
 

Competências Socioemocionais 
Por que desenvolver competências socioemocionais? Porque precisamos delas para ter 

uma qualidade de vida melhor, para conseguir trabalhar e conviver com pessoas mais 

facilmente. Conhecimentos técnicos são importantes mas a ascensão de qualidades 

intelectuais apenas começou e esse treinamento foi feito para que você seja capaz de 

entender como dar valor e utilizar essas características de forma produtiva. 

1. Objetivo geral: Amadurecimento de membros através do trabalho com suas capacidades 

socio afetivas. 

2. Duração parte teórica: 2 horas 

Um desafio prático semanal por 4 semanas, extensível. 

3. Método: Passar a parte teórica do treinamento de forma expositiva dialogada e através de 

estudo dirigido que facilite à imersão do indivíduo no assunto. A abordagem dos assuntos 

pode ser feita trabalhando os conteúdos com uma apresentação, juntamente com vídeos 

dos autores citados e um espaço para uma conversa em que perguntas do tópico 6 possam 

ser feitas. 

4. Conceitos 

4.1 Competências Socioemocionais: As competências socioemocionais incluem a 

capacidade de cada um lidar com suas próprias emoções, desenvolver autoconhecimento, 

se relacionar com o outro, de ser capaz de colaborar, mediar conflitos e solucionar 

problemas. Elas são utilizadas no nosso dia-a-dia de forma sistemática e integram o 

processo de formação de uma pessoa como indivíduo, profissional e cidadão. 

4.2 Inteligência Emocional: Um indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que 

consegue identificar as suas emoções com mais facilidade. Pode aparecer como um 

sinônimo de educação emocional. 

5. Problemáticas abordadas 

5.1 Competências gerais segundo a Banco Nacional Comum Curricular (BNCC) são parte 

do desenvolvimento de crianças desde 2014, essenciais não apenas no âmbito 

profissional, mas também na formação como indivíduo. 

Material base disponibilizado em Anexos, link 1.  
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Figura 1. Competências Gerais BNCC 

 

5.2 Habilidades socioemocionais não possuem um consenso e podem ser associadas 

de diversas formas, para facilitar o entendimento, segue uma categorização de domínios 

que pode facilitar o trabalho: 

• Consciência e performance de tarefas: responsabilidade, autocontrole, 

persistência, orientação e realização. 

• Regulação e estabilidade emocional: controle emocional, otimismo e resistência 

à estresse. 

• Colaboração: empatia, confiança e cooperação. 

• Mente aberta para experiências: curiosidade, criatividade e tolerância. 

• Engajamento com os outros/Extroversão: assertividade, sociabilidade e energia. 



 

 

• Capacidades mistas: auto eficácia, autorreflexão, pensamento crítico e 

independência. 

  Material baseado em Anexos, link 2. 

5.3 Mindset (mentalidade) padronizado por Carol Dwek como sendo dois tipos diferentes 

de pensar: fixa ou de crescimento. Fixa: pessoas que possuem uma visão de que suas 

capacidades são limitadas e que não há nada que possa ser feito sobre isso, sendo 

associado a zona de conforto e o impedimento de mudanças. Mentalidade de 

crescimento: pessoas estão dispostas a evoluir e melhorar constantemente entendendo 

que são os únicos que podem mudar a sua realidade, pessoas que possuem essa 

mentalidade, acreditam que se algo deu errado, é porque ainda pode dar certo em outro 

momento. 

Material baseado no livro Mindset – A psicologia do sucesso por Carol Dwek. 

Sugestão: apesar de ser relacionado a finanças, Me Poupe! Dez passos para nunca mais 

faltar dinheiro no seu bolso por Nathalia Arcuri e seu canal possuem temáticas 

relacionadas a mindset de uma forma prática além de trabalhar esse tema a finanças que 

é um dos fatores de maior preocupação no Brasil atual e de uma forma fácil. 

Material disponibilizado em Anexos, link 3 e 4. 

5.4 Viés da Negatividade, segundo Daniel Kahneman, devido a natureza, nosso cérebro 

é treinado para dar prioridade a situações ruins mais do que situações boas. Pessoas 

podem ter dias incríveis e um único fato ruim pode transformar o que foi maioritariamente 

bom, em uma lembrança ruim. E isso tem influência nas decisões que são tomadas pelas 

pessoas. 

Exercício sugerido para esse caso cientificamente comprovado: ao final do dia encontrar 3 

coisas para se sentir grato (Exercício das 3 bênçãos). 

Material baseado no livro Rápido e Devagar – Duas formas de pensar por Daniel 

Kahneman. 

5.5 Valores são conceitos criados internamente que moldam ações pessoais em 

determinadas ocasiões, que não são boas até pessoas darem significados provenientes 

da educação ou da experiência. A ideia é entender quais questões são importantes para a 

pessoa e se fazem sentido com aquilo que o praticado. 

Material disponibilizado em Anexos, link 5 e 6 (a partir de 3:00 até 5:18, apesar de ter 

exemplo sobre dinheiro, tem um exercício sobre hierarquia de valores). 



