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RESUMO
A presente pesquisa versa sobre “o desenvolvimento de componentes
socioemocionais como forma de prevenção ao bullying na escola: uma análise das
competências gerais da BNCC". Teve como objetivo geral analisar se a Base
Nacional Comum Curricular desenvolve competências socioemocionais como forma
de precaução a questão do bullying nas escolas, sobretudo nas suas competências
gerais. Juntamente, como objetivos específicos pretendeu: Aprofundar
conhecimentos sobre a Base Nacional Comum Curricular explicitando as dez
competências gerais propostas como necessárias para o desenvolvimento integral
dos estudantes; compreender o conceito de competência e o que são competências
socioemocionais propostas como necessárias para a educação do século XXI;
conhecer, a partir de referencial teórico, o que é o bullying, o bullying na escola,
seus tipos e consequências; analisar os aspectos socioemocionais presentes nas
dez competências gerais da BNCC, tendo como matriz, modelos, teóricos e
evidências científicas contemporâneas, verificando elementos possíveis de
prevenção e combate ao bullying na escola. Metodologicamente, a pesquisa inserese em uma abordagem qualitativa de investigação, tendo como delineamento, a
pesquisa documental. O objeto de estudo foi a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC). A sustentação teórica foi encontrada em Marin (2017), Zambianco (2020),
Nakano (2019), Santos e Primi (2014), Instituto Ayrton Senna (2013), Cleo Fante
(2012), Ana Beatriz Barbosa Silva (2010), a própria Base Nacional Comum
Curricular (BRASIL, 2018), bem como outros autores de igual relevância científica.
Os resultados teóricos alcançados permitiram concluir que, para além de
componentes cognitivos e de acordo com os modelos de competências
socioemocionais CASEL e Big Five, as dez competências gerais da BNCC
apresentam aspectos socioemocionais inseridos em cada uma das competências.
Desse modo, constatou-se que essas competências se tornam elementos
importantes de prevenção ao bullying ao serem desenvolvidas nas escolas, além de
contribuírem para uma educação integral.
Palavras-Chave: BNCC. Competências socioemocionais. Bullying na escola.
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ABSTRACT
This research deals with “the development of socio-emotional components as a way
of preventing bullying at school: an analysis of the general competences of the
BNCC". The general objective was to analyze whether the National Common
Curriculum Base develops socio-emotional skills as a precautionary measure the
issue of bullying in schools, especially in their general competences. Concomitantly,
as specific objectives, intended: Deepen knowledge about the Common Base
National Curriculum explaining the ten general competences proposed as necessary
for the integral development of students; comprehend the concept of competence
and and what are socio-emotional skills proposed as necessary for the education of
the 21st century; to know, from a theoretical framework, what is bullying, bullying at
school, its types and consequences; to analyze the socio-emotional aspects present
in the ten general competencies of BNCC, having as matrix, models, theorists and
contemporary scientific evidences, verifying possible elements of prevention and
combating bullying at school. Methodologically, the research is part of a qualitative
approach of investigation, having as delimitation, the documentary research. The
object of study was the National Common Curriculum Base (BNCC). Theoretical
support was found in Marin (2017), Zambianco (2020), Nakano (2019), Santos and
Primi (2014), Instituto Ayrton Senna (2013), Cleo Fante (2012), Ana Beatriz Barbosa
Silva (2010), the Common National Curricular Base itself (BRASIL, 2018), as well as
other authors of equal scientific relevance. The theoretical results achieved allowed
to conclude that, in addition to cognitive components and according to the CASEL
and Big Five socioemotional competence models, the ten general BNCC
competences present socioemotional aspects inserted in each of the competences.
Thus, it was found that these skills become important elements of bullying prevention
when developed in schools, in addition to contributing to comprehensive education.
Keywords: BNCC. Socio-emotional competences. Bullying at school.
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1 INTRODUÇÃO
O presente Trabalho de Conclusão de Curso apresenta como tema “o
desenvolvimento de componentes socioemocionais como forma de prevenção ao
bullying na escola: uma análise das competências gerais da BNCC”, tendo como
objeto de estudo, a Base Nacional Comum Curricular, homologada em dezembro de
2017.
A relevância do tema dá-se em função do fato de que o bullying nas escolas é
um dos problemas da educação mais verificados do nosso século. Diversos alunos
enfrentam a questão do bullying sozinhos. Muitos já passaram pela mesma
experiência e por não terem a devida ajuda de profissionais adequados, acabaram
desenvolvendo sequelas para a vida toda.
Todavia, com a aprovação e implementação da Base Nacional Comum
Curricular, a educação nacional teve grandes mudanças, visto ser ela, um
documento de caráter normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais
que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da
Educação Básica (BRASIL, 2018). Do ano de sua aprovação, dezembro de 2017 até
o presente momento, a BNCC foi referência para a reconstrução dos currículos das
redes e escolas de todo o Brasil, apresentando concepções pedagógicas, definindo
competências gerais e específicas, habilidades, objetivos de desenvolvimento e
aprendizagem, áreas do conhecimento e campos de experiência.
As dez competências gerais propostas na Base integram os domínios
cognitivos e socioemocionais na perspectiva pedagógica e psicológica de uma
educação integral. Por conseguinte, se essa é a nova Base Curricular da educação
brasileira,

questiona-se,

como

problema

da

pesquisa,

de

que

forma

o

desenvolvimento de suas competências socioemocionais, trariam medidas que
serviriam como forma de prevenção a problemática atual do bullying?
A hipótese, decorrente de conhecimentos prévios da Base e de pesquisas a
artigos que abordam essa problemática, compreende, provisoriamente, que cada
uma das dez competências gerais da Base integra aspectos cognitivos e também
socioemocionais e que o desenvolvimento dessas competências na escola propicia
ao estudante da Educação Básica o desenvolvimento da empatia, da autoconfiança,
da comunicação, da resolução de conflitos e, consequentemente, influenciando
positivamente na prevenção e combate ao bullying na escola. Tal afirmação será
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testada através da análise às competências propostas na Base e a consulta a
pesquisas já realizadas na área.
Nessa perspectiva, o objetivo Geral desta investigação consiste em verificar e
analisar se a Base Nacional Comum Curricular desenvolve competências
socioemocionais como forma de precaução a questão do bullying nas escolas.
Juntamente, apresentou como objetivos específicos:
a) Aprofundar conhecimentos sobre a Base Nacional Comum Curricular
explicitando as dez competências gerais propostas como necessárias para o
desenvolvimento integral dos estudantes;
b) Compreender o conceito de competências e o que são competências
socioemocionais propostas como necessárias para a educação do século
XXI;
c) Conhecer, a partir de referencial teórico, o que é o bullying, o bullying na
escola, seus tipos e consequências;
d) Analisar os aspectos socioemocionais presentes nas dez competências
gerais da BNCC para a Educação Básica, tendo como matriz, teóricos e
evidências científicas contemporâneas, verificando elementos possíveis de
prevenção e combate ao bullying na escola.
Os fundamentos teóricos necessários para a compreensão e atendimento ao
problema da pesquisa foram encontrados Marin (2017), Zambianco (2020), Nakano
(2019), Santos e Primi (2014), Instituto Ayrton Senna (2013), Cleo Fante (2012), Ana
Beatriz Barbosa Silva (2010), bem como na Base Nacional Comum Curricular
(BRASIL, 2018). Outros teóricos de igual importância também foram convidados ao
texto.
Para o desenvolvimento da pesquisa adotou-se os pressupostos da pesquisa
documental, de viés qualitativo, coletando os dados na Base Nacional Comum
Curricular, onde foi selecionada a amostra documental, determinando assim, as
unidades de análise para posteriormente, detectar a presença ou ausência dos
elementos relacionados ao problema e objetivos da pesquisa, os quais foram
transcritos em forma de quadro e textos. Após a coleta dos dados no documento da
Base, realizou-se a análise qualitativa e inferência ao problema proposto na
pesquisa.
Portanto, justifica-se que esse estudo é necessário, posto que, se a BNCC
propõe

uma

educação

socioemocional,

de

forma

transversal

através

do
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desenvolvimento de dez competências gerais, os estudantes irão desenvolver
diversos valores, como a empatia, resolução de conflitos, aceitação, cooperação,
entre muitos outros, que os incentivam a terem boas relações com seus colegas, o
que seria um grande passo para o enfrentamento ao bullying nas escolas. Diante
deste fato, a presente pesquisa assume sua devida importância.
O trabalho está estruturado em cinco capítulos, quais sejam: O primeiro
capítulo apresenta a introdução; o segundo capítulo trata da sustentação teórica da
pesquisa, apresentando os seguintes subcapítulos: A BNCC, as competências e a
concepção de educação integral; competências socioemocionais e a educação para
o século XXI; o bullying na escola. O subcapítulo o bullying na escola está dividido
em quatro tópicos: o que é bullying?; tipos de bullying; consequências do bullying; o
desenvolvimento socioemocional e o bullying. O terceiro capítulo apresenta a
questão metodológica da pesquisa e o quarto e quinto capítulos, respectivamente,
expõem os resultados e as conclusões da pesquisa.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo apresenta os conceitos teóricos balizadores da pesquisa, os
quais estão alinhados aos objetivos da pesquisa. Contempla, inicialmente, a BNCC,
as competências e a concepção de educação integral, para na sequência apresentar
as competências socioemocionais e a educação para o século XXI e o bullying na
escola.

2.1 A BNCC, AS COMPETÊNCIAS E A CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), objeto de estudo desta pesquisa,
é um documento oficial homologado pelo Ministério da Educação, que guia a
reelaboração dos currículos da Educação Básica brasileira.
A Base Nacional Comum Curricular já estava prevista na Constituição Federal
de 1988 (BRASIL, 1988), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
(BRASIL, 1996) e no Plano Nacional de Educação – PNE (BRASIL, 2014). Estes
documentos oficiais constituem os marcos legais que fundamentam a BNCC. A
Constituição Federal, no artigo 210, determina que “serão fixados conteúdos
mínimos para o Ensino Fundamental, de maneira a assegurar formação básica
comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL,
1988). Já, segundo a LDB no artigo 9º, inciso IV, a União tem o dever de:
Estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino
fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus
conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum
(BRASIL, 1996).

Na sequência, no Artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, está disposto que os currículos da educação infantil, do ensino
fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser
complementada, em cada "sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar,
por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da
sociedade, da cultura, da economia e dos educandos" (BRASIL, 1996).
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O Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014 e disposto na Lei n°
13.005/2014, também faz referência a uma Base Nacional Comum Curricular, como
se pode observar no excerto a seguir:
Estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa [União,
Estados, Distrito Federal e Municípios], diretrizes pedagógicas para a
educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para
cada ano do Ensino Fundamental e Médio, respeitadas as diversidades
regional, estadual e local (BRASIL, 2014).

Logo, diante destes marcos legais que validam a necessidade de uma Base,
é possível constatar que a “BNCC é uma exigência constitucional e, não menos
importante, uma inspiração para que muitos sistemas de ensino e escolas (públicas
e privadas) elaborem seus currículos” (NEIRA; JÚNIOR; ALMEIDA, 2016, p. 33).
Retirado do próprio texto da Base, ela é:
Referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das
redes escolares dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das
propostas pedagógicas das instituições escolares, a BNCC integra a política
nacional da Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento de outras
políticas e ações, em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à
formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos
educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o
pleno desenvolvimento da educação (BRASIL, 2018, p. 8).

Explanando sobre o processo de elaboração da Base, a partir da aprovação
do Plano Nacional de Educação, iniciou-se o processo de construção da BNCC. Foi
nesse ano “entre 17 a 19 de junho que aconteceu o primeiro Seminário
Interinstitucional para elaboração da Base Nacional Comum” (BRASIL, 2020), que
teve duas versões antes da sua versão definitiva ser homologada. Esse processo de
construção da BNCC pode ser definido pelas seguintes etapas:
Publicação da versão preliminar em setembro de 2015; consulta pública
entre setembro de 2015 e março de 2016; publicação da segunda versão do
documento em maio de 2016, realização dos seminários estaduais entre
junho e agosto de 2016, restando apenas o encaminhamento da versão
definitiva do documento ao Conselho Nacional de Educação (NEIRA;
JÚNIOR; ALMEIDA, 2016, p. 35).

Até a aprovação da BNCC, não havia no Brasil orientações normativas para
elaboração dos currículos. Cada rede elaborava o seu, de acordo com as
orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais publicados pelo Ministério da
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Educação no ano de 1998 ou ainda, de acordo com os livros didáticos e até mesmo,
tendo como parâmetro para construção dos seus currículos, as avaliações em larga
escala. Como consequência, os currículos eram totalmente diferentes entre as
escolas do Brasil, uns com foco maior nos conteúdos, outros com foco maior no
desenvolvimento integral do aluno, ou ainda, como maior discrepância, conteúdos
totalmente diferentes entre os mesmos anos e etapas do ensino. Essa fragmentação
do ensino e dos currículos agravou o problema da desigualdade educacional que o
Brasil enfrentava (e ainda enfrenta). Porém, o estabelecimento da BNCC passou a
ser considerado uma solução em potencial para esta questão.
Atualmente, em todo o País, a BNCC em sua versão definitiva, considerada o
currículo maior, foi implementada e serviu de base para a elaboração dos currículos
dos Estados e Municípios. De acordo com o Movimento pela Base:
O Brasil tem 100% de seus referenciais curriculares de Educação Infantil e
Ensino Fundamental alinhados à BNCC aprovados. O processo de
(re)elaboração curricular dessas etapas teve início em 2018 e aconteceu em
regime de colaboração entre estados e municípios. Ontem, 17/10, o
Conselho Estadual do Amazonas aprovou o documento local e hoje, 18/10,
foi publicada a homologação do documento do Rio de Janeiro. Eram os dois
estados que faltavam para que todas as unidades federativas do país
tivessem referenciais curriculares alinhados à BNCC (MOVIMENTO PELA
BASE, 2019).

Esclarecendo, nos anos de 2018 e 2019, as redes públicas e privadas
construíram os seus referenciais curriculares e reelaboraram os seus projetos
pedagógicos, alinhados a BNCC e 2020 é o ano de implementação nas escolas.
Em relação à definição da BNCC, segundo o próprio documento, a Base é
um:
Documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e
progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem
desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de
modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e
desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional
de Educação (PNE) (BRASIL, 2018, p. 5).

Sendo assim, a BNCC define as aprendizagens que devem ser desenvolvidas
na Educação Básica escolar, de forma que tenha abrangência nos currículos de
todos os Estados e Munícipios, nas redes públicas e privadas de ensino, fazendo da
mesma, um documento normativo de caráter nacional.
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Tratando da estrutura da Base, a mesma compreende as três etapas da
Educação Básica: Educação Infantil, em que apresenta os direitos de aprendizagem
e desenvolvimento, os campos de experiência, os objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento e os três (3) grupos por faixa etária. O Ensino Fundamental
organiza-se em áreas do conhecimento e em competências específicas de cada
área, em componentes curriculares e em competências específicas de cada
componente. Por último, a etapa do Ensino Médio organiza-se em áreas do
conhecimento com suas competências e habilidades específicas.
Assim, espera-se que a partir da BNCC e da construção dos Referenciais
Curriculares Nacionais dos Estados e Municípios, se solucione “a fragmentação das
políticas educacionais, enseje o fortalecimento do regime de colaboração entre as
três esferas de governo e seja balizadora da qualidade da educação” (BRASIL,
2018, p. 6), realizando toda uma integração de políticas nacionais e ações em prol
da Educação Básica.
A BNCC indica ainda que:
As decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento
de competências. Por meio da indicação clara do que os alunos devem
“saber” (considerando a constituição de conhecimentos, habilidades,
atitudes e valores) e, sobretudo, do que devem “saber fazer” (considerando
a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para
resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da
cidadania e do mundo do trabalho), a explicitação das competências
oferece referências para o fortalecimento de ações que assegurem as
aprendizagens essenciais definidas na BNCC (Ibid., 2018, p. 11).

