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Introdução

O contato físico e a atenção aos bebês desde os primeiros momentos de
vida, bem como outras demonstrações de interações durante a infância, como
conversar, cantar, sorrir e o modo como os pais se comportam nas mais di-
versas situações servem de modelos de comportamento para o desenvolvi-
mento da competência social dos filhos (Bee, 1997).

As teorias de desenvolvimento têm abordado a questão da socialização e
da importância das interações e relações sociais enquanto fatores de saúde
mental e de desenvolvimento. Alguns autores (Bellack & Hersen, 1977;
Matson et al., 1995) têm expressado preocupação com as consequências de-
senvolvimentais dos déficits em habilidades sociais em etapas formativas da
vida do indivíduo, reconhecendo que eles podem comprometer fases poste-
riores do ciclo vital. Essa preocupação é reforçada pelas evidências entre es-
ses déficits e uma variedade de problemas psicológicos, como delinquência
juvenil, desajustamento escolar, suicídio, problemas conjugais, depressão e
esquizofrenia.

De acordo com Hartup & Rubin (1986), a efetividade do desenvolvi-
mento infantil depende tanto de relacionamentos do tipo vertical, envol-
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vendo o apego com pessoas de maior poder, como horizontal, abrangendo
as experiências com colegas da mesma idade e igual poder social. Enquanto
o primeiro assegura a sobrevivência e oferece segurança e proteção à crian-
ça, o segundo cria oportunidades para vivências de cooperação, competição
e intimidade.

Podemos, então, considerar que o sucesso das etapas formativas do indi-
víduo depende, primordialmente, do processo de socialização. Esse proces-
so ocorre inicialmente no contato com os pais, em que a criança aprende
habilidades motoras, linguísticas e afetivas, necessárias para a orientação em
seu ambiente físico e social. Todo esse repertório passará por contínua trans-
formação, em decorrência do ingresso em novos grupos sociais e das
consequentes exigências e desafios impostos pelas vivências extrafamiliares.
É nesta perspectiva que a entrada na escola marca o início de um período
crítico no desenvolvimento infantil. Assim, as relações sociais com os com-
panheiros da escola passam a ser imprescindíveis ao desenvolvimento hu-
mano, ao comportamento e à saúde da criança, com possibilidades de inte-
ração completamente novas e, com isso, a desejável ampliação das habilidades
sociais.

Habilidades sociais na infância: implicações no
desenvolvimento infantil

Segundo Caballo (1996), o comportamento socialmente habilidoso pode
ser definido como um conjunto de comportamentos emitidos por um indi-
víduo em um contexto interpessoal que expressa os sentimentos, atitudes,
desejos, opiniões ou direitos desse indivíduo, de um modo adequado à si-
tuação, respeitando esses comportamentos nos demais, e que, geralmente,
resolve os problemas imediatos da situação enquanto minimiza a probabili-
dade de futuros problemas (Caballo, 1986 apud Caballo, 1996, p.365).

Há uma série de classes de respostas que têm sido comumente investiga-
das e referidas como componentes das habilidades sociais, tais como: iniciar
e manter conversação; expressar sentimentos; expressar opiniões; pedir
mudança de comportamento; fazer ou responder perguntas; fazer pedidos e
elogios (Caballo, 1996; Del Prette & Del Prette, 2002a; 2002b). Porém, além
desses componentes, outras dimensões são consideradas importantes, entre
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elas os aspectos não verbais do comportamento, por exemplo, o contato vi-
sual e a expressão facial (Del Prette & Del Prette, 2002a).

Outro conceito importante quando se fala em habilidades sociais é o de
competência social. Embora, no passado, os termos tenham sido erronea-
mente empregados como sinônimos, como sinalizam Del Prette & Del Prette
(2002 a) e McFall (1982), há importantes diferenças entre eles. McFall (1982)
destaca que o termo competência social é usado em um sentido avaliativo e
refere-se à qualidade ou adequação da performance do indivíduo em uma
ocasião particular. Assim, a competência do indivíduo não reside na
performance em si, mas na avaliação que se faz dela, necessitando, portanto,
da mediação do outro.

Problemas de comportamento e suas relações com as
habilidades sociais na infância

Os problemas de comportamento seriam considerados como excessos ou
déficits comportamentais que dificultariam o acesso da criança a novas con-
tingências relevantes de aprendizagem, promotoras do desenvolvimento. Por
excesso comportamental entende-se, como o próprio nome indica, uma classe
de respostas que, além da frequência, também é excessiva com relação à
duração, intensidade ou ocorrência em uma situação em que não é aceita
socialmente (Kanfer & Saslow, 1976). Por outro lado, déficits referem-se a
uma classe de respostas que não ocorre com frequência suficiente, intensi-
dade adequada, de modo apropriado e tampouco sob condições previstas
socialmente, como uma reduzida reação social da criança em um determina-
do ambiente em que se esperava sua participação (Kanfer & Saslow, 1976).

