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DESENVOLVIMENTO SOCIOEMOCIONAL E APRENDIZADO NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

1 – Erismar Souza da Silva 

2 – Gisele Bezerra Mesquita Dutra 

 

RESUMO 

O presente artigo trata do desenvolvimento socioemocional e aprendizado na educação 

infantil. O trabalho estruturou-se a partir de uma abordagem qualitativa, com analise por 

uma pesquisa bibliográfica e por meio de entrevistas semiestruturadas. Através de 

leituras de revista e artigos, constituiu-se os encaminhamentos da proposta de trabalho 

que permite afirmar o desenvolvimento socioemocional e aprendizado na educação 

infantil. Este trabalho tem como objetivo geral, estudar o trabalho com as competências 

socioemocionais para aprendizagem na educação infantil. O objetivo especifico, realizar 

um estudo sobre competências socioemocionais e investigar quais competências 

socioemocionais mais colaboram para aprendizagem na educação infantil. Como 

resultado dessa pesquisa de acordo com programas globais de educação, aplicar as 

competências socioemocionais na educação infantil gera uma série de impactos 

positivos em várias esferas da vida de uma criança. 

Palavras – chaves: Competências Socioemocional. Aprendizado. Educação Infantil. 

 

ABSTRACT 

This article deals with socio-emotional development and learning in early childhood 

education. The work was structured from a qualitative approach, with analysis by 

bibliographic research and through semi-structured interviews. Through readings of the 

magazine and articles, the work proposal was constituted, which allows affirming socio-

emotional development and learning in early childhood education. This work has the 

general objective of studying work with socio-emotional skills for learning in early 

childhood education. The specific objective is to carry out a study on socio-emotional 

competences and to investigate which socio-emotional competences most collaborate 

for learning in early childhood education. As a result of this research in accordance with 

global education programs, applying socio-emotional skills in early childhood education 

generates a series of positive impacts in various spheres of a child's life. 
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8 

1 INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa busca interagir positivamente no desenvolvimento 

socioemocional e aprendizado na educação infantil, objetivando estudar o 

trabalho com as competências socioemocionais para aprendizagem na 

educação infantil. Como trabalhar as competências socioemocionais para 

desenvolver as aprendizagens na educação infantil. Realizar um estudo sobre 

as competências socioemocionais. Investigar, quais competências 

socioemocionais, mais colaboram para aprendizagem na educação infantil. Esse 

trabalho foi baseado em alguns teóricos bastante conhecidos, Oliver John, 

Tônia, Casarin e Saarni. 

 

Justifica-se a escolha do tema, pois estar apto a lidar com emoções do 

dia a dia em sala de aula na educação infantil. Sabe-se, por exemplo, que o ato 

de aprender os conteúdos curriculares não envolve apenas competências 

ligadas à velocidade de raciocínio e à memória, mas exige também motivação e 

capacidade de controlar a ansiedade e outras emoções. A criatividade, por sua 

vez, envolve a capacidade de refrear formas tradicionais de pensamento e 

requer boa dose de autoestima e confiança. 

 

A criação de um ambiente escolar humanizado e adequado para o 

estabelecimento de boas relações facilita a aprendizagem dos alunos. Eles 

passam a compreender os conteúdos ensinados de uma forma mais natural, 

uma vez que o aluno educado emocionalmente possui maior motivação para 

aprender. É de estrema relevância aproximação do educando com os alunos, 

facilitando a confiança, fazer atividades que envolva o raciocínio cognitivo e 

emocional, trabalhar o eu, as formas emocionais da criança.  

 

Um dos principais benefícios da criação de uma educação socioemocional 

está ligado às capacidades do estudante. A educação voltada  
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para a prática cidadã forma alunos capazes de memorizar conteúdos e, 

principalmente, analisá-los criticamente. Essa formação completa envolve o 

trabalho com as emoções. Trabalhando o socioemocional do aluno, melhora 

gradativamente o aprendizado do aluno. “Se a gente cresce com os golpes duros 

da vida, também podemos crescer com os toques suaves na alma”. A autoria do 

pensamento tem vindo a ser erroneamente atribuída a Cora Coralina. A criança 

desde muito cedo, tem suas emoções, muitas fezes ainda não sabem se 

expressar corretamente, vão aprendendo aos poucos, sendo trabalhado o 

socioemocional em sala de aula. 