 

 

5.6 Protagonismo está relacionado a diversas problemáticas já abordadas, levando em 

consideração as crenças que a pessoa tem sobre si mesma e o quanto ela acha que pode 

melhorar ou não. A questão do mindset entra com força nessa capacidade, pois depende 

muito da saída zona de conforto e assumir riscos que podem resultar em situação com 

consequências desconhecidas. 

Material disponibilizado em Anexos, link 7. 

Sugestão: canal do YouTube Neurovox que trabalha questões sobre neurociência 

relacionado a saúde emocional e mental. 

5.7 Inteligência Colaborativa está associada ao fato que pessoas mostram 

características diferentes juntas do que quando estão sozinhas e muita citação de Dwana 

Markova e Angie McArthur sobre o tema é que pessoas não precisam pensar parecido 

para aprenderem juntas. 

Livro sugerido: Collaborative intelligence Thinking with People Who Think Differently por 

Dwana Markova e Angie McArthur. 

6. Questões Pessoais Internas 

Segue abaixo uma lista de pontuações que podem ser feitas durante uma conversa entre os 

temas anteriormente abordados: 

• Vejo pessoas que são protagonistas de suas vidas como algo de outro mundo? 

• Você tem pré-conceitos sobre si mesmo? 

• Liste 4 coisas que considera negativas em si e 4 coisas que considera positivas. 

• O que te motiva? (de que forma você se mantém disposto a continuar tarefas que 

precisa). 

• Quais fatores te limitam ou impulsionam? 

• Perder nem sempre é um fracasso. 

• Estou vivendo a minha vida ou estou fugindo de situações que não tenho controle por 

medo de dar errado ou não poder controlar as consequências. 

• Comparações são feitas de melhor forma com o eu de ontem do que com outra 

pessoa hoje (Jordan Peterson). 

 



 

 

7. Desafio 

O desafio consiste em reforçar a teoria e permitir a mudança gradativa de hábitos, através 

de atividades pontuais que gerem uma consequência positiva. É necessário seguir algumas 

medidas durante esse exercício para que ele realmente funcione: 

7.1 Fazer as atividades por um tempo determinado (tempo sugerido 1 semana); 

7.2 Deixar outras pessoas saberem da atividade, pois é comprovado que pessoas se 

esforçam mais para algo que outras pessoas podem a vir saber do resultado e há a 

questão de gerar um compromisso; 

7.3 Após a semana, conversar com o guia do treinamento sobre o que sentiu durante a 

atividade e porquê se sentiu de tal maneira; 

7.4 O guia deve respeitar o tempo de fala da pessoa e de preferência não sobrepor algum 

relato pessoal sobre, afinal pessoas são diferentes e mesmo que seja relacionável com 

alguma situação pessoal, o foco é a pessoa. 

7.5 Sugestão: trazer alguma matéria, vídeo rápido relacionado a atividade proposta. 

*A ideia é que as primeiras 3 ou 4 semanas haja um acompanhamento maior, mudança de 

mentalidade são facilitadas quando há incentivo e interesse da outra parte de maneira 

positiva. 

Atividades podem se basear e ser divididas através das necessidades percebidas no tópico 

5.2, e a partir disso focar em questões mais específicas do perfil do time ou do membro. 

Exemplos de Atividades: 

• Não-julgamento pode auxiliar na empatia, tolerância, confiança e regulação 

emocional. 

• Refletir sobre os próprios sentimentos em situações diversas trabalha regulação 

emocional, empatia, autorreflexão. 

• Fazer benchmarking ajuda no engajamento com os outros, extroversão e 

curiosidade. 

• Estabelecer metas para atividades melhora a organização, a performance de 

trabalho. 

Espera-se que depois de um mês a pessoa tenha mais autonomia sobre as próprias 

decisões então influenciar ela continuar o que já começou e trabalhar questões mais 

específicas que forma percebidas durante o tópico 6 na ordem que desejar, pedindo para 



 

que continue mesmo que se não for com a pessoa que deu o treinamento, que firme um 

compromisso com outra pessoa para continuar. 

7. Fechamento 

Depois do desafio vale a pena pedir para que a pessoa avalie o que ela quer manter e o que 

quer descartar, alguns pontos podem fazer mais sentido para uns do que para outros e 

entender o que pode ser incorporado ao invés de seguir instruções cegamente é parte 

essencial para o crescimento pessoal e do pensamento crítico. 

Anexos 

Link 1 – Competências Gerais 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf 

Link 2 – Competências Socioemocionais 

https://www.oecd.org/education/school/UPDATED%20Social%20and%20Emotional%20Ski

lls%20-%20Well-being,%20connectedness%20and%20success.pdf%20(website).pdf 

Link 3 – TED Carol Dwek sobre mindset de crescimento 

https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?la

nguage=pt-br 

Link 4 – Canal Me Poupe! 

https://www.youtube.com/channel/UC8mDF5mWNGE-Kpfcvnn0bUg 

Link 5 – Valores por Clóvis de Barros Filho 

https://www.youtube.com/watch?v=0mifY5C0pS8 

Link 6 – Nathalia Arcuri (Hierarquia de Valores)  

https://www.youtube.com/watch?v=DkLNHyPwFqM 

Link 7 – Protagonismo e Transformação – Pedro Calabrez 

https://www.youtube.com/watch?v=FUepaoneUvs&t=1593s 


