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1. Apresentação

Este informe de políticas educacio-
nais é uma introdução ao tema das ha-
bilidades socioemocionais. A literatura 
que trata dessas habilidades —o que são, 
como medi-las e quais os seus impactos 
nos resultados futuros dos indivíduos— é 
bastante extensa e traz evidências da im-
portância de se investir nelas e não so-
mente nas habilidades cognitivas. Existem 
diversos estudos a respeito também de 
como desenvolvê-las, com resultados inte-
ressantes que podem pautar a discussão 
de políticas públicas, principalmente edu-
cacionais.

Esta nota não tem como propósito re-
sumir toda a literatura sobre habilidades so-
cioemocionais. O objetivo é ser uma intro-
dução ao assunto, apresentando aspectos 
importantes do tema. A nota está dividida 
em cinco seções, para além desta apresen-
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tação. Na primeira, denominada seção 2,  
apresentamos a discussão do que são ha-
bilidades socioemocionais e as diversas 
taxonomias existentes. Na seção 3, discuti-
mos as diversas maneiras de se medir tais 
habilidades. Na seção 4, apresentamos 
evidências do impacto das habilidades 
socioemocionais nos resultados futuros 
dos indivíduos nos campos da educação, 
mercado de trabalho, saúde e comporta-
mento de risco (nesta parte, enfatizamos a 
importância de se investir em habilidades 
socioemocionais e não apenas nas habi-
lidades cognitivas). Na seção 5, apresen-
tamos evidências de como as habilidades 
socioemocionais são maleáveis ao longo 
de toda a vida —ao contrário das habilida-
des cognitivas, que se desenvolvem quase 
que totalmente até a puberdade [11]— e 
descrevemos algumas intervenções volta-
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das ao seu desenvolvimento. Por fim, com 
base na literatura existente, fazemos reco-
mendações de políticas públicas e apre-
sentamos uma breve conclusão.

2. O que são habilidades 
socioemocionais

Na literatura acadêmica, diferentes 
termos têm sido utilizados por especialis-
tas e gestores de políticas públicas quando 
o assunto são as habilidades socioemocio-
nais. 

Ao iniciar esta análise expondo alguns 
conceitos, não é nossa intenção defender 
nenhuma terminologia nem explorar exaus-
tivamente todas as definições já adotadas. 
Nosso foco é trazer mais clareza sobre 
quais atributos são considerados na abor-
dagem do tema. Afinal, concordamos com 
os autores que sugerem de forma ampla 
que, apesar das conotações distintas, di-
ferentes terminologias estão dentro de um 
mesmo espaço conceitual [1].

Ao tratar das habilidades socioe-
mocionais, nos referimos a caracterís-
ticas psicológicas e emocionais que 
não podem ser medidas por testes de 
QI (Quociente de Inteligência) ou de de-
sempenho acadêmico. Por isso, o termo 
“habilidades não-cognitivas” tem sido fre-
quentemente usado por não psicólogos 
para reunir todas as características não in-
cluídas nas definições formais das habilida-
des cognitivas. No entanto, é exatamente 
dessa oposição —sugerindo que as carac-
terísticas não-cognitivas são desprovidas 
de cognição— que surgem as principais 
críticas ao termo, já que todas as facetas 
do funcionamento psicológico envolvem o 
processamento de informações. Por isso, 
são inerentemente cognitivas [1, 2].

Dentro do universo da psicologia, po-
demos encontrar como alternativa o ter-
mo “traços de personalidade”, que trata 
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das diferenças individuais em padrões de 
pensamento, sentimento e comportamen-
to [2, 3]. Esses atributos têm sido estu-
dados há bastante tempo, resultando em 
avanços significativos na medição desses 
traços, com a difusão de uma taxonomia 
amplamente aceita e conhecida como Big 
Five [2, 4].

O Big Five é uma metodologia que 
leva em conta cinco fatores para medir tra-
ços de “Abertura a Novas Experiências”, 
“Extroversão”, “Conscienciosidade”, “Ama-
bilidade” e “Neuroticismo/Estabilidade 
Emocional”1. Existem variações para esta 
taxonomia, como o Big Three e o Big Nine, 
que consideram três e nove macro fatores, 
respectivamente [4].

Apesar dos avanços, o termo “traços 
de personalidade” também não está livre 
de críticas, já que sua conotação pode su-
gerir de forma incorreta que tais atributos 
seriam imutáveis, o que vai na contramão 
das evidências empíricas [1, 4].

Outras terminologias encontradas nas 
publicações sobre o tema são, por exem-
plo, “habilidades para o século 21”, “habi-
lidades de caráter” e “virtudes”. A primei-
ra se refere a um conjunto de habilidades 
reconhecidas por diversos setores como 
essenciais para que os indivíduos sejam 
bem-sucedidos em suas carreiras, tais 
como iniciativa, flexibilidade e responsa-
bilidade. A definição é criticada principal-
mente por sugerir que essas habilidades 
teriam se tornado relevantes na atualida-
de, quando na verdade são importantes há 
muito mais tempo [2]. 

Quanto às duas últimas terminologias, 
a principal questão está no fato de que ca-
ráter e virtude são geralmente relaciona-
dos a qualidades positivas dos indivíduos, 
enquanto que características de personali-

1  Detalhes sobre a definição desses 5 traços podem ser 
encontrados na Tabela 1 do Anexo.

dade não precisam ser positivas ou nega-
tivas [1, 2].

Nesta análise adotamos o termo “ha-
bilidades socioemocionais”, que tem sido 
amplamente utilizado por estudiosos do 
assunto ou da temática da educação [1, 
2]. Segundo definição trazida pela Orga-
nização para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE), as “habi-
lidades socioemocionais referem-se às 
habilidades dos indivíduos para regular 
seus pensamentos, emoções e compor-
tamentos” [5]. Essa taxonomia traz em si 
uma conotação muito relevante de acordo 
com nosso ponto de vista: a de que tais 
atributos são maleáveis, ou seja, passí-
veis de serem modificados pelas expe-
riências dos sujeitos.