 

Segundo Casarin (2008, s/p.), as competências socioemocionais 

incluem a capacidade de cada um de lidar com suas próprias emoções, 

desenvolver autoconhecimento, se relacionar com o outro, ser capaz 

de colaborar, mediar conflitos e solucionar problemas. Elas são 

utilizadas no dia a dia de formas sistemática e integram todo o 

processo de formação de uma pessoa como um ser integral: como 

individuo, como profissional e como cidadão. 

 

O trabalho está estruturado com introdução, fundamentação teórica, 

metodologia, apresentação e discussão dos resultados, considerações finais e 

referências bibliográficas. 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 

É um dos elementos da pesquisa científica que consiste na revisão de textos, 

artigos, livros e todo material pertinente da área ou do assunto estudado. Os principais 

autores são, Jean Piaget, Tonia Casarin e Saarni, entre outros. 

 

Tonia Casarin é mestre em Educação pelo Teachers College Columbia 

University. A discussão em torno do desenvolvimento das competências 

socioemocionais está focada nas crianças.  
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Porém, se esquecermos de todos os outros atores envolvidos no processo 

educacional de uma criança, o processo fica capenga. 

 

Coelho (2016, apud CASEL,2005) destaca a aprendizagem 

socioemocional como uma abordagem promissora para promover o 

sucesso dos alunos na escola e na vida que tem como objetivo final 

apoiar os alunos a lidar de forma adequada com as exigências da 

complexa sociedade atual. 

 

As competências socioemocionais, são capacidades individuais que se 

manifestam nos modos de pensar, sentir e nos comportamentos ou atitudes para 

se relacionar consigo mesmo e com os outros, estabelecer objetivos, tomar 

decisões e enfrentar situações adversas ou novas. 

 

Aprendizagem socioemocionais, é de grande importância para o bom 

desenvolvimento dos alunos, sobretudo em escolas de educação infantil. Com a 

aprovação e aplicação da Base Nacional Comum Curricular as competências 

socioemocionais na educação infantil tiveram ênfase no processo de ensino-

aprendizagem em sala de aula. 

 

Os fenômenos humanos são biológicos em suas raízes, sociais em seus 

fins e mentais em seus meios. Com essa frase Piaget está dizendo: somos 

humanos biológicos por natureza, pensamos e agimos para, enfim, interagir 

socialmente com o nosso meio. Ou seja, criamos esquemas mentais que 

resultam em atitudes físicas que nos tornam capazes de viver, aprender, 

assimilar e alterar tudo o que nos rodeia. 

 

Queiroz (2008, p.177) nos remete ao entendimento de que o termo 

motivação em educação designa: 

 

 [... que se processa no interior do organismo.]  aquilo que desperta no 

aluno o desejo de aprender algo novo. As necessidades  
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orgânicas, as atitudes e os interesses são motivos que instigam o 

indivíduo a ação e a atividade objetiva. Aa motivação se processam no 

interior do indivíduo. A motivação é um impulso ou uma tendência 

diretiva. 

 

Já Piaget (1977, p. 16) nos fala sobre afetividade desempenhando um 

papel essencial no funcionamento da inteligência da criança. Vida afetiva e vida 

cognitiva são indispensáveis, embora distintas. Assim é que não se poderia 

raciocinar, sem vivenciar certos sentimentos, e que, por outro lado, não existe 

afeições sem um mínimo de compreensão. 

 

 

 

3 METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos utilizados nesse artigo foram de 

natureza bibliográficas, através de consultas em diversos artigos e revista, leitura 

reflexiva que ajudaram a delinear o objeto dessa pesquisa. 

 

De cunho essencialmente bibliográfico descritiva, essa pesquisa objetiva 

estudar o trabalho com as competências socioemocionais para aprendizagem 

na educação infantil, construída sob uma abordagem qualitativa. 

