
 

 

 

  APRENDIZAGEM SOCIAL, EMOCIONAL E ÉTICA (SEE)1 

 
“Educar para o coração é parte fundamental para um mundo melhor e inclui ajudar alunos a 

ganharem direcionamento ético baseado na compaixão”. 

(Dalai Lama) 
 

Introdução 

 
A maior parte da rede pública de ensino atua a partir de um modelo de educação 

tradicional, criado para atender demandas antigas. O problema é que os alunos do século 21, 

enquanto sujeitos do mundo, são seres complexos – e com demandas muito diferentes daquelas 

que eram necessárias à formação do jovem no século 20. Para que o desenvolvimento do 

estudante seja integral, portanto, é necessário incorporar estratégias de aprendizagem mais 

abrangentes e flexíveis. 

Em 2019, o Ministério da Educação (MEC) anunciou a inclusão das habilidades 

socioemocionais na Base Nacional Comum Curricular (BCNN) para educação básica. O objetivo é 

ampliar o modelo tradicional de ensino para além das habilidades cognitivas – que  avaliam 

apenas o nível de aprendizado do estudante – permitindo, a partir de agora, que sejam 

trabalhadas questões socioemocionais em sala de aula. A mudança na BCNN representa um passo 

definitivo na renovação da escola, que abandona o papel de mera transmissora de conhecimento 

e passar a atuar como um espaço de desenvolvimento integral do ser humano. 

Essas habilidades, que focam em aptidões não cognitivas, como ética, confiança, 

criatividade, empatia, responsabilidade e autonomia ganharam notoriedade nos últimos anos 

devido à percepção de que, quando os alunos aprendem a administrar as próprias emoções, 

apresentam desempenho escolar positivo. Mas não é só: o desenvolvimento das habilidades 

socioemocionais qualifica as relações humanas, a capacidade profissional e até a construção 

identitária dos indivíduos. 

No Brasil e no mundo existem diversos programas que, com diferentes metodologias, 

visam estimular o desenvolvimento das habilidades socioemocionais entre crianças e 

adolescentes nas escolas. O material desta formação está baseado na metodologia SEE Learning 

 

1 A Aprendizagem Social, Emocional e Ética (Aprendizagem SEE) é um programa do Centro de Ciência 
Contemplativa e Ética Baseada na Compaixão da Universidade Emory, de Atlanta, GA 30322. Para mais 
informações, visite: www.compassion.emory.edu. 

http://www.compassion.emory.edu/


 

 
 
 
 

 
(Aprendizagem Emocional, Social e Ética) criada pela Universidade Emory, de Atlanta, nos Estados 

Unidos, com colaboração de Dalai Lama2. A colaboração entre o Dalai Lama e a Universidade 

Emory deu origem a pesquisas pioneiras em áreas como a ciência da compaixão, que demonstra 

os benefícios de uma educação para a mente e o coração. 

A Aprendizagem SEE baseia-se na ideia de que a educação pode – e deve – ser expandida 

para promover valores e competências que conduzem os indivíduos de uma sociedade a um nível 

maior de felicidade. Essa ideia não é uma utopia, pelo contrário: ganha crescente apoio em vários 

círculos. Cada vez mais, pesquisas sugerem que é necessário que a educação extrapole as 

questões cognitivas, valorizando as chamadas soft skills ou habilidades comportamentais, como 

inteligência emocional e social, capacidade de cooperar e colaborar com os outros e capacidade 

de lidar construtivamente com conflitos. Considerando esses fatores, o Programa SEE está 

baseado em três dimensões: consciência, compaixão e engajamento. Este material de apoio, 

embora aborde todas as dimensões, terá foco no desenvolvimento da compaixão. 

