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 As soft skills ou habilidades essenciais estão direta-
mente ligadas ao que chamamos de Hemisfério Direito do 
cérebro. E, por muito tempo, os sistemas de ensino privilegia-
ram as habilidades cognitivas dos alunos, pois elas são vistas 
como sendo as principais responsáveis por levar os alunos 
até as instituições de ensino superior e conquistar um traba-
lho.

Então, por que devemos desenvolver essas soft skills? A res-
posta é que essas habilidades estão ligadas a forma como 
aprendemos a lidar com nós mesmos, com as pessoas e com 
o ambiente que está ao nosso redor. E o mais importante é 
que as soft skills não são aprendidas, elas são habilidades 
que as crianças já têm, mas ainda estão adormecidas e preci-
sam ser colocadas para fora! 

Para entender mais sobre como inserir essas soft skills nas 
escolas  e a oportunidade que temos em mãos, continue 
lendo esse texto.



Qual 
a diferença entre 
soft e hard skills?

Essas referências ao soft e hard são de uma discussão que 
aconteceu há uns 25, 35 anos atrás, que vem do mundo da 
tecnologia entre o software e o hardware. Há muito tempo, o 
grande dominador do mundo da tecnologia era o hardware o 
duro, ou seja, quem fabricava computadores, como a IBM.

Nesse contexto, houve uma primeira 
grande companhia que focou na dimensão 
leve da tecnologia, no software da tecno-
logia, que foi a Microsoft. O membros da 
IBM não tinham entendido que a dimensão 
leve, o cérebro que fazia com que aquela 
máquina funcionasse era mais valioso que 
a máquina. E hoje é evidente que o har-
dware é um commodity absoluto e o sof-
tware é a grande discussão da tecnologia.



Por que 
as habilidades essenciais 
são as soft skills?
Para os pensadores da filosofia grega, era necessário educar 
as crianças desde o seu início pela alma. Educar a alma das 
crianças era educar a criança na música, que tinha toda a mé-
trica da sensibilidade, tinha a mensagem que tocava o cora-
ção, que emocionava e fazia desenvolver outra dimensão 
delas que não era só aquela dimensão bruta ou matemática.

Dessa forma, a geometria, a matemática, tudo que aquilo 
hoje nós chamamos de hard skills, todas essas ciências 
exatas, pesadas ou cognitivas que compunham essa dimen-
são do cognitivo, precisam das soft skills para fazerem algum 
sentido para os alunos. Podemos pensar da seguinte forma, 
se temos um aluno que domina muito bem a linguagem, as 
regras e normas que regem esse campo, mas não sabe que 
elas podem ser aplicadas para se comunicar. Para que serve 
esse conhecimento? A importância é conseguir aliar as dife-
rentes aptidões e usá-las para chegar ao seu objetivo. 



Por que 
é importante focar no 
seu desenvolvimento 
dentro das escolas?
O verbo formar vem do latim, forma, que trata da existência 
de um modelo que você gostaria de apresentar. E o lado es-
querdo, a parte bruta funciona muito bem nesse caso, mas 
para o preço que se paga é a perda do lado Direito do Hemis-
fério, que fica comprometido. E o papel da escola hoje é mais 
do que formar e sim ajudar a dar a luz.

Há uma tese reducionista que indica que educar quer dizer 
instruir. Instruir quer dizer passar conteúdo. Então, tudo que 
entra por qualquer sistema educacional entra embaixo nas 
formas de instrução. E as soft skills entraram nessa máquina 
industrial e educacional.

O principal objetivo das instituições de ensino deve ser en-
contrar esses potenciais dentro das crianças e desenvolvê-
-las plenamente em todas as suas faixas etárias. O importan-
te é focar desde a educação infantil em plantar a semente da 
criatividade, que você estimula a criança. E não deixe para 
pensar nas habilidades criativas, nas soft skills, quando o 
aluno está quase indo para a universidade. O momento é de 
ruptura, para a escola sair do seus muros e enxergar os 
alunos como seres integrais.



Quais
são essas soft skills?
Você deve ter pensado em empatia, colaboração, comunica-
ção e liderança como sendo as soft skills mais conhecidas. 
No entanto, não podemos deixar de destacar que existem 
outras habilidades essenciais que fazem parte da construção 
dos sujeitos. 

Separei uma lista com algumas dessas habilidades:

Bullying
Inclusão
Educação Sexual
Finanças
Atitude Sustentável
Ética
Cidadania Digital
Cultura do incomensurável
Cultura de Participação
Criação
Autonomia
Postura Crítica
Avaliação/Autoavaliação
Empreendedorismo
Maker
Incerteza
Cultura de Pesquisa

Corpo e Mente
Cidadania
Empreendedorismo 
Social
Artes
Public Speaking
Video
Oralidade Digital
Coding
A Explicação
Inglês
Socioemocionais
Cultura de Estudo
Bem-estar Alimentar
Linguagens
Detox Redes Sociais



Como
as soft skills podem ser 
vivenciadas pelos alunos?
Ao contrário das hard skills, as soft skills não podem ser 
aprendidas com nenhum curso que seja instrucional. Trata-
mos as habilidades essenciais como sendo aquelas possíveis 
de serem desenvolvidas pelos alunos. Trata-se de puxar as 
aptidões que já existem no sujeito e não de completá-lo com 
objetos. Por isso, esse desafio não tem nenhuma maneira de 
ser feito sem convocar o protagonismo e dar identidade a sua 
individualidade. 

Para desenvolver essas habilidades, os alunos precisam 
vivenciar diversas situações, que façam com que as soft skills 
sejam utilizadas. A principal forma é criar ambientes e espa-
ços em que os alunos se relacionam uns com os outros. E as 
intervenções didáticas dos programas são super calculadas 
para criar vivência com o desenvolvimento dos alunos e não 
transmissão de conteúdo.

Por isso, qualquer território que esteja fora da sala de aula 
pode ser utilizado como um ambiente para o desenvolvi-
mento das soft skills dos alunos. Temos como exemplo, o re-
creio, excursões, ambiente online e dentro de casa.



Conclusão

As soft skills, com o passar dos anos, têm se mostrado como 
sendo habilidades essenciais para que as pessoas consigam 
fortalecer as hard skills. É a partir do seu desenvolvimento, 
que conseguimos realizar atividades que sejam mais signifi-
cativas para nós mesmos e para as pessoas com quem esta-
mos interagindo.

É importante saber que elas não podem ser aprendidas e, 
apenas, com seu estímulo, conseguimos fazer com que elas 
se manifestem. Como isso leva tempo e planejamento, 
quanto mais cedo as instituições de ensino começarem a 
incentivar o aprimoramento dessas habilidades, mais cedo os 
alunos saberão utilizá-las. Por isso, colocar em foco o desen-
volvimento integral dos alunos é algo que precisa ser feito 
desde os anos iniciais.

Quer saber mais sobre como aplicar as soft skills dentro 
das salas de aula? Convidamos você a entrar no nosso site e 
conhecer mais sobre o desenvolvimento das soft skills 
dentro das escolas.
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