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RESUMO

O presente estudo teve como objetivo principal discutir a contribuição das políticas

públicas do Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cucas) para o

desenvolvimento  das  competências  socioemocionais  dos  jovens  usuários.

Especificamente,  apresentar  a  história  da  aprendizagem  socioemocional  e

influências  na  educação;  identificar  os  principais  construtos  de  avaliação  das

competências  e  apresentar  a  política  pública  do  CUCA voltada  aos  jovens.  Foi

utilizada  uma  revisão  da  literatura  fundamentada  nos  seguintes  autores:  Daniel

Goleman,  Angela  Duckworth,  Gardner,  para  apresentar  evidências cientificas  dos

impactos  do  desenvolvimento  das  competências  socioemocionais.  Ainda  foi

apresentada a capacidade de desenvolvimento de competências socioemocionais

por meio de atividades extraclasse, fundamentado nos seguintes autores: Reed W.

Larson, Douglas Kleiber, Duckworth e Mahoney. A pesquisa se caracterizou como

qualitativa, do tipo bibliográfica, um estudo de Caso. Concluiu-se que ao discutir o

caso da política pública existente no município de Fortaleza, Rede CUCA, ela é um,

espaço propício para o desenvolvimento das competências socioemocionais, porém

não se pode garantir que estas tenham sido de fato desenvolvidas já que o estudo

de  caso  não  contemplou  pesquisa  de  campo,  apenas  dados  de  uma  pesquisa

realizada pela Prefeitura Municipal de Fortaleza em 2017.

Palavras-Chave: Políticas Públicas. CUCA. Competência Socioemocional. Atividade

Extraclasse.



ABSTRACT

The present study had as main objective to discuss the contribution of the public

policies  of  the Urban Centers  of  Culture,  Art,  Science and Sport  (Cucas)  for  the

development of the socioemotional competences of the young users. Specifically, to

present the history of socio-emotional learning and influences on education; identify

the  main  competence  assessment  constructs  and  present  CUCA's  public  policy

aimed at young people. A literature review based on the following authors was used:

Daniel Goleman, Angela Duckworth, Gardner, to present scientific evidence of the

impacts of the development of socioemotional competences. The ability to develop

socioemotional skills through extra-class activities was also presented, based on the

following authors: Reed W. Larson, Douglas Kleiber, Duckworth and Mahoney. The

research was characterized as a qualitative, bibliographic type, a case study. It was

concluded  that  when  discussing  the  case  of  public  policy  existing  in  the  city  of

Fortaleza,  Rede  CUCA,  it  is  a  favorable  space  for  the  development  of  socio-

emotional  competences, however it  cannot be guaranteed that these have in fact

been developed since the study of if it did not include field research, only data from a

survey carried out by the Municipality of Fortaleza in 2017.

Keywords: Public  Policies.  CUCA.  Socio-emotional  competence.  Extra  Class

Activity.
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1 INTRODUÇÃO

Segundo Goleman (1996), forças do mercado estão remodelando nossa

vida profissional e começando a valorizar a inteligência emocional para um melhor

desempenho no trabalho. De acordo com a chefe da Comissão Econômica para a

América Latina e Caribe, 65% de todas as crianças do planeta que entram hoje na

escola primária terão empregos que ainda não existem
 
e um dos aspectos definitivos

para se adaptar a esse novo contexto são as habilidades não-cognitivas.  Essas

habilidades  também  intituladas  “soft  skills”,  o  contrário  de  “hard  skills”  que  são

habilidades técnicas, segundo relatório “Futuro do Trabalho” do Fórum Econômico

Mundial são tendências para mercado de trabalho futuro, a exemplo do pensamento

crítico e análise, resolução de problemas, aprendizagem ativa, resiliência, tolerância

ao estresse e flexibilidade. (NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL)

Heckman (2006) afirma que ambas habilidades cognitivas e não-

cognitivas determinam o sucesso social e econômico do indivíduo, sendo assim o

modelo educacional focado apenas no desenvolvimento cognitivo, letramento e

numeramento, não atende as demandas do século XXI. Já Cunha et al. (2006)

afirma que,  é  muito  mais  difícil  compensar  os  efeitos de ambientes adversos (a

exemplo de um ambiente familiar instável e baixa qualidade da educação básica) por

meio das habilidades cognitivas, principalmente em idades da pré-adolescência em

diante.  Por outro lado, as competências socioemocionais demonstraram maior

impacto em compensar esses ambientes e uma maleabilidade.

No  Brasil,  o  texto  introdutório  da  Base  Nacional  Comum  Curricular

(BNCC), documento  que discute quais competências e habilidades precisam ser

desenvolvidas pelos alunos da educação básica por série e segmento de estudo,

afirma:

Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos

(conceitos e procedimentos),  habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais),

atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno

exercício da cidadania e do mundo do trabalho.

Tornar o desenvolvimento de competências socioemocionais na educação

básica obrigatório é muito relevante, porém esse assunto já é discutido no contexto

internacional desde os anos 90. O Relatório Delors já trazia direcionamentos de uma
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nova abordagem da educação, os  quatro pilares para educação do Século XXI,

pensados para preparar os jovens para os desafios do novo milênio, sendo eles:

aprender  a conhecer,  aprender a fazer,  aprender a viver  junto  e aprender a ser.

Jacques Delors, pesquisador que desenvolveu os quatro pilares, ainda afirmou:

Numa altura em que os sistemas educativos formais tendem a privilegiar o
acesso ao conhecimento, em detrimento de outras formas de
aprendizagem, importa  conceber  a  educação  como  um  todo.  Esta
perspectiva deve, no futuro, inspirar e orientar as reformas educativas, tanto
em nível da elaboração de programas como da definição de novas políticas
pedagógicas. (DELORS et al., 1998, p. 102) 

Competências necessárias para mobilizar habilidades são desenvolvidas

de diversas formas como, por exemplo, por meio de projetos, formação com alunos

e atividades artísticas. E diversos estudos têm relacionado desenvolvimento dessas

competências com arte, desporto, dança, clubes e cursos extraclasse.

Duckworth (2016), defende a importância de que as crianças tenham

atividades em rotinas que sejam divertidas e desenvolvam seu interesse em

permanecer, como atividades extracurriculares, mas que sejam difíceis e que exijam

habilidades como disciplina, perseverança e resiliência como uma forma de

desenvolver as competências nesses jovens.

Segundo Almeida  (2010),  “atividades extracurriculares são relevantes

para  o  desenvolvimento  de  competências  socioemocionais  e  capazes  de

complementar e enriquecer a experiência na escola”.  Segundo os  resultados do

PISA 2018, cerca de 70% das escolas federais possuem acesso a banda de música,

teatro  e  atividades  artísticas.  Nas  instituições  estaduais  de  ensino  básico,  29%

possuem acesso a bandas de música, orquestra ou coral, 64% peças de teatro ou

musical e 50% clubes de atividades de arte. Já instituições municipais 13% possuem

acesso a bandas de música, orquestra ou coral, 23% peças de teatro ou musical e

19% clubes de atividades de arte. 

Para  os  jovens  em  situação  de  vulnerabilidade  social  esses  espaços

gratuitos,  como  escolas  ou  organizações  do  terceiro  setor,  podem  ser  a única

oportunidade de utilizar o tempo extraclasse com atividades como esporte, arte e

cultura. Como os governos podem investir em mais políticas focadas nas atividades

extraclasse e no desenvolvimento de competências socioemocionais?

Pensando nesse contexto de acesso, o município de Fortaleza formulou

uma política pública para criar um espaço de apoio aos jovens com o intuito de
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desenvolver as competências principalmente nos jovens em situações de

vulnerabilidade social. A Rede Cuca é, portanto, uma rede que se destaca para tal

finalidade.  Ela  é uma rede de proteção social  e  oportunidades formada por  três

Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cucas), mantidos pela

Prefeitura de Fortaleza.

Essa Rede criou oportunidade de acesso a espaços para execução de

atividades diversas por jovens do município de Fortaleza, principalmente os de baixa

renda e em situação de vulnerabilidade social.

Este estudo tem como objetivo geral discutir a contribuição das políticas

públicas do CUCA para o desenvolvimento das competências socioemocionais dos

jovens usuários. Os objetivos específicos desse trabalho são três. O primeiro

apresentar a história da aprendizagem socioemocional e influências na educação. O

segundo identificar os principais construtos de avaliação das competências. Terceiro

objetivo foi apresentar a política pública do CUCA voltada aos jovens.

O  trabalho  é  configurado  por  seis  capítulos,  sendo  o  primeiro  a

introdução. O segundo trata do histórico da aprendizagem socioemocional, alguns

marcos importantes para essa área, a presença na Base Nacional Comum Curricular

e os construtos1 mais utilizados para avaliar os níveis socioemocionais do indivíduo.

Já no capítulo três apresentará a metodologia utilizada. No capítulo quatro  serão

expostas pesquisas científicas que suportam a relevância e impactos do

desenvolvimento socioemocional para sucesso na vida adulta e como é a

possibilidade do desenvolvimento por meio de atividades extracurriculares. No

capítulo cinco será descrito um estudo de caso, o perfil do município de Fortaleza, as

políticas públicas para jovens e uma avaliação dos resultados da Rede CUCA no

desenvolvimento socioemocional dos jovens beneficiários. Por último, o capítulo de

conclusão  que  será  descrito  uma  retrospectiva  do  trabalho  e  avaliação  se  os

objetivos foram alcançados.