 

 
Princípios da aprendizagem SEE 

 
A Aprendizagem Social, Emocional e Ética (SEE) é um programa internacional desenhado para 

fomentar a aprendizagem social, emocional e ética em todos os níveis da educação básica. Os 

profissionais envolvidos na construção deste programa têm investigado a educação como meio 

para potencializar o florescimento das gerações do presente e do futuro. O Programa traz 

características que o diferencia das demais metodologias existentes sobre habilidades 

socioemocionais. Isso porque considera os seguintes aspectos: 

Abordagem Ética 
 

Diferente de outros programas de habilidades socioemocionais, a aprendizagem SEE traz o 

componente da ética baseada em princípios humanos básicos, como a compaixão. Os benefícios 

da gentileza e da compaixão são explorados e os alunos aprendem como desenvolver sua 

capacidade para cuidar melhor de si e dos outros. Trata-se de uma abordagem da “ética secular”, 

uma perspectiva não-sectária da ética universal, que pode ser aceita por pessoas de qualquer ou 
 

2 
Tenzin Gyatso, atual Dalai-Lama (chefe de estado e líder espiritual) do Tibete. 



 

 
 
 
 

 
nenhum credo. Assim como a Aprendizagem SEE visa facilitar uma melhor “alfabetização 

emocional”, também procura promover a “alfabetização ética”, entendida aqui não como um 

conjunto de regras externas, mas como o cultivo de habilidades e compreensões que podem 

promover comportamentos conducentes ao bem-estar próprio e alheio. 

Visão sistêmica 
 

A Aprendizagem SEE é formada em uma perspectiva explícita de abordagem sistêmica – isto é, 

uma abordagem que reconheça que existimos em sistemas interdependentes e que somos 

afetados por sistemas interdependentes. 

Promoção de equidade 
 

Equidade é um princípio que visa assegurar oportunidades iguais para que os indivíduos tenham 

acesso aos requisitos básicos que garantem sua sobrevivência e seu florescimento na sociedade. 

Ainda de acordo com esse princípio, os sistemas deveriam refletir esse valor, assegurando que 

não existam grupos específicos em situação de desvantagem e que a desigualdade não seja 

sistematicamente perpetuada. Ao demonstrar como as estruturas que asseguram equidade ou 

perpetuam desigualdade estão conectadas com a cultura e os valores humanos básicos, a 

Aprendizagem SEE oferece uma abordagem para tratar das causas da desigualdade e sua 

perpetuação de forma a envolver os alunos no processo de investigação. 

 

 
Dimensões e domínios da aprendizagem SEE 

 
A Aprendizagem SEE está fundamentalmente baseada em três dimensões, que abrangem os tipos 

de conhecimentos e competências a serem desenvolvidos com os alunos: 

(1) Consciência; 
 

(2) Compaixão 
 

(3) Engajamento. 



 

 
 
 
 
 
 

Para que nossa ação possa ser construtiva – individual e coletivamente –, primeiramente  é 

preciso que nos tornemos conscientes do problema (consciência). Segundo, é preciso cuidar e 

desenvolver um investimento emocional que gere motivação (compaixão). Finalmente, 

precisamos conhecer meios hábeis para agir (engajamento). Trata-se do “trio da consciência, 

compaixão e engajamento habilidoso”, que pode produzir resultados mais benéficos, tanto para 

nós mesmos quanto para os outros. Neste ponto, podemos estabelecer um paralelo com a ideia 

de “cabeça”, “coração” e “mão”. 

Além disso, essas dimensões podem ser abordadas em três domínios: 
 

(1) Pessoal; 
 

(2) Social; 
 

(3) Sistêmico. 
 

O domínio pessoal está focado no autocuidado. O social amplia o foco para incentivar os alunos a 

desenvolverem uma consciência empática e compassiva em relação ao outro. Nesse domínio, os 

alunos também são estimulados a desenvolver habilidades interpessoais assertivas para que 

possam se relacionar com outros de forma mais produtiva. Por fim, o domínio sistêmico está 

voltado para o desenvolvimento de consciência, valores e habilidade em um nível mais 

abrangente, que compreende comunidades maiores, como a comunidade global. Dotados dessas 

capacidades, os alunos terão capacidade para tornarem-se tomadores de decisão responsáveis e 

cidadãos globais engajados. 

A figura abaixo representa a interrelação das dimensões e domínios da Aprendizagem SEE: 
 



 

 

Explorando as três dimensões 
 

1. Compaixão 
 

“A compaixão é uma preocupação que surge quando vemos o sofrimento do outro e desejamos 

que ele acabe”3 

 

A abordagem da Aprendizagem SEE está fundamentada na compaixão – qualidade que está no 

centro das três dimensões apresentadas acima. Compaixão refere-se ao cultivo de um modo de se 

relacionar consigo mesmo e com os demais seres por meio da bondade e da empatia, que resulta 

em um cuidado genuíno com a felicidade e o sofrimento dos indivíduos. 