De qualquer forma, o termo não está 
livre de críticas, já que a própria palavra 
“habilidade” também “pode excluir implici-
tamente crenças (como uma mentalidade 
de crescimento), valores (por exemplo, 
motivação pró-social) e outras atitudes ra-
cionais (como confiança)” [1].

Nesse sentido, é importante lembrar 
que o uso dessa taxonomia é uma esco-
lha que não exclui qualquer referência a 
outras terminologias, inclusive às citadas 
anteriormente —até mesmo porque diver-
sos trabalhos ora usam uma expressão, 
ora outra, para tratar dos mesmos atribu-
tos. Um exemplo: muitos estudos utilizam 
o termo “habilidade socioemocional” tendo 
como objeto os fatores do Big Five [5].

Como colocado por Duckworth e Yea-
ger [1], o importante é ter em mente que 
todos os atributos de interesse são, dentre 
outros pontos, “(i) conceitualmente inde-
pendentes das habilidades cognitivas; (ii) 
geralmente aceitos como benéficos para 
os alunos e para os demais indivíduos na 
sociedade; e (iii) potencialmente responsi-
vos a intervenções”. É igualmente impor-
tante que o interesse comum dos envol-



4

vidos com o tema seja medir e aprimorar 
esses atributos.

3. Como medir as habilidades 
socioemocionais

Para mensurar as chamadas habilida-
des socioemocionais, a maioria dos estu-
dos utiliza questionários preenchidos 
pelas próprias pessoas (autorrelatos). 
O objetivo é captar como elas reagem e se 
sentem em diversas situações [3, 4]. Es-
ses instrumentos precisam ser adaptados 
ao contexto e à linguagem do país no qual 
serão aplicados.

Existem diversas ferramentas que ten-
tam medir as habilidades socioemocionais 
e que foram validadas para o Brasil. O 
SENNA (Social and Emotional or Non-cog-
nitive Nationwide Assessment), construído 
com base em 10 instrumentos existentes 
traduzidos para o português, teve alguns 
de seus itens validados e incluídos na sua 
versão para o país. O SENNA busca medir 
os fatores do Big Five, mais o fator autocon-
trole [6]. Também a partir de instrumentos 
desenvolvidos em outros países, a Bateria 
Semente de Avaliação das Habilidades So-
cioemocionais foi desenvolvida para men-
surar as facetas propostas pelo CASEL 
(Collaborative for Academic, Social, and 
Emotional Learning), que mede autoco-
nhecimento, autocontrole, perseverança, 
empatia, decisões responsáveis e compor-
tamentos pró-sociais [7]. Há ainda outras 
ferramentas validadas internacionalmente 
que foram traduzidas para o português e 
usadas no contexto brasileiro, como por 
exemplo a escala de Rotter, que mensura 
autocontrole [8]; a Escala de Avaliação do 
Conhecimento Emocional (EACE) [9], que 
mensura percepção emocional; e o ERC 
(Emotion Regulation Check-list) [10], que 
capta regulação emocional (expressão 
das emoções, empatia e autoconsciência 

emocional) e negatividade emocional (fal-
ta de flexibilidade, desregulação de raiva e 
labilidade do humor). Diferentemente dos 
demais instrumentos citados, o ERC é apli-
cado a partir de heterorrelato, geralmente 
preenchido por pais e professores sobre as 
características emocionais das crianças.

Uma das críticas à aplicação de ques-
tionários para medir habilidades socioemo-
cionais é que os resultados extraídos deles 
podem ser prejudicados pelo chamado viés 
de referência —grupos de pessoas pos-
suem referências e padrões diferentes, o 
que pode afetar as respostas. Por exemplo, 
o que pode ser considerada uma atitude de 
uma pessoa preguiçosa em um país, pode 
não ser em outro. O mesmo se dá ao apli-
carmos esses questionários em alunos de 
escolas diferentes, já que os estudantes 
podem ter referências desiguais e julgar as 
situações de maneira distinta. Para minimi-
zar esse viés, alguns psicometristas defen-
dem incluir nos questionários vinhetas para 
padronizar aspectos culturais e referên-
cias. São questões que incluem situações 
comuns vivenciadas por grupos diversos 
e que podem servir de referencial para os 
testes do questionário. O instrumento SEN-
NA possui esse tipo de vinheta, que permite 
minimizar os efeitos do viés de referência. 

Outro grupo de pesquisadores defende 
que as habilidades socioemocionais devem 
ser mensuradas a partir do comportamen-
to dos indivíduos, como sua participação 
em atividades estudantis, atitudes em sala 
de aula, número de faltas escolares e sus-
pensões [11]. A questão é identificar qual a 
melhor maneira, e também a mais simples, 
de se mensurar habilidades socioemocio-
nais que afetem o comportamento futuro 
dos indivíduos. Quanto a isso, ainda não 
existe consenso na literatura.

Após a coleta das informações indi-
viduais por meio de questionários ou de 
observações comportamentais (faltas, 
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suspensões, notas de comportamento em 
sala de aula etc.), é preciso obter estima-
tivas das diversas habilidades a partir dos 
dados coletados. Por exemplo, depois da 
aplicação do SENNA, deve-se mensurar 
as habilidades do Big Five e de autocon-
trole a partir das respostas. Para isso, a 
literatura faz uso da análise fatorial, um 
conjunto de técnicas estatísticas para de-
senvolvimento, avaliação e refinamento 
de instrumentos psicológicas que busca 
resumir, por meio de fatores latentes (não 
diretamente observados), a informação 
contida em um conjunto de dados. Os itens 
dos questionários e os comportamentos 
são afetados por esses fatores de forma 
diferente. A ideia é usar os diversos itens 
preenchidos pelos indivíduos ou as diver-
sas medidas comportamentais para extrair 
esses fatores que são comuns a um sub-
conjunto delas.

A principal questão a ser respondida é 
se os fatores mensurados, que represen-
tam habilidades socioemocionais, são im-
portantes para determinar o comportamen-
to futuro do indivíduo.