Comportamentos internalizantes e externalizantes são categorias mais
amplas de problemas de comportamento, identificadas por meio de pesqui-
sas, que podem ser associadas aos conceitos de excesso e déficit comporta-
mental (Hinshaw, 1992; Pacheco et al., 2005). Comportamentos internali-
zantes são evidenciados por retraimento, depressão, ansiedade e queixas
somáticas. Em contraposição, comportamentos externalizantes são marca-
dos por impulsividade, agressão, agitação, características desafiantes e
antissociais.
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Avaliação de habilidades sociais

A avaliação de habilidades sociais requer uma abordagem multimodal,
por meio de diferentes avaliadores, procedimentos e instrumentos (Del
Prette & Del Prette, 1999a; Gresham & Elliott, 1990; Merrell, 1999). A ava-
liação culturalmente contextualizada e o estabelecimento inicial de padrões
normativos são geralmente feitos com a coleta de dados em larga escala.
Dentre os vários métodos e instrumentos, o que mais se ajusta a avaliações
dessa natureza é o inventário, de autorrelato ou relato por outros informan-
tes, que permite contemplar uma amostra considerável de demandas e rea-
ções sociais.

Ao contrário do que ocorre na avaliação de habilidades sociais de adul-
tos, verifica-se uma menor ênfase nos instrumentos de autoavaliação para
crianças (Del Prette & Del Prette, 1999b; Gresham & Elliott, 1990). Con-
forme alguns autores, essa situação decorre da maior dificuldade da criança
em auto-observação e automonitoria, o que levaria a uma avaliação menos
precisa (Merrell, 1999), e ao fato de os critérios de competência social serem
geralmente estabelecidos por adultos (Gresham & Elliott, 1990). No entan-
to, dada a importância da autopercepção da criança para seu envolvimento
posterior em programas de ampliação de habilidades sociais, entende-se que
tais dificuldades deveriam ser vistas como desafios a serem superados por
um maior investimento em instrumentos de autoavaliação que, progressi-
vamente aperfeiçoados, pudessem produzir indicadores mais confiáveis (Del
Prette & Del Prette, 1999b; Gresham & Elliott, 1990).

A maioria dos instrumentos de avaliação de habilidades sociais em crian-
ças é planejada para aplicação junto aos informantes qualificados: pais e pro-
fessores. São ainda bastante raros os instrumentos de autoavaliação dessa
clientela, provavelmente em função das dificuldades próprias do estágio de
desenvolvimento de habilidades em que as crianças se encontram. Apesar
das dificuldades, pode-se defender a importância da autoavaliação por par-
te da criança, tanto para compreender seus critérios e identificar fatores pes-
soais a eles associados como para fornecer-lhe oportunidade de
automonitoria e de compreensão da importância da qualidade das relações
que estabelece com os demais. Mas, sobretudo, pode-se defender a auto-
avaliação por parte da criança como forma de comparar os resultados junto
a ela obtidos com os que vêm sendo fornecidos por seus significantes (pais e
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professores), em termos de avaliar mais precisamente problemas de percep-
ção e, de modo geral, as áreas de consistência e inconsistência entre diferen-
tes informantes, como base para a tomada de decisões sobre intervenções
(Del Prette & Del Prette, 2002b).

Treinamento de habilidades sociais e métodos vivenciais
para crianças

O Treinamento de Habilidades Sociais (THS) é atualmente um campo
de conhecimento teórico e prático que tem desenvolvido, nas últimas déca-
das, inúmeras pesquisas sobre relacionamento interpessoal na psicologia (Del
Prette & Del Prette, 2001; Bolsoni-Silva et al., 2006). O THS foi desenvol-
vido por um conjunto de pesquisadores de diferentes concepções teóricas
que buscam, de forma geral, identificar, definir e avaliar as habilidades so-
ciais dos indivíduos com o propósito de aprimorar e/ou desenvolver inter-
venções que poderiam suprimir déficits em determinadas habilidades so-
ciais nas diversas fases do desenvolvimento humano (Bolsoni-Silva et al.,
2006; Del Prette & Del Prette, 2001).

O THS não é formado por uma única mediação teórica e contempla uma
diversidade de definições para seus principais conceitos (Bolsoni-Silva et
al., 2006; Del Prette & Del Prette, 2001). Contudo, segundo Del Prette &
Del Prette (1996), observa-se que há um predomínio das mediações teóricas
behavioristas e sociocognitivistas, e os principais termos utilizados no THS
são: habilidades sociais, desempenho social e competência social.

Embora a construção de um repertório socialmente habilidoso possa ocor-
rer em interações em contextos naturais sem treinamento formal, como o
relacionamento entre pais e filhos, irmãos, colegas de escola, amigos e côn-
juges (Gomide, 2003), é comum ocorrerem falhas nesse processo de apren-
dizagem, ocasionando déficits no repertório socialmente habilidoso.

A identificação de habilidades sociais como fator de proteção no curso
do desenvolvimento humano (Cecconello & Koller, 2000) tem estimulado
intervenções para a aprendizagem dessas habilidades entre grupos e contex-
tos distintos, com populações clínicas e não clínicas. Assim, o THS tem sido
utilizado, ao longo de sua história, como método terapêutico principal para
transtornos que envolvem, primeiramente, problemas de relacionamento
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social, como os depressivos, de ansiedade e de fobia social, e coadjuvante no
tratamento de outros que apresentam dificuldades interpessoais correlatas,
como os transtornos psicóticos (Argyle, 1994).

O estudo do campo teórico-prático do THS é importante, segundo
Caballo (1997), porque os seres humanos passam a maior parte do seu tem-
po engajados em alguma forma de comunicação interpessoal e, ao serem so-
cialmente habilidosos, são capazes de promover interações sociais satisfató-
rias. Essa forma de interagir favorece o aumento de reforçadores e, portanto,
pode auxiliar na prevenção e/ou redução de dificuldades psicológicas.