“A compaixão nos oferece a possibilidade de reagir ao sofrimento com compreensão, paciência e 

bondade em vez de – digamos – medo e repulsa... Compaixão é o que conecta o sentimento de 

empatia a atos de bondade, generosidade e a outras expressões de nossas tendências altruístas.”4 

Na Aprendizagem SEE , a compaixão representa um resultado desejado a longo prazo – isto é, que 

toda a comunidade escolar possa expressar e incorporar maior compaixão em seu dia-a-dia 

visando promover o florescimento tanto do indivíduo quanto da comunidade contribuindo, 

finalmente, com o mundo todo. 

Atenção: muitas vezes, a compaixão é confundida com fraqueza – por permitir que os outros 

consigam o que querem à custa daqueles que praticam a compaixão ou até mesmo por permitir o 

bullying e outros comportamentos negativos. Entretanto, na Aprendizagem SEE a compaixão é 

sempre entendida como compaixão corajosa – o que não implica fraqueza ou incapacidade de 

enfrentar a injustiça, pelo contrário. A compaixão corajosa significa ter uma postura de 

preocupação e consideração em relação aos outros que resulta em maior força interior. Já que a 

ética se refere à maneira como nos comportamos e interagimos entre nós, os estudiosos 

reconheceram que a consideração pelos outros e suas experiências de bem-estar e sofrimento 

está no cerne de todo pensamento ético. 

 
 

 
3 Jinpa, Thupten. Um Coração Sem Medo: Porque a compaixão é o segredo mais bem guardado da 

felicidade (Ed. Sextante), p.14 

4 
Jinpa, Thupten. Um Coração Sem Medo: Porque a compaixão é o segredo mais bem guardado da 

felicidade (Ed. Sextante), p.14. 



 

 
 

2. Consciência 
 

Consciência refere-se ao cultivo de uma compreensão detalhada e em primeira pessoa dos 

pensamentos, dos sentimentos e das emoções. Refere-se à capacidade de perceber fenômenos 

internos e externos de uma maneira cada vez mais sutil, incluindo a própria vida interior, bem 

como a presença e as necessidades dos outros, e a interdependência como uma característica 

fundamental em nossas vidas e dos sistemas dentro dos quais existimos. Ao aprender a atentar-se 

nos próprios estados internos, na presença dos outros e nos sistemas mais amplos, é possível 

desenvolver o que o Dr. Goleman chama de “foco interior, foco no outro e foco externo”.5 

 

 
3. Engajamento 

 
É possível que tenhamos consciência de uma necessidade ou uma preocupação e ainda assim nos 

faltar a habilidade para agir de maneira apropriada. É por isso que o engajamento é a terceira 

dimensão da Aprendizagem SEE. Engajamento aqui refere-se aos métodos pelos quais se põe em 

prática o que se adquiriu a partir das dimensões anteriores da consciência e da compaixão. Esta 

dimensão refere-se ao aprendizado de comportamentos, hábitos, atitudes, disposições e 

habilidades que nos conduzem ao bem-estar pessoal, social e comunitário. Isso inclui práticas de 

autorregulação no domínio pessoal; habilidades sociais e capacidade de se relacionar com os 

outros no domínio social e no domínio sistêmico; que resultam no engajamento de um cidadão 

global que está ciente de sistemas maiores e que age consciente e compassivamente dentro 

deles. 

 

 
Explorando os Três domínios 

 
O Domínio Pessoal 

 
A Aprendizagem SEE destina-se a ajudar os alunos no nível individual, nas diferentes relações 

interpessoais e até mesmo como cidadãos globais cientes da importância de suas decisões. 