4. Importância das habilidades 
socioemocionais para resultados 
futuros

Existe uma vasta literatura que in-
vestiga a relação das habilidades so-
cioemocionais com o desempenho em 
educação, no mercado de trabalho e em 
estatísticas de segurança pública e de 
saúde. Entre os fatores do Big Five, cons-
cienciosidade (tendência de ser organiza-
do, responsável e trabalhar duro) é o que 
possui a maior capacidade preditiva [11]. 
Utilizando dados em painel da Alemanha, 
Heckman e Kautz [11] correlacionam as 
medidas do Big Five com anos de estudo, 
e concluem que conscienciosidade prediz 
anos de estudo tão bem quanto medidas 

de inteligência. Outros estudos compro-
vam essa associação positiva, ressaltando 
ainda a importância de abertura a novas 
experiências para predizer anos de estudo 
[4]. Almund et al. [4] fazem uma meta-aná-
lise de uma série de investigações sobre a 
associação entre os componentes do Big 
Five e variáveis de mercado de trabalho. 
De modelo geral, os estudos encontram 
uma associação positiva entre conscien-
ciosidade e performance no emprego, cor-
relação identificada mesmo após análises 
que utilizam medidas de QI. Além disso, 
conscienciosidade é importante para a 
performance profissional em diversos tipos 
de ocupação, independentemente do grau 
de complexidade das atividades. 

As habilidades socioemocionais tam-
bém estão relacionadas a variáveis de 
saúde. Heckman e Kautz [11] e Almund et 
al. [4] listam uma série de estudos que evi-
denciam uma associação positiva entre as 
habilidades do Big Five e longevidade. Ava-
liando as características dos indivíduos, 
como gênero e histórico de doenças, os 
estudos concluem que conscienciosidade 
é o melhor preditor para longevidade, mais 
que medidas de QI e status socioeconô-
mico. Além de conscienciosidade, abertura 
a novas experiências e amabilidade estão 
associadas a vidas mais longas, enquanto 
neuroticismo está ligado a períodos de vida 
mais curtos. As magnitudes da correlação 
entre habilidades socioemocionais e lon-
gevidade variam muito entre os estudos. A 
Figura 1 traz um resumo do que foi apre-
sentado a respeito das correlações entre 
as variáveis (anos de estudo, performance 
no emprego e longevidade) e medidas do 
Big Five e QI [3]2.

2  Segundo os autores, esses resultados são baseados 
em meta-análises e revisões da literatura da psicologia. 
São apresentados os resultados observados e, quando 
disponíveis, os valores corrigidos para atenuação por 
conta da restrição do intervalo ou da falta de confiabili-
dade [3].
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Figura 1 – Poder preditivo do QI e das cinco dimensões do Big Five.

ocorreu em 1979 e as seguintes vêm sen-
do realizadas desde então (NLSY79) —, 
Heckman, Stixrud e Urzua [12] estimam 
um modelo de decisões ao longo do ciclo 
de vida e tentam isolar o impacto das ha-
bilidades socioemocionais em cada uma 
dessas decisões. Os autores concluem 
que as habilidades socioemocionais são 
importantes determinantes dos salários. 
Além disso, elas têm impacto positivo 
na aquisição de habilidades futuras e na 
produtividade no mercado de trabalho e 
negativo em comportamentos de risco 
(probabilidade de ser encarcerado aos 30 
anos, probabilidade de fumar e gravidez 
na adolescência).

 Borghans, Meijers e Weel [13] fazem 
um experimento para avaliar o quanto as 
habilidades socioemocionais influenciam 
os resultados em testes cognitivos. Eles 
selecionam pessoas de forma aleatória 
para receberem incentivos financeiros, e 
concluem que as mais motivadas e com 

Além disso, há estudos que analisam 
a associação entre habilidades socioemo-
cionais e ocorrências criminais. A maioria 
deles aponta uma associação negativa 
entre amabilidade e conscienciosidade e a 
probabilidade de o indivíduo cometer um 
delito [4, 11]. Toda a evidência citada até 
o momento aponta associações entre as 
habilidades socioemocionais e comporta-
mentos futuros do indivíduo, mas a gran-
de questão é: existem indicativos de que 
as habilidades socioemocionais resultam 
nessas ocorrências futuras? 

Responder essa pergunta não é sim-
ples, pois é difícil isolar os fatores capa-
zes de afetar as habilidades socioemo-
cionais e os próprios resultados futuros, 
de modo que se possa determinar o efei-
to causal dessas habilidades. A partir de 
um estudo longitudinal com informações 
sobre salários, educação e emprego de 
uma coorte de pessoas com idades de 
14 a 22 anos —cuja primeira entrevista 
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maior locus de controle interno3 conse-
guem melhores resultados nos testes de 
cognição, independentemente dos incenti-
vos financeiros. Além disso, paras pessoas 
mais conscienciosas e com maior estabi-
lidade emocional, o efeito do incentivo fi-
nanceiro no esforço (em termos de tempo 
dedicado ao teste) é menor.

Logo, existem evidências suficientes 
de que as habilidades socioemocionais 
influenciam os resultados e comporta-
mentos futuros dos indivíduos. No entan-
to, elas não têm impacto direto somente 
nos resultados futuros. Diversos estudos 
mostram que as habilidades socioemocio-
nais são o principal mecanismo através 
do qual as pessoas fazem escolhas ao 
longo do ciclo de vida (como participar de 
programas educacionais), e esse tipo de 
investimento também afeta os resultados 
futuros. Usando uma avaliação experi-
mental4, Heckman, Pinto e Savelyev [14] 
analisam o efeito do programa Perry Pres-
chool nos resultados obtidos por alunos 
no longo prazo. 