1 Definição de construto segundo dicionário Michaelis: Conceito ou construção teórica, puramente
mental, elaborada ou sintetizada com base em dados simples, a partir de fenômenos observáveis,
que auxilia os pesquisadores a analisar e entender algum aspecto de um estudo ou ciência.
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2 APRENDIZAGEM SOCIOEMOCIONAL, EDUCAÇÃO E DOMÍNIOS

Este  capítulo  tem  com  foco  revisar  a  história  da  aprendizagem

socioemocional e influências na educação, é composto por três seções. A seção 2.1

aborda a história da aprendizagem socioemocional. E como as transformações na

sociedade do século XXI demandaram mudanças nas competências que precisam

ser desenvolvidas nos jovens.

A seção 2.2 trata da Base Nacional Comum Curricular e como as

competências socioemocionais estão presentes nesse documento. A última seção do

capítulo,  2.3, apresenta os construtos de avaliação de competências

socioemocionais mais conhecidos e domínios que os compõem.

2.1. História da aprendizagem socioemocional

Segundo Goleman (1996)  até  os  anos 90 a única medida aceita  para

predizer o sucesso ou fracasso dos indivíduos era o QI, uma medida numérica que

mensura as habilidades cognitivas, definindo se a pessoa é ou não inteligente de

forma definitiva e inflexível,  sem espaço para melhora ou desenvolvimento. Essa

métrica teve seus primórdios no período da Primeira Guerra Mundial em um

formulário criado por Lewis Terman.

Porém uma nova forma de pensar e definir inteligência surgiu nas últimas

décadas, segundo Goleman (1996) como as múltiplas inteligências abordadas por

Gardner  em seu  livro  “Frames of  Mind”  de  1983.  O livro  foi  um manifesto  para

contestar a visão do QI, em que Gardner afirma que não existe um tipo de

inteligência   única que define o sucesso, e sim que existem múltiplas facetas da

inteligência. O autor inclui nessa lista inteligências, que são independentes entre si e

ligadas  às diversas  partes  do  cérebro,  visual-espacial,  musical, corporal,

interpessoal, lógico-matemática, linguística, intrapessoal naturalista.

As pessoas nascem com predisposição maior para uma outra inteligência,

porém a disciplina e o aperfeiçoamento são fatores importantes para o

desenvolvimento  destas,  como  afirma  o  autor,  “acreditamos  que  os  indivíduos

podem diferir  nos perfis  particulares de inteligência com os quais nascem e que

certamente eles diferem nos perfis com os quais acabam” (GARDNER, 1995, p.15).
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Essa  teoria  foi um  passo importante para o que hoje é designado Inteligência

emocional. 

No ano de 1995 o livro “Inteligência Emocional” foi publicado e o jornalista

e psicólogo Daniel Goleman, que segundo sua própria definição, “[...] redefine o que

é ser inteligente” e hoje ele é conhecido como “Pai da Inteligência Emocional”. Em

seu livro o autor aborda as teorias psicológicas sobre inteligência e suas limitações,

apresenta o conceito sintetizado de inteligência emocional em cinco componentes

ou áreas de expressão sendo esses, autoconsciência emocional, competências

intrapessoais de gestão emocional, automotivação, reconhecimento da emoção de

outros e gestão de relacionamentos sociais. Segundo Goleman (1996), o “sucesso”

profissional das pessoas, depende apenas de 20% do nível de inteligência lógico-

matemática (QI), o restante é devido a outros tipos de fatores, entre esses a

inteligência emocional.

É um fato amplamente aceito que a sociedade passou por mudanças

significativas neste último milénio, o fim do século XX e meados do século XXI são

marcados por um processo de mudanças na sociedade, na vida das pessoas, nas

relações de trabalho, na associação com a tecnologia, na primeira infância. É dentro

desses contextos de rápidas mudanças, rápido acesso às informações do mundo, a

efetividade do atual  modelo de escola vem sendo questionado.  Segundo Mozart

Neves Ramos que foi integrante do Conselho Nacional de Educação, a efetividade

de preparar os jovens para vida dessa estrutura de desencontro entre gerações está

em discussão.

Historicamente,  o  modelo  de  escola  ocidental  se  estruturou  no

"pensamento lógico, no desenvolvimento único das habilidades cognitivas e

transmissão de conteúdos já consagrados. “Esse modelo pautado na segunda Abed

(2016, p. 10 apud Morin 2000), “a separabilidade; a neutralidade dos conhecimentos

científicos; o universo  ordenado e  imutável;  a  supremacia  da razão”.  Para  Abed

(2016,  p.10  apud KINCHELOE, 1997) a escola foi  baseada  “em  nome  da

neutralidade,  uma  visão  particular  do  propósito  educacional, que afirma que as

escolas existem para transmitir cultura sem comentários”.

Esse debate sobre o rompimento com o modelo tradicional de educação

tem ganhado força em afirmativas como a que “transformar o espaço escolar não é

uma opção: é uma consequência inevitável do ‘efeito dominó’ em que estamos
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inseridos” (ABED, 2016, p.7), esse ‘efeito dominó’ é o contexto que a sociedade está

inserida, de rápidas e incontáveis mudanças sociais e tecnológicas do século XXI.

Não há como preparar as crianças e jovens para enfrentar os desafios do
século XXI sem investir no desenvolvimento de habilidades para selecionar
e processar informações,  tomar  decisões,  trabalhar  em equipe,  resolver
problemas, lidar com as emoções” (ABED, 1996, p. 6).

Tal discussão sobre o desenvolvimento de competências socioemocionais

como  parte  integrante  do  currículo  da  educação  básica ganhou visibilidade nas

últimas duas  décadas  com  autores  como  Goleman  e  Gardner,  mas  ganharam

proporções mundiais quando organizações como a ONU e UNESCO passaram a

lançar relatórios salientando  a  importância  dessas  competências  para  o

desenvolvimento  de  uma educação  integral.  Um desses  relatórios  é  o  Relatório

Delors publicado no ano de 1996.

Este relatório, por exemplo, nasceu guiado pela necessidade da UNESCO

de descrever as orientações para educação do próximo milênio, segundo o prefácio

do relatório:

Tudo  nos  leva,  pois,  a  dar  novo  valor  à  dimensão  ética  e  cultural  da
educação e, deste modo, a dar efetivamente a cada um, os meios de
compreender o outro, na sua especificidade, e de compreender o mundo na
sua marcha caótica para uma certa unidade. Mas antes, é preciso começar
por se conhecer a si próprio, numa espécie de viagem interior guiada pelo
conhecimento, pela meditação e pelo exercício da autocrítica. Esta
mensagem deve orientar qualquer reflexão sobre educação, em conexão
com o desenvolvimento e o aprofundamento da cooperação internacional,
no âmbito da qual se alcançarão as soluções aqui propostas. (DELORS et
al., 1998, p.16)

O relatório definiu os quatro pilares para educação do Século XXI que

são: 1) aprender a conhecer, 2) aprender a fazer, 3) aprender a viver juntos e 4)

aprender  a ser. Esses pilares foram fundamentais para abrir espaço para

pesquisas e debates sobre a importância do desenvolvimento de outras habilidades,

para além das cognitivas, visando alcançar  a educação integral. Conforme o

relatório:

Em todo  o  mundo,  a  educação,  sob  as  suas  diversas  formas,  tem  por
missão criar, entre as pessoas, vínculos sociais que tenham a sua origem
em referências comuns.  Os meios  utilizados abrangem as  culturas  e  as
circunstâncias mais diversas; em todos os casos, a educação tem como
objetivo  essencial  o  desenvolvimento  do  ser humano na sua dimensão
social. (DELORS et. al., 1998, p.51)
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Segundo o relatório os pilares de “aprender a conhecer” e “aprender a

fazer” são desenvolvidos no modelo educacional, mas os outros dois são deixados

para circunstâncias aleatórias. Esses, “aprender a viver junto” e “aprender a ser”,

são  especialmente importantes quando o assunto é educação  socioemocional.

Segue abaixo definição dessas aprendizagens, segundo o relatório:

Aprender  a  viver  juntos  desenvolvendo  a  compreensão  do  outro  e  a
percepção das interdependências — realizar projetos comuns e preparar-se
para  gerir  conflitos  —  no  respeito  pelos  valores  do  pluralismo,  da
compreensão mútua e da paz. (...) Aprender a ser, para melhor desenvolver
a sua personalidade e estar à altura de agir com cada vez maior capacidade
de autonomia, de discernimento e de responsabilidade pessoal. Para isso,
não  negligenciar  na  educação  nenhuma  das  potencialidades  de  cada
indivíduo: memória, raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, aptidão
para comunicar-se. (DELORS et. al., 1998, p.102)

A UNESCO em 2015 também traz a importância do socioemocional em

seu relatório “Educação para a Cidadania Global”, preparando alunos para os

desafios do século XXI. O relatório que trata desse desenvolvimento de Cidadania

Global  aborda o  desafio  e  necessidade  de  como a educação pode desenvolver

habilidades, competências, valores e atitudes para um mundo mais justo, equitativo

e  sustentável, sendo  assim,  admitindo  o  papel  da  educação  para um

desenvolvimento integral do indivíduo além dos conhecimentos cognitivos.