Essas competências gerais devem ser desenvolvidas nas três etapas e
modalidades da Educação Básica. Ao todo, a Base Nacional Comum Curricular
propõe dez competências gerais, quais sejam:
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o
mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade,
continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade
justa, democrática e inclusiva; 2. Exercitar a curiosidade intelectual e
recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a
reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das
diferentes áreas; 3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e
culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas
diversificadas da produção artístico-cultural; 4. Utilizar diferentes linguagens
– verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual,
sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística,
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações,
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experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir
sentidos que levem ao entendimento mútuo; 5. Compreender, utilizar e criar
tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica,
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as
escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na
vida pessoal e coletiva (BRASIL, 2018, p. 7).

Essas são as cinco primeiras competências gerais que a Base Nacional
Comum Curricular define. Cada competência possui uma descrição clara sobre o
que desenvolve, possuindo por sua vez, diferentes saberes e aprendizagens de
acordo com o que cada uma aborda. Em seguida, apresenta-se as outras cinco
competências gerais:
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência
crítica e responsabilidade; 7. Argumentar com base em fatos, dados e
informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de
vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a
consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local,
regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si
mesmo, dos outros e do planeta; 8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de
sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e
reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade
para lidar com elas; 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de
conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao
outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade
de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza; 10. Agir pessoal e
coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos,
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários (Ibid., 2018, p. 7).

As competências que constituem a Base buscam uma formação integral e
mais humanista a partir do entendimento de que as habilidades socioemocionais
devem atravessar, de maneira pluridisciplinar, as habilidades puramente cognitivas.
É possível perceber que em algumas competências o caráter socioemocional
aparece de forma mais explícita e em outras as habilidades cognitivas são mais
evidentes. Porém, esse fato proporciona uma integração entre essas competências
que consequentemente se complementam e proporcionam uma educação que
contempla o aluno nas suas variadas dimensões de saber, ou seja, proporcionando
uma Educação Integral.
As competências cognitivas, apresentada por Tardif e adotada pelo
documento do Pisa (OECD, 2010) contemplam o raciocínio, a capacidade de
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processamento cognitivo e criatividade e ainda destaca a importância do
conhecimento prévio utilizado pelo sujeito ao se deparar com um problema novo
(TARDIF apud SPERAFICO; DORNELES; GOLBERT, 2015, p. 338). Complementase ainda, que as habilidades ou componentes cognitivos, no caso, contemplam os
conhecimentos aqui entendidos como os conteúdos de cada área do conhecimento.
Posto isso, Libâneo esclarece:
Instituições de ensino atentas às demandas e necessidades da
aprendizagem nesse mundo em mudança precisam repensar seus objetivos
e práticas de ensino, de modo a prover aos seus alunos os meios cognitivos
e instrumentais de compreender e lidar com os desafios postos por essa
realidade. Tais objetivos estão ligados a tarefas como o desenvolvimento da
razão crítica, isto é, a capacidade de pensar a realidade e intervir nela, por
meio de sólida formação cultural e científica; o provimento de meios
pedagógico-didáticos para o domínio de competências cognitivas que levem
ao “aprender a pensar”; o fortalecimento da subjetividade dos alunos e a
ajuda na construção de sua identidade pessoal, dentro do respeito à
diversidade social e cultural; a formação para a cidadania participativa
(LIBÂNEO, 2009, p. 9).

É evidente o quanto as habilidades cognitivas, que também estão presentes
nas dez competências gerais da BNCC, são necessárias no desenvolvimento dos
alunos. O autor ressalta ainda que “o principal meio para se chegar a esses
objetivos é o ensino, mas, especialmente, o que promove o desenvolvimento das
capacidades e habilidades de pensamento dos alunos” (Ibid., 2009, p. 10). Para que
o aluno aprenda a pensar, ele precisa aprender as competências cognitivas, visto
que é através do domínio e desenvolvimento das competências cognitivas, que o
indivíduo torna-se capaz de aprender a pensar cientificamente (LIBÂNEO, 2009).
As competências cognitivas e suas habilidades podem ser sintetizadas a
partir da figura abaixo elaborada por Lizarraga (2010) com base na adaptação de
Cotta, Costa e Mendonça (2015, p. 578). É possível observar na figura, os três tipos
de pensamentos que fazem parte do processo cognitivo, além de suas respectivas
habilidades, que ao serem trabalhadas em conjunto, podem alcançar objetivos
como: a tomada de decisões e a solução de problemas, ambos objetivos que
desenvolvem habilidades específicas.
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Figura 1 – Sistematização das competências cognitivas

Fonte: Cotta; Costa; Mendonça (2015).

De acordo com os fundamentos pedagógicos da BNCC, além do
desenvolvimento de competências, há ainda, a preocupação com a educação
integral, visto que para a BNCC a “Educação Básica deve visar à formação e ao
desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a
não linearidade desse desenvolvimento” (BRASIL, 2018, p. 12). Isso significa que a
Base busca:
Assumir uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do
jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e
promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e
desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades (BRASIL,
2018, p. 12).

A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/96,
já determina em seu Art. 2º que a grande finalidade da educação brasileira é “o
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996)”. Esse desenvolvimento pleno do
aluno corresponde à educação integral que “leva em consideração o sujeito como
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um todo, com suas complexidades e particularidades, tendo como objetivo principal
o desenvolvimento físico, intelectual e moral dos educandos” (MARQUES, 2019, p.
1), ou seja, é uma educação que fomenta o desenvolvimento pessoal do aluno em
todos os aspectos.
Os fundamentos da educação integral podem ser definidos pelo conceito dos
quatro pilares para a Educação do Futuro de Jacques Lucien Jean Delors. Segundo
Delors, a “educação ao longo da vida baseia-se em quatro pilares: Aprender a
conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser” (DELORS et al.,
1998, p. 31). Essas quatro dimensões da educação conseguem atingir um nível de
desenvolvimento global para o aluno, o que os torna essenciais para o processo de
educação integral. Esses pilares segundo o autor consistem em:
Aprender a conhecer, combinando uma cultura geral, suficientemente
ampla, com a possibilidade de estudar, em profundidade, um número
reduzido de assuntos, ou seja: aprender a aprender, para beneficiar-se das
oportunidades oferecidas pela educação ao longo da vida; Aprender a fazer,
a fim de adquirir não só uma qualificação profissional, mas, de uma maneira
mais abrangente, a competência que torna a pessoa apta a enfrentar
numerosas situações e a trabalhar em equipe. Além disso, aprender a fazer
no âmbito das diversas experiências sociais ou de trabalho, oferecidas aos
jovens e adolescentes, seja espontaneamente na sequência do contexto
local ou nacional, seja formalmente, graças ao desenvolvimento do ensino
alternado com o trabalho; Aprender a conviver, desenvolvendo a
compreensão do outro e a percepção das interdependências – realizar
projetos comuns e preparar-se para gerenciar conflitos – no respeito pelos
valores do pluralismo, da compreensão mútua e da paz; Aprender a ser,
para desenvolver, o melhor possível, a personalidade e estar em condições
de agir com uma capacidade cada vez maior de autonomia, discernimento e
responsabilidade pessoal. Com essa finalidade, a educação deve levar em
consideração todas as potencialidades de cada indivíduo: memória,
raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, aptidão para comunicar-se
(DELORS et. al., 1998, p. 31).

A Educação Integral orientada por estes quatro pilares faz-se necessária,
visto que o aluno do cenário atual não deve apenas saber os conteúdos escolares e
sim possuir outros conhecimentos, habilidades, pensamentos, ideias, ou seja, este
aluno precisa, segundo a Base:
Reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser
criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo,
resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do que o acúmulo de
informações. Requer o desenvolvimento de competências para aprender a
aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com
discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar
conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar
decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar
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soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades
(BRASIL, 2018, p. 12).

Além disso, é importante ressaltar que o termo educação integral para a
BNCC significa à “construção intencional de processos educativos que promovam
aprendizagens sintonizadas com as necessidades [...] dos estudantes e, também,
com os desafios da sociedade contemporânea” (Ibid., 2018, p. 12). Esses processos
educativos que possuem foco no aluno e nas demandas do século XXI são uma
possibilidade de mudanças positivas, pois uma educação que não permanece
imutável e se adequa as realidades que se apresentam, torna-se um paradigma, um
referencial.
Dessa forma, compreende-se que a Base tem o propósito essencial e
benéfico para toda a educação brasileira, que é “proporcionar uma transformação na
educação para que as escolas possam se adequar aos novos desafios e problemas
da sociedade atual” (BRASIL, 2018, p. 13), e oferecer aos alunos uma educação de
qualidade que não ensina somente conteúdos, mas sim, os prepara para a vida.
Em seguida, dando continuidade aos conceitos da pesquisa, aborda-se as
competências socioemocionais necessárias para a educação do século XXl.

2.2 COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS E A EDUCAÇÃO PARA O SÉCULO XXI

Inicialmente conceitua-se o termo competência, que, na visão de Philippe
Perrenoud, criador dos termos competências e habilidades, significa a “capacidade
de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em
conhecimentos, mas sem limitar-se a eles” (PERRENOUD, 1999, p. 4). Por sua vez,
a Base Nacional Comum assim conceitua:
Mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades
(práticas, cognitivas e socioemocionais), atividades e valores para resolver
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e
do mundo do trabalho (BRASIL, 2018, p. 10).

Ao destacar o conceito de competências, o texto da BNCC complementa que
a “educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a
transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e,
também, voltada para a preservação da natureza” (Ibid., p. 8), como também, alinha-
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se à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), a qual prevê objetivo
e metas para uma educação de qualidade. O objetivo 4 da Agenda 2030 prevê
“assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos” (ONU). Diz respeito,
portanto, a ampliar o leque de oportunidades das pessoas mais vulneráveis. Dentre
as metas destacam-se:
4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que
tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e
profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo.
4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e
habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável,
inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento
sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de
gênero, promoção de uma cultura de paz e não-violência, cidadania global,
e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o
desenvolvimento sustentável (ONU, 2015).

Dessa forma, adentra-se no conceito de competências socioemocionais
enquanto características “ligadas ao desenvolvimento do indivíduo no sentido de
formação de um cidadão integral, preparado para agir de forma responsável e ativa,
e assim alcançar o sucesso em todas as esferas de sua vida” (PAR PLATAFORMA
EDUCACIONAL, 2018, p. 5). Desenvolver as competências socioemocionais nas
escolas permite que os alunos possam se desenvolver integralmente, aprendendo
habilidades que “ultrapassam a dimensão cognitiva e envolvem de forma muito mais
profunda o lado emocional e psicológico do ser humano” (Ibid., 2018, p. 3).
Segundo o artigo competência socioemocional: conceitos e instrumentos
associados, a competência socioemocional é um “construto complexo, que
compreende outros conceitos, como o de habilidades, estando relacionado aos
conceitos de inteligência emocional e desenvolvimento socioemocional” (MARIN et
al., 2017, p. 92). Além disso, essas competências têm se “destacado na literatura
pela sua relação com a qualidade do desenvolvimento e ajustamento social e
emocional de crianças e adolescentes” (Ibid., 2017, p. 92) tornando-se cada vez
mais relevante no campo da educação.
A respeito do conceito de competência socioemocional é válido compreender
que a mesma é “resultado da soma entre desempenho socioemocional e todas as
habilidades intrínsecas a ele para agir de forma funcional e adaptada à determinada
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cultura e contexto” (MARIN et al., 2017, p. 99). As competências socioemocionais
também podem ser definidas como:
Conjunto de elementos que incluem (a) variáveis tais como atitude, valores,
interesse e curiosidade; (b) variáveis de personalidade ou temperamento,
como consciência e extroversão; (c) variáveis de relações sociais, incluindo
a liderança, sensibilidade social e a capacidade de trabalhar com outras
pessoas; (d) auto-construtos como a auto-eficácia e identidade pessoal; (e)
os hábitos de trabalho, como o esforço, disciplina, persistência e gestão do
tempo; e (f) emoções em relação a uma tarefa especifica, como o
entusiasmo e ansiedade (LEE & SHUTE apud NAKANO; MORAES;
OLIVEIRA, 2019, p. 411).

Essas competências são capazes de preparar os alunos para “o convívio
social, bem como para uma vida profissional de sucesso, capaz de atender às
exceptivas do mercado e das empresas” (SISTEMA MAXI DE ENSINO, 2019, p. 5).
Isso é devido ao fato, de que atualmente o mercado de trabalho exige sujeitos que
tenham inteligência emocional, ou seja, que possuam

atributos como a

“comunicação, criatividade, autoconhecimento, autocontrole, curiosidade, empatia e,
principalmente, as habilidades de relacionamento interpessoal” (Ibid., 2019, p. 5).
Esses atributos citados fazem parte das características das competências
socioemocionais. Além disso, vale destacar que:
Pesquisas robustas realizadas por economistas, psicólogos e educadores
nas últimas décadas revelam que competências e habilidades como
perseverança, autonomia e curiosidade são tão importantes quanto as
habilidades cognitivas (medidas por testes de desempenho e QI) para a
obtenção de bons resultados em diversas esferas do bem-estar individual e
coletivo, como educação, renda e saúde. Mais que isso: as evidências
sugerem que essas habilidades beneficiam os resultados na vida adulta via
escolarização, ou seja, por meio da sua contribuição para o sucesso escolar
(SANTOS; PRIMI, 2014, p. 5).

É preciso compreender também, que as competências socioemocionais
podem ser de dois tipos, intrapessoais e interpessoais. Sendo as intrapessoais
voltadas para o âmbito interior do sujeito, seu próprio eu, e as interpessoais voltadas
para as relações com outras pessoas e situações externas. São exemplos de
competências socioemocionais intrapessoais:
Saber reconhecer emoções: O aluno não entende a variedade enorme de
emoções que a psicologia consegue diferenciar. A maioria das crianças
consegue nomear poucas emoções, como tristeza e alegria. Se você não
souber identificar as emoções, como poderá lidar com elas? Conhecer as
próprias capacidades, fraquezas, personalidade, valores, crenças e
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motivações: Entender a si mesmo e reconhecer suas próprias qualidades e
limitações permitem que o aluno seja autônomo, faça escolhas conscientes
e responsáveis; Compreender como você é percebido e interpretado por
outras pessoas: Muitos dos desafios de relacionamento são superados na
medida em que o aluno compreende como os demais o percebem. Com
isso, o aluno poderá decidir mudar de comportamento, se ele quiser. Saber
gerenciar emoções, pensamentos e comportamento: É importante que o
aluno tenha a capacidade de gerenciar suas emoções, pensamentos e
comportamento, para que possa tomar decisões, fazer escolhas e agir de
forma consciente; Estabelecer metas, motivar-se e alcançar objetivos:
Aprender a estabelecer metas faz parte do gerenciamento das emoções,
pensamentos e comportamentos. Também é essencial para o aluno se
motivar e perseverar para alcançar seus objetivos (PAR PLATAFORMA
EDUCACIONAL, 2018, p. 9).