O Perry Preschool é um programa pré-
-escolar dos EUA focado em crianças afro-
-americanas, com QI limitado e baixo sta-
tus socioeconômico. A iniciativa buscava, 
por meio do aprendizado ativo das crianças 
e da participação ativa dos pais, desenvol-
ver habilidades cognitivas e socioemocio-
nais dos participantes, que ingressavam 
aos três anos de idade e ficavam no pro-
grama por dois anos. Os autores percebe-
ram que o Perry Preschool não teve efeitos 
duradouros em resultados de QI, mas isso 

3  As pessoas com maior locus de controle interno são 
aquelas que acreditam que suas próprias atitudes deter-
minam o que acontece com elas e não atribuem todos os 
acontecimentos ao acaso, sorte ou ao ambiente externo.
4  Avaliação experimental é aquela na qual um experi-
mento aleatório é usado na busca do efeito causal do 
programa. Neste cenário, uma amostra da população de 
interesse é selecionada, e os indivíduos dessa amostra 
são escolhidos de forma aleatória (por exemplo, por meio 
de uma loteria) para participar.

ocorreu com as habilidades socioemocio-
nais. Com a mudança positiva nessas ha-
bilidades, o programa se mostrou capaz 
de influenciar resultados de longo prazo, 
como renda futura, probabilidade de estar 
empregado aos 40 anos, educação, saúde 
mental, ocorrências criminais e probabili-
dade de fumar. 

Dee e West [15] e Chetty et al. [16] 
investigam os efeitos do projeto Star, tam-
bém dos EUA, em habilidades socioemo-
cionais. O projeto alocou de forma alea-
tória alunos e professores na pré-escola 
das escolas estaduais do Tennessee, em 
turmas de tamanhos diferentes. O es-
tudante poderia ser direcionado a três 
tipos de classes. O primeiro possuía 15 
alunos; o segundo tinha 22 alunos e um 
professor assistente; e o terceiro, 22 alu-
nos sem professor assistente. O objetivo 
do experimento era verificar o efeito do 
tamanho das classes nos resultados fu-
turos dos participantes. No caso das sa-
las menores, os autores perceberam um 
efeito significativo em proficiência nos 
primeiros anos após a pré-escola (até o 
7º ano), mas esse efeito desaparecia no 
longo prazo. No entanto, eles concluíram 
que participar de classes menores afeta 
de forma persistente as habilidades so-
cioemocionais dos alunos, o que parece 
influenciar os resultados futuros dos indi-
víduos no mercado de trabalho.

Além disso, existe uma forte evidên-
cia de que crianças com melhores habili-
dades socioemocionais prévias se benefi-
ciam mais dos próprios investimentos ao 
longo da vida e desenvolvem mais estas 
e outras habilidades. Usando dados lon-
gitudinais dos EUA (Children of the Natio-
nal Longidutinal Survey of Youth), Cunha, 
Heckman e Schennach [17] estimam um 
modelo para uma função de produção de 
habilidades cognitivas e socioemocionais 
no decorrer da vida. Neste modelo, as ha-
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bilidades são influenciadas pelo ambien-
te familiar e por investimentos realizados 
pelos pais. Os pesquisadores concluem, 
assim como nos estudos citados ante-
riormente, que as habilidades socioemo-
cionais e cognitivas são importantes para 
determinar os anos de educação, mas 
também que os indivíduos com melhores 
habilidades socioemocionais prévias as 
desenvolvem mais e se beneficiam mais 
dos investimentos parentais. Na mes-
ma linha, ao realizarem uma avaliação 
experimental do programa educacional 
da LEGO5 para crianças de 3º e 5º anos 
nas escolas municipais de Recife, Pinto 
e Ponczek [18] perceberam que alunos 
com habilidades socioemocionais mais 
desenvolvidas previamente aproveitaram 
melhor o programa. No caso desses es-
tudantes, os ganhos cognitivos também 
foram maiores.

5. É possível promover o 
desenvolvimento dessas 
habilidades? 

Dado que as habilidades socioemocio-
nais influenciam de maneira determinan-
te aspectos da vida futura dos indivíduos, 
além de serem o principal fator para inves-
timentos que impulsionam seus resultados, 
é possível modificar essas habilidades 
ao longo da vida? E se for possível, 
como fazer isso?

Como já afirmamos, uma das vanta-
gens da escolha do termo “habilidades 

5  O programa educacional Zoom-LEGO é composto de 
atividades semanais estruturadas nas quais os alunos 
são divididos em grupos e realizam uma atividade con-
junta (por exemplo, a construção de uma roda gigante) 
utilizando blocos de LEGO. Essas atividades são relacio-
nadas ao currículo básico de cada série. 

socioemocionais” é que ele traz consigo 
a conotação da maleabilidade de tais ca-
racterísticas. A literatura aponta que a ca-
racterização dessa maleabilidade pode ser 
observada sob dois aspectos [3,4]. 

O primeiro é chamado de mudança no 
“nível médio” e se refere às variações, ao 
longo do tempo, no valor absoluto da me-
dida de uma característica. Ou seja, inves-
tiga se a medida de uma habilidade tende 
a aumentar ou diminuir em diferentes pe-
ríodos de vida.

Nesse sentido, o senso comum pode-
ria sugerir que os traços de personalidade 
são padrões relativamente duradouros, 
sem muita possibilidade de mudança. 
Mas um número cada vez maior de estu-
dos tem documentado variações nos ní-
veis médios desses atributos ao longo da 
vida [19]. 

Em uma meta-análise envolvendo 113 
amostras de estudos longitudinais com 
50.120 participantes com idades entre 10 
e 101 anos, Roberts, Walton e Viechtbauer 
[19] apresentam as mudanças cumulati-
vas nos níveis médios das medidas do Big 
Five, com o fator extroversão separado 
nas facetas dominância social e vitalidade 
social. 

Os resultados indicam um aumento 
de conscienciosidade, estabilidade emo-
cional, dominância social e amabilidade 
ao longo do tempo, com ênfase no início 
da idade adulta no caso das três primeiras 
medidas apontadas. Por outro lado, para 
as variáveis abertura a novas experiên-
cias e vitalidade social foi observado um 
aumento na adolescência e uma redução 
na velhice. A Figura 2 mostra a variação 
do fator conscienciosidade, apontado 
como o de maior poder preditivo sobre os 
resultados futuros dos indivíduos.
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Figura 2 – Mudanças cumulativas no nível médio ao longo da vida

A título de comparação, no caso das 
habilidades cognitivas, um estudo longi-
tudinal que busca compreender o desen-
volvimento das habilidades intelectuais 

dos adultos [20] mostra um declínio no ní-
vel médio dos fatores mensurados, como 
mostra a Figura 3.