Segundo  a  UNESCO  (2015),  a  educação  para  a  cidadania  global  é

baseada em três dimensões conceituais ou áreas de aprendizagem, a saber: área

cognitiva, em  que  são  trabalhados  conhecimentos  e  habilidades  de  reflexão

necessárias  para entender melhor o mundo e suas complexidades; área

socioemocional, que desenvolve  valores,  atitudes  e  habilidades  sociais que

permitam aos alunos viver com os outros de forma respeitosa e pacífica e área

comportamental,  que  trabalha  comportamento,  desempenho,  aplicação  prática  e

engajamento do aluno.

E  os  principais  resultados  do  desenvolvimento  da  dimensão

socioemocional, segundo UNESCO (2015, p. 19) são que, os alunos experimentam

um “sentimento de pertencer a uma humanidade comum e compartilham valores e

responsabilidades”, com base nos Direitos Humanos, desenvolvem atitudes de

empatia, solidariedade e respeito às diferenças e à diversidade.

Já  a  Organização  para  Cooperação  do  Desenvolvimento  Econômico

(OCDE) lançou, também em 2015, o documento Competências para o progresso

social – o poder das competências socioemocionais - esse relatório é um apanhado
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de três anos de pesquisa realizada sobre a temática. O relatório afirma que essas

competências “elevam a chance de se formar em universidades, ter vida saudável e

se afastar de comportamentos agressivos” (OCDE, 2015, p. 3) e que quando essas

são desenvolvidas os jovens teriam “maior possibilidade de ter uma vida “próspera,

saudável e feliz” (OCDE, 2015, p.18).

Diversos estudos foram desenvolvidos após esse período tendo como

centro a aprendizagem socioemocional. Porém para alguns autores esses

organismos multilaterais utilizam o discurso do bem estar social como uma forma de

atender simplesmente  as  necessidades  do  mercado  de  trabalho.  (RODRIGUES,

2015). Ainda de acordo com Rodrigues (2015, p. 3) a “soberania das nações e de

seus sistemas de educação têm se enfraquecido em função da atuação  de

organizações internacionais e construção de uma educação em nome de se atender

às demandas econômicas e do mercado de trabalho”. Ainda afirma Lima (2018,

p.18) que “ao estampar o envolvimento de uma organização para o desenvolvimento

econômico, fica evidente a preocupação na formação dos indivíduos adequados às

novas demandas do mundo do trabalho, no processo de reprodução da sociedade

capitalista”

Essas visões são contrárias à construção de um currículo socioemocional

por entender que essa é uma resposta às demandas capitalistas, e não devem ser

desconsideradas por tratar da reflexão dos motivos da existência de uma campanha

global para essas competências. Porém essas críticas não invalidam os resultados

das pesquisas científicas sobre os retornos positivos para sociedade geral, para o

indivíduo e como meio de compensar os efeitos de ambientes adversos. Tratando do

campo  de  políticas    públicas o investimento no desenvolvimento dessas

competências na infância gera retornos sociais, segundo (CARVALHO, 2017, p.177

apud HECKMAN, 2006) “aumentam indefectivelmente a renda nacional, a redução

dos níveis  de  pobreza  e  a  menor necessidade de programas sociais

compensatórios”. Ainda segundo Cunha (2006, p. 719) “políticas sociais deveriam

ser mais ativas para alterar traços não cognitivos, especialmente para crianças de

ambientes desfavorecidos que recebem pouco incentivo e disciplina”.

2.2  Base  Nacional  Comum  Curricular  (BNCC):  o  desenvolvimento

socioemocional
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A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo

que foi  elaborado  pelo  Ministério  da  Educação  do  Brasil,  que  tem como  intuito

nortear quais os  elementos  essenciais  de  aprendizagem  que  todos  os  alunos

precisam desenvolver durante a trajetória acadêmica. De acordo com o que foi

definido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9.394/1996,

o documento deve  ser  utilizado  como  um  meio  de  orientar  a  construção  dos

currículos tanto das escolas públicas como privadas da educação básica de todo

país. (BRASIL, 2017)

A BNCC apesar de ter sido redigida recentemente tem suas bases na

Constituição Federal  de 1988,  cujo artigo 210 trata da criação de uma grade de

conteúdos fixos que devem ser estudados/aprendidos no Ensino Fundamental: “Art.

210. 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, p. 124).

Porém essa não foi a primeira experiência do ensino básico brasileiro com

diretrizes e normas curriculares estabelecidas pelo governo. Os Parâmetros

Curriculares Nacionais (PCNs) para os Ensinos Fundamental e Médio, formulados

entre  1997  e  2000,  tinham a  mesma finalidade  de  orientar  as escolas sobre o

currículo, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),

promulgada apenas um ano antes da formulação dos PCNs. Apesar da BNCC ter

sido elaborada à luz do que está presente nos PCNs, essa é mais específica, tendo

mais clareza nos objetivos de aprendizagem para os discentes para cada ano de

estudo. Deve ser aplicada para todo país, para rede pública e privada, dessa forma

todos os alunos precisam desenvolver as mesmas competências e habilidades.

A BNCC apresenta 10 competências gerais que devem ser

desenvolvidas, nas áreas cognitivas, emocionais e sociais, No Quadro 1 estão

especificadas as competências  gerais presentes na Base  Nacional  Comum

Curricular.

Quadro 1 – Competências Gerais da Base Nacional Comum Curricular
Númer

o

Competência Descrição

1 Conhecimento Valorizar  e  utilizar  os  conhecimentos

historicamente  construídos sobre o mundo
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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 Pensamento

Científico, Crítico

e Criativo

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 Repertório

Cultural

Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas

culturais,  das  locais  às  mundiais,  e  também

participar  de práticas diversificadas da produção

artístico-cultural.
4 Comunicação 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, experiências, ideias e

sentimentos em diferentes contextos e produzir

sentidos que levem ao entendimento mútuo.
5 Cultura Digital 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.
6 Trabalho e Projeto

de Vida

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
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escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao

seu  projeto  de  vida,  com  liberdade,  autonomia,

consciência crítica e responsabilidade.
7 Argumentação 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 Autoconhecimento

e Autocuidado

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 Empatia e

Cooperação

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 Responsabilidade

e Cidadania

Agir  pessoal  e  coletivamente  com  autonomia,

responsabilidade, flexibilidade,  resiliência  e

determinação,  tomando  decisões  com base  em

princípios éticos, democráticos,  inclusivos,

sustentáveis e solidários.
Fonte: Elaboração própria desenvolvida a partir da definição das competências no documento da 
BNCC, instituída na RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017 Curricular.

Das dez competências gerais presentes na BNCC quatro delas valorizam

o desenvolvimento do socioemocional, que são a 3ª, 8ª, 9ª e 10, essas tratam de

domínios como  autoconhecimento, de empatia, responsabilidade social e abertura

ao novo. Essas competências gerais da BNCC estão alinhadas com os pilares da

educação socioemocional e os construtos e domínios mais utilizados para nortear e

avaliar o desenvolvimento dessas competências.
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2.3 Aprendizagem Socioemocional e domínios

As competências socioemocionais são um conjunto de habilidades

desenvolvidas a partir da Inteligência Emocional, tanto da relação consigo mesmo

quanto com os outros. Essas competências ganharam popularidade com o livro do

jornalista do New York Times Daniel  Goleman em 1995, “Inteligência Emocional”,

segundo Kern (2013). A inteligência emocional (Ou QE) é o potencial existente para

aprender e as competências demonstram o quanto desse potencial é dominado

para desenvolver completamente esta, é necessário, portanto, exercitar habilidades

distintas, que agregadas possibilitam execução de uma atividade.

Ou seja, a aprendizagem socioemocional é processo em que o estudante

desenvolve a capacidade de unir o aspecto cognitivo, as emoções e o

comportamento para a concretização de atividades. Esse processo é compreendido

pela Academic Social and Emotional Learning, que é organização sem fins lucrativos

que  lidera  no esforço  internacional  para  desenvolvimento  de  aprendizagem

socioemocional nas escolas, (CASEL, 2012; p. 4) como:

Os processos através do quais as crianças e os adultos adquirem e aplicam
efetivamente  o  conhecimento,  atitudes  e  competências  necessária  para
compreender, gerir emoções, estabelecer e atingir objetivos positivos, sentir
e mostrar empatia pelos outros, estabelecer e manter relações positivas e
tomar decisões responsáveis.

De acordo com Elias (2006) as competências socioemocionais constituem

uma  parte  da  educação  que  liga  o  conhecimento  acadêmico  a  um  conjunto

específico de competências cruciais para o sucesso na escola, na vida social, laboral

e no cotidiano.  Diversas são as competências socioemocionais mapeadas, como

amabilidade, autoconfiança, resiliência, trabalho em equipe, empatia, entre outras.

Em meio  a multiplicidade de competências é foco de os pesquisadores da área

mensurar quais dessas possuem de maior impacto para a vida acadêmica e pessoal

do indivíduo.  O Instituto  Ayrton Senna,  por  exemplo,  desenvolveu construto para

implementar e avaliar aprendizagem socioemocionais nas escolas:

Competências socioemocionais em cinco grandes domínios: autogestão,

engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo.