Entretanto, para que os alunos possam aprender a cuidar do próximo e se envolver em processos 

sofisticados de tomada de decisão baseada na ética, antes eles precisam aprender a cuidar deles 

mesmos. Ou seja, para que aprendam a atentar-se às necessidades dos outros e de comunidades 

5 Goleman e Senge, The Triple Focus: A New Approach to Education. 



 

 
 
 
 
 
 

maiores – do mundo todo, por exemplo – antes eles precisam aprender a atentar-se às suas 

próprias necessidades e suas vidas interiores. No contexto da Aprendizagem SEE, esse processo se 

dá por meio da “alfabetização emocional” e das habilidades que apoiam tal aprendizagem, como 

a atenção. A alfabetização emocional tem muitos aspectos, mas consiste principalmente na 

habilidade de reconhecer e identificar emoções, conectar tais emoções a outros contextos que 

incluem nossas necessidades, desenvolver discernimento em relação aos efeitos das emoções e 

navegar entre diversas emoções de forma saudável. 

 
 

O Domínio Social 

 
A alfabetização emocional e a capacidade de se autorregular são habilidades de inquestionável 

importância para alunos durante a vida escolar e, é claro, ao longo de toda a vida. Porém, por 

sermos seres sociais por natureza, a habilidade de manter relações positivas com outras pessoas é 

de igual importância. Evidências científicas têm provado que uma educação que visa o 

florescimento dos estudantes deveria oferecer aos alunos não apenas ferramentas para 

desenvolver a autorregulação, mas também para fortalecer habilidades que sustentam o bom 

convívio social. Embora tal habilidade tenha sido considerada como condição inata e imutável, 

pesquisas têm sugerido que traços pró-sociais podem ser fortalecidos por meio da aprendizagem, 

reflexão e outras práticas intencionais. Nesse contexto, a palavra “social” se refere às interações 

interpessoais imediatas. 

 

 
O Domínio Sistêmico 

 
O mundo no qual os estudantes estão crescendo é cada vez mais complexo, global e 

interdependente. Os desafios enfrentados por atuais e futuras gerações tendem a ser cada vez 

mais expansivos e profundos. As soluções, por sua vez, exigirão uma nova maneira de pensar e 

solucionar problemas, considerando características colaborativas, interdisciplinares e votadas ao 

pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico, aliás, representa uma nova maneira de resolver 

problemas, especialmente relevante para o mundo moderno. Ao invés de reduzir situações 

complexas a um único problema e tentar resolver esse problema isoladamente, o que muitas 

vezes é ineficaz ou efetivo apenas no curto prazo, o pensamento sistêmico é um modo de 



 

 
 
 
 

 
investigação contextualizada que busca compreender as complexas relações causais subjacentes 

aquele determinado problema. A partir disso, os componentes e processos do sistema são 

abordados com o objetivo de resolver não apenas o problema em questão, mas possíveis 

desdobramentos dele. 

 
 

Matriz dos Domínios e Dimensões: 

 
As três dimensões e os três domínios podem ser visualizados em forma de gráfico. Como cada 

dimensão será explorada dentro de cada domínio, teremos nove componentes. Para facilitar a 

compreensão, cada componente também recebe seu próprio nome: 

 

 

Explorando a compaixão nos três domínios 

 
A Aprendizegem SEE é um programa de longo prazo em que cada um destes componentes são 

explorados ao longo não só de um ano letivo, mas de toda a vida acadêmica dos alunos. Para esta 

atividade do Galera Curtição, estabelecemos como foco a COMPAIXÃO, com o objetivo de fazer 



 

 
 
 
 

com que a escola seja vista cada vez mais como um espaço de acolhimento e compreensão, 

colaborando, assim, com a diminuição do sofrimento dos alunos em diversos aspectos. 

 

Compaixão no Domínio Pessoal: 
 

 
Autocompaixão nos mostra como podemos atribuir sentido às emoções em um contexto maior. 