Figura 3 – Mudança no nível médio das habilidades cognitivas ao longo da vida
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O segundo aspecto na caracterização 
da maleabilidade das habilidades socioe-
mocionais é chamado de mudança na “or-
dem de classificação”.  Ele verifica como 
a posição relativa dos indivíduos em uma 
determinada característica varia ao longo 
do tempo. A ordem de classificação difere 
do nível médio, já que uma pessoa pode 
manter sua posição na medida de uma de-
terminada habilidade em relação a outros 
indivíduos, ainda que o nível médio des-
ta medida tenha aumentado ou diminuído 
no período. Aqui, conforme apontado por 
Donnellan e Robins [21], esperamos uma 
ordem menos estável quando os indivíduos 

respondem às experiências de maneira di-
ferente ou quando vivenciam ambientes 
que afetam a personalidade em diversos 
momentos. 

Também nesse aspecto os estudos 
mostram que a estabilidade da ordem de 
classificação aumenta da infância até a 
idade adulta [22, 23]. A Figura 4 apresenta 
a evolução do coeficiente de estabilidade 
em diferentes fases da vida de acordo com 
a meta-análise realizada por Ferguson 
[23].  Os resultados indicam que a ordem 
de classificação se torna mais estável no 
início da idade adulta, atingindo seu pico 
em torno dos 30 anos.

Figura 4 – Estabilidade na ordem de classificação ao longo da vida

Fonte: Adaptado de Ferguson (2010) [23]

Também a título de comparação, po-
demos associar esses resultados aos obti-
dos em estimativas do coeficiente de esta-
bilidade de QI. Enquanto patamares mais 
estáveis no caso das medidas de perso-
nalidade são atingidos apenas por volta de 
20 anos, no caso do QI já são alcançados 
entre 6 e 8 anos [4].

Portanto, as evidências deixam claro 
que as habilidades socioemocionais são 

maleáveis durante um tempo maior de 
vida, o que é muito relevante sob a pers-
pectiva da importância dessas habilidades 
para resultados futuros. De todo modo, 
especialmente em termos de políticas pú-
blicas, não basta identificar a possibilidade 
de mudança, é preciso entender quais me-
canismos podem influenciá-la. Se ficasse 
demonstrado que os fatores biológicos e 
genéticos são os únicos capazes de de-
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terminar a trajetória das habilidades so-
cioemocionais, nada poderia ser feito para 
intervir em larga escala a fim de propiciar 
mudanças desejáveis. Contudo, o que as 
evidências vêm sugerindo é que a educa-
ção e o investimento dos pais, por exem-
plo, são fatores capazes de afetar as habi-
lidades socioemocionais [4].

De fato, intervenções como o progra-
ma Perry Preschool e o projeto Star, men-
cionadas na seção anterior, não apresen-
taram efeitos duradouros nas habilidades 
cognitivas, mas afetaram positivamente, 
e de forma contínua, as habilidades so-
cioemocionais dos envolvidos [14, 15, 16]. 
Vale notar que essas intervenções foram 
originalmente desenhadas para promover 
o desenvolvimento das habilidades cogni-
tivas, e não das socioemocionais, mas ou-
tras iniciativas têm sido desenhadas para 
impulsionar primordialmente as últimas. 
Essas intervenções são conhecidas na 
literatura como programas de aprendiza-
gem socioemocional6 e têm se mostrado 
bem-sucedidas na promoção de tais habi-
lidades. 

Durlak et al. [25] conduziram uma 
meta-análise envolvendo 214 estudos a 
respeito de diversos programas de apren-
dizagem socioemocional. Implementados 
em escolas, tais programas contemplaram 
crianças entre 5 e 18 anos e apresentam 
respostas muito relevantes para a área. 

Os resultados indicaram efeitos em 
múltiplas competências. Comparados 
com os alunos que não participaram das 
iniciativas, os estudantes envolvidos tive-
ram resultados positivos em habilidades 
socioemocionais, atitudes, comportamento 

6  Elias et al. [24] definiram o aprendizado socioemocio-
nal como o processo de aquisição de competências es-
senciais para reconhecer e gerenciar emoções, definir e 
atingir objetivos positivos, demonstrar cuidado e preocu-
pação com os outros, estabelecer e manter relaciona-
mentos positivos, tomar decisões responsáveis   e lidar 
com situações interpessoais de forma construtiva.

social e performance acadêmica, além de 
redução em problemas de conduta e níveis 
menores de esgotamento emocional.

Além disso, mais da metade das inter-
venções foi implementada por professores 
regulares e apresentou resultados positi-
vos em todas as seis variáveis citadas no 
parágrafo anterior. Isso permitiu ao estudo 
corroborar uma hipótese essencial para a 
formulação de políticas públicas: a de que 
as próprias escolas podem conduzir pro-
gramas de aprendizagem socioemocional 
de forma bem-sucedida.

De todo modo, apesar dos indicativos 
promissores, os resultados também apon-
tam que precisamos ter atenção ao tipo e à 
forma de implementação dos projetos. En-
quanto as intervenções que seguiram as 
práticas recomendadas7 para o desenvol-
vimento de habilidades alcançaram efeitos 
significativos nas seis competências anali-
sadas, as que não seguiram obtiveram re-
sultados significativos —e menores— em 
apenas três dessas seis competências. 
Do mesmo modo, os programas que não 
relataram problemas de implementação 
também chegaram a resultados positivos 
nas seis competências, mas os que regis-
traram dificuldades apresentaram efeitos 
significativos em somente duas —ainda 
assim, mais atenuados.