Esses domínios são entendidos como cinco macro competências e em

cada um deles localizam-se  diversas  competências  mais  específicas,  fortemente
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relacionadas  entre si.  Para o contexto brasileiro, destaca-se um total de 17

competências mais essenciais de  serem desenvolvidas nas escolas,  ao  lado  de

outras  competências  cognitivas  e também das chamadas competências híbridas,

como criatividade e pensamento crítico.

A  definição  desses  domínios  segundo  o  Instituto  Ayrton  Senna:

Autogestão: Pode  ser  definido  como  capacidade  de  ter  foco,  ser  responsável,

organização  e perseverança  com relação  aos  compromissos,  estudo  e  objetivos

estabelecidos,  tem relação  com  capacidade  de  autorregulação  capacidade

desenvolvida no córtex pré-frontal. Engajamento com os outros: é motivação e à

abertura para interações sociais. Amabilidade: É a capacidade de conhecer outros,

ser solidário e empático. Resiliência Social: É a capacidade de obter aprendizados

por meio de situações adversas e conseguir lidar com sentimentos como estresse,

ansiedade,  raiva e medo. Abertura ao novo: É a capacidade de ser flexível em

situações de incerteza e complexidade, ser aberto com relação a novas experiências

estéticas, culturais e intelectuais.

O Collaborative for Academic Social and Emotional Learning (CASEL), é

uma organização sem fins lucrativos que se dedica no desenvolvimento de estudos

sobre os impactos das competências e auxilia na difusão de programas com eficácia

comprovada. Para a CASEL, os principais domínios que devem ser desenvolvidos

no ambiente escolar são: autoconhecimento, auto regulação, tomada de decisões

responsáveis, relacionamento pessoal/habilidades de relacionamento e consciência

social. 

Estes,  podem  ser  definidos  da  seguinte  forma:  Auto-regulação:

capacidade de regular emoções e comportamentos, controlar impulsos e adiar

gratificação. Relacionamento Pessoal/Habilidades de Relacionamento:  capacidade

de desenvolver e manter relações sociais saudáveis com outros. Consciência

Social/Empatia: Capacidade de se colocar no lugar do outro e assim reconhecer

seus sentimentos  e emoções; tomada de decisões responsáveis: capacidade de

tomar decisões construtivas  em relação ao comportamento pessoal  por  meio de

padrões  éticos  e avaliando  as  consequências  das próprias atitudes.

Autoconhecimento: Capacidade de reconhecer, compreender as emoções pessoais,

objetivos, valores, bem como suas potencialidades e limitações.
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A OCDE (2015), por sua vez, definiu as competências socioemocionais

que considera necessárias  para  formar  os  jovens  com o objetivo  de  auxiliar  no

enfrentamento dos desafios do século XXI, segundo o próprio relatório:

As crianças precisam de um conjunto equilibrado de capacidades cognitivas
e socioemocionais para se adaptar ao mundo atual, cada vez mais exigente,
imprevisível e mutante. Aqueles capazes de responder com flexibilidade aos
desafios econômicos, sociais e tecnológicos do século 21 têm mais chances
de ter vidas prósperas, saudáveis e felizes. (OCDE, 2015, p.18)

Esses métodos possuem similaridades entre si e com o modelo teórico

mais conhecido  que  é  o  Cinco  Grandes  Fatores  de  Personalidades  (CGFP).  O

modelo agrupa  em  cinco  grandes  traços  de  personalidade:  Extroversão,

Conscienciosidade, Neuroticismo, Amabilidade e Abertura a Novas Experiências que

são definidos da seguinte forma: Auto regulação: capacidade de regular emoções e

comportamentos, controlar impulsos e adiar gratificação. Relacionamento

Pessoal/Habilidades de Relacionamento:  capacidade  de  desenvolver  e  manter

relações sociais saudáveis com outros.

Consciência  Pessoa/  Empatia:  Capacidade  de  se  colocar  no  lugar  do

outro  e assim  reconhecer  seus  sentimentos  e  emoções.  Tomada  de  decisões

responsáveis: capacidade  de  tomar  decisões  construtivas  em  relação  ao

comportamento pessoal por meio de padrões éticos e avaliando as consequências

das próprias atitudes. Autoconhecimento: Capacidade de reconhecer e compreender

as  emoções  pessoais, objetivos,  valores, bem  como suas  potencialidades  e

limitações.

Esses traços de personalidade se definem como “disposições duradouras

que podem ser inferidas de padrões de comportamento relativamente estáveis ao

longo do tempo e avaliadas similarmente por diferentes observadores” Silva (2011, p.

52 apud COSTA; MCCRAE, 1992). Os Grandes 5 são construtos obtidos por uma

“análise fatorial realizada sobre respostas de questionários com perguntas diversas

acerca de comportamentos representativos de todas as características relativamente

estáveis de personalidade do indivíduo” (ALMLUND et al., 2011:11 apud JOHN;

SRIVASTAVA, 1999)

O  Quadro  2  compara  os  domínios  dos  três  construtos  apresentados,

Ayrton Senna,  5  grande  e  método  CASEL,  como  uma  forma  de  enxergar  as

similaridades entre esses. Podemos perceber que “Autogestão”,

“Conscienciosidade” e “Auto Regulação” são competências similares que tratam de
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postergação  de  recompensa  e auto  regulação, tal como “Engajamento com os

outros”, “Extroversão” e “Relacionamento Pessoal” tratam de relacionamento social

saudável.

Quadro 2 – Comparação de domínio dos construtos
Domínio SENNA 5 GRANDE CASEL

Domínio 1 Autogestão:

capacidade de ter

foco, ser

responsável,

organização e a

perseverança com

relação aos

compromissos,

estudo e objetivos

estabelecidos, tem

relação com a

capacidade de

autorregulação,

capacidade

desenvolvida no

córtex pré-frontal

Conscienciosidade

: Capacidade de

ter

comportamentos

direcionados a

objetivos

específicos,

postergar

recompensas.

Organização e

responsabilidade

Auto regulação:

capacidade de regular

emoções e

comportamentos,

controlar impulsos, e

adiar gratificação.

Domínio 2 Engajamento com

os outros: É

motivação e à

abertura para

interações sociais.

Extroversão:

Capacidade de   se

relacionar com

outros com maior

facilidade,

eloquência,

socioabilidade.

Relacionamento

Pessoal/Habilidades de

Relacionamento

capacidade de

desenvolver e manter

relações sociais

saudáveis com outros
Domínio 3 Amabilidade: Que é

capacidade de

conhecer outros ser,

solidário e empático.

Amabilidade:

Capacidade de ser

cooperativo e

empático

Consciência Pessoa/

Empatia: Capacidade de

se colocar no lugar do

outro e assim

reconhecer seus

sentimentos e emoções;
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Domínio 4 Resiliência Social: É

a capacidade de

obter aprendizados

por meio de

situações adversas

e conseguir lidar

com sentimentos

como estresse,

ansiedade, raiva e

medo

Neuroticismo:

Pessoas com esse

traço são mais

nervosos, ansiosos

e possuem mais

dificuldades de

lidar com situações

adversas

Tomada de decisões

responsáveis:

capacidade de tomar

decisões construtivas em

relação ao

comportamento pessoal

por meio de padrões

éticos e avaliando as

consequências das

próprias atitudes
Domínio 5 Abertura ao novo: é

a capacidade de ser

flexível em situações

de incerteza e

complexidade, ser

aberto com relação

a novas

experiências

estéticas,

culturais e

intelectuais.

Abertura:

Capacidade de ser

aberto a novas

estéticas, traço

relacionado à

originalidade e

criatividade.

Autoconhecimento:

capacidade de

reconhecer e

compreender as

emoções pessoais,

objetivos, valores, bem

como suas

potencialidades e

limitações

Fonte: Elaboração própria, baseado em Informações de SANTOS et al. (2014), de SILVA et al. (2011) 
e o CASEL.
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3 METODOLOGIA

Esse tema é importante para o campo de políticas públicas dado que

diversas pesquisas  demonstram  como  as  competências  socioemocionais  podem

melhorar a qualidade de vida dos indivíduos, e que as atividades extraclasse são um

espaço importante para esse desenvolvimento.  O acesso a espaços como Rede

CUCA, são escassos no país, considerado pois u ma oportunidade para desenvolver

mais políticas públicas.

Esta é uma pesquisa pura, também chamada de básica ou fundamental,

que segundo Fontelles et al. (2009, p.6), “o investigador acumula conhecimentos e

informações que podem, eventualmente, levar a resultados acadêmicos ou aplicados

importantes”. Minayo (2002, p. 52  apud ZANELLA, 2009, p. 72), afirma que, esta

forma de investigar “permite articular conceitos e sistematizar a produção de uma

determinada área de conhecimento” visando, portanto, “criar novas questões num

processo de incorporação e superação daquilo que já se encontra produzido”. Essa

finalidade foi escolhida dado que este trabalho explora conhecimentos e informações

sobre o assunto, mas não resolve um problema prático e imediato.

É um estudo qualitativo que segundo Fontelles et al. (2009, p.6):

É  o  tipo  de  pesquisa  apropriada  para  quem  busca  o  entendimento  de
fenômenos complexos específicos, em profundidade, de natureza social e
cultural,  mediante  descrições, interpretações  e  comparações,  sem
considerar os seus aspectos numéricos em termos de regras matemáticas e
estatísticas.