Considerando crianças, Goldstein & Goldstein (1992) vêm enfatizando
a importância dos jogos e das brincadeiras como recursos para o ensino e
para os processos terapêuticos, embora a efetividade do uso sistemático de
jogos e brincadeiras ainda careça de investigação empírica. No contexto de
intervenção com crianças, o conceito de vivência pode ser resumido como
uma atividade de grupo, estruturada de modo análogo ou simbólico a situa-
ções cotidianas, que cria oportunidades para desempenhos específicos, per-
mitindo que o facilitador avalie os comportamentos observados e utilize as
contingências pertinentes para fortalecer e/ou ampliar o repertório de habi-
lidades sociais dos participantes (Del Prette & Del Prette, 2006). Com base
na definição adotada, o método vivencial caracteriza-se pelo uso de um con-
junto de atividades estruturadas – as vivências – que trazem, para o contexto
de treinamento, demandas para diferentes tipos de desempenhos sociais da
criança e, para o facilitador, condições favoráveis à análise e à intervenção
sobre esses desempenhos. A metodologia vivencial viabiliza, no contexto
terapêutico ou educativo, o desempenho, pela criança, de comportamentos
sociais relevantes para a intervenção, estabelecendo condições para a utili-
zação, pelo facilitador, de procedimentos cognitivo-comportamentais, tais
como: instrução, modelagem, modelação, ensaio comportamental, feedback
e reforçamento (Del Prette & Del Prette, 2006).

Avaliar o repertório socialmente habilidoso de crianças em idade pré-
-escolar e implementar um THS para analisar mudanças no repertório com-
portamental pode oferecer informações relevantes sobre o contexto de de-
senvolvimento das crianças e ajudar a superar dificuldades interpessoais.

Assim, este estudo tem como objetivo geral desenvolver e implementar
um THS e, como objetivos específicos, avaliar o comportamento socialmente
habilidoso de crianças que frequentam a escola de educação infantil por meio
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da autoavaliação da criança sobre seu desempenho social e da avaliação da
professora sobre o desempenho social da criança e comparar o repertório
comportamental de meninos e meninas submetidos ao treinamento, antes e
depois deste.

Método

Local

A pesquisa foi realizada em duas Escolas Municipais de Educação In-
fantil (Emeis), em uma cidade do interior paulista, no período matutino,
estando as crianças em diferentes ambientes para observação e coleta de da-
dos: dentro da sala de aula, no pátio e no parque.

Participantes

Participaram deste estudo 31 crianças de ambos os sexos, com idade en-
tre 5 e 6 anos, matriculadas em duas Emeis de uma cidade do interior do
Estado de São Paulo. Os participantes foram selecionados de maneira a per-
tencer a classes de Jardim II e Pré. A Escola 1 é indicada como Grupo Expe-
rimental, e a Escola 2, como Grupo de Espera.

Materiais

Para esta pesquisa, utilizaram-se dos seguintes materiais: filmadora JVC;
fitas JVC-30 VHSC; fantoches; janelinha de teatro; músicas; rádio; televi-
são; fitas de vídeo; folhas de sulfite; giz de cera; lápis de cor.

Instrumentos

Escala Comportamental ECI-A2 de Rutter

Para avaliar a ocorrência de problemas de comportamento, utilizou-se a
Escala Comportamental Infantil ECI-A2 de Rutter, (Graminha & Coelho,
1994), que avalia distúrbios emocionais e comportamentais em crianças e
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verifica se existe indicação clínica para problemas de comportamento (esco-
re maior que 16). A escala é composta de 26 itens que investigam a frequência
com que as crianças apresentam determinados comportamentos indicativos
de problemas. A Escala de Rutter prevê a atribuição a cada item de uma
pontuação de zero a dois, considerando-se: valor 0 (zero) = ausente, os itens
que, na avaliação da professora, nunca se aplicavam ao aluno; valor 1 (um) =
moderado, os itens que se aplicavam ocasionalmente; e valor 2 (dois) = se-
vero, os itens que se aplicavam com certeza.

Sistema Multimídia de Habilidades Sociais (SMHS)

O Sistema Multimídia de Habilidades Sociais – SMHS – (Del Prette &
Del Prette, 2005) consiste em um inventário de autoavaliação de habilida-
des sociais, de avaliação da criança pelo professor e de avaliação da própria
criança sobre os itens de habilidades. As versões impressa e informatizada
do SMHS são compostas de 21 itens de situações de interação de crianças
com outras crianças e com adultos. Em cada item, apresenta-se uma situa-
ção seguida de três alternativas de reação: reação habilidosa e dois tipos de
reações não habilidosas (não habilidosa ativa; não habilidosa passiva). As
situações que aparecem no inventário ocorrem principalmente em ambiente
escolar, dada sua importância para a socialização e o ajustamento da criança
nessa fase de seu desenvolvimento. É um recurso de promoção da compe-
tência social de crianças em faixa etária correspondente à da primeira fase do
Ensino Fundamental (7 a 12 anos), porém foi adaptado para ser utilizado
com as crianças em idade pré-escolar.
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Procedimento de coleta de dados

Fases da Pesquisa

Escola 1 Escola 2
Grupo Grupo

Experimental  de Espera

FASE 1: Filmagens X X
SMHS (autoavaliação da criança) X X
SMHS (avaliação da professora) X X
Escala ECI-A2 de Rutter (professora) X X