Essas ressalvas indicam como é im-
portante pensar na implementação das in-
tervenções, especialmente em larga esca-
la, levando em conta evidências. Também 
mostram como é relevante dedicar cada 
vez mais atenção ao desenvolvimento 

7  As quatro práticas recomendadas são: (i) usar um con-
junto conectado e coordenado de atividades para atingir 
os objetivos relativos ao desenvolvimento de habilidades 
(Sequenciado); (ii) usar formas ativas de aprendizagem 
para ajudar os jovens a aprender novas habilidades (Ati-
vo); (iii) ter pelo menos um componente dedicado ao de-
senvolvimento de habilidades pessoais ou sociais (Foca-
do); e (iv) visar habilidades socioemocionais específicas 
em vez de almejar habilidades ou desenvolvimento posi-
tivo em termos gerais (Explícito) [25].
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dessa área ainda em construção, pois só 
assim encontraremos caminhos e teremos 
retornos robustos. A literatura tem aponta-
do resultados promissores dos programas 
de aprendizagem socioemocional, mas 
existem limitações e nem sempre são ob-
servados efeitos significativos. A ausência 
desses efeitos pode estar relacionada dire-
tamente à intervenção, mas pode também 
resultar da mensuração inadequada dos 
resultados. As ferramentas de medida ain-
da estão em desenvolvimento e possuem 
limitações, conforme ficou evidenciado em 
seção anterior. Podemos observar exem-
plos disso analisando os resultados de al-
guns programas.

Moy e Hazen [26] apresentaram con-
clusões de uma meta-análise baseada em 
24 estudos8 sobre o programa de aprendi-
zagem socioemocional Second Steps9. O 
trabalho dividiu os estudos em duas cate-
gorias, a depender do desenho utilizado: 
(i) estudos aleatorizados ou quasi-expe-
rimentais, que envolvem grupos tratados 
(aqueles que participaram da intervenção) 
e grupos de controle (os que não participa-
ram); e (ii) estudos que envolvem medidas 
repetidas (pré e pós-intervenção) em indi-
víduos que participaram do programa. 

Tanto no primeiro quanto no segundo 
desenho, os resultados encontrados apon-
tam efeitos positivos do Second Steps nas 
medidas de conhecimento do conteúdo do 

8  Todas as intervenções dos estudos base foram feitas 
no ambiente de sala de aula com estudantes da pré-es-
cola aos anos finais do Ensino Fundamental. 
9  O Second Step é um programa de aprendizagem so-
cioemocional desenvolvido para cumprir dois objetivos 
principais: (i) promover competências interpessoais e 
intrapessoais; e (ii) reduzir o desenvolvimento de proble-
mas sociais, emocionais e comportamentais. O material 
é elaborado para ser aplicado em uma sequência de au-
las pré-determinada, em que as aulas anteriores costu-
mam servir de suporte para as subsequentes. As aulas 
geralmente começam com uma atividade de aquecimen-
to seguida por uma apresentação em mídia audiovisual, 
que ajuda a estimular a discussão em grupo. Além desse 
debate, há atividades escritas que podem ser realizadas 
individualmente ou em pequenos grupos [26].

programa10, o que poderia ser visto como 
uma etapa, etapa incremental em direção 
a mudanças nos outros resultados: com-
portamento pró-social e antissocial. No 
entanto, não foram observadas alterações 
significativas nas medidas de comporta-
mento antissocial. Para as medidas de 
comportamento pró-social, foram encon-
trados efeitos benéficos e significativos 
apenas quando considerados os estudos 
que envolvem medições repetidas. Como 
já apontamos, os autores ressalvam que a 
diferença de resultados entre as medidas 
de conhecimento e as medidas de com-
portamento antissocial e pró-social pode 
estar relacionada a uma eventual incom-
patibilidade entre os objetivos do programa 
e os instrumentos utilizados para verificar 
potenciais impactos. 

Em outro estudo, Alan, Boneva e Er-
tac [27] avaliaram uma intervenção, imple-
mentada de forma aleatorizada em alunos 
dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
com objetivo de promover a garra/perseve-
rança em sala de aula11. Os impactos fo-
ram mensurados por meio de uma tarefa 
experimental com incentivos, que permitiu 
aos pesquisadores identificar efeitos muito 
positivos do programa.

Os resultados apontam que os parti-
cipantes da intervenção foram significati-
vamente mais propensos a optar por uma 
tarefa difícil, de alta recompensa, do que 
uma tarefa mais fácil e de baixa recom-

10  Medidas de conhecimento do conteúdo do programa 
representam dos focos do programa relacionadas a au-
mentar o conhecimento dos participantes sobre compe-
tências socioemocionais.
11  A intervenção envolve um programa de treinamento de 
professores que se concentra em três ideias inter-rela-
cionadas envolvendo “garra” (grit, no original em inglês): 
mentalidade de crescimento, perseverança durante os 
fracassos e estabelecimento de metas. O programa é 
apoiado por um currículo projetado especificamente para 
ser implementado em sala de aula pelos próprios pro-
fessores dos alunos. Esse currículo consiste em vídeos 
animados, miniestudos de caso e outras atividades em 
sala de aula [27].
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pensa. Além disso, os alunos também se 
mostraram significativamente mais pro-
pensos a tentar novamente a tarefa difícil 
depois de receber feedback de desempe-
nho negativo. Por fim, os resultados tam-
bém sugeriram que os participantes foram 
mais propensos a estabelecer metas am-
biciosas, a se envolver em atividades para 
ampliar suas habilidades e, como resulta-
do, a obter maior sucesso. O estudo tam-
bém avaliou uma possível persistência dos 
efeitos do programa e encontrou reflexos 
positivos em notas de matemática aproxi-
madamente dois anos e meio após a inter-
venção ser implementada.

Diante de todas essas questões, gos-
taríamos de também observar o que as 
evidências vêm sugerindo para o contexto 
brasileiro. Apesar de identificarmos uma 
série de programas de aprendizagem so-
cioemocional implementados em escolas 
no Brasil —por exemplo, o Projeto Semen-
te, o programa Líder em Mim e o Programa 
Compasso, entre outros—, infelizmente a 
disponibilidade de avaliação dos resulta-
dos dessas iniciativas ainda é muito pe-
quena.

McCoy et al. [in press] avaliaram uma 
implementação aleatorizada do Programa 
Compasso, envolvendo alunos dos primei-
ros anos do Ensino Fundamental de esco-
las públicas do município do Rio de Janei-
ro. O projeto é composto por um conjunto 
de aulas semanais destinadas a apoiar o 
desenvolvimento das habilidades de co-
nhecimento emocional, autorregulação, 
função executiva, empatia e resolução de 
problemas sociais pelos alunos. O material 
do Compasso foi desenvolvido com base 
no programa Second Steps, traduzido e 
adaptado para o contexto brasileiro. As 
aulas propostas são desenvolvidas pelos 
próprios professores em horário escolar. 