Quanto ao objetivo, a pesquisa é de cunho exploratório que segundo Gil

(2008), esse tipo de pesquisa, aparentemente simples, explora a realidade buscando

maior conhecimento. Foi utilizada uma revisão da literatura entre pesquisas

científicas e livros.

Os  procedimentos  técnicos  utilizados  para  alcançar  os  objetivos  da

pesquisa foram, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e um estudo de caso.

Lima et al. (2007) destacam sobre pesquisa bibliográfica que, é sempre

realizada para fundamentar teoricamente o objeto de estudo, contribuindo com

elementos que subsidiam a análise futura dos dados obtidos. E tem como base a

análise de material já publicado, segundo Fontelles et al.  (2009). A pesquisa

documental assemelha-se à bibliográfica, porém na documental coleta de



28

informações é realizada em materiais que não receberam qualquer tipo de análise

crítica, conforme Fontelles et al. (2009, p.7).

Outro procedimento utilizado foi um estudo de caso da Rede CUCA de

Fortaleza, utilizando dados secundários da Avaliação de Impactos Sociais

Econômicos  da  referida  Rede.  Segundo  Ventura  (2007),  com este  procedimento

supõe que se pode adquirir conhecimento do fenômeno estudado a  partir da

exploração intensa de um único caso. No presente trabalho esse procedimento foi

utilizado para  compreender  se  os  resultados  obtidos  pela  política  pública  estão

alinhados com a literatura.
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4 ESTUDOS SOBRE COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS E ATIVIDADES 

EXTRACURRICULARES

O capítulo  quatro apresenta alguns estudos  científicos de relevância e

impactos das competências socioemocionais apresentadas no capítulo anterior. E

alguns estudos  que  exploram  a  capacidade  das  atividades  extracurriculares  de

desenvolver competências socioemocionais em jovens.

Seção 4.1 é composta por estudos gerais sobre o desenvolvimento de

competências socioemocionais. A seção 4.2. trata das evidências científicas da

relevância de desenvolver domínios específicos, foram escolhidos os domínios do

Grandes Cinco para detalhar. Por último, 4.3, apresenta pesquisas que demonstram

a relevância das atividades extracurriculares para competências socioemocionais

em jovens.

4.1 Estudos sobre competências socioemocionais

Diversos estudos recriaram condições de avaliação dos impactos das

competências socioemocionais utilizando diferentes instrumentos e avaliando

competências distintas para verificar a capacidade de aprendizado dessas e seus

impactos em avaliações cognitivas, geralmente as notas de português e matemática.

Nesta  seção  serão  apresentados  dados dos  estudos de  Ross  Weissberg, Mark

Greenberg, apresentados por Goleman (1996), do Perry Preschool Project de

Heckman e dados da avaliação do Instituto Ayrton Senna e OCDE.

Segundo Goleman (1996), Ross Weissberg dirigente do instituto CASEL,

conduziu uma metanálise de 668 estudos de avaliação de programas de

competências socioemocionais para crianças da educação básica e os resultados

são extremamente relevantes. Os dados mostram que esses programas impactam o

desenvolvimento acadêmico dos alunos, 50% das crianças demonstraram melhora

nas suas notas e mais de 38% melhoras em suas médias. Mas as escolas que

adotam esses  programas  não  se  beneficiam apenas  da  melhora  acadêmica,  as

ocorrências de  mau comportamento  caíram em média  28%,  suspensões  44% e

outras medidas disciplinares, 27%. Não obstante houve aumento na presença dos

alunos na escola.
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Ainda  segundo  Goleman  (1996),  Mark Greenberg, da Universidade

Estadual da Pensilvânia relata em seu estudo sobre o assunto que não apenas os

programas melhoram as notas dos alunos, mas que essa melhora pode ser atribuída

ao aperfeiçoamento da atenção e memória funcional, funções importantes do córtex

pré-frontal.  Essa  parte  do  cérebro  está  fortemente  ligada  com  funções como

atenção, controle de impulsos, empatia, pensamento crítico.

Outra  pesquisa  de grande  relevância  é  do economista  e  vencedor  do

prêmio Nobel  James Heckman,  o estudo longitudinal  que comparou dois  grupos

oriundos de famílias com baixa renda, no estado de Michigan. Um deles composto

por sujeitos que participaram, na década de 1960, do programa "Perry Preschool

Project", voltado ao desenvolvimento socioemocional de crianças de 3 a 5 anos. O

grupo de controle era formado por crianças com as mesmas características sócio

demográficas,  mas  que não participaram desse programa. Nas análises dos

resultados de programas anteriores as de Heckman, que focaram em testes para

perceber melhora de longo prazo das habilidades cognitivas, não foram encontrados

resultados  significativos  do programa.  Porém  resultados  indicaram  diferenças

significativas,  na  vida  adulta,  em habilidades antes não estudadas que foram

denominadas, como "não-cognitivas". Os sujeitos  participantes  do projeto "Perry"

apresentavam menores taxas de abandono escolar, desemprego, envolvimento em

crimes e gravidez na adolescência.

A conclusão foi que, mesmo sem ter afetado o desempenho medido em

testes de QI, o projeto Perry havia sido bem-sucedido ao ensinar seus alunos desde

os primeiros anos de escola a trabalhar melhor em grupo, ter maior controle de suas

emoções e mais persistência e organização para executar tarefas. (ABED, 2016)

Já no Brasil, mais recentemente o Instituto Ayrton Senna juntamente com

a OCDE desenvolveram um estudo com cerca de 24 mil alunos da rede estadual de

ensino do estado do Rio de Janeiro, utilizando ferramenta desenvolvida pelo

Instituto, o SENNA (Social and Emotional or Non-cognitive Nationwide Assessment).

Esse estudo teve como primeiro passo o desenvolvimento de uma ferramenta de

mensuração das competências  socioemocional  que pudesse atender  às  políticas

públicas, sendo economicamente viável para ser aplicado em larga escala e que

fosse cientificamente robusto, para aplicação com alunos da rede juntamente com

teste padronizado.
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Os  dados  foram  coletados  em  outubro  de  2013,  a  avaliação  dos  6

construtos (conscienciosidade, extroversão, estabilidade emocional, lócus de

controle, amabilidade, abertura a novas experiências) foi aplicada a estudantes do 5°

ano, do fundamental e 1° e 3° do ensino médio, juntamente com testes de português

e matemática  realizado  pelos  mesmos  estudantes.  Os  resultados obtidos  pelo

estudo corroboraram com a literatura internacional sobre o assunto dos impactos do

desenvolvimento dessas competências para melhora de notas em testes

padronizados.

4.2 Domínios e evidências

Cada  domínio  (Conscienciosidade,  abertura  ao  novo,  empatia,

neuroticismo, consciência  social)  foi relacionado positivamente com melhora em

diferentes aptidões e  comportamentos  por  pesquisadores.  Neste  capítulo  as

evidências desses estudos serão apresentadas em subseções para cada um desses

domínios.

4.2.1 Abertura ao Novo

Esse domínio trata da abertura a novas experiências estéticas, artísticas

e culturais.  Santos  et  al.  (2017),  no  ano de 2015,  realizaram uma pesquisa  em

conjunto com a Secretaria de Educação do estado do Ceará (SEDUC  - CE)

aplicando o instrumento SENNA para mensurar  os traços de personalidades dos

discentes do 1° ano do ensino médio da rede estadual, pesquisa aplicada a 105.594

alunos. Os pesquisadores utilizaram as respostas do questionário e notas obtidas

nas provas de português e matemática do Sistema Permanente de Avaliação da

Educação Básica do Ceará (SPAECE) com intuito de investigar como o nível  de

desenvolvimento socioemocional dos alunos está relacionado com o nível de

aprendizado nas disciplinas de matemática e português.

Santos  et  al.  (2017,  p.  2)  demonstraram que  esse  domínio,  abertura,

possui efeito  na  melhora  de  nota  de  até  4  pontos  em  português  do  SPAECE

(Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará).
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Já forte associação entre Abertura e Português foi documentada para o

caso brasileiro por Santos et al. (2014, p.64), esse trabalho conduzido entre Instituto

Ayrton Senna  e  OCDE  para  criar  um  instrumento  para  mensurar  os  traços  de

personalidade, o SENNA apresentado anteriormente.

4.2.2 Conscienciosidade

Esse  domínio  trata  da  tendência  a  ser  organizado,  postergar

recompensas e é relacionado com melhora em desempenho em diversas áreas.

Santos et al. (2017, p. 3) “afirma que para a disciplina de matemática, os domínios

que mais influenciam são conscienciosidade e estabilidade emocional, tendo esse

impacto em média de 3 pontos na melhora no SPAECE”.