 

A pesquisa bibliográfica é então feita com o intuito de levantar um 

conhecimento disponível sobre teorias, a fim de analisar, produzir ou explicar um 

objeto sendo investigado. A pesquisa bibliográfica visa então analisar as 

principais teorias de um tema, e pode ser realizada com diferentes finalidades. 

(CHIARA, KAIMEN, et al. 2008). 

 

Foi muito importante o embasamento teórico, porque só seria possível 

com o respaldo dos autores que fundamental o desenvolvimento socioemocional  
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e aprendizado na educação infantil. Foram elencados autores como Saarni, 

Oliver John, entre outros. 

 

A partir de uma pesquisa bibliográfica eficaz e segura, é possível garantir 

um trabalho de qualidade e buscando atingir o objetivo principal de finalizar e 

refletir sobre a importância do desenvolvimento socioemocional na criança de 

educação infantil. 

 

Assim, esta pesquisa vem corroborar através dos resultados obtidos, com 

as considerações apresentadas por estudos realizados, enfatizando o 

desenvolvimento socioemocional e aprendizado na educação infantil. 

 

Foi realizado uma entrevista com três perguntas para duas professoras, 

foi realizada por áudio de Whatzapp, sendo uma docente de escola pública e 

outra de escola particular. Motivou-se com essa entrevista, saber as diferentes 

formas que cada professora e escola trabalha as competências, conseguir 

observar as diferenças. 

 

 

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 A educação socioemocional, desenvolvida na escola em seu currículo de 

forma sistemática e com planejamento intencional, desenvolve competências 

trazem melhoria para grandes problemas sociais e educacionais. Mundialmente, 

a educação socioemocional traz o olhar de uma educação integral para o aluno 

e ganha força e evidências através dos resultados. 

 

Segundo Saarni (1999), competências emocionais refere-se ao grau de 

consciência de um indivíduo sobre seus sentimentos (seus e dos outros), e  
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se é capaz de agir sobre esta consciência, em como a capacidade para regular 

a experiencia emocional e eficazmente navegar nas relações interpessoal. 

 

 

4.1 Quais as competências mais usadas na educação infantil  

 

• empatia — buscar compreender emoções e sentimentos de outro 

indivíduo ao se esforçar para experimentar a situação de forma objetiva e 

racional, ou seja, “se colocar no lugar do outro”; 

• felicidade — viver o presente com plenitude, tentando não se 

estressar com o passado ou o futuro, ou seja, ser feliz “aqui e agora”, estando 

em paz com o seu corpo, mente e espírito; 

• autoestima — gostar de si e estar satisfeito com a apreciação que 

se faz de si mesmo; 

• ética — ter a capacidade de avaliar a sua própria conduta e/ou a 

de outras pessoas com base nos valores da sociedade e no que é melhor para 

a comunidade em que se vive; 

• paciência — suportar situações desagradáveis, injustas ou 

incômodas sem perder a razão, a concentração e a calma. É uma virtude cujas 

bases estão na noção de autocontrole emocional; 

• autoconhecimento — conhecer-se bem em sua essência, ter 

domínio dos seus próprios pensamentos, frustrações, esperanças, crenças e 

desejos. A partir desse conceito, é possível traçar um mapa pessoal a fim de 

interpretar seus focos e propósitos; 

• confiança — estar seguro de si e do outro, ter uma convicção 

esperançosa de que os resultados desejados serão alcançados. Trata-se de agir 

com firmeza, apesar de ainda não ter uma certeza empírica sobre os 

acontecimentos; 
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• responsabilidade — cumprir com os seus deveres e obrigações e 

assumir as decorrências dos seus atos, sejam elas positivas ou negativas. Agir 

de forma consciente e intencionada; 

• autonomia — ter capacidade e segurança para tomar suas próprias 

decisões de maneira independente, ou seja, sem a ajuda ou interferência de 

outros. Empoderar-se da oportunidade de se decidir de forma espontânea e 

livre; 

• criatividade — usar seu conhecimento e habilidades para criar 

ferramentas de inovação ou adaptar-se ao meio. Descobrir novas maneiras de 

fazer alguma coisa ou inventar algo novo a fim de resolver um problema ou 

melhorar a vida cotidiana. 