Em contrapartida, as competências socioemocionais interpessoais consistem
em habilidades voltadas para as relações entre pessoas. São exemplos de
competências interpessoais:
Apreciar a perspectiva dos outros: Ser capaz de entender o outro e se
colocar no lugar dele permitem que as decisões do aluno sejam mais
responsáveis socialmente. Compreender normas e saber identificar
oportunidades e recursos disponíveis: Reconhecer o que pode ser feito e o
que é considerado socialmente e eticamente indesejado. É importante que o
aluno saiba identificar quem está querendo ajudá-lo, quais oportunidades
estão à sua volta e quais os apoios e os recursos que ele tem ao alcance
para poder melhor aproveitá-los. Estabelecer e manter relações: Saber
iniciar e manter relações saudáveis com diferentes pessoas e grupos é uma
Competência Socioemocional que demanda outras competências do aluno.
Ele deve saber ouvir atentamente, comunicar-se de forma efetiva com o
outro, cooperar, entre outras. Gerenciar construtivamente problemas em
relações: Saber gerenciar positivamente conflitos, contradições e situações
de divergência é muito útil para o aluno, além de ser uma competência
fundamental para liderança (PAR PLATAFORMA EDUCACIONAL, 2018, p.
10).

Outro fator que faz das competências socioemocionais elemento necessário
nos currículos das escolas de hoje, é o fato de que o crescente aumento de casos
“de pessoas com transtornos psicológicos na vida adulta acendeu o sinal amarelo
para que questões de personalidade, comportamento e temperamento fossem mais
bem trabalhadas com os mais jovens” (NOVA ESCOLA, 2018, p. 7). É possível
trabalhar essas questões por meio do ensino das competências socioemocionais,
dado que, as habilidades socioemocionais podem servir como precaução a
diferentes tipos de transtornos psicológicos, como a depressão, o transtorno de
ansiedade social, entre outros.
As competências socioemocionais existem já há algum tempo, porém foi no
século atual que a Educação brasileira passou a sentir a necessidade da integração

28

dessas competências com os conteúdos curriculares padrões. Segundo o e-book
“competências socioemocionais” essa necessidade é advinda de fatores como o
avanço tecnológico e a automatização do trabalho, que fizeram muitas pessoas que
trabalhavam na indústria migrarem para o setor de serviços, onde é preciso se
relacionar com as outras pessoas (NOVA ESCOLA, 2018, p. 7). Saber relacionar-se
bem com os outros, mediar conflitos, e se socializar e expressar bem são
características que a aprendizagem das competências socioemocionais proporciona.
Os desafios e período de mudança do século 21 fazem com que as crianças e
jovens necessitem do “desenvolvimento de todas as competências necessárias para
o sucesso acadêmico, profissional e pessoal em um mundo cada vez mais exigente
e em constante mudança” (NAKANO; MORAES; OLIVEIRA, 2019, p. 409). Sendo
assim, é possível salientar que no século atual:
A formação pessoal e social é essencial na educação do aluno, ela permite
evitar aquilo a que Kende (s/d) chama de anomia, a perda dos valores
estruturais e estruturantes. É importante salientar a necessidade de incutir
nos jovens um espírito crítico e criativo, o qual parte da necessidade
intrínseca da pessoa de poder julgar as situações de um modo autónomo,
livre e responsável, formando os seus valores de referência e rejeitando
outros (MARTINS, 2010, p. 3).

Desse modo, os jovens desse século devem desenvolver não só suas
habilidades cognitivas, mas também suas habilidades socioemocionais. Dentre as
competências que as crianças e jovens devem desenvolver atualmente pode-se
citar:
(1) aquelas já reconhecidas e mensuradas pelos sistemas educativos,
relacionadas às disciplinas curriculares e conteúdos acumulados via
escolarização, representadas pelas habilidades cognitivas e (2) fatores
sociais e emocionais que não são adequadamente capturados por testes de
desempenho e que, em geral, não fazem parte do currículo escolar, mas
que são igualmente importantes para o desenvolvimento pleno do ser
humano (SANTOS; PRIMI, 2014, p. 12).

Ainda em relação à educação do século XXl, segundo o instituto Ayrton
Senna, ela requer “o desenvolvimento de um conjunto de competências necessárias
para aprender, viver, conviver e trabalhar em um mundo cada vez mais complexo”
(INSTITUTO AYRTON SENNA, 2013, p. 4). Entre esse conjunto de competências,
destaca-se as competências socioemocionais. A educação desse século precisa se
ampliar:
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Para além do que se estabeleceu como meta para a educação no Século 20
em termos de acesso aos estudos, permanência e sucesso escolar, o que
se espera para a educação no Século 21 a tríade acesso + conclusão
escolar + aprendizagem integral e passa pelo reconhecimento de que o
ensino, tal como vem sendo praticado, não está dando conta de reter as
crianças e os jovens na escola e garantir aprendizagem significativa para
uma vida plena no mundo contemporâneo (INSTITUTO AYRTON SENNA,
2013, p. 4).

Para construir uma educação ideal do mundo contemporâneo é necessário ter
plena consciência da seguinte conjuntura atual:
Enquanto o mundo cede espaço e cobra que o jovem seja o principal
protagonista de seu próprio desenvolvimento, o ensino tradicional ainda
responde com modelos criados para atender demandas que já ficaram no
passado. O estudante não é mais um mero expectador na sala de aula. A
imagem clássica do jovem sentado passivamente na carteira, anotando
longos textos da lousa e decorando fórmulas e conteúdo não corresponde
mais à realidade (SISTEMA MAXI DE ENSINO, 2019, p. 8).

Adaptar o ensino para a realidade de hoje, depende do processo de
desconstrução da educação tradicional já considerada ultrapassada, e do
investimento na educação socioemocional, visto que, segundo o instituto Ayrton
Senna, “pesquisas realizadas em diversas áreas do conhecimento [...] revelam que o
desempenho cognitivo dos alunos é beneficiado quando esse grupo decisivo de
competências é acionado e desenvolvido” (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2013, p.
6). Não somente isto, mas também será preciso que os educadores compreendam
que:
Precisam implantar a ideia de que estudantes mais organizados, focados e
confiantes aprendem mais. Assim, mais persistentes e resilientes, eles
conseguem se comprometer com objetivos de longo prazo e lidar melhor
com frustrações e conflitos. São itens aprendidos por meio da educação
socioemocional (SISTEMA MAXI DE ENSINO, 2019, p. 10).

Não é difícil perceber que com as mudanças que o século XXl trouxe, os
paradigmas da educação também sofreram mudanças. Um dos novos paradigmas
que foram criados pelas particularidades do século atual que vivemos, ratifica que:
Uma das principais fundamentações internacionais que inspiram esse
conceito de Educação para o Século 21 é o Paradigma do Desenvolvimento
Humano, proposto pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento) nos anos 1990, que, ao colocar as pessoas no centro dos
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processos de desenvolvimento, aponta a educação como oportunidade
central para prepará-las para fazer escolhas e transformar em competências
o potencial que trazem consigo. A ênfase recai em aspectos
socioemocionais que capacitam as pessoas para buscarem o que desejam,
tomarem decisões, estabelecerem objetivos e persistirem no seu alcance
mesmo em situações adversas, de modo a serem protagonistas do seu
próprio desenvolvimento e de suas comunidades e países (INSTITUTO
AYRTON SENNA, 2013, p. 5).

Estes aspectos socioemocionais que capacitam os sujeitos para as
especificidades do século XXl serão definidos por dois modelos que classificam as
competências socioemocionais e promovem o desenvolvimento integral dos
estudantes. O primeiro modelo referência para programas escolares é o modelo
CASEL- Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, conhecido
pelas suas contribuições acadêmicas no campo da aprendizagem socioemocional
(ZAMBIANCO, 2020, p. 129). Esse modelo é constituído pelos seguintes
parâmetros:
• Autoconsciência: a capacidade de reconhecer e julgar as próprias
emoções, pensamentos e valores e como eles influenciam o
comportamento. A capacidade de avaliar com precisão as próprias forças e
limitações, com um senso de confiança bem fundamentado, otimismo e uma
"mentalidade de crescimento"; • Autogestão: capacidade de regular com
sucesso as próprias emoções, pensamentos e comportamentos em
diferentes situações – gerenciando com eficiência o estresse, controlando
os impulsos e motivando a si mesmo. A capacidade de definir e trabalhar
para objetivos pessoais e acadêmicos; • Consciência social: a capacidade
de ter a perspectiva e a empatia com os outros, incluindo aqueles de
diversas origens e culturas. A capacidade de compreender as normas
sociais e éticas para o comportamento e de reconhecer os recursos e
apoios da família, escola e comunidade; • Habilidades de relacionamento:
capacidade de estabelecer e manter relacionamentos saudáveis e
gratificantes com diversos indivíduos e grupos. De se comunicar
claramente, ouvir bem, cooperar com os outros, resistir à pressão social
inadequada, negociar o conflito de forma construtiva e procurar e oferecer
ajuda, quando necessário; • Tomada de decisão responsável: a capacidade
de fazer escolhas construtivas sobre comportamento pessoal e interações
sociais, com base em padrões éticos, preocupações com segurança e
normas sociais. A avaliação realista das consequências de várias ações e
uma consideração do bem-estar de si mesmo e dos outros (CASEL apud
ZAMBIANCO, 2020, p. 129).

Quanto ao segundo modelo, denominado Big Five, no contexto do campo de
pesquisa brasileiro, agrupa os cinco grandes modelos da personalidade. Seus
princípios são definidos pelos autores Santos e Primi (2014) do seguinte modo:
• Abertura a novas experiências: é definida como a tendência a ser aberto a
novas experiências estéticas, culturais e intelectuais. O indivíduo aberto a
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novas experiências caracteriza-se como imaginativo, artístico, excitável,
curioso, não convencional e com amplos interesses; • Consciensiosidade: é
definida como a tendência a ser organizado, esforçado e responsável. O
indivíduo consciencioso é caracterizado como eficiente, organizado,
autônomo, disciplinado, não impulsivo e orientado para seus objetivos
(batalhador); • Extroversão: é definida como a orientação de interesses e
energia em direção ao mundo externo e pessoas e coisas (ao invés de ao
mundo interno da experiência subjetiva). O indivíduo extrovertido é
classificado como amigável, sociável, autoconfiante, energético, aventureiro
e entusiasmado; • Amabilidade: é definida como a tendência a agir de modo
cooperativo e não egoísta. O indivíduo amável ou cooperativo se caracteriza
como tolerante, altruísta, modesto, simpático, não teimoso e objetivo (direto,
quando se dirige a alguém); • Estabilidade emocional: é definida como a
previsibilidade e consistência de reações emocionais, sem mudanças
bruscas de humor. O indivíduo emocionalmente instável é concebido como
preocupado, irritadiço, introspectivo, impulsivo, não autoconfiante, podendo
manifestar depressão e desordens de ansiedade (SANTOS; PRIMI apud
ZAMBIANCO, 2020, p. 131).

Estes modelos citados anteriormente serão utilizados para a análise das dez
competências gerais da BNCC, a fim de classificá-las como competências de
aspecto socioemocional ou não, além de constatar, com auxílio de autores que
abordem o bullying, se podem ser utilizadas como estratégia de prevenção deste.
Elaborou-se, portanto, um quadro síntese (Quadro 1) das matrizes teóricas dos
modelos CASEL e Big Five, na tentativa de clarificar as competências
socioemocionais abordadas pelos dois respectivos programas

e encontrar

elementos de ancoragem entre elas e as competências propostas pela BNCC.
Quadro 1 - Quadro síntese das matrizes teóricas CASEL e Big Five
Modelo CASEL
Modelo Big Five
Componentes
Desenvolvem
Componentes
Promovem
socioemocionais
socioemocionais
Autoconsciência
- Controle emocional
Abertura a novas Novas
- Autoconhecimento
experiências
estéticas,
- Senso de confiança
intelectuais
Autogestão

Consciência Social

Habilidades
de
relacionamento
Tomada de decisão
responsável

Fonte: Autora (2020)

- Autocontrole
- Autonomia
- Capacidade de ser
firme em seus projetos
- Empatia,
- Capacidade de ser
civilizado
- Comunicação
- Saber relacionar-se
- Responsabilidade,
- Consciência sobre
suas ações
- Respeito aos padrões
éticos e sociais

experiências
culturais
e

Consciensiosidade

Tendência
a
ser
organizado, esforçado e
responsável

Extroversão

Interesses e energia em
direção ao mundo externo
e pessoas e coisas
Cooperação e empatia

Amabilidade
Estabilidade
emocional

Previsibilidade
consistência de
emocionais

e
reações
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Portanto, as competências socioemocionais parecem ser o caminho que a
educação deste século irá seguir, porém para isso, é preciso a conscientização da
sociedade a respeito da importância da educação socioemocional para a atual
geração. Esse aspecto socioemocional, além dos pontos positivos já discutidos,
pode ser a solução para as diversas lacunas e problemas que a educação brasileira
vem enfrentando, como a defasagem escolar, abandono da escola, e o bullying.
No tópico a seguir será abordado o tema “bullying” com ênfase no bullying
escolar, trazendo definições, tipos de bullying, consequências e a relação entre
desenvolvimento socioemocional e bullying.

2.3 O BULLYING NA ESCOLA

O bullying vêm ocorrendo nas escolas do mundo todo, das formas mais
variadas e prejudiciais possíveis as suas vítimas. No Brasil não é diferente, as
instituições de ensino ainda vivenciam esse problema, que é uma “ferida ainda
aberta no seio da sociedade, causando dor e preocupação, [...] entre as vítimas
desse fenômeno, como também a desestabilização de tantas famílias” (FARIAS;
SOUSA, 2016, p. 77).
Dada a essa conjuntura atual:
A violência na escola é um problema social grave e complexo, e
provavelmente, o tipo mais frequente e visível da violência juvenil. A
agressividade nas escolas é um problema universal e o bullying é a principal
causa de violência durante a infância e adolescência (ALVES, 2015, p.
2923).

Outro elemento desta conjuntura, relacionado ao bullying nas escolas, que
neste estudo devemos ressaltar, é o fato de que:
Dentro do ambiente escolar de forma ativa, ocorre uma relação entre o
desenvolvimento humano, tendo presente a desigualdade, as crenças
religiosas, a pobreza, a diferença social, física e intelectual podendo ser
fatores que impulsionam a agressividade, levando alunos com caráter de
intimidadores a vitimizar outros parceiros (GRILLO; SANTOS, 2015, p. 64).

Desse modo, sendo o bullying um fenômeno que ocorre em maior parte no
ambiente escolar, é imprescindível que os gestores, professores, e todos os
participantes da comunidade escolar reconheçam que:
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A escola é um ambiente de socialização ímpar para crianças e adolescentes
e, muitas vezes, há falha no papel de oferecer um ambiente seguro, estável
e propício à aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento pleno dos
estudantes. Portanto, é imprescindível que a mesma colabore na prevenção
e erradicação do bullying (ALBUQUERQUE; WILLIAMS; D’AFFONSECA,
2013, p. 92).

Tendo em vista este fato, esse capítulo objetiva discutir sobre o bullying além
de trazer suas definições e características.