Isso envolve compreender as emoções de forma contextualizada, percebendo que as emoções 

não surgem do nada, mas sim de causas, muitas vezes associadas às nossas necessidades. À 

medida que os alunos aprendem como atitudes, perspectivas e necessidades, contribuem para 

impulsionar suas reações emocionais, tal reconhecimento leva a um segundo nível mais profundo 

de alfabetização emocional. Também pode levar à maior autoaceitação. Ao compreender que as 

emoções não são disparadas apenas por gatilhos externos, mas também por necessidades 

internas, os alunos podem usar esse conhecimento para desenvolver uma atitude mais realista 

em relação a eles mesmos, tornando-se menos autocríticos em relação às emoções que sentem, 

diminuindo a autoculpa e o autojulgamento. Isso também pode contribuir para o 

desenvolvimento de um senso de autoestima, para o reconhecimento do nosso valor, bem como 

a clareza sobre nossos princípios. Os dois tópicos inter-relacionados neste componente são, 

portanto, “Compreendendo as emoções de forma contextualizada” e “Autoaceitação”. 



 

 
 
 
 

O componente da autocompaixão gira em torno de mais um aspecto vital para o desenvolvimento 

da alfabetização emocional, que é a capacidade de entender emoções num contexto mais amplo, 

que inclua as próprias necessidades. Ao ver as emoções mais claramente e entender que elas são 

transitórias, surgem de contextos e, portanto, não são fixas e imutáveis, os alunos podem 

desenvolver uma maior autoconfiança e autoaceitação. Essa autoconfiança e autoaceitação  

criam, por sua vez, a base para a navegação emocional, para a capacidade de aceitar críticas e 

lidar com contratempos de forma construtiva e com resiliência, evitando que essas decepções 

levem a uma autocrítica excessiva ou a perda da autoestima. 

 

Compaixão no Domínio Social 
 

 
Quando alguém age de um modo que não aprovamos é natural reagirmos com julgamento. Se 

entendermos que nossas ações são estimuladas por emoções – e que essas emoções surgem em 

um contexto que normalmente envolve uma necessidade fundamental – tal compreensão pode 

nos conduzir no sentido da empatia e da compaixão, ao invés da raiva e do julgamento. 



 

 
 
 
 

Existem muitas estratégias que facilitam esse processo de tentar entender o ponto de partida de 

uma outra pessoa ou de outro grupo de pessoas. Levar em consideração a intenção, obviamente, 

não deve servir como justificativa para o comportamento inadequado, mas como uma disposição 

para compreender os outros e suas emoções em um nível humano. 

 

Valorizar a bondade acima da crueldade pode parecer apenas bom senso, mas facilmente nos 

desviamos desta compreensão fundamental. Quando isso ocorre, podemos deixar de valorizar 

uma perspectiva compassiva em nós mesmos ou nos outros; podemos ainda aceitar a crueldade 

dos outros ou ignorar nossos próprios atos de crueldade. Podemos contribuir para que alunos 

fortaleçam neles mesmos a predisposição para a bondade através da promoção da compaixão 

como um valor profundo. Da mesma forma, quando os alunos observarem outros agindo 

maliciosamente, serão capazes de reconhecer que isso é prejudicial para todos, e podemos estar 

mais inclinados a responder ou intervir de maneira construtiva. Ao passo que, quando 

observarem outros agindo gentilmente, poderão apreciar tais atos, e estarão mais propensos a 

encorajar, apoiar e elogiar os que agem com gentileza. Isso pode contribuir para uma mudança 

gradual na cultura da escola e da sala de aula. 

 

Na medida em que a preocupação empática é desenvolvida, abre-se caminho para a compaixão 

como um desejo de aliviar o sofrimento dos outros. No entanto, no seu sentido mais amplo, a 

compaixão é um estado emocional poderoso e corajoso, pelo qual um aluno se sente 

empoderado para ajudar os outros. Não deve ser entendido como docilidade, impotência ou 

bondade cega. Expandir a habilidade de tomar a perspectiva do outro para sermos mais inclusivos 

é, nesse sentido, um passo crucial na manutenção de diversos relacionamentos. Além disso, 

podemos ter sucesso na escola ou em qualquer ambiente coletivo. 



 

Compaixão no Domínio Sistêmico 
 

 
Neste ponto, os alunos expandem tais capacidade ainda mais, envolvendo-se no pensamento 

crítico para reconhecer como, em um nível fundamental, todos os seres humanos compartilham 

certas características em relação à sua vida interior e às condições gerais de suas vidas. Essa 

postura permite cultivar um grau de interesse, consideração empática e compaixão pelos outros 

que podem se estender a qualquer indivíduo em qualquer lugar, até mesmo pessoas que estejam 

distantes ou que possam parecer diferentes. Os dois tópicos neste elemento são, portanto: 

Compreendendo a igualdade fundamental de todos e Compreendendo como os sistemas afetam 

o nosso bem-estar. 