Mischel,  Shoda  e  Rodriguez  (1989)  demonstraram  que  crianças  com

capacidade de postergar recompensas possuíam notas mais elevadas em testes

padronizados.  Um  dos  testes para  mensurar  essa  capacidade  era  o  Teste  do

Marshmallow, o teste consistia em colocar criança em uma sala sem distrações e

oferecer um marshmallow, a pesquisadora  informava  que  iria  se  retirar  da  sala

brevemente e que o doce poderia ser comido quando a mesma voltasse. Antes de

sair dava a criança a opção de comer o doce antes de sua volta ou ganhar mais um

caso aguardasse seu retorno. As crianças que foram capazes de aguardar quinze

minutos pelo doce alcançaram notas em média 210 pontos mais altos no SAT (Teste

padronizado de avaliação acadêmica aplicado  aos  alunos  do  ensino  médio  nos

Estados  Unidos)  do  que  crianças  que haviam comido a guloseima apenas 30

segundos depois da ausência da pesquisadora.

Tough  (2011)  apresenta  outra  experiência  similar,  dois pesquisadores

aplicaram teste de QI em crianças, depois as separaram em três grupos com base

em  seus resultados.  Um  grupo  com  QI  mais  elevado,  cerca  de  119  pontos,  o

segundo grupo com QI médio, por volta de 101 pontos e um último grupo com um QI

baixo, aproximadamente  79 pontos.  Antes  do teste  ser  refeito  os  pesquisadores

ofereceram a metade das crianças de cada um dos três grupos um M&M’s para cada

resposta certa e as demais crianças não receberam recompensa. As crianças de QI

médio  e alto  que  estavam  no  grupo  da  recompensa  em nada  melhoraram sua

pontuação no segundo teste. Porém as crianças de QI baixo que receberam a

recompensa  em  em M&M’s aumentaram seus resultados para cerca de 97
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pontos, o        que praticamente elimina a defasagem em relação ao grupo de QI

médio. O resultado         desse estudo foi provar o papel da motivação para resultado

em testes  cognitivos. Observando essas crianças dentro  da dimensão dos cinco

grandes, as crianças que obtiveram bom resultado, com ou sem estímulo, tinham

uma pontuação mais elevada de conscienciosidade.

Duckworth e Seligman (2005) reuniram 164 alunos do oitavo ano de uma

escola pública da Filadélfia e aplicaram teste de QI tradicional e uma avaliação de

autodisciplina. Eles acompanharam os alunos por todo ano letivo avaliando o

desempenho deles, ao fim do ano o resultado obtido foi  que autodisciplina era o

indicador mais preciso da média final dos alunos que o do teste de QI.

Dentro  os  domínios  estudados  o  que  mais  frequentemente  é

positivamente relacionado com desempenho escolar é conscienciosidade, Santos e

Primi  (2014). Dentro desse domínio estão características como garra, disciplina,

diligência e responsabilidade, que são cruciais para o comprometimento e resultado

para qualquer atividade que não tenha resultados no curto prazo, como o estudo.

4.2.3 Extroversão ou “Relacionamento Pessoal

Esses domínios tratam da abertura e estímulo para relacionamento com

outros. É  considerado  um  dos  mais  difíceis  de  captar  nas  análises.  Não  foi

encontrado estudo que demonstrasse aumento de “extroversão” que gera melhoras

em notas, redução de fluxo escolar ou sucesso na vida adulta.

4.2.4 Amabilidade

Esse  domínio  trata  do  comportamento  pro-social,  tendência  a  agir  de

modo cooperativo.  Almlund  et  al.  (2011,  p.128)  “sugerem  que  amabilidade  e

conscienciocidade são preditores de criminalidade do indivíduo”.

4.2.5 Estabilidade Emocional ou Neuroticismo

Segundo a literatura, esse domínio trata da previsibilidade e consistência

do indivíduo de suas reações emocionais. Para meninos o domínio que está mais

associado  a  melhor  desempenho  em  matemática  é  estabilidade  emocional,
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conforme Santos e Primi (2014). Já para Almlund et al. (2011), as crianças com baixa

estabilidade  emocional são  mais  propensas  a  experienciar  ansiedade  antes  de

testes, o que pode impactar desempenho em testes padronizados como QI.

4.3 Inteligência emocional e atividades extras

O desenvolvimento de competências socioemocional produz melhora nas

notas,  na  frequência  nas  escolas,  redução  de  índices de violência, doenças e

aumenta a felicidade, pelo que será exposto neste capítulo, essas podem ser

desenvolvidas de maneira prazerosa por atividade extra escola, como é no caso da

dança, da música, do esporte e clubes, por exemplo.

Segundo  Duckworth  (2016),  Robert  Eisenberger,  realizou  diversos

estudos  com ratos para entender o papel das “atividades difíceis”, que exigem

esforço e concentração com recompensas, para o desenvolvimento psicológico. E

em experimentos sucessivos encontrou resultados similares, quando comparado os

ratos     que realizaram “atividades  fáceis” e o grupo das “atividades difíceis”. O

segundo grupo demonstrava maior vigor e resistência quando precisam executar

uma segunda tarefa diferente,  como se esse grupo estivesse mais “treinado” na

execução de tarefas.

Segundo  Duckworth  (2016),  em  um  estudo  particular  com  crianças  o

psicólogo  as  divide  em dois  grupos,  das  “atividades  fáceis”  e  o  das  “atividades

difíceis”, ambos grupos recebiam elogios e moedas após execução das tarefas,

como memorização de imagens e emparelhamento de figuras geométricas. Robert

aumentava complexidade das tarefas conforme as habilidades das crianças eram

desenvolvidas, para o grupo das atividades difíceis, porém o outro grupo recebia

versões fáceis das mesmas tarefas. Após esse momento o psicólogo pediu às

crianças  de ambos grupos, que realizassem uma atividade tediosa diferente de

todas anteriores, copiar uma lista de palavras em uma folha. O resultado foi que as

crianças do grupo das atividades difíceis se dedicaram mais a copiar as palavras

que o grupo que realizou atividades fáceis.

A conclusão do pesquisador é que o cuidado e interesse em execução de

tarefas, por mais tediosas, podem ser ensinados e praticados, esse fenômeno foi

chamado por Robert de diligência aprendida.
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Na percepção da autora e pesquisadora Angela Duckworth (2016, p. 231)

“quando crianças estão praticando algum esporte, tocando um instrumento ou

ensaiando para a apresentação de uma peça escolar, sente-se, ao mesmo tempo,

desafiadas e felizes”. Essa afirmativa toma como base estudos como os de Larson e

Kleiber (1993) e Larson e Angus (2011), que tratam dos hábitos de adolescentes e

dos jovens que utilizam seu tempo extraclasse em hobbies,  esportes, leitura por

prazer. Segundo o estudo esses jovens possuem oportunidade de desenvolver skills,

competências e um senso de identidade, todos que estão altamente correlacionados

com o sucesso futuro.

Dessa  forma,  Duckworth  (2016)  defende,  a  importância  de  que  as

crianças tenham atividades extracurriculares (música, dança, esporte,  clubes) em

suas rotinas que sejam divertidas, e assim gerem interesse em permanecer.  Mas

que sejam difíceis e que exijam habilidades como disciplina, perseverança, senso de

time, e resiliência. Da mesma forma que as crianças do estudo do psicólogo da

Universidade de Huston conseguiram desenvolver diligência por meio de atividades

desafiadoras e posteriormente se tornarem mais resistentes as atividades tediosas

completamente diferentes. Alinhado com a afirmativa de Duckworth, Morais, afirma

que:

O Desporto pode fomentar numerosas qualidades positivas, algumas do tipo
social (lealdade, cooperação, desportividade, convivência, respeito,
amizade,  companheirismo, trabalho  em  equipe)  e  outras  mais  pessoais
(responsabilidade,  perseverança,  disciplina,  força  de  vontade,  espírito  de
sacrifício,  habilidade,  criatividade,  saúde,  diversão,  entre  muitas  mais).
(MORAIS, 2011, p.35)

Mahoney,  Cairns  e  Farmer  (2003) argumentam que participação em

atividades extracurriculares  no  ensino  médio  permite  que  os  jovens  tenham

oportunidade  de construir  competências  interpessoais  e  formular  planos

educacionais  para  o  futuro, capacidades  que são críticas para realização

educacional na vida adulta.

Já o estudo de Fredricks (2006) demonstrou que jovens envolvidos com

atividades extracurriculares (como esportes, atividades pró sociais ou clubes)

possuem maiores notas escolares, maior expectativa de níveis educacionais,

redução  de  comportamentos  externalizantes,  menor  possibilidade  de  abuso  de

drogas e menores níveis de depressão. 
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Fior & Mercuri (2009, p. 203) afirma que participar em atividades que não

são obrigatórias, em que o indivíduo se sente livre, contribui para a autorregulação

da  aprendizagem  e,  por  consequência  para  o  desenvolvimento  de orientações

motivacionais intrínsecas.

Já  Posner  e  Vandell  (1999,  p.  869)  verificaram  efeitos  positivos  de

programas extracurriculares envolvendo música e dança,  por exemplo. De acordo

com os  autores,  as crianças  que  participam  dessas  atividades  “têm  relações

melhores  com os  seus pares  (...)  e  possuem melhor  ajustamento  emocional  na

escola,  do  que crianças que gastam menos tempo nessas atividades”  Posner  e

Vandell (1999, p. 869)

Para Mahoney, Harris e Eccles (2006) a participação em atividades

extraclasse organizadas produz consequências positivas em outras áreas como nas

atividades escolares, sociais, cívicas e mesmo no desenvolvimento físico.