2.3.1 O que é bullying?

O termo bullying que ainda não apresenta tradução em português é uma
palavra “utilizada para qualificar comportamentos violentos no âmbito escolar, tanto
de meninos quanto de meninas” (SILVA, 2010, p. 21). Bullying é procedente da
palavra bully, que significa “indivíduo valentão, tirano, mandão, brigão” (SILVA,
2010, p. 21). A palavra bullying em si segundo a autora do livro “Bullying: mentes
perigosas nas escolas” é definido como um “conjunto de atitudes de violência física
e/ou psicológica, de caráter intencional e repetitivo, praticado por um bully (agressor)
contra uma ou mais vítimas” (SILVA, 2010, p. 21).
Outro significado interessante do termo bullying é o da autora Cleo Fante,
segundo a autora:
Bullying: palavra de origem inglesa, adotada em muitos países para definir o
desejo consciente e deliberado de maltratar uma outra pessoa e colocá-la
sob tensão; termo que conceitua os comportamentos agressivos e
antissociais, utilizado pela literatura psicológica anglo-saxônica nos estudos
sobre o problema da violência escolar (2012, p. 27).

A autora afirma ainda que a definição de bullying “é compreendida como um
subconjunto de comportamentos agressivos, sendo caracterizado por sua natureza
repetitiva e desequilíbrio de poder” (FANTE, 2012, p. 28). Esse “desequilíbrio de
poder” é uma característica recorrente do bullying, pois se trata da circunstância
onde a:
Vítima não consegue se defender com facilidade, devido a inúmeros fatores:
por ser de menor estatura ou força física; por estar em minoria; por
apresentar pouca habilidade de defesa; pela falta de assertividade e pouca
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flexibilidade psicológica perante o autor ou autores dos ataques (FANTE,
2012, p. 28).

O bullying também pode ser compreendido como uma conduta de cunho
“cruel intrínseco nas relações interpessoais, em que os mais fortes convertem os
mais frágeis em objetos de diversão e prazer, através de “brincadeiras” que
disfarçam o propósito de maltratar e intimidar” (FANTE, 2012, p. 29). Essas
definições são familiares a diversos quadros de violência escolar que vários alunos
do Brasil vêm sofrendo, a maioria de forma silenciosa, com medo do que pode
acontecer com eles(as) se denunciarem o bullying do qual são vítimas e seus
agressores.
Além de não conseguirem denunciar os ataques e se defender, a vítima do
bullying “não consegue motivar outras pessoas a agirem em sua defesa” (FANTE,
2012, p. 30), posto que, até pedir ajuda se torna um desafio, os colegas de turma
não ajudam por terem medo de se tornar alvos do bullying também, e a vítima é
ameaçada constantemente e severamente a não delatar os episódios de bullying
que sofre.
Outro fato do bullying que vale ressaltar é que “as atitudes tomadas por um ou
mais agressores contra um ou alguns estudantes, geralmente, não apresentam
motivações específicas ou justificáveis” (SILVA, 2010, p. 21), ou seja, na maioria das
vezes o(a) aluno(a) alvo do bullying não fez nada de mal para o agressor ou
agressores, como da mesma forma, o provocador do bullying também não possui
razões pautáveis para justificar essa intimidação.
Segundo a autora Ana Beatriz Barbosa Silva, é possível perceber que ações
como “o abuso de poder, a intimidação e a prepotência são algumas das estratégias
adotadas pelos praticantes de bullying (os bullies) para impor sua autoridade, e
manter suas vítimas sob total domínio” (SILVA, 2010, p. 21).
Desse modo, o bullying escolar é uma ameaça à saúde mental e física dos
alunos. Depois do início de uma situação de bullying em uma escola, ela pode se
agravar muito rápido e mesmo assim não ser descoberta pela equipe escolar, sendo
semelhante a uma tirania do medo. A vítima fica indefesa e tem seu psicológico,
autoestima, emocional e corpo atacados cada vez mais, e os agressores acobertam
seus atos, ameaçam as testemunhas que com o passar do tempo passam a “fingir
não ver” os atos de violência, e isolam as vítimas, tornando o bullying, o pesadelo de
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qualquer estudante, que consequentemente passa a ter a escola como, não mais
lugar de aprendizado, e sim de sofrimento e solidão.

2.3.2 Tipos de bullying

O bullying possui variados tipos, que afetam a vítima em diferentes âmbitos, e
pode ser em “formas diretas ou indiretas de praticar o bullying. Porém, dificilmente a
vítima recebe apenas um tipo de maus-tratos” (SILVA, 2010, p. 22). Os tipos de
bullying são classificados em: verbal; físico e material; psicológico e moral; sexual; e
virtual (ciberbullying).
O bullying verbal consiste em ações como “insultar, ofender, xingar, fazer
gozações, colocar apelidos pejorativos, fazer piadas ofensivas e zoar” (SILVA, 2010,
p. 23). Essas ações têm foco em ferir principalmente a autoestima e emocional da
pessoa alvo do bullying, mas também pode causar danos ao psicológico.
Em relação ao bullying físico e material, o mesmo consiste em ações como
“bater, chutar, espancar, empurrar, ferir, beliscar, roubar, furtar ou destruir os
pertences da vítima, e atirar objetos contra as vítimas” (SILVA, 2010, p. 23). O foco
dessas ações está em prejudicar a integridade corporal da vítima, ou seja, machucála, além de causar danos emocionais ao furtar ou destruir objetos pessoais, que
muitas das vezes possuem algum valor sentimental ou financeiro para a vítima.
Já o bullying psicológico e moral são representados por ações como:
Irritar, humilhar e ridicularizar, excluir, isolar, ignorar, desprezar ou fazer
pouco caso, discriminar, aterrorizar e ameaçar, chantagear e intimidar,
tiranizar, dominar, perseguir, difamar, passar bilhetes e desenhos entre os
colegas de caráter ofensivo, fazer intrigas, fofocas ou mexericos (mais
comum entre as meninas) (SILVA, 2010, p. 23).

Esse tipo de bullying afeta o psicológico, deixando suas vítimas com medo
intenso, e sob grande estresse a maior parte do tempo, e, também, o aspecto da
vida social e autoestima das vítimas, que são obrigadas a ficar sozinhas devido à
opressão moral que sofrem, além disso, precisam ainda lidar com a imagem
negativa que os autores do bullying constroem para eles(as) por meio difamações e
humilhações.
O bullying sexual, que é considerado crime de assédio e importunação
sexual, envolve as ações de “abusar, violentar, assediar e insinuar” (SILVA, 2010, p.
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24). Essas ações afetam a vítima em todos os âmbitos, físico, psicológico, moral, e
emocional, além de lhes causar sérios traumas, que podem assombrá-los durante
toda a vida. “Este tipo de comportamento desprezível costuma ocorrer entre
meninos com meninas, e meninos com meninos” (SILVA, 2010, p. 24).
Por último, mas não menos importante, há o bullying virtual, também
conhecido como “ciberbullying”. Consiste em utilizar dos meios de comunicação,
preferencialmente redes sociais, para “difundir de maneira avassaladora, calúnias e
maledicências” (SILVA, 2010, p. 24). Os agressores podem utilizar a internet para
espalhar boatos e até mesmo ameaçar as vítimas fora do ambiente escolar.

2.3.3 Consequências do bullying

Neste tópico será discutido as consequências do bullying, que segundo a
autora Cleo Fante afeta “todos os envolvidos e em todos os níveis, porém
especialmente a vítima, que pode continuar a sofrer seus efeitos negativos muito
além do período escolar” (2012, p. 78). O bullying deve ser considerado um
problema sério que causa consequências tanto para saúde física quanto mental de
quem o vivencia, que podem persistir durante toda a vida.
É fundamental ressaltar, o que a autora afirma em relação aos traumas
causados pelo bullying:
A superação dos traumas causados pelo fenômeno poderá ou não ocorrer,
dependendo das características individuais de cada vítima, bem como da
sua habilidade de se relacionar consigo mesma, com o meio social e,
sobretudo, com a sua família. A não superação do trauma poderá
desencadear processos prejudiciais ao seu desenvolvimento psíquico, uma
vez que a experiência traumatizante orientará inconscientemente o seu
comportamento, mais para evitar novos traumas do que para buscar sua
autossuperação (FANTE, 2012, p. 79).

Em relação a não superação do trauma gerado pelo bullying, a autora
acrescenta ainda que:
Isso afetará o seu comportamento e a construção dos seus pensamentos e
de sua inteligência, gerando sentimentos negativos e pensamentos de
vingança, baixa autoestima, dificuldades de aprendizagem, queda do
rendimento escolar, podendo desenvolver transtornos mentais e
psicopatologias graves, além de sintomatologia e doenças de fundo
psicossomático, transformando-a em um adulto com dificuldades de
relacionamentos e com outros graves problemas. Poderá também
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desenvolver comportamentos agressivos ou depressivos e, ainda, sofrer ou
praticar bullying no seu local de trabalho, em fases posteriores da vida
(FANTE, 2012, p. 79).

Como é possível observar, o bullying gera diversos tipos de sofrimento e
consequências graves as suas vítimas, que inclusive “agrava o problema
preexistente, assim como pode abrir quadros graves de transtornos psíquicos e/ou
comportamentais que, muitas vezes, trazem prejuízos irreversíveis” (SILVA, 2010, p.
25).
A autora Ana Beatriz Barbosa Silva é médica graduada pela Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ) com pós-graduação em psiquiatria pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e traz em seu livro, as
consequências e quadros mais comuns que seus pacientes que sofreram bullying
apresentaram:
Sintomas psicossomáticos - Os pacientes tendem a apresentar diversos
sintomas físicos, entre os quais podemos destacar: cefaleia (dor de
cabeça), cansaço crônico, insônia, dificuldades de concentração, náuseas
(enjoo), diarreia, boca seca, palpitações, alergias, crise de asma, sudorese,
tremores, sensação de “nó” na garganta, tonturas ou desmaios, calafrios,
tensão muscular, formigamentos; transtorno do pânico – Caracteriza-se pelo
medo intenso e infundado, que parece surgir do nada, sem qualquer aviso
prévio. O indivíduo é tomado por uma sensação enorme de medo e
ansiedade, acompanhada de uma série de sintomas físicos; fobia escolar –
Caracteriza-se pelo medo intenso de frequentar a escola, ocasionando
repetências por faltas, problemas de aprendizagem e/ou evasão escolar;
fobia social (transtorno de ansiedade social – TAS) – Quem apresenta fobia
social, também conhecida por timidez patológica, sofre de ansiedade
excessiva e persistente, com temor exacerbado de se sentir o centro das
atenções ou de estar sendo julgado e avaliado negativamente; transtorno de
ansiedade generalizada (TAG) – A ansiedade generalizada é uma sensação
de medo e insegurança persistente [...] a pessoa que sofre de TAG
preocupa-se com todas as situações ao seu redor, desde as mais delicadas
e importantes até as mais corriqueiras (SILVA, 2010, p. 25).

Ainda tratando-se dos quadros e consequências mais comuns que as vítimas
de bullying apresentam:
Depressão – A depressão não é apenas uma sensação de tristeza, de
fraqueza ou de “baixo astral”. [...] Trata-se de uma doença que afeta o
humor, os pensamentos, a saúde e o comportamento; anorexia e bulimia –
A anorexia nervosa se caracteriza pelo pavor descabido e inexplicável que a
pessoa tem de engordar, com grave distorção da sua imagem corporal, [...]
já a bulimia nervosa se caracteriza pela ingestão compulsiva e exagerada
de alimentos, geralmente muito calóricos, seguida por um enorme
sentimento de culpa em função dos “excessos” cometidos. Na tentativa de
“eliminar” os alimentos ingeridos, a pessoa bulímica lança mão de diversas
ações compensatórias (rituais purgativos); Transtorno obsessivo-compulsivo
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(TOC) – Se caracteriza por pensamentos sempre de natureza ruim,
intrusivos e recorrentes (obsessões), causando muita ansiedade e
sofrimento; transtorno do estresse pós-traumático (TEPT) – Esse transtorno
de caracteriza por ideias intrusivas e recorrentes do evento traumático [...]
pode levar a um quadro de depressão, ao embotamento emocional (frieza
com as pessoas queridas), à sensação de vida abreviada, à perda de seus
prazeres, afetando diretamente todos os seus setores vitais; Os quadros
menos frequentes são a esquizofrenia e o suicídio e homicídio (SILVA,
2010, p. 28).

Não somente as vítimas do bullying estão propensos a enfrentar suas
consequências, mas também seus agressores, ou seja, os dois lados envolvidos
saem perdendo, mesmo que o agressor pense que suas ações de violência não irão
afetá-lo o mesmo na verdade está direcionando sua própria vida para a violência,
delitos e possivelmente para o crime. Esse fato pode ser comprovado à medida que:
O agressor (de ambos os sexos) envolvido no fenômeno estará propenso a
adotar comportamentos delinquentes, tais como: agregação a grupos
delinquentes, agressão sem motivo aparente, uso de drogas, porte ilegal de
armas, furtos, indiferença à realidade que o cerca, crença de que deve levar
vantagem em tudo, crença de que é impondo-se com violência que
conseguirá obter o que na vida... afinal foi assim nos anos escolares
(FANTE, 2012, p. 81).

Desta forma, conclui-se que todos os envolvidos no fenômeno do bullying, até
mesmo os “espectadores”, sofrem suas consequências, visto que o direito que
“tinham a uma escola segura, solidária e saudável foi se esvaindo à medida que o
bullying foi deteriorando as suas relações interpessoais, acarretando prejuízos ao
seu desenvolvimento socioeducacional” (FANTE, 2012, p. 81).

2.3.4 O desenvolvimento socioemocional e o bullying

Perante o fenômeno do bullying que cresce nas instituições educacionais
brasileiras é preciso que toda a comunidade escolar “esteja ciente da existência do
fenômeno e, sobretudo, das consequências advindas desse tipo de comportamento”
(FANTE, 2012, p. 91). A escola deve tomar consciência da seriedade do bullying e
tomar medidas para prevenção desse problema.
Uma forma de prevenção ao bullying a ser considerada é o desenvolvimento
da educação socioemocional, que promove competências como a “criatividade,
pensamento crítico, comunicação, colaboração, atenção plena, curiosidade,
coragem, resiliência, ética, liderança, metacognição e a mentalidade de crescimento”
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(PAR PLATAFORMA EDUCACIONAL, 2018, p. 7). Diante das competências que o
desenvolvimento socioemocional promove, de acordo com o livro “Como o trabalho
das competências socioemocionais ajuda a combater o bullying” é possível
reconhecer que:
Para que seja possível agir diante do bullying de maneira mais assertiva, a
escola não pode pensar apenas em ações corretivas, mas também em
formas de prevenir tais ocorrências. O trabalho das competências
socioemocionais pode contribuir nesse sentido, auxiliando a instituição a
combater esse comportamento (PAR PLATAFORMA EDUCACIONAL,
2019, p. 3).

Essas competências “trabalhadas desde a infância e bem consolidadas
qualificam as pessoas a compreenderem e transformarem o mundo e a si mesmas
fomentando progresso social” (HECKMAN apud ACCORSI, 2020, p. 23). Além disso,
deve-se destacar que o elemento da competência socioemocional quando incluído
no currículo:
Ajuda os alunos a desenvolver certas características como a empatia, a
autoconfiança, a comunicação, a consciência da diversidade e a resolução
de conflitos. Dessa maneira, os alunos conseguem aprender a lidar com as
diferenças entre eles e a respeitar o outro, exercendo a empatia e,
consequentemente, diminuindo a ocorrência do bullying (PAR
PLATAFORMA EDUCACIONAL, 2019, p. 7).