 

A capacidade compreendendo a igualdade fundamental de todos envolve estender a percepção 

da igualdade fundamental e da humanidade comum àqueles que estão fora da comunidade 

imediata, em última análise, ao mundo. Tal expansão pode ocorrer quando percebemos e 

focamos na aspiração comum de todos os seres humanos de experimentar felicidade e bem-estar, 

bem como evitar experiências de sofrimento. Uma das funções importantes dessa expansão é 

aumentar o senso de identificação com os outros e que este se estenda para além da nossa 

comunidade imediata, bem como diminuir o preconceito e a tendência de desconsiderar as 

necessidades daqueles que estão distantes ou que são aparentemente diferentes. 



 

 
 
 
 

As habilidades de apreciar a interdependência e ter preocupação empática servem como 

antídotos para muitos dos obstáculos que os alunos podem ter em relação aos outros, como 

preconceito, distanciamento e falta de preocupação com os problemas daqueles que estão além 

de seu círculo imediato. 

 

“Quando nos concentramos em nós mesmos, nosso mundo se contrai à medida que nossos 

problemas e preocupações surgem. Mas quando nos concentramos nos outros, nosso mundo se 

expande. Nossos próprios problemas derivam para a margem da mente e assim parecem menores 

e, dessa forma, aumentamos nossa capacidade de conexão - ou ação compassiva”6 

Os resultados esperados: 

 
A aprendizagem SEE proporciona diversos benefícios no longo prazo. Dentro do contexto da 

abordagem da Compaixão na atividade do Galera Curtição, espera-se que ao final da atividade os 

seguintes resultados sejam alcançados: 

 

RESULTADOS 

Consciência 
Os alunos ganharão maior atenção e consciência em primeira pessoa sobre seus próprios 
pensamentos e sentimentos; maior consciência dos outros e de suas vidas mentais; e maior 
consciência da interdependência no que se refere a sua própria vida e os sistemas mais amplos 
em que vivem. 

Compaixão 
Os alunos cultivarão habilidades de higiene emocional e autocuidado; empatia e compaixão para 
com os outros; e um reconhecimento duradouro da humanidade compartilhada que valoriza 
todas as pessoas em todos os lugares. 

Engajamento 
Os alunos desenvolverão habilidades de autorregulação cada vez mais sofisticadas, 
comportamento criterioso sobre o que é benéfico para si e para os outros e o que não é; a 
capacidade de relacionar-se produtiva e carinhosamente com os outros; e a capacidade de se 
envolver de forma eficaz e confiante em uma comunidade de nível global para um amplo 
benefício social. 

 
 
 
 
 

 
6 

Goleman, Daniel. Social Intelligence: The New Science of Human Relationships, Bantam, 2006, 54. 



 

 
 

Dica de Leitura: 

 

 

 

 
E agora? 

 
 
 
 

 
Baseado no pioneiro curso "Treinamento de cultivo da compaixão" criado 

pelo autor na escola de medicina de Stanford, Um coração sem medo revela 

o poder transformador desse sentimento que muitas vezes é colocado em 

segundo plano na nossa busca por sucesso, felicidade e realização pessoal. 

 
 
 

 
Neste livro, Peter Senge e Daniel Goleman examinam as ferramentas 

internas de que os jovens precisarão para prosperar neste novo ambiente 

da era digital. Eles descrevem três conjuntos de habilidades cruciais para se 

orientar em um mundo de distrações crescentes e envolvimento 

 interpessoal ameaçado ― um mundo no qual as ligações entre as pessoas, 

os objetos e o planeta são mais importantes do que nunca.” 

 

A partir da linha de base da aprendizagem SEE, professores e estudantes realizarão o primeiro 

desafio do Galera Curtição/2019: “Galera em Ação”: um plano de ação para desenvolvimento de 

empatia e compaixão em sala de aula. 

Boa sorte! 
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