De certo modo em linha com os resul-
tados obtidos na meta-análise de Moy e 

Hazen [26], os autores do estudo brasileiro 
não encontraram resultados significativos 
nas medidas de função executiva, reco-
nhecimento de emoções e problemas de 
comportamento. Na esteira do que foi iden-
tificado por Durlak et al. [25] quanto ao pa-
pel da implementação, os pesquisadores 
ressalvam que as dificuldades do progra-
ma nessa área podem ter contribuído para 
a ausência de resultados. Os obstáculos 
possivelmente limitaram o treinamento e o 
apoio recebido pelos professores e, con-
sequentemente, a entrega de conteúdo às 
crianças.

Por outro lado, nas análises sobre os 
possíveis impactos do programa, foram 
encontrados resultados positivos nas me-
didas de reconhecimento emocional de ex-
pressões e controle inibitório entre alunos 
de escolas localizadas em áreas com bai-
xos níveis de violência. Em regiões de alta 
violência, não foram encontrados impactos 
significativos.

Em outro estudo, Waldemar et al. [29] 
avaliaram os efeitos de um programa de 
aprendizagem socioemocional e práticas 
de atenção plena12 com a participação de 
alunos do 5º ano do Ensino Fundamental 
de três escolas públicas do Rio Grande do 
Sul13. O projeto foi implementado no am-
biente escolar, mas a intervenção foi rea-
lizada por jovens psicólogos em formação 
na especialização de psicoterapia. Os pes-
quisadores observaram efeitos positivos 
em diversos domínios da medida de pro-
blemas de saúde mental (escalas de pro-

12  O Programa consiste em um conjunto de aulas que 
combinam práticas de atenção plena e cinco competên-
cias elencadas pelo CASEL, quais sejam: (i) reconhecer 
e gerenciar emoções, (ii) cuidar e respeitar os outros, (iii) 
desenvolver relacionamentos positivos, (iv) comportar-se 
com responsabilidade e ética, e (v) tomar boas decisões 
[29].
13  Esta intervenção não foi aleatorizada e a avaliação foi 
realizada usando como grupo de controle alunos de ou-
tras turmas das mesmas escolas que não receberam o 
programa [29].
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blemas emocionais, de relacionamento, de 
conduta e de comportamento pró-social) e 
na medida de qualidade de vida.

Por fim, ainda temos evidências quan-
to aos efeitos do programa de aprendiza-
gem socioemocional Amigos do Zippy, do 
qual participaram alunos dos dois primei-
ros anos do Ensino Fundamental de seis 
escolas públicas do município de São Pau-
lo [30]. O objetivo do programa é ensinar 
crianças a lidar com suas dificuldades do 
dia a dia, identificar seus sentimentos, con-
versar sobre eles e explorar o maior núme-
ro possível de alternativas para resolver 
problemas propostos. Dessa forma, elas 
podem encontrar por si mesmas as me-
lhores soluções —o que tende a favorecer 
sua autonomia e a elevar sua autoestima. 
O programa é ministrado pelos próprios 
professores em sala de aula e se baseia 
em histórias envolvendo Zippy, um bicho-
-pau de estimação, e um grupo de crian-
ças. As atividades são organizadas em 
módulos com temáticas pré-estabelecidas, 
como sentimentos, comunicação e resolu-
ção de conflitos.

Os resultados da medida de habilida-
des sociais14 sugerem que, no indicador 
“adequação”, as crianças identificaram 
reações habilidosas mais corretamente, 
dentro da subescala de assertividade e en-
frentamento. Segundo a pesquisadora que 

14  Para a compreensão dos resultados é importante 
deixar claro que o instrumento aplicado é composto por 
vinhetas de vídeo que ilustram 21 situações de intera-
ção social de crianças entre si e com adultos. Para cada 
situação são apresentadas três alternativas de reação: 
habilidosa (respostas assertivas, empatia, expressão de 
sentimentos positivos ou negativos de forma apropriada 
etc.), não habilidosa passiva (respostas de esquiva ou 
fuga ao invés de enfrentamento da situação) e não ha-
bilidosa ativa (respostas agressivas, negativismo, ironia, 
autoritarismo etc.). Em cada reação, solicita-se que a 
criança indique (i) a frequência com que apresenta a rea-
ção; (ii) a adequação que atribui à reação; e (iii) a dificul-
dade que apresenta na emissão da reação socialmente 
habilidosa. As habilidades estão organizadas em quatro 
subescalas: (a) Empatia e Civilidade; (b) Assertividade e 
Enfrentamento; (c) Autocontrole; e (d) Participação.

realizou o estudo, tais efeitos indicam que 
as crianças podem, se estimuladas a refle-
tir sobre as situações propostas, mudar a 
forma como interpretam comportamentos 
sociais e discernir mais precisamente o que 
seria esperado para o contexto.  Também 
quanto ao indicador “adequação”, mas no 
que se refere às reações não habilidosas 
passivas (como respostas de esquiva), os 
resultados mostraram redução em todas 
as quatro subescalas de avaliação. Isso 
sugere que as crianças conseguem iden-
tificar que se tratam de estratégias com-
portamentais disfuncionais. Apesar desses 
resultados em “adequação”, que indicam 
um julgamento mais correto quanto às 
reações habilidosas e às não habilidosas 
passivas, o estudo não observou mudan-
ças nos indicadores de “frequência”.  Por 
causa disso, não foi possível estabelecer 
uma associação direta entre o julgamento 
adequado de uma reação e a produção de 
um comportamento ativo.