Essas competências socioemocionais podem assumir um papel terapêutico e
de prevenção em relação à questão do bullying visto que:
Os documentos da ONU reafirmam frequentemente que a tolerância e a
solidariedade são elementos essenciais para a construção da paz. Nesse
sentido, se a violência é um comportamento que se aprende nas interações
sociais, também existem maneiras de ensinar comportamentos não
violentos para que se possa lidar com as frustrações e com a raiva, e
ensinar habilidades para que os conflitos interpessoais possam ser
solucionados por meios pacíficos. Portanto, a violência pode ser
desaprendida e a tolerância e a solidariedade ensinadas (FANTE, 2012, p.
93).

A tolerância e a solidariedade são elementos que fazem parte das
competências socioemocionais. Ao empregá-las no currículo e criar oportunidades
para desenvolvê-las em sala de aula, a educação socioemocional cria e estimula
nos alunos valores que garantem boas relações com seus colegas, além de
proporcionar o desenvolvimento de sua inteligência emocional. Esse aspecto
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socioemocional tem relação ao bullying posto que possa ser utilizado como medida
anti-bullying, se praticada por todos os sujeitos do processo educacional.
Segundo Del Prette e Del Prette:
O desenvolvimento socioemocional e, mais especificamente, um repertório
elaborado de habilidades sociais, têm estado correlacionados de forma
significativa com a saúde psicológica, aprendizagem, exercício de cidadania
e sucesso pessoal e profissional (DEL PRETTE; DEL PRETTE apud

MARIN et al., 2017, p. 95).
Tendo em vista essa afirmação, é constatado que o desenvolvimento
socioemocional contribui de forma positiva para a saúde psicológica do indivíduo, ou
seja, pode auxiliar crianças e jovens que apresentam baixa autoestima ou problemas
psicológicos a se manter em um estado de bem estar psicológico. Da mesma forma,
desenvolve também suas habilidades de socialização, e a capacidade de saber lidar
corretamente com diversos tipos de situações/interações sociais positivas ou
negativas, portanto prevenindo, que esses alunos na escola sejam vítimas em
potencial do bullying devido ao seu psicológico mais frágil e a falta de competências
socioemocionais. Isso pode ser comprovado pela autora Ana Beatriz Barbosa Silva
(2010, p. 38), pois segundo ela:
Normalmente, essas crianças ou adolescentes “estampam” facilmente as
suas inseguranças na forma de extrema sensibilidade, passividade,
submissão, falta de coordenação motora, baixa autoestima, ansiedade
excessiva, dificuldades de se expressar. Por apresentarem dificuldades
significativas de se impor ao grupo, tanto física quanto verbalmente, tornamse alvos fáceis e comuns dos ofensores.

Em concordância a esse fato a autora Cleo Fante também destaca:
Se há na classe um aluno que apresenta características psicológicas como
ansiedade, insegurança, passividade, timidez, dificuldade de impor-se e de
ser agressivo e com frequência se mostra fisicamente indefeso, do tipo
bode expiatório... ele logo será descoberto pelo agressor. Esse tipo de
aluno representa o elo frágil da cadeia, uma vez que o agressor sabe que
ele não vai revidar se atacado, que se atemorizará, vindo talvez a chorar,
não se defenderá e ninguém o protegerá dos ataques que receber. O bode
expiatório constitui-se, para um aluno agressor, num alvo ideal (2012, p.
48).

41

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômicos (OCDE), o desenvolvimento socioemocional na escola pode ensinar e
estimular nos alunos competências como:
Perseverança, estabilidade emocional e sociabilidade que permitem que os
indivíduos traduzam melhor suas intenções em ações, estabeleçam
relacionamentos sociais positivos e distanciem-se de comportamentos de
risco (OCDE apud NAKANO; MORAES; OLIVEIRA, 2019, p. 409).

Dentre esses comportamentos de risco está o fenômeno do bullying, porém
com o auxílio das competências socioemocionais é possível que agressor e vítima
do bullying construam relações de respeito, além de adquirirem a capacidade de ter
empatia. Essas competências socioemocionais também permitem que as possíveis
vítimas de bullying, desenvolvam suas habilidades de interação e expressão, e
adquirindo por sua vez mais confiança para pedir ajuda e expor seus problemas,
para assim, ir superando os aspectos psicológicos ou emocionais negativos que
possuam.
Diante da questão do bullying e do desenvolvimento socioemocional, é
necessário que as escolas e instituições de ensino compreendam que:
O ideal é que todas as escolas tomem a iniciativa de prevenir a violência
antes que ela se instale em seu meio e inviabilize o processo educativo,
chegando ao ponto de não conseguir resolver, de um modo geral, as
questões ligadas principalmente aos conflitos interpessoais, geradores de
violência. Para tanto, a escola deveria ser um espaço democrático no qual o
ensino se estendesse para além da instrução, a convivência fosse tratada
de maneira democrática e os valores humanísticos fossem transmitidos pela
educação dos sentimentos e das emoções (FANTE, 2012, p. 96).

Dando sequência a essa ideia:
As escolas deveriam educar a emoção dos seus alunos, estimulando-os a
pensarem antes de reagir; a lidarem com seus medos, angústias, rejeições,
fracassos e frustrações; a canalizarem sua agressividade para atividades
proativas; enfim, a não terem medo do medo, a serem líderes de si
mesmos, autores de suas próprias histórias (FANTE, 2012, p. 96).

Quando as escolas se conscientizarem a respeito da importância de uma
educação que envolva aspectos socioemocionais, a mesma quando colocada em
prática, será uma forma de prevenção ao bullying, uma vez que:
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O apoio socioemocional é uma alternativa e pode contribuir bastante para o
desenvolvimento integral dos alunos e a consequente redução do bullying.
Isso porque, dessa maneira, os estudantes se tornam mais empáticos e
comunicativos, aprendendo a lidar melhor com a diversidade. Com um
ambiente escolar mais colaborativo e saudável, os alunos conseguem ter
mais voz para dizer quando alguma atitude o incomoda e até mesmo para
pensar antes de agir de forma a constranger o outro (PAR PLATAFORMA
EDUCACIONAL, 2019, p. 10).

Entretanto é preciso ressaltar, que o desenvolvimento apenas das
competências socioemocionais, podem não resolver completamente a questão do
bullying, visto que se o fenômeno já estiver em estado avançado à dificuldade para
tratá-lo aumenta, porém com certeza o desenvolvimento socioemocional na escola
ajuda no processo de evitá-lo, além disso, aliado a outras medidas anti-bullying, a
educação socioemocional pode oferecer resultados ainda mais positivos.
Dessa forma, para diminuir o fenômeno do bullying nas escolas as mesmas
devem “estimular o ensino e o desenvolvimento de atitudes que valorizem a prática
da tolerância e da solidariedade entre os alunos. O diálogo, o respeito e as relações
de cooperação precisam ser valorizados” (FANTE, 2012, p. 93) e ensinados aos
discentes, para isso, o desenvolvimento socioemocional possui todas as
características e habilidades necessárias para esse ensino.
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3 METODOLOGIA

Neste capítulo aborda-se a metodologia utilizada na realização da pesquisa. A
metodologia, segundo o autor Celso Ferrarezi, “é uma descrição sucinta dos
procedimentos que o pesquisador pretende seguir para alcançar os resultados que
propôs no objetivo” (2015, p. 35). Portanto, descreve-se abaixo, os procedimentos
metodológicos que nortearam a presente pesquisa, quais sejam: tipo de pesquisa,
objeto da pesquisa, procedimentos de coleta e análise de dados, e os
procedimentos éticos.

3.1 TIPO DE ESTUDO
Para o desenvolvimento da pesquisa partiu-se do pressuposto metodológico
da pesquisa documental, apresentando uma análise da amostra documental e
resposta ao problema proposto, contribuindo dessa forma, para a resolução do
problema.
Portanto caracterizou-se, como pesquisa documental, a qual no seu conceito
é “restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes
primárias” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 174). Este tipo de pesquisa é necessário
uma vez que o principal objeto de estudo desta pesquisa é a Base Nacional Comum
Curricular, que é um documento público, normativo, constituindo-se em fonte
primária.

3.2 OBJETO DE ESTUDO
A pesquisa apresentou como objeto de estudo a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), que é o documento oficial e normativo orientador da construção
dos currículos das redes públicas e privadas, em nível de Brasil.

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS
O instrumento quadro de coleta de dados é uma forma eficaz de organizar e
classificar os dados obtidos durante a pesquisa, auxiliando também na apresentação
dos dados, uma vez que “facilita, ao leitor, a compreensão e interpretação rápida da
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massa de dados, podendo, apenas com uma olhada, apreender importantes
detalhes e relações” (MARCONI; LAKATOS, 2003 p. 169). Dessa forma, “o quadro
pode ser a transcrição literal desses dados, quando então necessitam indicação da
fonte” (Ibid., 2003 p. 170). Esses aspectos que o quadro de coleta de dados
apresenta, tornaram-no apropriado para esta pesquisa sendo utilizado na pesquisa
documental.

3.4 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS
Inicialmente realizou-se a revisão da literatura concernente ao tema em
questão, apresentando os conceitos dos autores, organizando-os em forma de texto.
Com relação ao documento da Base Nacional Comum Curricular, foi selecionada a
amostra documental determinando as unidades de análise para posteriormente,
detectar a presença ou ausência dos elementos relacionados ao problema e
objetivos da pesquisa, os quais foram transcritos em forma de quadro e texto, na
respectiva apresentação e análise do documento.

3.5 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS
Após a coleta dos dados no documento da Base, fez-se a análise e inferência
ao problema proposto na pesquisa. Os procedimentos para a análise dos dados
coletados consistiram nas seguintes etapas:
a) Leitura e estudo da BNCC, selecionando a amostra, composta inicialmente
por suas dez competências gerais e demais unidades do documento para
posterior análise;
b) Estudo acerca do que são as competências socioemocionais;
c) Leituras e estudos acerca do Bullying;
d) Análise qualitativa dos dados obtidos no texto e nos quadros de coleta de
dados.

3.6 PROCEDIMENTOS ÉTICOS

A pesquisa em questão foi desvinculada do Conselho de Ética por não
possuir sujeitos de pesquisa, não envolvendo diretamente seres humanos. Por se
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tratar de uma pesquisa bibliográfica e documental, o presente projeto foi dispensado
da submissão ao Conselho de Ética da instituição mantenedora (UERGS).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo, é apresentada a análise dos aspectos socioemocionais
presentes nas dez competências gerais da BNCC, tendo como matriz, teóricos e
evidências

científicas

contemporâneas,

verificando

elementos

possíveis

de

prevenção e combate ao bullying na escola.
A coleta de dados foi realizada na última versão da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) homologada em 20 de dezembro de 2017, pelo ministro da
Educação, Rossieli Soares (BRASIL, 2018). A BNCC é o documento oficial e
normativo orientador da construção dos currículos das redes públicas e privadas, em
nível de Brasil.
O início do processo de coleta de dados na BNCC foi a reunião de
informações básicas sobre a mesma, para posteriormente em específico, analisar
cada uma das dez competências gerais da BNCC para a Educação Básica, visto
que a BNCC deve assegurar o “desenvolvimento de dez competências gerais, que
consubstanciam,

no

âmbito

pedagógico,

os

direitos

de

aprendizagem

e

desenvolvimento” (BRASIL, 2018, p. 8). Parte essencial do desenvolvimento da
criança e adolescente é o desenvolvimento socioemocional, que no século atual é
necessário para todos os âmbitos da vida, uma vez que “a percepção de que a
educação cognitiva bastava ao ser humano se tornou frágil, os novos tempos
demandam olhares para além do racional” (ZAMBIANCO, 2020, p. 110).
Explicitando, para o desenvolvimento integral dos estudantes, os currículos das
escolas devem buscar uma educação para além dos conteúdos, envolvendo
também a educação socioemocional. Se a Base Nacional Comum Curricular é o
documento maior que orienta e normatiza os currículos da educação nacional, faz-se
relevante a análise que este trabalho se propôs a realizar, pois é importante que
haja competências socioemocionais inseridas nas competências gerais da BNCC,
para que o desenvolvimento integral do estudante aconteça.
Quanto os dados para análise, as dez competências gerais da BNCC foram
descritas, e em relação às mesmas foram feitas duas questões objetivas, a primeira
questão: A competência apresenta aspectos socioemocionais? e a segunda
questão: Pode ser considerada elemento de prevenção ao bullying? Ambas as
questões de grande importância para a etapa de análise deste trabalho.
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No segundo momento da coleta de dados específicos para a análise, o
objetivo foi verificar se as competências em questão poderiam ser consideradas um
elemento de prevenção ao bullying com base nos fundamentos teóricos presentes
nos livros: Fenômeno bullying: como prevenir a violência nas escolas e educar para
a paz da autora Cleo Fante e no livro Bullying: mentes perigosas nas escolas, da
autora Ana Beatriz Barbosa Silva. Essas autoras são pesquisadoras renomadas
sobre o fenômeno do bullying, sendo uma delas, no caso, Cleo Fante, pioneira no
estudo da temática bullying no Brasil. Um desses principais fundamentos para a
análise de prevenção ao bullying foi a ideia de que:
Se as crianças envolvidas no fenômeno bullying conseguirem superar seus
traumas, recorrendo às suas próprias habilidades e poder de
autossuperação, ou, ainda, se encontrarem em sua vida professores que
sejam capazes de dar-lhes apoio e segurança e de ajudá-las a educarem
suas emoções através de estímulos positivos, que lhes despertem
sentimentos de confiança, de amizade e de amor, com certeza crescerão
saudáveis e estarão empenhadas na construção de uma sociedade
promotora da paz (FANTE, 2012, p. 196).

Já com relação ao processo de análise propriamente dito, para constatar se
as competências gerais da BNCC descritas pela coleta de dados apresentavam
aspectos socioemocionais ou não, foram utilizados como base os modelos de
competências socioemocionais CASEL- Collaborative for Academic, Social, and
Emotional Learning e o Modelo Big Five.
O modelo de competências socioemocionais CASEL é uma das propostas
mais conhecidas na área da aprendizagem socioemocional, visto que foi criado por
um grupo de pesquisadores que são considerados referência nessa área. Neste
modelo compreende-se que a aprendizagem socioemocional:
É o processo pelo qual crianças e adultos adquirem e aplicam efetivamente
os conhecimentos, atitudes e habilidades necessárias para entender e
gerenciar emoções, estabelecer e alcançar objetivos positivos, sentir e
mostrar empatia pelos outros, estabelecer e manter relacionamentos
positivos e tomar decisões responsáveis (CASEL apud ZAMBIANCO, 2020,
p. 130).

O segundo modelo a ser utilizado para análise dos dados obtidos, foi o
Modelo Big Five, também conhecido como cinco grandes fatores. No Brasil
considera-se que “a entrada às competências socioemocionais pelos domínios do
Big Five resulta da compreensão de que tais traços seriam oportunos no
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desenvolvimento de tais competências” (ZAMBIANCO, 2020, p. 132), uma prova
disso é que:
O Instituto Ayrton Senna elaborou propostas educacionais que consideram
os Cinco Grandes fatores como norteadores, bem como criou uma
avaliação chamada SENNA - sigla para Social and Emotional Non-cognitive
Nationwide Assessment (SANTOS; PRIMI apud ZAMBIANCO, 2020, p.
132).