Já  no  Brasil,  um estudo de 2004 realizado pelo Instituto Nacional de

Estudos e Pesquisas Educacionais  (Inep)  mostra  como  as  atividades

extracurriculares são importantes. O estudo foi desenvolvido a partir do cruzamento

dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2003 e respostas

ao questionário socioeconômico presente  no  exame,  o  trabalho  mostrou  que  o

acesso  a  atividades  extracurriculares pode representar diferença positiva no

desempenho escolar. De acordo com o estudo       a média na prova objetiva dos

estudantes que possuíam acesso a cursos extraclasse foi de até 17 pontos acima da

atingida por alunos que tiveram pouca ou nenhuma oportunidade de fazer esses

cursos. (ALMEIDA, 2010)

As discussões desse estudo aparecem em outros artigos que salientam a

relevância  dessas  atividades, pois  segundos  os  autores,  elas  complementam  e

enriquecem a vivência acadêmica e favorecem o processo de formação.

A relevância mundial dessas atividades para o campo da educação ainda

se apresenta no fato do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA)

possuir, entre seus índices, um que trata da mensuração das atividades

disponibilizadas pelas escolas do mundo.

O relatório do PISA (2018, p.146) afirma, “as atividades extracurriculares

são entendidas como fatores que enriquecem o conhecimento e o processo de

aprendizagem dos estudantes”. Nos resultados mundiais o Brasil (1,6) obteve um

resultado abaixo da média dos países da OCDE (1,9) e similar ao do Uruguai (1,6).
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Os países com maiores índices foram Estados Unidos (2,9), Canadá (2,7), Coreia

(2,4), seguidos de Costa Rica (2,4) e Chile (2,2), o índice varia entre zero e três.

Essas  pesquisas  demonstram  como  distintas  competências

socioemocional, que são ligadas ao sucesso e resultados acadêmicos, podem ser

desenvolvidas e praticadas em atividades fora do ambiente escolar,  por meio de

esportes, dança, atividades pró sociais ou clubes.

As  atividades  extracurriculares  ou  extraclasse  podem  ser  uma

oportunidade para  ensinar  as  competências  socioemocional,  porém  o  acesso  a

essas não é democrático, devido às desigualdades sociais no país. O terceiro setor,

por  exemplo,  é um  dos  meios  para  viabilizar  esse  acesso  às  atividades.  Em

Fortaleza o Edisca ensina dança para jovens em situação de vulnerabilidade social,

ou Instituto Katiana Pena, com sede no Bom Jardim, bairro carente e com maior

número de jovens do município. Esses são apenas dois exemplos, no Brasil cerca

de 32% das ONGS e Atividades Sem Fins Lucrativos são voltados para arte, cultura,

esporte e recreação, cerca de 32 mil projetos. 

O governo tem um papel  importante  para  gerar  oportunidade  para  os

jovens em espaços democráticos e acessíveis, em Fortaleza a Rede CUCA de arte

e cultura é um desses espaços.
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5 ESTUDO DE CASO: REDE CUCA DE FORTALEZA

Este capítulo trata de um levantamento bibliográfico e documental,  um

estudo de caso da política pública desenvolvida na capital cearense, a Rede CUCA.

5.1 Prefeitura de fortaleza e desigualdades

O município de Fortaleza, segundo IBGE (2020), possui uma população

estimada de 2.686.612 habitantes  sendo dividida entre 119 bairros,  divididos em

doze regionais. E uma média de 768.319 dessa população tem idade de 5 a 24

anos,  aproximadamente  30%  de  sua  população  toda  sendo  um município de

desigualdades sociais consideráveis entrando no rol dos mais               desiguais do

Brasil.

Os bairros mais ricos da capital cearense, segundo os dados do IPECE

(2012) (com renda média entre R$ 2000,01 e R$ 3659,54) se concentram em uma

única regional da capital, SER II e entre os 10 mais ricos, nove estão localizados na

mesma regional, são eles: Meireles, Guararapes, Cocó, De Lourdes, Aldeota,

Mucuripe, Dionísio Torres, Varjota e Praia de Iracema. Já os dez bairros com menor

renda média pessoal são: Conjunto Palmeiras, Parque Presidente Vargas,

Canindezinho, Siqueira, Genibau, Granja Portugal, Pirambú, Granja Lisboa, Autran

Nunes  e Bom  Jardim, desses,  seis  estão localizados na SER  V.  Esses  dados

seguem antiga divisão da cidade em seis regionais. 

Não  obstante  as  desigualdades,  a  capital  do  Ceará  foi  considerada  o

sétimo município mais violento do mundo, e a segunda do Brasil, conforme o Estudo

sobre homicídios 2013, realizado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e

Crimes (UNODC) e a segunda mais desigual da América Latina segundo estudo da

Organização das Nações Unidas (ONU). O cenário de violência atinge

principalmente os bairros com população de maior vulnerabilidade social.

Dado o perfil de desigualdades de oportunidades para os jovens de

Fortaleza  desde  o  ano  de  2007  a  prefeitura  definiu  como  meta  criar  políticas

integradas para jovens. Para cumprir suas metas buscou diminuir desigualdade de

oportunidade  dos jovens  em áreas  mais  vulneráveis  do  município,  por meio da

construção de um espaço para implementação de cursos extraclasse, tendo como
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direcionador  a  literatura extensa sobre a importância do desenvolvimento de

habilidades socioemocional.

5.2 Políticas públicas para juventude de Fortaleza

O Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte de Fortaleza – CUCA

é uma política pública voltada para população jovem dessa cidade, considerado por

essa  pesquisa  um  espaço  propício   para o  desenvolvimento  das  competências

socioemocionais já que como vimos na discussão anterior o quanto as atividades

extraclasse contribuem com o desenvolvimento de tais competências, porém não se

pode garantir que estas tenham sido de fato desenvolvidas já que o estudo de caso

não contemplou pesquisa de campo, apenas dados de uma pesquisa realizada pela

Prefeitura Municipal de Fortaleza em 2017.

Destarte, vale salientar que a política do CUCA não foi a primeira voltada

para cultura, arte, esporte e lazer para jovens na capital cearense. Uma das políticas

que antecederam a Rede CUCA são os centros sociais urbanos (CSU) complexos

de esporte, cultura, lazer e arte geridos pela PMF e vinculados à Secretaria  de

Cidadania  e Direitos  Humanos (SCDH). O Primeiro CSU da capital cearense foi

inaugurado no Mondubim.

Esses centros contavam com piscina, quadra de esportes, salas de aula,

cursos  e  práticas  de  diversas  modalidades  esportivas.  No bairro  José  Walter,  o

prédio de um antigo CSU está em reformas para se tornar um CUCA.

Uma segunda política para jovens que antecede os CUCAS é o projeto

ABC que  tiveram  início  no  ano  de  2008,  projetos  visavam  atender  crianças  e

adolescentes de seis a 17 anos, com atividades educativas, culturais, artísticas,

esportivas  assim  como  também  de  iniciação  profissional,  sendo uma

complementação    às atividades escolares,  mesmo que não se exigisse  que os

jovens não estivessem matriculados na rede regular de ensino.

O modelo de organização e gestão da rede CUCA, porém, é diferente das

experiências anteriores, com integração de diversos serviços públicos nas ações da

rede como centros de referência de assistência social (Cras), centros de referência

especializados de assistência social (Creas), Conselho Tutelar e postos de saúde,

formando parcerias intersetoriais nas quais se encaminham os jovens que

demandam ações sociais específicas, segundo Oliveira (2018).
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Segundo a Prefeitura de Fortaleza (2017), por meio da Coordenadoria de

Juventude e da Secretaria Municipal de Saúde, aprovou em 2009 o financiamento

para  o  ProRedes  —  conjunto  de  projetos  nas  áreas  de  juventude  e saúde.  O

empréstimo para os projetos foi aprovado na Comissão de Financiamentos Externos

(Cofiex), órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

A rede CUCA propicia aos jovens, principalmente os de 15 a 19 anos,

espaços para  praticar  modalidades  esportivas,  participar  de  cursos desde

tecnologias  da informação,  comunicação e assistir  apresentações relacionadas à

produção artística e cultural,  em teatro,  dança e música.  A rede conta  com  três

equipamentos financiados pelo  Banco  Interamericano  de  Desenvolvimento  e

Governo  Federal  e  é  coordenado, administrativamente,  pelo  Instituto  CUCA.  Os

equipamentos  estão  presentes  nas regiões  mais  vulneráveis  do  Município  de

Fortaleza,  Barra  do  Ceará,  Mondubim  e Jangurussu,  esses apresentam,

respectivamente, IDH de 0,215; 0,232 e 0,172.

Segundo  a  Prefeitura  Municipal  de  Fortaleza  (2017,  p.  257),  foram

previstos  os  seguintes investimentos em 2014: “para o CUCA Barra do Ceará,

orçamento de R$ 7.300.000,00;  para  o  CUCA  Mondubim,  orçamento  de  R$

5.824.214,00  e,  para  o CUCA do Jangurussu, R$ 5.824.214,00, valores estes

oriundos do tesouro municipal, Banco Interamericano  de  Desenvolvimento e

Governo Federal”.