6. Recomendações

Existem evidências fortes na litera-
tura de que investir em habilidades so-
cioemocionais é tão importante quanto 
investir em habilidades cognitivas. As 
habilidades socioemocionais impactam, por 
exemplo, nos resultados futuros dos indiví-
duos em educação, mercado de trabalho, 
saúde e comportamentos de risco. Além dis-
so, o desenvolvimento dessas habilidades é 
o mecanismo pelo qual diversos programas 
educacionais, como o Projeto Star, que mo-
dificou o tamanho da sala de aula na pré-
-escola, e o Perry School influenciaram os 
resultados futuros dos participantes. Existem 
também evidências de que os indivíduos com 
melhores habilidades socioemocionais se 
beneficiam mais de investimentos parentais 
e de programas educacionais, como o pro-
jeto educacional da LEGO. Os alunos com 
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mais habilidades socioemocionais antes da 
implementação do programa aproveitaram 
melhor a iniciativa e apresentaram melhores 
ganhos cognitivos.

No caso de intervenções que permitam 
desenvolver habilidades sociais, as evidên-
cias trazem resultados promissores, indi-
cando que programas escolares podem ser 
muito bem-sucedidos na promoção dessas 
habilidades. No entanto, os estudos também 
deixam claro que essa área está em desen-
volvimento e requer um contínuo e aprofun-
dado olhar de todos os envolvidos até serem 
encontrados caminhos mais efetivos. 

Ainda assim, os resultados apontam es-
tratégias relevantes a serem investigadas, 
que envolvem tanto a preocupação com o 
tipo e a forma de implementação dos pro-
gramas [25] quanto com a própria avaliação 
e as métricas utilizadas para encontrar os 
possíveis impactos das intervenções [26]. 
Para isso, temos um desafio ainda maior no 
Brasil, dada a escassez de evidências dos 
programas de aprendizagem socioemocio-
nal implementados. Apresentamos aqui al-
gumas das esparsas pesquisas disponíveis 
[28, 29, 30], que deixam claro não apenas 
a necessidade de se averiguar um número 
maior de programas, a fim de poder chegar 
a conclusões mais precisas acerca de seus 
efeitos, mas também as possíveis limitações 
dos estudos atuais, dados os desafios de 
implementação observados por uns [28] e a 
dimensão bem reduzida de outros [29, 30]. 
Por exemplo, diante da falta de evidências 
de efeitos persistentes dos programas im-
plementados, é importante analisar os pos-
síveis impactos de novos programas, o que 
permitiria construir um cenário mais sólido, 
capaz de oferecer aos gestores de políticas 
públicas uma compreensão maior de quais 
programas são mais efetivos para alcançar 
seus objetivos. 

Por fim, dentro do tópico de intervenções, 
a literatura aponta que antes de investir em 

programas ou iniciativas com foco no desen-
volvimento das habilidades socioemocionais 
é importante informar todos os envolvidos na 
implementação e no desenvolvimento dos 
projetos o quanto tais habilidades são impor-
tantes para os resultados futuros dos indiví-
duos —e que é possível modificá-las. 

Fonseca, Pinto e Ponczek [31], por 
exemplo, avaliaram uma iniciativa em que 
professores receberam via WhatsApp men-
sagens sobre o impacto das habilidades so-
cioemocionais nos resultados futuros dos 
estudantes. Os educadores mudaram sua 
crença a respeito da importância dessas 
habilidades e passaram a implementar em 
sala de aula um número maior de atividades 
voltadas ao desenvolvimento das mesmas. 
Esse também é o direcionamento apontado 
no estudo conduzido por Alan, Boneva e Er-
tac [27], já mencionado na seção anterior, 
que enfatiza a importância de os professores 
concordarem com as ideias do programa e 
mudarem suas práticas pedagógicas a fim 
de incentivar as crianças a se esforçarem e 
não desistirem.

Em resumo, é necessário e essencial 
investir em intervenções com objetivo de de-
senvolver as habilidades socioemocionais, 
mas precisamos acumular evidências sóli-
das para indicar aos gestores os caminhos 
mais eficientes para implementar os progra-
mas. Precisamos do envolvimento de todos 
os atores na construção e implementação 
dessas inciativas.

7. Conclusão

Este informe de políticas educacionais 
apresenta uma breve introdução à pesquisa 
existente sobre habilidades socioemocio-
nais. Entendendo essas habilidades como 
aquelas relacionadas às emoções e compor-
tamentos individuais— diferentemente das 
habilidades cognitivas—, apresentamos as 
principais taxonomias existentes, como o Big 
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Five, e as formas de mensurar tais habilida-
des. Também discutimos a importância des-
sas habilidades na vida dos indivíduos, além 
da possibilidade de promover intervenções 
para modificá-las. 

Existem diversas evidências de que tais 
habilidades afetam de maneira determinante 
resultados educacionais, comportamentos 
de risco, resultados no mercado de trabalho 
e indicadores de saúde. Além disso, indiví-
duos com habilidades socioemocionais mais 
desenvolvidas tendem a se beneficiar mais 

de investimentos que recebem ao longo da 
vida.

Diferentemente das habilidades cogniti-
vas, que se solidificam até a puberdade, as 
habilidades socioemocionais são maleáveis 
por período bem maior e podem ser modifi-
cadas por meio de intervenções. As evidên-
cias, como demonstramos, apontam para a 
necessidade de fomentar e aperfeiçoar as in-
tervenções voltadas ao desenvolvimento das 
habilidades socioemocionais, para além das 
iniciativas que buscam ganhos cognitivos.
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Anexo:

Tabela 1: Os traços do BIG FIVE

Traços Definição dos traços

I. Abertura a novas experiências (Intelecto) Tendência de estar aberto a novas experiências 
estéticas, culturais ou intelectuais

II. Conscienciosidade Tendência de ser organizado, responsável e trabalhar 
duro

III. Extroversão Orientação de nossos interesses e energias para o 
mundo externo das pessoas e coisas, ao invés do 
mundo interno da experiência subjetiva, caracterizado 
por afeto positivo e sociabilidade

IV. Amabilidade Tendência de agir de maneira cooperativa e altruísta

V.Neuroticismo (Estabilidade emocional) O neuroticismo é um nível crônico de instabilidade 
emocional e tendência ao sofrimento psicológico. 
A estabilidade emocional é a previsibilidade e 
consistência nas reações emocionais, com ausências 
rápidas de humor

Fonte: Adaptado de Almlund et al. (2014) [4]