Desse modo, os cinco fatores norteadores da proposta Big Five possuem
destaque quando o tema é competência socioemocional, à medida que “algo
presente na temática das competências socioemocionais se refere às evidências de
que elas, de fato, contribuiriam no desenvolvimento do sujeito” (Ibid., 2020, p. 132).
Para a análise e discussão dos resultados obtidos no processo de coleta de
dados foram utilizados os quadros de análise a seguir apresentados. O Quadro 2,
apresenta a primeira competência geral da BNCC, destacando seus componentes
cognitivos conforme a sistematização das competências cognitivas presentes na
figura 1 da página 20 deste trabalho e, de acordo com os modelos CASEL e Big
Five, encontrando os elementos socioemocionais e de possível prevenção ao
bullying que se encontram em harmonia na respectiva competência, segundo o
entendimento da autora da pesquisa em questão.
Quadro 2 – Análise da Competência Geral Número 1
BNCC
Competência
1

Componentes
cognitivos

Componentes
socioemocion
ais

Valorizar
e
utilizar
os
conhecimento
s
historicament
e construídos
sobre
o
mundo físico,
social, cultural
e digital para
entender
e
explicar
a
realidade,
continuar
aprendendo e
colaborar para
a construção

Conhecimento
s
historicament
e construídos;

Possui
aspecto
socioemocion
al,
em
destaque no
trecho:
“colaborar
para
a
construção de
uma
sociedade
justa,
democrática e
inclusiva”.

Pensamento
compreensivo
:
analisar;
sintetizar
e
encontrar
argumentos.

Componentes socioemocionais
Modelo de
Modelo de
Análise Big
Análise
CASEL
Five
Consciência
Abertura
a
social;
novas
experiências;
Habilidades
de
Amabilidade.
relacionament
o;
Tomada
de
decisão
responsável.

Continua

Elemento de
prevenção ao
bullying
A
competência
faz com que o
(a)
discente
desenvolva
habilidades
socioemocion
ais
que
promovem
características
como:
Empatia;
capacidade
de
ser
civilizado;
respeito aos
padrões
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BNCC
Competência
1
de
uma
sociedade
justa,
democrática e
inclusiva.

Componentes
cognitivos

Componentes
socioemocion
ais

Modelo de
Análise
CASEL

Modelo de
Análise Big
Five

Elemento de
prevenção ao
bullying
éticos
e
sociais;
comunicação,
cooperação e
a ser aberto a
novas
experiências
culturais.
Característica
s
que
previnem
a
possibilidade
do fenômeno
bullying
ocorrer.

Fonte: Autora (2020)

Na análise da primeira competência geral da BNCC para Educação Básica
por meio do quadro de análise foi verificado que a mesma apresenta os
componentes cognitivos relacionados à construção do conhecimento historicamente
construídos e ao pensamento compreensivo, que além de envolver o processo de
interpretar informações, desenvolve habilidades de analisar, sintetizar e encontrar
argumentos.
Quanto aos componentes socioemocionais, a referida competência possui
habilidades que fazem parte de ambos os modelos de competências emocionais. De
acordo com o modelo CASEL a competência geral número um (1) desenvolve
aqueles aspectos socioemocionais relacionados a tomada de consciência social,
incluindo a empatia, a aceitação às normas sociais e éticas. Juntamente, permite
desenvolver habilidades de relacionamento, cooperação e abertura a novas
experiências culturais, a qual inclui trocas com diversos indivíduos e grupos, a
comunicação, a cooperação e a inclusão, visto que possibilita a capacidade de
manter relações saudáveis com todos, a negociação de conflitos de forma
construtiva, a tomada de decisão responsável, a capacidade de fazer escolhas
baseadas na ética, na segurança e nas normas sociais (CASEL apud ZAMBIANCO,
2020).
E como resultado principal da análise foi possível constatar que a
competência pode ser considerada elemento de prevenção ao bullying, dado que
esta

competência

faz

com

que

o

(a)

discente

desenvolva

habilidades

socioemocionais que promovem características como empatia; capacidade de ser
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civilizado; respeito aos padrões éticos e sociais; comunicação; cooperação e a ser
aberto a novas experiências culturais. Para Fante (2012), para além da instrução, à
escola cabe possibilitar uma convivência democrática, baseada em valores
humanísticos e em uma educação dos sentimentos e emoções.
A seguir, o Quadro 3 apresenta a análise da segunda competência geral da
BNCC, destacando seus componentes cognitivos conforme a sistematização das
competências cognitivas presentes na Figura 1 da página 19 deste trabalho e, de
acordo com os modelos CASEL e Big Five, encontrando os elementos
socioemocionais e de possível prevenção ao bullying que se encontram em
harmonia na respectiva competência, segundo o entendimento da autora da
pesquisa em questão.
Quadro 3 – Análise da Competência Geral Número 2
BNCC
Competência
2

Componentes
cognitivos

Componentes
socioemocion
ais

Exercitar
a Pensamento
curiosidade
compreensivo
intelectual e :
comparar;
recorrer
à classificar;
abordagem
analisar;
própria
das sintetizar
e
ciências,
encontrar
incluindo
a argumentos.
investigação,
a reflexão, a Pensamento
análise crítica, crítico:
a imaginação investigar
a
e
a confiabilidade
criatividade,
das
fontes;
para
interpretar
investigar
causas;
causas,
raciocinar
elaborar
e analogicamen
testar
te; raciocinar
hipóteses,
dedutivament
formular
e e.
resolver
problemas e Pensamento
criar soluções criativo: gerar
(inclusive
ideias;
tecnológicas)
estabelecer
com base nos relações;
conhecimento estabelecer
s
das metas.
diferentes
áreas.
Fonte: Autora (2020)

Possui
aspecto
socioemocion
al,
em
destaque no
trecho:
“incluindo
a
investigação,
a reflexão, a
análise crítica,
a imaginação
e
a
criatividade,
para
investigar
causas,
elaborar
e
testar
hipóteses,
formular
e
resolver
problemas e
criar
soluções”.

Componentes socioemocionais
Modelo de
Modelo de
Análise Big
Análise
CASEL
Five
Autogestão.
Abertura
a
novas
experiências.

Elemento de
prevenção ao
bullying
A
competência
pode
ser
considerada
como
elemento de
prevenção ao
bullying, visto
que
desenvolve
características
socioemocion
ais
como:
autonomia;
capacidade
de ser firme
em
seus
projetos;
e aberto a
novas
experiências
estéticas,
culturais
e
intelectuais.
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Na análise da segunda competência geral da BNCC para Educação Básica
por meio do quadro de análise, foi verificado que a mesma apresenta aspectos
socioemocionais, dado que possui habilidades que fazem parte de ambos os
modelos de competências emocionais utilizados na análise. A competência geral
número dois (2) correspondeu ao fator da autogestão e da abertura de novas
experiências, que correspondem aqueles aspectos socioemocionais relacionados ao
domínio próprio; a capacidade de ser resoluto e aberto a novas experiências
estéticas, culturais e intelectuais.
Em relação aos componentes cognitivos, a competência desenvolve o
pensamento compreensivo, que possui as seguintes habilidades de interpretação de
informações: comparar; classificar; analisar; sintetizar e encontrar argumentos; o
pensamento crítico, que consiste em avaliar informações: investigar a confiabilidade
das fontes; interpretar causas; raciocinar analogicamente; raciocinar dedutivamente;
e o pensamento criativo, responsável pelo processo de gerar informações: gerar
ideias; estabelecer relações; estabelecer metas.
E como resultado principal da análise foi possível constatar que a
competência pode ser considerada como elemento de prevenção ao bullying, dado
que esta competência faz com que o (a) discente desenvolva habilidades
socioemocionais que promovem características como a autonomia e a capacidade
de ser firme em seus projetos, além de aberto a novas experiências estéticas,
culturais e intelectuais. Estas habilidades ao serem desenvolvidas ajudam a prevenir
o bullying, uma vez que, segundo a Par Plataforma Educacional (2019) ao
desenvolver características socioemocionais, os discentes conseguem aprender a
lidar com as diferenças que possuem entre si, e a se respeitarem, praticando a
empatia e, consequentemente, diminuindo a ocorrência do bullying.
A seguir o Quadro 4 apresenta a análise da terceira competência geral da
BNCC, destacando seus componentes cognitivos conforme a sistematização das
competências cognitivas presentes na figura 1 da página 19 deste trabalho e, de
acordo com os modelos CASEL e Big Five, descobrindo os elementos
socioemocionais e de possível prevenção ao bullying que se encontram em
harmonia na respectiva competência, segundo o entendimento da autora da
pesquisa em questão.
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Quadro 4 – Análise da Competência Geral Número 3
BNCC
Competência
3

Componentes
cognitivos

Componentes
socioemocion
ais

Valorizar
e
fruir
as
diversas
manifestações
artísticas
e
culturais, das
locais
às
mundiais,
e
também
participar de
práticas
diversificadas
da
produção
artísticocultural.

Pensamento
criativo: gerar
ideias;
estabelecer
relações;
produzir
imagens.

Possui
aspecto
socioemocion
al,
em
destaque nos
trechos:
“Valorizar
e
fruir
as
diversas
manifestações
artísticas
e
culturais, das
locais
às
mundiais”
e
“participar de
práticas
diversificadas
da
produção
artísticocultural”.

Componentes socioemocionais
Modelo de
Modelo de
Análise Big
Análise
CASEL
Five
Tomada
de Abertura
a
decisão
novas
responsável.
experiências.

Elemento de
prevenção ao
bullying
A
competência
pode
ser
considerada
como
elemento de
prevenção ao
bullying, visto
que
desenvolve
características
socioemocion
ais como: a
capacidade
de ser aberto
a
novas
experiências
estéticas,
culturais
e
intelectuais e
o respeito aos
padrões
éticos
e
sociais.

Fonte: Autora (2020)

Na análise da terceira competência geral da BNCC para Educação Básica por
meio do quadro de análise foi verificado que a mesma apresenta os componentes
cognitivos relacionados ao pensamento criativo, que além de envolver o processo de
gerar informações, desenvolve habilidades cognitivas como gerar ideias, estabelecer
relações e produzir imagens, bem como os aspectos socioemocionais, dado que
possui habilidades que fazem parte de ambos os modelos de competências
emocionais utilizados na análise. De acordo com o modelo CASEL a competência
geral número três (3) desenvolve aqueles aspectos socioemocionais relacionados a
tomada de decisão responsável. Juntamente, conforme o modelo Big Five a
competência permite desenvolver a habilidade de abertura a novas experiências
estéticas, culturais e intelectuais.
E, como resultado principal da análise foi possível constatar que a
competência pode ser considerada como elemento de prevenção ao bullying, visto
que a competência faz com que o (a) discente conheça e participe de manifestações
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culturais e artísticas locais e mundiais, de modo a desenvolver uma mente aberta a
todo tipo de cultura e o respeito aos padrões sociais e éticos inclusive para com
culturas diferentes. Essa característica torna possível relacionar-se com pessoas de
qualquer cultura, respeitando suas diferenças, prevenindo situações de bullying por
questões culturais divergentes, visto que:
A escola tem por objetivo formar cidadãos críticos e pensantes, de forma
integral, por isso é preciso que a violência seja analisada de forma ampla,
analisando se o porquê ocorre e como ocorre, para que todos os envolvidos
do processo educativo colaborem com a formação de um ambiente com
respeito ao próximo (GRILLO; SANTOS, 2015, p. 63).

A seguir o quadro 5 apresenta a análise da quarta competência geral da
BNCC, destacando seus componentes cognitivos conforme a sistematização das
competências cognitivas presentes na figura 1 da página 19 deste trabalho e, de
acordo com os modelos CASEL e Big Five, encontrando os elementos
socioemocionais e de possível prevenção ao bullying que se encontram em
harmonia na respectiva competência, segundo o entendimento da autora da
pesquisa em questão.
Quadro 5 – Análise da Competência Geral Número 4
BNCC
Competência
4

Componentes
cognitivos

Componentes
socioemocion
ais

Utilizar
diferentes
linguagens –
verbal (oral ou
visual-motora,
como Libras,
e
escrita),
corporal,
visual, sonora
e digital –,
bem
como
conhecimento
s
das
linguagens
artística,
matemática e
científica,
para
se
expressar
e
partilhar
informações,

Pensamento
compreensivo
:
comparar;
classificar;
analisar;
sintetizar;
encontrar
argumentos;

Possui
aspecto
socioemocion
al,
em
destaque no
trecho: “para
se expressar
e
partilhar
informações,
experiências,
ideias
e
sentimentos
em diferentes
contextos
e
produzir
sentidos que
levem
ao
entendimento
mútuo”.

Pensamento
criativo:
estabelecer
relações; criar
metáforas.

Componentes socioemocionais
Modelo de
Modelo de
Análise Big
Análise
CASEL
Five
Autogestão;
Abertura
a
novas
Habilidades
experiências;
de
relacionament Extroversão.
o.

Continua

Elemento de
prevenção ao
bullying
A
competência
pode
ser
considerada
como
elemento de
prevenção ao
bullying, visto
que
desenvolve
características
socioemocion
ais como: a
capacidade
de ser firme
em
seus
projetos,
a
comunicação,
a abertura a
novas
experiências
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BNCC
Competência
4

Componentes
cognitivos

experiências,
ideias
e
sentimentos
em diferentes
contextos
e
produzir
sentidos que
levem
ao
entendimento
mútuo.
Fonte: Autora (2020)

Componentes
socioemocion
ais

Componentes socioemocionais
Modelo de
Modelo de
Análise Big
Análise
CASEL
Five

Elemento de
prevenção ao
bullying
intelectuais e
a capacidade
de ter seus
interesses e
energia em
direção ao
mundo
externo e
pessoas e
coisas.

Na análise da quarta competência geral da BNCC para Educação Básica por
meio do quadro de análise foi verificado que ela apresenta os componentes
cognitivos relacionados ao pensamento compreensivo que desenvolve habilidades
como comparar; classificar; analisar; sintetizar e encontrar argumentos, e
relacionados ao pensamento criativo, que constitui as habilidades de estabelecer
relações e criar metáforas.
Em relação aos componentes socioemocionais ela apresenta aspectos
socioemocionais, dado que possui habilidades que correspondem aos dois modelos
de competências emocionais utilizados na análise. No modelo CASEL a
competência geral número quatro (4) correspondeu aos elementos de autogestão e
das habilidades de relacionamento. Já, em relação ao modelo de análise Big Five a
competência apresentou dois de seus elementos, denominados abertura a novas
experiências e extroversão. Extroversão, pois a competência desenvolve a
socialização e expressão e a abertura a novas experiências, uma vez que estimula a
experiência e uso de diferentes linguagens e conhecimentos para comunicar-se,
inclusive em diferentes contextos, o que encaixa com a definição deste fator
socioemocional.
E como resultado principal da análise foi possível constatar que a
competência pode ser considerada como elemento de prevenção ao bullying, dado
que a competência faz com que o (a) discente desenvolva habilidades
socioemocionais como a capacidade de ser firme em seus projetos, a comunicação,
a abertura a novas experiências intelectuais e, a capacidade de ter seus interesses e
energia em direção ao mundo externo. Essas são habilidades que auxiliam o aluno a
se expressar e compartilhar ideias e sentimentos em diferentes contextos, ou seja, o
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torna-se hábil em comunicar-se com seus pares com diferentes linguagens,
mantendo dessa forma boas relações, evitando assim ao bullying, uma vez que,
essas habilidades evitam que o aluno possua o perfil padrão de uma vítima típica de
bullying, que “em geral, são pessoas tímidas ou reservadas, que não conseguem
reagir contra os insultos” (GRILLO; SANTOS, 2015, p. 66) e práticas de violência.
A seguir, o Quadro 6 apresenta a análise da quinta competência geral da
BNCC, destacando seus componentes cognitivos conforme a sistematização das
competências cognitivas presentes na figura 1 da página 19 deste trabalho e, de
acordo com os modelos CASEL e Big Five, encontrando os elementos
socioemocionais e de possível prevenção ao bullying que se encontram em
harmonia na respectiva competência, segundo o entendimento da autora da
pesquisa em questão.
Quadro 6 – Análise da Competência Geral Número 5
BNCC
Competência
5

Componentes
cognitivos

Componentes
socioemocion
ais

Compreender, Pensamento
utilizar e criar compreensivo
tecnologias
:
analisar;
digitais
de sintetizar;
informação e encontrar
comunicação
argumentos;
de
forma
crítica,
Pensamento
significativa,
crítico:
reflexiva
e investigar
a
ética
nas confiabilidade
diversas
das
fontes;
práticas
raciocinar
sociais
analogicamen
(incluindo as te.
escolares)
para
se Pensamento
comunicar,
criativo: gerar
acessar
e ideias;
disseminar
estabelecer
informações,
relações;
produzir
estabelecer
conhecimento metas.
s,
resolver
problemas e
exercer
protagonismo
e autoria na
vida pessoal e
coletiva.
Fonte: Autora (2020).