 

Foram citadas diversas formas em que o docente pode trabalhar em sala 

de aula com as crianças, usando as competências, aprimorando o intelecto do 

aluno, ajudando a desenvolver sua emoção e aprendizagem de forma, mais 

ampla e prazerosa. Os alunos mesmo crianças, muitas vezes traz uma carga 

muito grande de casa, cabe ao professor tentar os ajudar da melhor maneira 

possível. 

 

O jogo de xadrez pedagógico é um instrumento que possibilita não só o 

desenvolvimento de habilidades socioemocionais, mas também propícia um 

ambiente para torna – las competências. (Dayse Vescovi) 

 

4.2 Em que as competências socioemocionais contribuem 

para educação infantil. 

 

De acordo com programas globais de educação, aplicar as competências 

socioemocionais na educação infantil gera uma série de impactos positivos em 

várias esferas da vida de uma criança. Tais como: 
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• desenvolver e nutrir um ambiente de aprendizagem mais favorável, 

propício à melhora de resultados dos alunos nas disciplinas tradicionais do 

currículo; 

 

• ajudar a juventude a se preparar para o mundo, formando 

pensadores críticos e atuantes, capazes de compreender e respeitar as 

diferenças e tomar decisões tendo a ética como bússola; 

• contribuir para que eles tenham discernimento para construir um 

projeto de vida e estejam mais capacitados para o mercado de trabalho; 

 

• promover a equidade por meio do diálogo em relação às 

necessidades da sociedade civil, mobilizando, também, as famílias; 

 

 

• buscar contemplar os anseios das crianças e de seus familiares, 

ajudando a suprir carências de oportunidades e gerando impactos positivos nos 

indicadores sociais; 

 

• transformar e inovar a grade curricular e a escola em si, 

estimulando a cidadania e contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura 

de respeito, tolerância e paz. 

 

É importante reiterar que a intenção da BNCC não é fazer com que essas 

competências sejam, categoricamente, componentes curriculares, mas gerar 

meios de articular a aprendizagem dessas e de outras habilidades nas áreas 

tradicionais do conhecimento. 

 

Nesse sentido, a implementação é desafiadora, pois a transformação não 

se dá apenas nos currículos, mas no cotidiano escolar como um todo, 

envolvendo todas as disciplinas, atividades e ações. Os docentes tem que 

inovar, sempre trazer algo novo para chamar a atenção e o prazer dos alunos  

 

https://educacaoinfantil.aix.com.br/como-acompanhar-o-desenvolvimento-infantil-na-escola/
https://educacaoinfantil.aix.com.br/5-maneiras-eficientes-para-trabalhar-a-diversidade-na-sala-de-aula/
https://educacaoinfantil.aix.com.br/5-maneiras-eficientes-para-trabalhar-a-diversidade-na-sala-de-aula/
https://educacaoinfantil.aix.com.br/conheca-8-atividades-para-alunos-com-dificuldades-de-concentracao/
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em aprender, de forma mais alegre, olhar o aluno com mais cuidado e atenção, 

muitos deles está precisando de um abraço ou palavra de encorajamento.  

 

 

 4.3 Como a escola pode desenvolver as competências 

socioemocionais 

 

 É fundamental que a escola adote estratégias que ajudem a desenvolver 

essas competências. Serão citados alguns exemplos a serem usados, como: 

 

• As aulas-oficina são estruturadas de forma diferente. Elas usam um 

tema como base e, embora o educador tenha objetivos definidos, o restante do 

trabalho é norteado a partir de um debate em sala de aula. Em rodas de 

conversa, o professor identifica as principais dificuldades dos alunos e elabora 

atividades e materiais apropriados para dialogar ou confrontar as ideias iniciais 

do grupo.  

 

• O autoconhecimento é a competência socioemocional fundamental 

que embasa a construção de todas as outras. Por essa razão, é importante que 

a escola proporcione situações nas quais o aluno possa “se enxergar”, por fora 

e principalmente por dentro. Desenhos, autorretratos e dramatizações são 

ferramentas eficientes nesse processo, mas é preciso que o professor tenha 

objetivos muito claros e esteja preparado para os questionamentos dos 

estudantes. 