O primeiro CUCA criado foi do bairro Barra do Ceará, no ano de 2009. O

bairro escolhido para primeira sede é em uma das áreas tradicionais de Fortaleza

considerado o marco zero da capital e com a maior população de jovens de

Fortaleza  (CENSO, 2010). A infraestrutura  inclui  piscinas, anfiteatro, bibliotecas,

ginásio poliesportivo, salas de multimídias, artes, laboratório de fotografia, estúdio de

rádio, secretária, salas de aula, além de um cinema. Conforme determina o Decreto

nº 12.587 de 23 de outubro de 2009:

Art. 1º. É qualificado como Organização Social o Instituto de Cultura, Arte,

Ciência e Esporte - Instituto CUCA, com sede na cidade de Fortaleza, Estado do

Ceará, portador do CNPJ nº 10.514.191/0001- 63, cujo objetivo é apoiar, incentivar,

assistir, desenvolver e promover atividades de formação, lazer e entretenimento nas

áreas de cultura, arte, ciência e esporte em Fortaleza.
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Esses espaços atendem jovens das comunidades e segundo Carneiro

(2019, p.6):

O número de atendimentos oferecidos anualmente pelos equipamentos
que somam    média de 5 mil, com atividades prioritárias entre jovens com
idade de 15 a 29 anos entre diversos horários de terça a domingo. Um
número significativo para apenas três equipamentos existentes, como mais
de 1.500.000 atendimentos desde de 2009.

5.3 Resultados da avaliação da Rede CUCA quanto ao desenvolvimento de

habilidades socioemocional

No ano de 2017 foi iniciada a pesquisa de avaliação da Rede CUCA pela

prefeitura Municipal  de Fortaleza. Os jovens que frequentavam os CUCAs foram

considerados o Grupo de Tratamento, e os jovens que  nunca  estiveram  nas

unidades da Rede CUCA formaram o Grupo de Controle. A parte quantitativa da

avaliação compreendeu a Avaliação de Impacto e a Avaliação de Custo-Benefício da

Rede CUCA, foram encontrados impactos positivos e estatisticamente relevantes da

Rede,  um  desses  impactos  foi  nas  habilidades  socioemocional  dos  jovens

(PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2017).

Os resultados demonstraram que, na média, em comparação ao grupo de

controle, “os que frequentam a Rede CUCA têm melhor desempenho no estudo,

possuem mais habilidades  socioemocional  e  têm  mais  acesso  às  atividades

culturais” segundo Prefeitura Municipal de Fortaleza (2017, p.13).

Dentro do estudo citado as competências socioemocionais são uma parte

do impacto gerado pela rede, o estudo sobre essas ainda é tímido e apenas uma

parte do todo. Os questionários foram compostos por um total de setenta e cinco

perguntas. O bloco que tratava das competências socioemocional focou em cinco

pontos principais, “extroversão”, “Autoconfiança”, “Autoestima e perspectiva de vida”,

“Pontualidade” e “Responsabilidade”, com um total de seis perguntas realizadas.

Dos cinco pontos avaliados no bloco de competências socioemocional,

três apresentaram  significância estatística, “confiança”, “pontualidade” e

“autoestima”. Logo, segundo o estudo, foi possível afirmar que frequentar a Rede

CUCA faz com que, em média, “o jovem tenha 4,27% mais confiança; 4,27% mais

pontualidade; e que considere sua autoestima 5,04% maior que antes de frequentar

os CUCAs” (PREFEITURA MUNICIPAL  DE  FORTALEZA,  2017,  p.  53).  Outros

impactos  positivos  demonstraram significância estatística, segundo  avaliação



42

realizada, como frequência em atividades culturais; acesso às atividades     culturais;

segurança  nos  bairros  que  possuem  CUCAs;  melhora  na  média  de  notas;

valorização do estudo;  intenção de cursar  o  ensino  superior e  desempenho nos

estudos.

Da mesma forma alguns dos indicadores avaliados não demonstraram

impacto da Rede CUCA tais como: ajuda aos pais em casa; diálogo  com os pais;

avaliação do convívio familiar; extroversão; perspectiva de vida; responsabilidade;

consciência sobre efeitos das drogas no organismo; consciência sobre os direitos de

cidadania; consciência sobre como evitar uma gravidez indesejada e DSTs; e

preparação para      o mercado de trabalho.

A Avaliação de Impactos Sociais e Econômicos da Rede CUCA apresenta,

ainda, um quadro que é por essência um roteiro do programa e do desenvolvimento

dos jovens, o instrumento que recria o caminho que a intervenção percorreu e deve

ainda percorrer para atingir seus resultados (curto prazo) e impactos (longo prazo),

segundo CUCA” (PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2017, p.37). Nesse

quadro  é  possível  verificar  que  praticamente todas intervenções, atendimento

psicossocial, campanhas, oficinas, rodas de conversa,  folhetos  informativos,

“Comunidade em pauta”, “Cuca na Comunidade”, atividades artísticas e culturais,

cursos, atividades esportivas, cursos de práticas esportivas, fazem parte do caminho

para desenvolver as competências socioemocional nos jovens.

5.4 Bolsa Jovem

Outra política pública realizada por meio da Coordenadoria Especial de

Políticas Públicas de Juventude de Fortaleza – CEPPJ está possibilitando os jovens

da  cidade  de  Fortaleza  se  desenvolverem por  meio  da  cultura  e  do  esporte.  O

programa Bolsa Jovem, lançado em 2019, beneficia 2.000 jovens entre 15 e 29

anos, os beneficiários atuam em áreas desportivas, culturais ou de liderança social.

As bolsas  disponibilizadas  variam  da  quantia  de  R$  300  a  R$  1.200,00 para

contribuir para a melhoria do desempenho dos jovens em situação de

vulnerabilidade social.

Mensalmente  os  jovens  beneficiários entregam relatórios sobre suas

atividades e utilização do recurso. Como a política é recente, segundo o edital  o

início das atividades se deu em 01 de novembro de 2019, ainda não existem dados
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para avaliar o retorno sobre o investimento financeiro e socioemocional. Mas é uma

das  políticas públicas  da cidade de Fortaleza que estão fortalecendo o

desenvolvimento juvenil.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como intuito abordar a importância e as possibilidades

do desenvolvimento das competências socioemocional. Por meio de uma revisão

bibliográfica foram apresentados dados que contribuem para o conhecimento sobre

o assunto e quais os impactos para os indivíduos e a sociedade. Essas

competências demonstraram  capacidade  de  melhorar  resultados  acadêmicos,

qualidade  de  vida, redução  de  doenças,  sucesso  profissional  na  vida  adulta e

mesmo redução da necessidade de políticas públicas compensatórias. E como as

entidades  mundiais estão  propagando  essa  agenda  e  países  como Brasil  estão

respondendo, como a existência da obrigatoriedade das competências nas escolas

em razão da BNCC.

Foram, ainda, apresentados dados que suportam teoria que essas

competências podem ser desenvolvidas por meio de atividades extracurriculares e

como esses momentos, fora da sala de aula, são um complemento para o próprio

desenvolvimento pedagógico e humano dos jovens. Porém o acesso a essas

atividades não é democrático dado o perfil  de desigualdades do país e os dados

apresentados pelo PISA 2018.

O  caso  concreto  da  política  pública  da  Rede  Cuca,  no  município  de

Fortaleza, foi foco deste trabalho como uma forma de debater a contribuição dessas

políticas para o desenvolvimento das competências socioemocional nos jovens.

A Rede Cuca possibilita aos jovens acesso a atividades extracurriculares,

sendo espaço de promoção de cultura, arte, desporto, cursos e lazer para jovens

em situação de vulnerabilidade social. Apesar de estudos suportarem a teoria que

as atividade extraclasse podem melhorar, entre outros aspectos, suas competências

socioemocional  e  a  avaliação realizada pela Prefeitura Municipal de Fortaleza e

diversos colaboradores  demonstrar  dados  estatisticamente  relevantes,  devido  a

análise de dados secundários, o não acompanhamento da avaliação realizada e das

atividades na rede de forma empírica, não é possível afirmar peremptoriamente que

a Rede Cuca causou, ou de que forma, melhora nas competências socioemocional

dos jovens, porém pode-se inferir pela discussão aqui travada, que a rede CUCA é

sim  um  espaço  propício  para  contribuir  com  o  desenvolvimento  de  habilidades

socioemocional.
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Mas  esse  é  apenas  o  início  de  um  diálogo  que  necessita  de  mais

pesquisas empíricas e bases de dados mais robustas, pesquisar no Brasil a

correlação entre atividades extracurriculares e desenvolvimento socioemocional  é

cercado  por  vários desafios.  Seriam  necessárias  mais  pesquisas,  uma amostra

robusta de grupos (controle ou de tratamento) e lidar com obstáculos éticos pelo fato

de a pesquisa focar em jovens.

Conseguir dar visibilidade para este assunto é um dos passos para que

ele entre no ciclo das políticas públicas de todo o país, baseado em dados robustos

e significativos. Fortaleza está sendo um excelente exemplo do poder transformador

das atividades extracurriculares, porém é um dos 184 municípios do Ceará apenas

um dos 5570 do Brasil.

Esse trabalho é apenas o início de uma discussão necessária que deve

ser aprofundada ainda mais nos próximos anos, devido a obrigatoriedade das

competências socioemocional nas escolas públicas e privadas em razão da BNCC.
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