Possui
aspecto
socioemocion
al,
em
destaque no
trecho:
“de
forma crítica,
significativa,
reflexiva
e
ética
nas
diversas
práticas
sociais
(incluindo as
escolares)
para
se
comunicar,
acessar
e
disseminar
informações,
produzir
conhecimento
s,
resolver
problemas e
exercer
protagonismo
e autoria na
vida pessoal e
coletiva”.

Componentes socioemocionais
Modelo de
Modelo de
Análise
Análise Big
CASEL
Five
Autogestão;
Extroversão;
Habilidades
de
relacionament
o;
Tomada
de
decisão
responsável.

Amabilidade.

Elemento de
prevenção ao
bullying
A competência
pode
ser
considerada
como elemento
de prevenção
ao
bullying,
visto
que
desenvolve
características
socioemocionai
s
como:
a
capacidade de
ser firme em
seus projetos;
a comunicação;
o respeito aos
padrões éticos
e
sociais;
cooperação;
empatia; e a
capacidade de
ter
seus
interesses
e
energia
em
direção
ao
mundo externo
e pessoas e
coisas.
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Na análise da quinta competência geral da BNCC para Educação Básica por
meio do quadro de análise foi verificado que a mesma apresenta os componentes
cognitivos relacionados ao pensamento compreensivo, que desenvolve habilidades
como saber analisar, sintetizar e encontrar argumentos, ao pensamento crítico que
desenvolve habilidades como a capacidade de investigar a confiabilidade das fontes
e raciocinar analogicamente, e ao pensamento criativo que apresenta habilidades de
estabelecer relações, gerar ideias e estabelecer metas. A competência também
apresenta os aspectos socioemocionais, dado que possui habilidades que fazem
parte de ambos os modelos de competências emocionais utilizados na análise. No
modelo CASEL a competência geral número cinco (5) correspondeu aos fatores de
autogestão, habilidades de relacionamento e tomada de decisão responsável. Já em
relação ao modelo de análise Big Five a competência apresentou dois de seus
fatores, intitulados extroversão e amabilidade.
E como resultado principal da análise foi possível constatar que a
competência pode ser considerada como elemento de prevenção ao bullying, dado
que esta competência faz com que o (a) discente desenvolva habilidades
socioemocionais como a capacidade de ser firme em seus projetos, a comunicação,
o respeito aos padrões éticos e sociais, a cooperação, empatia, e a capacidade de
ter seus interesses e energia em direção ao mundo externo e pessoas e coisas.
Estas características previnem que o fenômeno do bullying inicie visto que facilitam
a comunicação, resolução de problemas e tornam o aluno protagonista na sua vida
pessoal e coletiva, de modo que este saiba impor melhor suas opiniões e criar e
manter boas relações. No panorama do fenômeno bullying:
Nota-se que as vítimas de tal violência, são submetidas a ocorrências de
agressões contínuas, por serem pessoas acanhadas e reservadas, por isso
são alvos “fáceis” para humilhações, deboches, são indivíduos que não
reagem a tal provocação (GRILLO; SANTOS, 2015, p. 73).

Portanto, as habilidades socioemocionais que esta competência desenvolve,
e suas respectivas características, previnem que os discentes sejam vítimas do
bullying, pois por meio do desenvolvimento da empatia, os alunos compreendem
que qualquer prática de violência como o bullying traz consequências severas para
todos os envolvidos.
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A seguir o quadro 7 apresenta a análise da sexta competência geral da
BNCC, destacando seus componentes cognitivos conforme a sistematização das
competências cognitivas presentes na figura 1 da página 19 deste trabalho e, de
acordo com os modelos CASEL e Big Five, encontrando os elementos
socioemocionais e de possível prevenção ao bullying que se encontram em
harmonia na respectiva competência, segundo o entendimento da autora da
pesquisa em questão.
Quadro 7 – Análise da Competência Geral Número 6
BNCC
Competência
6

Componentes
cognitivos

Componentes
socioemocion
ais

Valorizar
a
diversidade
de saberes e
vivências
culturais
e
apropriar-se
de
conhecimento
s
e
experiências
que
lhe
possibilitem
entender as
relações
próprias
do
mundo
do
trabalho
e
fazer escolhas
alinhadas ao
exercício da
cidadania
e
ao seu projeto
de vida, com
liberdade,
autonomia,
consciência
crítica
e
responsabilida
de.

Pensamento
compreensivo
:
classificar;
analisar;
sintetizar;
encontrar
argumentos;

Possui
aspecto
socioemocion
al,
em
destaque no
trecho:
“apropriar-se
de
conhecimento
s
e
experiências
que
lhe
possibilitem
entender as
relações
próprias
do
mundo
do
trabalho
e
fazer escolhas
alinhadas ao
exercício da
cidadania
e
ao seu projeto
de vida, com
liberdade,
autonomia,
consciência
crítica
e
responsabilida
de”.

Pensamento
criativo:
estabelecer
metas.

Fonte: Autora (2020).

Componentes socioemocionais
Modelo de
Modelo de
Análise Big
Análise
CASEL
Five
Autogestão;
Abertura
a
novas
Consciência
experiências;
social;
Consciensiosi
Tomada
de dade.
decisão
responsável.

Elemento de
prevenção ao
bullying
A
competência
pode
ser
considerada
como
elemento de
prevenção ao
bullying, visto
que
desenvolve
características
socioemocion
ais como: a
autonomia; a
capacidade
de
ser
civilizado;
responsabilida
de;
consciência
sobre
suas
ações;
respeito aos
padrões
éticos
e
sociais;
abertura
a
novas
experiências
culturais
e
intelectuais; e
a capacidade
de
ser
organizado,
esforçado
e
responsável.
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Na análise da sexta competência geral da BNCC para Educação Básica por
meio do quadro de análise foi verificado que a mesma apresenta os componentes
cognitivos relacionados ao pensamento compreensivo que desenvolve habilidades
cognitivas como classificar, analisar, sintetizar e encontrar argumentos, e
relacionados ao pensamento criativo, que neste caso envolve a habilidade de
estabelecer metas. Além disso, foi verificado que a competência possui aspectos
socioemocionais, dado que possui habilidades que fazem parte de ambos os
modelos de competências emocionais utilizados na análise. De acordo com o
modelo CASEL a competência geral número seis (6) desenvolve aqueles aspectos
socioemocionais relacionados a autogestão, consciência social e tomada de decisão
responsável. Juntamente, conforme o modelo Big Five a competência permite
desenvolver a habilidade de consciensiosidade e de abertura a novas experiências
culturais e intelectuais. A consciensiosidade possibilita que o aluno tenha
conhecimento das consequências de suas ações para si mesmo e para os outros.
E como resultado principal da análise foi possível constatar que a
competência pode ser considerada como elemento de prevenção ao bullying, uma
vez que a competência faz com que o (a) discente desenvolva habilidades
socioemocionais

como

a

autonomia,

a

capacidade

de

ser

civilizado,

responsabilidade, consciência sobre suas ações, respeito aos padrões éticos e
sociais, abertura a novas experiências culturais e intelectuais e a capacidade de ser
organizado, esforçado e responsável. Essas habilidades melhoram tanto as
habilidades sociais quanto a autonomia e constituição do sujeito como cidadão ético
e responsável de forma que contribuem para a prevenção do bullying, dado que são
habilidades socioemocionais que permitem “um ensino que priorize o colóquio sobre
o respeito às diferenças, que antes mesmo da formação intelectual, invista com mais
veemência na formação humana dos discentes” (FARIAS; SOUZA, 2016, p. 80).
A seguir o quadro 8 apresenta a análise da sétima competência geral da
BNCC, destacando seus componentes cognitivos conforme a sistematização das
competências cognitivas presentes na figura 1 da página 19 deste trabalho e, de
acordo com os modelos CASEL e Big Five, encontrando os elementos
socioemocionais e de possível prevenção ao bullying que se encontram em
harmonia na respectiva competência, segundo o entendimento da autora da
pesquisa em questão.
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Quadro 8 – Análise da Competência Geral Número 7
BNCC
Competência
7

Componentes
cognitivos

Componentes
socioemocion
ais

Argumentar
com base em
fatos, dados e
informações
confiáveis,
para formular,
negociar
e
defender
ideias, pontos
de vista e
decisões
comuns que
respeitem
e
promovam os
direitos
humanos,
a
consciência
socioambienta
l e o consumo
responsável
em
âmbito
local, regional
e global, com
posicionament
o ético em
relação
ao
cuidado de si
mesmo,
dos outros e
do planeta.

Pensamento
compreensivo
:
analisar;
sintetizar;
encontrar
argumentos;

Possui
aspecto
socioemocion
al,
em
destaque no
trecho:
“Argumentar
com base em
fatos, dados e
informações
confiáveis,
para formular,
negociar
e
defender
ideias, pontos
de vista e
decisões
comuns que
respeitem
e
promovam os
direitos
humanos [...],
em
âmbito
local, regional
e global, com
posicionament
o ético em
relação
ao
cuidado de si
mesmo,
dos outros”.

Pensamento
crítico:
interpretar
causas;
raciocinar
dedutivament
e.

Componentes socioemocionais
Modelo de
Modelo de
Análise Big
Análise
CASEL
Five
Autogestão;
Abertura
a
novas
Consciência
experiências;
social;
Extroversão.
Habilidades
de
relacionament
o;
Tomada
de
decisão
responsável.

Elemento de
prevenção ao
bullying
A
competência
faz com que o
(a)
discente
desenvolva
habilidades
socioemocion
ais
como:
autonomia;
capacidade
de ser firme
em
seus
projetos;
empatia;
capacidade
de
ser
civilizado;
comunicação;
responsabilida
de;
consciência
sobre
suas
ações;
respeito aos
padrões
éticos
e
sociais;
abertura
a
novas
experiências
intelectuais e
interesses e
energia
em
direção
ao
mundo
externo
e
pessoas
e
coisas. Essas
habilidades
em
questão
podem
contribuir para
a prevenção
ao bullying.

Fonte: Autora (2020).

Na análise da sétima competência geral da BNCC para Educação Básica por
meio do quadro de análise foram encontrados nos resultados que a mesma
apresenta os componentes cognitivos relacionados ao pensamento compreensivo,
que gera habilidades como analisar; sintetizar; encontrar argumentos e ao
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pensamento crítico que envolve as habilidades de interpretar causas e raciocinar
dedutivamente. Com relação aos componentes socioemocionais a competência
apresenta aspectos socioemocionais, dado que possui habilidades que fazem parte
de ambos os modelos de competências emocionais utilizados na análise. No modelo
CASEL a competência geral número sete (7) correspondeu aos elementos da
autogestão, consciência social, habilidades de relacionamento e de tomada de
decisão responsável e no modelo de análise Big Five a competência apresentou
dois de seus fatores, denominados abertura a novas experiências e extroversão.
E como resultado principal da análise foi possível constatar que a
competência pode ser considerada como elemento de prevenção ao bullying, visto
que

a

competência

permite

que

o(a)

discente

desenvolva

habilidades

socioemocionais como a autonomia, a capacidade de ser firme em seus projetos;
empatia; capacidade de ser civilizado; comunicação; responsabilidade; consciência
sobre suas ações; respeito aos padrões éticos e sociais; abertura a novas
experiências intelectuais e interesses e energia em direção ao mundo externo e
pessoas e coisas. Essas habilidades fazem com que o(a) discente saiba argumentar
e defender suas ideias e pontos de vista, além de desenvolver um posicionamento
ético em relação ao cuidado de si e dos outros, o que pode contribuir para a
prevenção ao bullying, visto que, há a valorização de uma educação que envolva a
ética e os valores morais, características essenciais para que não haja espaço para
a ocorrência do fenômeno do bullying, pois, de acordo com a concepção abaixo:
A exclusão dos mais frágeis, mais pobres, daqueles que tiveram menos
oportunidades na vida é uma agressão à dignidade humana, e quando em
alguns ambientes educacionais não se opta por educar com ética que preze
os valores morais, parece haver mais “brechas” para a prática do bullying
escolar (FARIAS; SOUZA, 2016, p. 83).

A seguir o quadro 9 apresenta a análise da oitava competência geral da
BNCC, destacando seus componentes cognitivos conforme a sistematização das
competências cognitivas presentes na figura 1 da página 19 deste trabalho e, de
acordo com os modelos CASEL e Big Five, encontrando os elementos
socioemocionais e de possível prevenção ao bullying que se encontram em
harmonia na respectiva competência, segundo o entendimento da autora da
pesquisa em questão.
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Quadro 9 – Análise da Competência Geral Número 8
BNCC
Competência
8
Conhecer-se,
apreciar-se e
cuidar de sua
saúde física e
emocional,
compreenden
do-se
na
diversidade
humana
e
reconhecendo
suas emoções
e
as
dos
outros,
com
autocrítica e
capacidade
para lidar com
elas.

Componentes
cognitivos

Componentes
socioemocion
ais

Pensamento
criativo:
estabelecer
relações;
estabelecer
metas.

Possui
aspecto
socioemocion
al em todos
seus
elementos.

Componentes socioemocionais
Modelo de
Modelo de
Análise Big
Análise
CASEL
Five
Autoconsciên
Estabilidade
cia;
emocional.
Autogestão.

Elemento de
prevenção ao
bullying
A
competência
pode
ser
considerada
como
elemento de
prevenção ao
bullying, visto
que
desenvolve
características
socioemocion
ais como:
controle
emocional;
autoconhecim
ento;
senso
de confiança;
autocontrole;
autonomia; e
previsibilidade
e consistência
de
reações
emocionais.

Fonte: Autora (2020).

