escola algumas
iniciativas assim de pesquisar na comunidade ali da escola, o professor organiza
com eles o questionário, “então vamos entrevistar o pessoal lá no ponto de ônibus”,
tudo organizado previamente com autorizações para sair um pouquinho dos muros
da escola, também tudo muito planejado, é um caminho que estamos achando para
sair do dia a dia do muro da escola, para divulgar a escola também porque a gente
vai percebendo que com isso eles vão criando uma maturidade, uma postura,
melhor comunicação , várias habilidades são trabalhadas nesse momento.“
“Eu vejo muito trabalho em grupo, o trabalhar em grupo é muito difícil para o adulto
é, para a criança e para o adolescente, porque o trabalho em grupo vejo muito
trabalhos em grupos são feitos da seguinte maneira: você delimita papéis e
funções, delimita funções e nesse grupo você é o relator, você visualiza o tempo,
não é ninguém que é chefe de ninguém, são funções e uma das questões depois
é você relatar para o professor quem ajudou e quem não ajudou, o próprio aluno
ter voz e uma autoavaliação e colocar o que ele acha que ele contribuiu, o que ele
poderia ter contribuído mais, então é uma pratica constante o trabalho em grupo e
a autoavaliação, acho que são formas de você também, você ter a possibilidade de
refletir sobre a sua postura e tem alunos que são bem sinceros assim “olha, eu
acho que eu participei desse jeito bem mas aqui, ali não foi legal” que você se
coloca de uma forma geral. Acho que o trabalho em grupo ele, porque é ali que o
menino que é folgado ele vai folgar, a gente trabalha muito a importância do
pessoal, aquele que vai pegando as funções e ele começa a falar “eu faço a minha
parte, você faz a sua,” e tenta chamar o menino que não faz, o que o menino que
não faz, comunica a professora e a professora decide com ele. Também não é justo
dois, três fazer para cinco.”
“Lá na escola, a gente tem o clube juvenil, que é onde os alunos ficam sozinhos,
sem supervisão de adulto. A responsável pelo clube juvenil é a diretora, ela que
organiza a questão de onde cada aluno vai ficar, por tempo da disposição da escola
mesmo, mas eles participam desse processo e aí lá é eles com eles mesmo. E o
grêmio estudantil, não é a primeira escola em que eu trabalho, mas é a primeira
escola que vejo o grêmio funcionar. Eles tomam conta da cantina e da DM, não tem
adulto na hora do intervalo. Eles que vão, que fazem o pedido “oh, está precisando
de comprar isso e isso”, quando eles têm condições eles vão, senão a diretora
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acaba indo até o estabelecimento comprar pra eles quando tem que carregar ou
algo assim, mas eles que tomam conta. Claro que é desde 2016, algo que vem
sendo construído. Então é um momento que eles vão ter que tomar decisões, tem
hora, que não está tudo bem, toma decisões erradas, as consequências que eles
vão ter que “ah, então quer dizer que todo mundo lá faz as coisas tudo certinho”
não, tem aluno que vai matar aula e não pode estarperdendo conteúdo. E aí, qual
é a consequência, cada atitude que ele tem dentro da escola tem uma
consequência, e não é só da vida dele né.
A gente fala em protagonismo e ai os que são natos né, querem fazer tudo, quer
participar de tudo, quer tocar todos os projetos e ai acabam dando umas
escapulidas nas aulas e aí a gente teve um problema com isso, porque estava
participando dos projetos, mas ele não estava participando da aula, como é que eu
ia atribuir nota para aquele menino que não estava fazendo atividade, então tem
que chamar minha responsabiliza, porque na verdade, a gente lá tinha um lema, é
o aluno ser solidário, autônomo e competente. E aí vai nisso, você tem autonomia,
mas tem que ter competência para escolher e solidariedade para não prejudicar
ninguém, porque é uma escolha sua, mas vai afetar quem.”
“A gente tem as rodas de conversa mesmo, acho que a arte é um momento
importante nas atividades em que o aluno se expressa e ao se expressar ele está
mostrando os sentimentos dele, não é só o conteúdo que está sendo trabalhando,
é o olhar inclusive dele sobre aquele conteúdo sim. E a conversa individual com
cada um, vários momentos como relatei numa questão ali, então a gente pode
construir ai vários momentos dentro da sala de aula ou mesmo nos espaços da
escola, nos quais os alunos trabalhem essa questão do seu sentimento e como
expressá-los de uma maneira em que ele não causa uma violente a outro e a ele
próprio.”
“Eu tenho observado que as crianças já estão internalizando muito essa ideia de
conflitos, de gerir mesmo os conflitos. Eu não vejo tanto mais como eu já vi no
passado, por exemplo brigas de gangue, eu te falei que faz 28 anos que trabalho
como docente. Eu quando comecei, há 28 anos atrás, eu trabalhava na periferia,
mas não é porque é na periferia não, já via isso em muitos lugares, era muito
comum, brigas de gangue, saídas na escola. Olha eu estou pra te falar que faz 7
anos que eu vi muito pouco isso, eu sou muito otimistade um modo geral, as coisas
têm melhorado, as crianças têm aprendido a lidar melhor com os conflitos. Isso
porque, desde o pré, nós já estamos trabalhando com essas crianças isso. Então,
eu penso que é isso, as crianças já estão vindo um pouquinho mais bem
preparadas, eu olho com bons olhos. Agora, as ações que a gente desenvolve, eu
tenho observado essas ações, o professor da mediação, as vezes, nós temos
projetos na escola que é montado no começo do ano, a gente não espera ter
conflitos para acontecer uma ação, a gente já vai... é um momento mesmo, que
este professor mediador de conflito, esse profissional da escola, ele tira esse aluno
da sala, a gente combina, fala “oh, tal dia, tal semana, um ou dois dias nós vamos
desenvolver tal projeto”. Então o professor mediador desenvolve esse projeto, o
professor da sala de leitura da pastoral da educação desenvolve tal projeto, então
quais são estes projetos, é mesmo muitas vezes uma roda de conversa. as vezes
acontece, é o preço da responsabilidade, a família questiona, o menino fica triste,
fala “mas olha, nós conversamos desde o começo do ano então agora é hora de
você pagar né”, então eu penso que eu sou bastante otimista, eu penso que nós
estamos crescendo muito nesse sentido.”
“É bem isso mesmo, o se colocar no lugar do outro para ter uma boa vivencia, o
que a gente estava falando antes, a escola ela sempre inicia com combinados,
então no primeiro dia sempre há um combinado e levar o aluno a pensar nisso, que
aqueles combinados são passados para uma boa convivência, então não pode ter
na sala de aula, porque não pode, “ah porque você atrapalhou a aula do outro né”,
que o outro quer assistir, que o outro quer participar, então ele precisa ficar
desligado na bolsa, se ele tocar tira a concentração, se mexer tira a concentração,
esse tipo de regras que a gente leva o aluno a perceber porque que tem essas
regras, não é bem uma regra, é combinado para uma boa convivência. É esse o
trabalho que a gente tem feito mesmo, mais também o mais difícil é que eles estão
nessa idade... você ainda colocou algumas coisas nesse sentido, no começo da
fala, o gerir relacionamento faz parte, é inerente ao ser humano, mas como o ser
humano tem dificuldade, de se relacionar, de respeitar, de aceitar a diferença, se o
outro não concorda igual a você, não é errado, ele só não concorda, é o jeito deles
pensar né, e a gente vai trabalhando isso com eles, tentado mostrar.”