FASE 2: Treinamento de Habilidades Sociais X
FASE 3: SMHS (autoavaliação da criança) X X

SMHS (avaliação da professora) X X
FASE 4: Treinamento de Habilidades Sociais X
FASE 5: SMHS (autoavaliação da criança) X

 SMHS (avaliação da professora) X

Tabela 1. Fases da pesquisa

Avaliação do repertório comportamental de crianças de Educação Infantil

Para avaliação de problemas de comportamento

Foram realizadas seis sessões de filmagens em cada escola (Escola 1 e
Escola 2), totalizando 12 sessões. Cada sessão teve a duração de trinta minu-
tos e, para análise dos comportamentos, foi desconsiderada a primeira fil-
magem em cada escola. Os horários foram alternados, respeitando interva-
los de tempo: 8h às 8h30; 8h30 às 9h; 9h às 9h30; 9h30 às 10h; 10h às 10h30;
10h30 às 11h. Assim, as crianças foram filmadas em diferentes ambientes
(sala de aula, pátio e parque). O horário de filmagem que foi desconsiderado
nas duas Emeis foi das 8h às 8h30. Neste horário, nem todas as crianças
haviam chegado.

Essas filmagens aconteceram durante as três primeiras semanas da cole-
ta de dados, sendo realizadas duas vezes por semana em cada uma das esco-
las, ou seja, no mesmo dia fazíamos a primeira sessão de filmagem na Escola
1 e, em seguida, na Escola 2 (Grupo Experimental e Grupo de Espera). Por
meio das filmagens, registramos a ocorrência de problemas de comporta-
mento nos dois grupos de crianças pesquisadas.
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Para avaliar a ocorrência de problemas de comportamento, também uti-
lizou-se a Escala Comportamental Infantil ECI-A2 de Rutter (Graminha &
Coelho, 1994), que avalia distúrbios emocionais e comportamentais em crian-
ças. A escala foi respondida pelas professoras das crianças em horários alter-
nados com os horários das aulas.

Para a avaliação das habilidades sociais

Não temos materiais de autoavaliação de crianças em idade pré-escolar,
então utilizamos o Sistema Multimídia de Habilidades Sociais de maneira
individualizada, preparando e conduzindo a aplicação individual, incluindo
cuidados específicos, como escolha de um ambiente livre de ruídos ou inter-
rupções em que fosse possível apenas a presença do examinador e da crian-
ça. A aplicação foi realizada no horário de aula, e a criança saia da classe com
o aplicador.

O aplicador lia e interpretava as situações e reações de modo a diferenciar
os três tipos de reações, fazendo perguntas pertinentes sobre as situações e
tomando cuidado para não exagerar na expressividade, para não induzir res-
postas socialmente mais desejáveis. Durante o rapport com a criança, o
aplicador enfatizou que não existem respostas certas ou erradas, pediu aten-
ção e sinceridade da criança ao responder e avisou que iria permanecer no
local, ajudando-o caso necessário e anotando as respostas na ficha da crian-
ça. Foi trabalhado com este instrumento a opção Perfil Geral em todas as 21
situações, adaptando instruções pertinentes a elas em função da diferença
de faixa etária a que o instrumento foi submetido. Como as crianças não
tinham o domínio da leitura e escrita, o aplicador leu em cada item o enunci-
ado da situação e de cada reação, mostrando as figuras, verificando se a criança
compreendeu, verbalizando e pedindo que a criança também verbalizasse
sua resposta.

Em horários alternados com o horário da aula, o aplicador encontrava-se
com as professoras das Escolas 1 e 2 (em momentos diferentes) para realizar
a avaliação das habilidades sociais das crianças por meio do SMHS respon-
dido pelas professoras para cada criança. O aplicador lia as situações e rea-
ções de modo a diferenciar os três tipos de reações, a professora respondia e
o aplicador anotava na ficha de respostas.
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Treinamento de Habilidades Sociais (THS)

O Treinamento de Habilidades Sociais (Del Prette & Del Prette, 2005)
foi realizado em formato grupal e compreendia: a) Ensaio comportamental
(manifesto ou imaginário). Na modalidade manifesta, a criança comportava-
-se em situação análoga àquela que vivenciou em seu cotidiano (já filmadas
no início da coleta de dados), permitindo observação de seu comportamento;
na modalidade imaginária, a criança elaborava a situação análoga àquela
de seu cotidiano e imagina-se desempenhando de forma adequada e bem-
-sucedida; b) Discussões sobre as situações-problema propostas para serem
resolvidas pelo grupo; c) Arranjo de situação análoga com distribuição de
papéis com instruções para que as crianças se comportem como usualmente,
para que o grupo observe os desempenhos; d) Feedback ao desempenho: ava-
liação da própria criança sobre seu desempenho e avaliação do grupo; e) Re-
forçamento, modelagem e modelação; f) Tarefas de casa que buscam a gene-
ralização de habilidades treinadas na escola para outros contextos sociais.

Para a realização do THS, foram utilizadas as filmagens das crianças para
observação dos desempenhos que seriam trabalhados nos ensaios compor-
tamentais.

Foram conduzidas quatro sessões de THS na Fase 2 (Escola 1 – Grupo
Experimental), e essas sessões foram repetidas na Fase 4 (Escola 2 – Grupo
de Espera). O THS foi realizado, em ambas as fases, uma vez por semana,
no período de uma hora, com a classe inteira. A professora permanecia na
classe.