Na análise da oitava competência geral da BNCC para Educação Básica
verificou-se que a mesma apresenta os componentes cognitivos relacionados ao
pensamento criativo, que além de envolver o processo de gerar informações
desenvolve habilidades cognitivas como estabelecer relações e metas, bem como os
aspectos socioemocionais, dado que possui habilidades que fazem parte de ambos
os modelos de competências emocionais utilizados na análise.
De acordo com o modelo CASEL a competência geral número oito (8)
desenvolve aqueles aspectos socioemocionais relacionados a autoconsciência e a
autogestão. Juntamente, conforme o modelo Big Five a competência apresentou um
de seus fatores, denominado estabilidade emocional, uma vez que a competência
desenvolve habilidades de controle emocional e de saber lidar corretamente com
suas próprias emoções e as dos outros.
E como resultado principal da análise foi possível constatar que a
competência pode ser considerada como elemento de prevenção ao bullying, dado
que esta competência apresenta foco no aspecto socioemocional, promovendo no
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discente as habilidades de autoconsciência, da autogestão e da estabilidade
emocional, habilidades socioemocionais que podem ser consideradas uma forma de
prevenção ao bullying, visto que, possibilita aos profissionais da educação estarem:
[...] preparados para lidar com as suas emoções e educar as emoções dos
alunos, dando lugar, em suas aulas, para a expressão de afeto – com isso,
aprenderão a lidar com seus próprios conflitos e com os mais diversos tipos
de violência, especialmente o bullying (FANTE, 2012, p. 213).

A seguir, o quadro 10 apresenta a análise da nona competência geral da
BNCC, destacando seus componentes cognitivos conforme a sistematização das
competências cognitivas presentes na figura 1 da página 19 deste estudo e, de
acordo com os modelos CASEL e Big Five, encontrando os elementos
socioemocionais e de possível prevenção ao bullying que se encontram em
harmonia na respectiva competência, segundo o entendimento da autora da
pesquisa em questão.
Quadro 10 – Análise da Competência Geral Número 9
BNCC
Competência
9
Exercitar
a
empatia,
o
diálogo,
a
resolução de
conflitos e a
cooperação,
fazendo-se
respeitar
e
promovendo o
respeito
ao
outro e aos
direitos
humanos,
com
acolhimento e
valorização da
diversidade
de indivíduos
e de grupos
sociais, seus
saberes,
identidades,
culturas
e
potencialidade
s, sem

Componentes
cognitivos

Componentes
socioemocion
ais

Pensamento
criativo:
estabelecer
relações;
estabelecer
metas.

Possui
aspecto
socioemocion
al em todos
seus
elementos.

Componentes socioemocionais
Modelo de
Modelo de
Análise Big
Análise
CASEL
Five
Consciência
Abertura
a
social;
novas
experiências;
Habilidades
de
Extroversão;
relacionament
o;
Amabilidade.
Tomada
de
decisão
responsável.

Continua

Elemento de
prevenção ao
bullying
A competência
pode
ser
considerada
como elemento
de prevenção ao
bullying,
visto
que desenvolve
características
socioemocionais
como:
empatia;
capacidade
de
ser
civilizado;
comunicação;
saber relacionarse; consciência
sobre
suas
ações; respeito
aos
padrões
éticos e sociais;
cooperação;
abertura a novas
experiências
culturais;
interesses e
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BNCC
Competência
9

Componentes
cognitivos

Componentes
socioemocion
ais

Componentes socioemocionais
Modelo de
Modelo de
Análise Big
Análise
CASEL
Five

preconceitos
de qualquer
natureza.

Elemento de
prevenção ao
bullying
energia
em
direção
ao
mundo externo e
pessoas
e
coisas.

Fonte: Autora (2020)

Na análise da nona competência geral da BNCC para Educação Básica por
meio do quadro de análise foram encontrados nos resultados que a mesma
apresenta aspectos socioemocionais, visto que possui habilidades que fazem parte
de ambos os modelos de competências emocionais utilizados na análise. No modelo
CASEL a competência geral número nove correspondeu aos fatores da consciência
social, das habilidades de relacionamento e de tomada de decisão responsável. Já
em relação ao modelo de análise Big Five a competência apresentou três de seus
fatores. Esses fatores são a abertura a novas experiências, extroversão e
amabilidade. Em relação aos componentes cognitivos foi verificado que a
competência nove (9) desenvolve o pensamento criativo, mais especificamente suas
habilidades de estabelecer relações e estabelecer metas.
Tratando-se do resultado principal da análise, foi possível constatar que a
competência pode ser considerada como elemento de prevenção ao bullying, visto
que a competência apresenta foco no aspecto socioemocional, desenvolvendo
características socioemocionais como: empatia; capacidade de ser civilizado;
comunicação; saber relacionar-se; consciência sobre suas ações; respeito aos
padrões éticos e sociais; cooperação; abertura a novas experiências culturais;
interesses e energia em direção ao mundo externo e pessoas e coisas. A prática
docente envolvendo essas competências pode auxiliar as escolas a reaver:
Os valores morais que hoje em dia parecem esquecidos, obsoletos ou que
foram deturpados pela sociedade regida pelo capitalismo em que hora
vivemos. São estes princípios morais os grandes e fortes aliados que
poderão ajudar a transformar essa realidade de dor, que é o bullying
(FARIAS; SOUZA, 2016, p. 80).

Por fim, o quadro 11 apresenta a análise da décima competência geral da
BNCC, destacando seus componentes cognitivos conforme a sistematização das
competências cognitivas presentes na figura 1 da página 19 deste trabalho e, de
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acordo com os modelos CASEL e Big Five, encontrando os elementos
socioemocionais e de possível prevenção ao bullying que se encontram em
harmonia na respectiva competência, segundo o entendimento da autora da
pesquisa em questão.
Quadro 11 – Análise da Competência Geral Número 10
BNCC
Competência
10
Agir pessoal e
coletivamente
com
autonomia,
responsabilida
de,
flexibilidade,
resiliência e
determinação,
tomando
decisões com
base
em
princípios
éticos,
democráticos,
inclusivos,
sustentáveis e
solidários.

Componentes
cognitivos

Componentes
socioemocion
ais

Pensamento
criativo:
estabelecer
relações;
estabelecer
metas.

Possui
aspecto
socioemocion
al em todos
seus
elementos.

Componentes socioemocionais
Modelo de
Modelo de
Análise Big
Análise
CASEL
Five
Autogestão;
Consciensiosi
dade
Consciência
social;
Tomada
de
decisão
responsável.

Elemento de
prevenção ao
bullying
A
competência
pode
ser
considerada
como
elemento de
prevenção ao
bullying, visto
que
desenvolve
características
socioemocion
ais como:
autonomia;
empatia;
capacidade
de
ser
civilizado;
responsabilida
de;
consciência
sobre
suas
ações;
respeito aos
padrões
éticos
e
sociais; e a
tendência
a
ser
organizado,
esforçado
e
responsável.

Fonte: Autora (2020).

Na análise da décima competência geral da BNCC para Educação Básica por
meio do quadro de análise foram encontrados nos resultados que a mesma
apresenta os componentes cognitivos relacionados ao pensamento criativo, que
desenvolve as habilidades de estabelecer relações e metas. Com relação aos
componentes socioemocionais, a competência possui habilidades que fazem parte
de ambos os modelos de competências emocionais utilizados na análise. No modelo
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CASEL, a competência geral número dez (10) correspondeu aos fatores da
autogestão, consciência social, e tomada de decisão responsável. Com relação ao
modelo de análise Big Five, a competência apresentou o fator da consciensiosidade
entendido como a tendência a ser esforçado, responsável, eficiente e organizado.
E como resultado principal da análise foi possível constatar que a
competência pode ser considerada como elemento de prevenção ao bullying, dado
que a competência apresenta foco no aspecto socioemocional, uma vez que
desenvolve habilidades como: autonomia; empatia; capacidade de ser civilizado;
responsabilidade; consciência sobre suas ações; respeito aos padrões éticos e
sociais; e a tendência a ser organizado, esforçado e responsável. Essas habilidades
permitem que o(a) discente tenha capacidade de tomar decisões com base em
princípios como a ética, inclusão e solidariedade, além disso, esta competência
permite que os discentes saibam agir coletivamente com responsabilidade. Em vista
disso, os constituintes desta competência podem ser considerados uma forma de
prevenção ao bullying, uma vez que, considerasse a ideia de que:
Para começar a dar passos largos rumo a um basta na prática do bullying
escolar, é imprescindível começarmos voltar a educar nossas crianças e
jovens sob a luz da ética, formando cidadãos compromissados com o bem
comum; bem este que traz em si o respeito mútuo entre as pessoas, mesmo
nas diferenças, sejam estas físicas, étnicas, religiosas, econômicas ou
outras quaisquer (FARIAS; SOUZA, 2016, p. 83).

A análise realizada das dez Competências Gerais da BNCC permite à autora
estabelecer as considerações finais deste estudo, bem como apresentar as
aprendizagens e pontos de vista pessoais acerca do tema, no próximo capítulo.
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5 CONCLUSÃO
O estudo intitulado “o desenvolvimento de componentes socioemocionais
como forma de prevenção ao bullying na escola: uma análise das competências
gerais da BNCC” permitiu a realização de uma pesquisa que representa uma real
preocupação da autora, visto que, o fenômeno do bullying nas escolas continua a
ocorrer com frequência por todo o Brasil, e traz sérias consequências para os
envolvidos. A partir desta questão nasceu a indagação responsável pelo título e
tema deste trabalho: “de que forma o desenvolvimento das competências gerais da
BNCC, trariam medidas que serviriam como forma de prevenção a problemática
atual do bullying”? Com está questão em mente, houve a motivação para o inicio
deste trabalho de conclusão de curso, que busca além de elaborar uma pesquisa
acadêmica, conscientizar e trazer à tona o tema do bullying que em pleno século XXl
ainda persiste em nossa sociedade.
A partir dos fundamentos teóricos selecionados como base para este estudo,
foi

possível

compreender

que

os

elementos

socioemocionais,

ao

serem

desenvolvidos com os discentes, podem prevenir que o bullying ocorra, visto que, a
educação socioemocional forma crianças que sabem lidar com suas emoções e
frustrações, se expressar e resolver conflitos pacificamente, que conseguem criar e
manter boas relações com seus pares, que possuem empatia e conseguem
cooperar entre si, e principalmente que sabem aceitar e respeitar as diferenças de
seus colegas, fora e dentro da escola.
Com relação ao objetivo principal que guiou este estudo, que foi “verificar e
analisar se a Base Nacional Comum Curricular desenvolve competências
socioemocionais como forma de precaução a questão do bullying nas escolas”,
constatou-se que as competências socioemocionais estão inseridas nas dez
competências gerais da BNCC, juntamente com as competências cognitivas, e que
nenhuma é mais importante que a outra, porém se complementam para que haja
uma educação integral do aluno. Houve, portanto, a conclusão de que esse aluno
que receberá uma educação integral e consequentemente, o ensino das
competências socioemocionais, terá muito menos chances de sofrer o bullying, e de
principalmente ser autor do bullying. Em vista disso, foi possível comprovar a
afirmação de que a BNCC desenvolve componentes socioemocionais, que
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estimulam no aluno habilidades que o tornam consciente de que os tipos de
violência advindos do bullying, não são corretos e que devem ser evitados.
Os objetivos específicos foram alcançados com sucesso durante o processo
de desenvolvimento deste trabalho, dado que foi possível aprofundar conhecimentos
sobre a BNCC explicitando cada uma das dez competências gerais. Outro objetivo
alcançado foi o de compreender o conceito de competências e o que são
competências socioemocionais, além de discutir sua importância para a educação
do século XXl. A partir dos teóricos desta pesquisa, o objetivo de conhecer o que é o
bullying, o bullying na escola, seus tipos e consequências foi cumprido, concebendo
maior esclarecimento sobre o bullying e suas especificidades para a autora. Enfim, a
partir do último objetivo específico, porém não menos importante, “analisar os
aspectos socioemocionais presentes nas dez competências gerais da BNCC, tendo
como matriz, teóricos e evidências científicas contemporâneas, possibilitou verificar
elementos que contribuem para a prevenção e combate ao bullying na escola”, pois
há elementos de prevenção ao bullying nas dez competências gerais da BNCC,
através dos componentes socioemocionais que as mesmas apresentam, e a
observação da autora, de que estes aspectos estão presentes em todas as dez
competências gerais, porém, em umas o elemento socioemocional é mais evidente,
e em outras o aspecto cognitivo é o mais exposto.
Um dos fatos constatados que foi perceptível durante a análise é o de que as
competências gerais números oito, nove e dez parecem estar mais próximas do
aspecto socioemocional, e que no ponto de vista da autora parecem ser
competências promissoras como elementos de prevenção ao bullying. Já as
competências sete, seis, cinco e quatro, durante a análise fizeram a autora ter a
impressão de que são equilibradas, dividindo seu foco entre o fator socioemocional e
o cognitivo. Com relação as competências um, dois e três, essas são as
competências mais próximas do aspecto cognitivo, na opinião da autora.
Dessa forma, tendo em vista os objetivos alcançados, a base teórica e os
resultados que esta pesquisa proporcionou, é lícito afirmar que a seguinte hipótese:
“[...] compreende, provisoriamente, que cada uma das dez competências gerais da
Base

integra

aspectos

cognitivos

e

também

socioemocionais

e

que

o

desenvolvimento dessas competências na escola propicia ao estudante o
desenvolvimento da empatia, da autoconfiança, da comunicação, da resolução de
conflitos e, consequentemente, influenciando positivamente na prevenção e combate
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ao bullying na escola” foi comprovada, deixando o campo especulativo/dedutivo de
uma hipótese para o campo da realidade/veracidade de um fato fundamentado.
Portanto a Base Nacional Comum Curricular possui o potencial e os
componentes necessários para desempenhar um papel de prevenção ao bullying,
porém, é importante ressaltar que a BNCC sozinha não irá erradicar de vez o
fenômeno bullying das escolas do Brasil, e sim ajudar na sua prevenção. O ideal
seria que mais estudos e pesquisas sobre o bullying fossem realizados e que mais
formas de o prevenir, e de auxiliar aqueles que já sofrem com o bullying, sejam
descobertas e divulgadas. Tendo em mente este fato, sugiro as seguintes propostas
para trabalhos futuros: Os Projetos Político-Pedagógicos das escolas apresentam
medidas contra o bullying? Que estratégias podem ser utilizadas em sala de aula
para a conscientização sobre o bullying e suas consequências? Há políticas públicas
sobre o bullying no Brasil? O tema bullying na formação superior, a futura geração
de profissionais da educação está preparada para lidar com a violência do bullying
nas escolas? Como educar para a paz se atos de violência como a prática do
bullying estão cada vez mais normalizados em nossa sociedade? Essas são
questões que disponibilizo aos leitores desse estudo, com a esperança de que o
desejo de ver as crianças e adolescentes passarem sua vida escolar sem vivenciar a
violência do bullying seja repassado a vocês.
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APÊNDICE A: Instrumento de Coleta de Dados

Instrumento de Coleta de Dados
Quadro de coleta de dados
Título da obra:
Tipo de obra:
Ano de publicação:
Versão do documento:
Nível de ensino:
Instituição vinculada:
Dados para Análise
Competência geral número:
Descrição da Competência:

A competência apresenta aspectos socioemocionais? ( ) SIM
Elemento de prevenção ao bullying: ( ) SIM

( ) NÃO

( ) NÃO

Modelo de Análise adotado:
1

1

Obs.: O instrumento de coleta de dados é resultante da adaptação de materiais estudados na disciplina de
TCC I da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), unidade de Cruz Alta.