 

Cabe ao professor saber usar o que tem em suas mãos, hoje temos 

muitos meios de conseguir coisas diferentes e inovação para os alunos, alguns  

docentes tem que sair do comodismo, ou seja, da sua zona de conforte e buscar 

e pesquisar diferencial para seus alunos.   
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     Na perspectiva, o pesquisador Oliver John, da Universidade da 

Califórnia, nos Estados Unidos, propõe uma divisão das competências 

socioemocionais em 5 eixos: São eles: abertura ao novo (desenvolvimento da 

curiosidade pelo aprendizado, interesse nas artes e imaginação criativa), 

autogestão (organização, foco, determinação, responsabilidade e persistência), 

engajamento com os outros (entusiasmo, assertividade e iniciativa social), 

amabilidade (respeito, confiança e empatia) e resiliência emocional 

(autoconfiança, resistência ao estresse e tolerância a fracassos e frustrações). 

 

 

Foi realizado uma pesquisa com duas pessoas da educação infantil, uma 

de escola privada e outra de escola pública. Segundo o que diz a professora da 

escola particular, ela trabalha sim as competências em sala de aula, às que ela 

mais usa é, paciência, criatividade, responsabilidade e autoconfiança. Ela 

respalda incentivar e desenvolver uma dimensão socioemocional, contribuindo 

com o convívio da escola ajudando como a empatia. 

 

 A professora da escola pública, disse que trabalham interações e 

brincadeiras, afetividade, trabalham as competências de forma rotineira, citando 

exemplos como roda de conversas, falando sobre respeito. Trabalham o respeito 

e aceitação através de histórias contadas, ela permite muito que a criança fique 

bem à vontade para se expressar, dá sua opinião, é sempre trazido um tema 

para a roda de conversa para se trabalhar as competências. 

 

Pude perceber com as respostas, que as duas professoras mesmo de 

escolas e mundo diferentes, trabalham as competências com os alunos, se 

importando com todos, isso faz uma diferença muito grande na vida de um 

indivíduo. Cada instituição trabalha de forma diferente e eficaz as competências 

socioemocionais, mais sempre pensando no melhor da criança. 

 

                                                                                                                           

 

https://novaescola.org.br/conteudo/11736/para-entender-as-competencias-gerais-da-base-e-as-socioemocionais
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4.4 Qual a importância de incluir as competências 

socioemocionais na BNCC  

 

As habilidades que focam em aptidões não cognitivas ganharam 

reconhecimento nos últimos anos devido a percepção de que, quando os alunos 

aprendem a administrar as próprias emoções, é possível notar um impacto 

positivo. Isso pode influenciar a vida como um todo. 

 

De acordo com a BNCC, estudantes precisam ser capazes de: 

 

• Aprender a agir, respeitando e expressando sentimentos e 

emoções. 

• Atuar em grupo de maneira funcional e se mostrar apto a construir 

novas relações. 

• Saber quais são e acatar as regras de convívio social. 

 

Por isso é de estrema importância se trabalhar as competências 

socioemocionais na escola e principalmente dentro de sala de aula, onde se 

passa mais tempo. Essas competências, também tem que ser trabalhada entre 

os docentes, pois eles que vão transmitir isso para os alunos. 

 

 

5 CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

A partir dessa pesquisa bibliográfica e das entrevistas, constatei que não 

é possível falar de educação, atualmente, sem associar um propósito maior de 

formação integral do estudante a fim de construir um país melhor, mais 

sustentável, mais produtivo, com uma sociedade mais humana e consciente. E 

esse pensamento não é uma falácia. De fato, vivemos um tempo de urgência, 

que exige educação no amplo sentido da palavra. pois esse é comprovadamente  
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o caminho para o crescimento do país, seja em termos econômicos quanto na 

busca pela diminuição da desigualdade social e da equidade. Essa é uma 

pesquisa inacabada, poderá ser ampliada futuramente, é fundamental se 

trabalhar desenvolvimento socioemocionais em sala de aula, principalmente com 

as crianças, pois é onde se inicia o desenvolvimento do mundo. 
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