Procedimento de análise dos dados

Análise das filmagens

A análise das filmagens foi feita a partir da categorização de comporta-
mentos habilidosos e não habilidosos. Os dados foram separados por gê-
neros. Dos comportamentos habilidosos presentes nas filmagens, foram in-
dicados: (a) pedir desculpas; (b) oferecer ajuda; (c) responder perguntas da
professora; (d) fazer perguntas para a professora; (e) consolar o colega; (f)
defender o colega; (g) expressar desagrado; (h) propor nova brincadeira; (i)
negociar, convencer; (j) juntar-se a um grupo para brincar; (k) pedir ajuda.
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Dos comportamentos não habilidosos selecionados no vídeo, destacamos:
(a) destruir suas coisas ou dos outros; (b) brigar; (c) desobedecer a profes-
sora; (d) preferir estar sozinho. Estas categorias não seguiram um protoco-
lo a priori. São comportamentos que aparecem no SMHS e também nas
filmagens.

Foi indicada a frequência de cada comportamento acima apresentado
pelos nove meninos e nove meninas da Escola 1 (Grupo Experimental) e
pelos sete meninos e seis meninas da Escola 2 (Grupo de Espera), obtendo a
frequência de comportamentos de cada categoria. As anotações foram feitas
referindo-se a cada criança.

Análise da Escala de Rutter

Para análise dos resultados da ECI-A2 de Rutter, inicialmente foram atri-
buídos escores a cada resposta, de acordo com a instrução de utilização da
escala (Graminha & Coelho, 1994): as respostas não se aplica, nunca e não
receberam escore 0 (zero); se aplica um pouco, ocasionalmente e sim – mode-
radamente, escore 1 (um); e certamente se aplica, pelo menos uma vez por
semana e sim – severamente, escore 2 (dois). Em seguida, calculou-se o escore
total do instrumento e o percentual de crianças com escore maior que 16,
considerado indicativo de distúrbios emocionais/comportamentais, aqui
tratados como problemas de comportamento.

A análise dos itens da ECI-A2 baseou-se na medida de ocorrência do
comportamento, focalizando o número de crianças que apresentavam ou não
cada item descrito na escala. Desta forma, as respostas certamente se aplica,
se aplica um pouco, pelo menos uma vez por semana, ocasionalmente e sim –
severamente/moderadamente indicavam a ocorrência do comportamento, e
as respostas não se aplica, nunca e não, que o comportamento não ocorria.
Os itens da escala foram agrupados em três categorias: respostas internali-
zantes, externalizantes e outras respostas (Bolsoni-Silva et al., 2005).

Análise do Sistema Multimídia de Habilidades Sociais (SMHS)

A autoavaliação da criança e a avaliação realizada pela professora sobre a
criança foram apuradas manualmente e processadas de forma similar. Ini-
cialmente, o aplicador pontua os resultados nas diferentes reações e indica-
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dores, transformando a escala nominal em valores numéricos para inserir
dados do Perfil Geral, utilizando a seguinte legenda: a) REAÇÃO HABI-
LIDOSA = 2; b) REAÇÃO NÃO HABILIDOSA PASSIVA = 1; c) REA-
ÇÃO NÃO HABILIDOSA ATIVA = 0.

Com base nos valores numéricos, basta somar as pontuações gerais para
cada tipo de reação em cada indicador e dividir o resultado por 21, obtendo
os escores médios para a escala total de 21 itens. Nos resultados da opção
Perfil Geral, pode ser examinado que tipo de reação a criança apresenta em
maior ou menor proporção: se as habilidosas ou as não habilidosas. No se-
gundo caso, se há predominância das ativas ou das passivas.

A análise do comportamento social das crianças em idade pré-escolar
por meio do SMHS foi conduzida comparando as reações de cada criança
na autoavaliação e na avaliação da professora antes e depois do THS, tanto
no Grupo Experimental quanto no Grupo de Espera, para investigação de
possíveis mudanças de comportamento, dando ênfase para as diferenças de
gêneros.

Resultados

Apenas os gráficos que apresentam enfoque mais significativo constam
desta seção.

Repertório comportamental das crianças de idade pré-escolar

por meio do Sistema Multimídia de Habilidades Sociais (SMHS)

Autoavaliação das crianças

Quanto ao Sistema Multimídia de Habilidades Sociais – SMHS, a Figu-
ra 1 apresenta as respostas habilidosas de meninos e meninas da Escola 1
(Grupo Experimental) na primeira avaliação (Fase 1) e na segunda avaliação
(Fase 3), segundo a autoavaliação das crianças.

A Figura 2 apresenta as respostas habilidosas de meninos e meninas da
Escola 2 (Grupo de Espera) na primeira avaliação (Fase 1), na segunda ava-
liação (Fase 3) e na terceira avaliação (Fase 5), na autoavaliação das crianças.

Ao analisar a Figura 1, observa-se, por meio da autoavaliação das crian-
ças, que os meninos apresentaram maior frequência de desempenhos habi-
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lidosos, tanto na primeira quanto na segunda avaliação, ao serem compara-
dos com as meninas. No entanto, na segunda avaliação da Escola 1, a
frequência de desempenhos habilidosos aumentou tanto para os meninos
quanto para as meninas.

Fazendo esta mesma análise para as crianças da Escola 2, por meio da
autoavaliação das crianças, podemos perceber na Figura 2 que os meninos
apresentaram uma frequência de desempenhos habilidosos um pouco me-
nor do que as meninas nas três avaliações, sendo que, após o THS (terceira
avaliação da Escola 2), os desempenhos habilidosos de meninos e meninas
aumentaram.
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Figura 1. Frequência de comportamentos habilidosos de meninos e meninas da Escola 1
(Grupo Experimental) na autoavaliação das crianças

100

80

60

40

20

0
Primeira avaliação Segunda avaliação (sem treino) Terceira avaliação (após o treino)

Meninos
Meninas

Figura 2. Frequência de comportamentos habilidosos de meninos e meninas da Escola 2
(Grupo de Espera) na autoavaliação das crianças
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A Figura 3 apresenta as respostas não habilidosas ativas de meninos e
meninas da Escola 1 (Grupo Experimental) na primeira avaliação (Fase 1) e
na segunda avaliação (Fase 3), na autoavaliação das crianças.
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Figura 3. Frequência de comportamentos não habilidosos ativos de meninos e meninas da
Escola 1 (Grupo Experimental) na autoavaliação das crianças

A Figura 4 apresenta as respostas não habilidosas ativas de meninos e
meninas da Escola 2 (Grupo de Espera) na primeira avaliação (Fase 1), na
segunda avaliação (Fase 3) e na terceira avaliação (Fase 5), na autoavaliação
das crianças.
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Figura 4. Frequência de comportamentos não habilidosos ativos de meninos e meninas da
Escola 2 (Grupo de Espera) na autoavaliação das crianças
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A Figura 3 demonstra que, segundo a autoavaliação das crianças na Es-
cola 1, na primeira avaliação, as meninas apresentaram maior frequência de
respostas não habilidosas ativas, em comparação com os meninos. Na se-
gunda avaliação, houve uma diminuição das respostas não habilidosas ati-
vas tanto para meninos quanto para meninas após o THS.

Observa-se na Figura 4 que na primeira avaliação sobre o desempenho
não habilidoso ativo por meio da autoavaliação das crianças, as meninas apre-
sentaram uma frequência maior desse desempenho, em comparação com os
meninos. No entanto, na segunda avaliação (antes do THS) e na terceira ava-
liação (depois do THS), as respostas não habilidosas ativas das meninas apa-
receram com frequências cada vez menores. Comparando as respostas dos
desempenhos não habilidosos ativos dos meninos na primeira e na terceira
avaliação, observa-se que também houve uma diminuição de frequência
dessas respostas.

A Figura 5 apresenta as respostas não habilidosas passivas de meninos e
meninas da Escola 1 (Grupo Experimental) na primeira avaliação (Fase 1) e
na segunda avaliação (Fase 3), segundo a autoavaliação das crianças.
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Figura 5. Frequência de comportamentos não habilidosos passivos de meninos e meninas da
Escola 1 (Grupo Experimental) na autoavaliação das crianças

A Figura 6 apresenta as respostas não habilidosas passivas de meninos e
meninas da Escola 2 (Grupo de Espera) na primeira avaliação (Fase 1), na
segunda avaliação (Fase 3) e na terceira avaliação (Fase 5), segundo a auto-
avaliação das crianças.
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Figura 6. Frequência de comportamentos não habilidosos passivos de meninos e meninas da
Escola 2 (Grupo de Espera) na autoavaliação das crianças

Na Figura 5, observa-se que, conforme autoavaliação das crianças da
Escola 1 sobre desempenhos não habilidosos passivos, na primeira avalia-
ção, meninos e meninas apresentaram a mesma frequência de desempenho.
No entanto, na segunda avaliação, os meninos diminuíram as respostas não
habilidosas passivas, e as meninas aumentaram a frequência destas respos-
tas após o THS.

Já na Escola 2, observa-se, por meio da Figura 6, que na primeira avalia-
ção, os meninos apresentaram uma frequência maior de desempenhos não
habilidosos passivos, em comparação com as meninas. Na segunda avalia-
ção, tanto para os meninos quanto para as meninas, esse desempenho au-
mentou (antes do THS). Logo após o THS, a frequência das respostas não
habilidosas passivas diminuiu tanto para os meninos quanto para as meni-
nas, porém, essa diminuição ocorreu mais para as meninas (comparando a
terceira avaliação com a segunda avaliação), não havendo muita diferença
em relação às frequências registradas na primeira avaliação (sem o THS) e
na terceira avaliação (após o THS).

Avaliação das professoras sobre o desempenho social das crianças

Utilizando o Sistema Multimídia de Habilidades Sociais – SMHS, a Fi-
gura 7 apresenta as respostas habilidosas das professoras sobre o desempe-
nho social de meninos e meninas da Escola 1 (Grupo Experimental) na pri-
meira avaliação (Fase 1) e na segunda avaliação (Fase 3).
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Figura 7. Frequência de comportamentos habilidosos de meninos e meninas da Escola 1
(Grupo Experimental), realizada pela professora

A Figura 8 apresenta as respostas habilidosas da professora sobre o de-
sempenho social de meninos e meninas da Escola 2 (Grupo de Espera) na
primeira avaliação (Fase 1), na segunda avaliação (Fase 3) e na terceira ava-
liação (Fase 5).
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Figura 8. Frequência de comportamentos habilidosos de meninos e meninas da Escola 2
(Grupo de Espera) realizada pela professora
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Verifica-se pela Figura 7 que, segundo a avaliação da professora sobre o
desempenho habilidoso das crianças da Escola 1, tanto para meninos quan-
to para meninas, houve aumento na frequência das respostas habilidosas na
segunda avaliação realizada após o THS.

Na Escola 2, também segundo a avaliação da professora, as meninas apre-
sentaram uma frequência maior de respostas habilidosas na avaliação 1, ava-
liação 2 e avaliação 3, em comparação com os meninos. Observa-se, na se-
gunda avaliação (sem THS), um aumento na frequência de comportamentos
habilidosos dos meninos e diminuição na frequência dos comportamentos
habilidosos de meninas, comparando-se com a primeira avaliação. No en-
tanto, após o THS, o desempenho habilidoso de meninos e meninas aumen-
tou, porém, esse aumento teve uma frequência maior nas respostas da pro-
fessora para os comportamentos habilidosos de meninas.

A Figura 9 apresenta as respostas não habilidosas ativas de meninos e
meninas da Escola 1 (Grupo Experimental) na primeira avaliação (Fase 1) e
na segunda avaliação (Fase 3), respondidas pela professora.
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Figura 9. Frequência de comportamentos não habilidosos ativos de meninos e meninas da
Escola 1 (Grupo Experimental), realizada pela professora
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A Figura 10 apresenta as respostas não habilidosas ativas de meninos e
meninas da Escola 2 (Grupo de Espera) na primeira avaliação (Fase 1), na
segunda avaliação (Fase 3) e na terceira avaliação (Fase 5), realizadas pela
professora.
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Figura 10. Frequência de comportamentos não habilidosos ativos de meninos e meninas da
Escola 2 (Grupo de Espera), realizada pela professora

Os dados da Figura 9 demonstram que, de acordo com as respostas da
professora sobre o desempenho não habilidoso ativo das crianças da Esco-
la 1, na primeira avaliação os meninos apresentaram uma frequência maior
desse desempenho em comparação com as meninas. No entanto, na segun-
da avaliação, as respostas não habilidosas ativas aumentaram para os meni-
nos e diminuíram para as meninas após o THS.

A Figura 10 indica que, na avaliação da professora sobre o desempenho
não habilidoso ativo das crianças da Escola 2, na primeira avaliação, as me-
ninas apresentaram uma frequência maior dessas respostas em comparação
com os meninos. Na segunda avaliação (antes do THS), houve uma dimi-
nuição de frequência desse tipo de desempenho no comportamento de me-
ninos e uma alta redução da frequência no comportamento das meninas.
Após o THS (terceira avaliação), a frequência das respostas não habilidosas
ativas diminuiu para os meninos e aumentou para as meninas.
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A Figura 11 apresenta as respostas não habilidosas passivas de meninos e
meninas da Escola 1 (Grupo Experimental) na primeira avaliação (Fase 1) e
na segunda avaliação (Fase 3), respondidas pela professora.
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Figura 11. Frequência de comportamentos não habilidosos passivos de meninos e meninas
da Escola 1 (Grupo Experimental), realizada pela professora

A Figura 12 apresenta as respostas não habilidosas passivas de meninos e
meninas da Escola 2 (Grupo de Espera) na primeira avaliação (Fase 1), na
segunda avaliação (Fase 3) e na terceira avaliação (Fase 5) realizadas pela
professora.

Verifica-se pela Figura 11 que, segundo a avaliação da professora sobre o
desempenho não habilidoso passivo das crianças da Escola 1, tanto na pri-
meira quanto na segunda avaliação, a frequência foi maior para os meninos,
sendo que essas respostas diminuíram para os meninos da primeira para a
segunda avaliação e aumentaram um pouco para as meninas.

Na Figura 12, observa-se que, conforme a avaliação da professora sobre
o desempenho não habilidoso passivo de meninos e meninas da Escola 2,
essas respostas apareceram com maior frequência na primeira avaliação (com
frequência maior para as meninas). Na segunda avaliação (antes do THS), a
frequência desse desempenho diminuiu para meninos e meninas (mais para
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as meninas), e na terceira avaliação (após o THS), a frequência de respostas
não habilidosas passivas diminuiu para os meninos e aumentou para as me-
ninas (comparando com a segunda avaliação).

Discussão dos resultados e considerações finais

Sobre o desempenho habilidoso das crianças, chama a atenção o fato que,
na Escola 1, segundo a autoavaliação da criança, os meninos apresentaram
uma frequência maior de respostas habilidosas e, na Escola 2, foram as me-
ninas que apresentaram esse mesmo desempenho em maior frequência. No
entanto, para meninos e meninas das Escolas 1 e 2, houve aumento das res-
postas habilidosas após o THS. Esse mesmo desempenho, avaliado pelas
professoras, permite-nos observar que, na Escola 1, na primeira avaliação,
as meninas apresentaram uma frequência maior de comportamentos habili-
dosos que os meninos, e essa frequência, na segunda avaliação, aumentou e
ficou igual para meninos e meninas. Já na Escola 2, segundo avaliação da
professora, as meninas permaneceram apresentando maior frequência de
respostas habilidosas nas três fases da pesquisa. Na avaliação da professora,
as respostas habilidosas também aumentaram para meninos e meninas após
o THS, porém, as meninas foram consideradas mais habilidosas.
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Figura 12. Frequência de comportamentos não habilidosos passivos de meninos e meninas
da Escola 2 (Grupo de Espera), realizada pela professora.
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Esses resultados confirmam dados encontrados na literatura de que, dian-
te das atividades de sala de aula, as meninas são vistas como mais partici-
pantes, mais cooperativas e mais autônomas que os meninos (Birch & Ladd,
1997) e também confirmam que há indícios de que os professores respon-
dem mais, e com mais atenção negativa, aos problemas de comportamento
dos meninos que das meninas (Fagot, 1984). Nas relações com os compa-
nheiros, os professores avaliam que os meninos manifestam mais raiva, agres-
são e comportamentos antissociais, menor competência social e menos re-
gulação emocional (Keane & Calkins, 2004; Ladd et al., 1999; Lafreniére &
Dumas, 1996).

Na avaliação da relação professor-aluno, os professores relatam maior
proximidade com as meninas e relacionamentos mais conflituosos com os
meninos (Birch & Ladd, 1997; Howes et al., 2000). Dois estudos que inves-
tigaram o relacionamento professor-aluno sob a perspectiva da criança che-
garam a resultados divergentes: Mantzicopoulos & Neuharth-Pritchett
(2003) confirmaram a diferença de sexo relativa ao conflito, ao passo que
Mantzicopoulos (2005) não encontrou diferença. Nesta pesquisa, os resul-
tados dos desempenhos habilidosos, na avaliação das professoras, são mais
favoráveis para as meninas.

Segundo a autoavaliação das crianças quanto o desempenho não habili-
doso ativo, na Escola 1 as meninas apresentaram maior frequência dessas
respostas que diminuíram após o THS. Na Escola 2, a frequência desse de-
sempenho foi muito semelhante para meninos e meninas e também dimi-
nuiu após o THS. Na avaliação da professora, na Escola 1, os meninos apre-
sentaram maior frequência de respostas não habilidosas ativas e houve
aumento desse desempenho para os meninos após o THS, e diminuição para
as meninas também após o THS. Para a professora da Escola 2, na primeira
avaliação, as meninas apresentaram maior frequência de respostas não habi-
lidosas ativas, diminuíram bastante essa frequência na segunda avaliação
(antes do THS) e voltaram a aumentar a frequência desse desempenho na
terceira avaliação (após o THS). Os meninos foram diminuindo a frequência
das respostas não habilidosas ativas da primeira para a terceira avaliação.

Para os desempenhos não habilidosos passivos, na autoavaliação das
crianças da Escola 1, a frequência dessas respostas aumentou após o THS
para as meninas e, na Escola 2, na segunda avaliação, a frequência dessas
respostas aumentou tanto para meninos quanto para meninas (antes do THS)
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e, na terceira avaliação (após o THS), a frequência voltou a ser bem seme-
lhante à da primeira avaliação (sem THS). Na avaliação da professora da
Escola 1, a frequência desse desempenho também aumentou para as meni-
nas após o THS e, na Escola 2, na primeira avaliação, a frequência foi alta
para os meninos e maior ainda para as meninas. Na segunda avaliação (an-
tes do THS), diminuiu essa frequência para os meninos, e a diminuição foi
maior para as meninas. No entanto, após o THS, a frequência de respostas
não habilidosas passivas aumentou novamente para as meninas e diminuiu
para os meninos.

Considera-se que esse estudo pode trazer contribuições para ampliar o
conhecimento sobre avaliação e treinamento de habilidades sociais em crian-
ças de idade pré-escolar por meio da autoavaliação da criança sobre seu de-
sempenho social e da avaliação da professora sobre o desempenho social da
criança, comparando o repertório comportamental de meninos e meninas
submetidos ao treinamento antes e depois deste. Os resultados do trabalho
ajudam a reforçar a hipótese de que a infância realmente se caracteriza como
um período decisivo para a aprendizagem das habilidades sociais, espe-
cialmente durante o ingresso na escola (idade pré-escolar), quando então a
criança é confrontada com situações mais complexas e novas demandas so-
ciais que exigem o desenvolvimento do repertório comportamental.

O estudo também sinaliza a importância de implementar um THS de
maneira a buscar, identificar e definir as habilidades sociais das crianças com
o propósito de desenvolver intervenções que poderiam suprimir déficits no
repertório comportamental nessa fase do desenvolvimento.

Houve efeito do THS somente sobre as respostas habilidosas das crian-
ças. Podemos interpretar esses dados como uma instanciação do efeito do
observador sobre o comportamento das professoras, mas não sobre o com-
portamento das crianças. Em linhas gerais, o THS em si parece ter apresen-
tado um efeito sobre as respostas habilidosas das crianças, aumentando sua
frequência. O THS não parece ter surtido efeito sobre as respostas não habi-
lidosas ativas e passivas das crianças. Ao mesmo tempo, um efeito do obser-
vador pode ser responsável pelas mudanças no comportamento das profes-
soras no que diz respeito a respostas habilidosas e não habilidosas ativas e
passivas.

Concluindo esse estudo, pode-se perceber a importância de desenvolver e
implementar um THS após avaliar o comportamento socialmente habilidoso
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de crianças por meio da autoavaliação da criança sobre seu desempenho so-
cial e da avaliação da professora sobre o desempenho social da criança para
comparar o repertório comportamental de meninos e meninas submetidos ao
treinamento, antes e depois deste.
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