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Introdução

O estudo do desenvolvimento humano dia a dia tem sido uma área da
Psicologia que tem desafiado os pesquisadores a empenharem-se na realiza-
ção de investigações científicas que esclareçam aos pais o significado e as
consequências dos diferentes comportamentos interacionais entre os adul-
tos e as crianças.

Um desses grandes pesquisadores da área é Bee (1997). Ela tem divulga-
do em suas publicações, resultados de seus estudos, que indicam que com-
portamentos como contato físico e atenção aos bebês desde os primeiros
momentos da vida, bem como outras demonstrações de interações durante a
infância, como conversar, cantar, sorrir e o modo como os pais se compor-
tam nas mais diversas situações, servem de modelo de comportamento para
o desenvolvimento da competência social dos filhos.

A importância da socialização e das interações e relações sociais enquan-
to fatores de saúde mental e de desenvolvimento tem sido tema de relevân-
cia para as teorias de desenvolvimento desde a década de 1970, como se pode
observar nas asseverações de Bellack & Hersen (1977), expressando preocu-
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pação com as consequências desenvolvimentais dos déficits de habilidades
sociais em etapas formativas da vida do indivíduo, reconhecendo que eles
podem comprometer fases posteriores do ciclo vital, desde a fase infantil,
passando pela adolescência, chegando até mesmo à vida adulta.

A efetividade do desenvolvimento infantil depende tanto dos relaciona-
mentos do tipo vertical, envolvendo o apego com pessoas de maior poder,
assegurando a sobrevivência desses pequenos e oferecendo segurança e pro-
teção à criança, como dos relacionamentos do tipo horizontal, abrangendo
as experiências com colegas da mesma idade e igual poder social e oportuni-
zando vivências de cooperação, competição e intimidade (Hartup & Rubin,
1986).

 Dessa forma, as relações sociais com os companheiros da escola passam
a ser imprescindíveis ao desenvolvimento da criança, com possibilidades de
interações completamente novas e, com isso, a desejável ampliação das ha-
bilidades sociais.

Habilidades sociais e competência social

Uma vez que os padrões de comunicação entre as pessoas variam de uma
cultura para outra, e mesmo dentro de uma mesma cultura, dependendo de
variáveis como sexo, idade e classe social, não existe um tipo de comporta-
mento que seja correto a priori, e o que pode ser apropriado em um contex-
to, pode não o ser em outro (Caballo, 2003). Para esse autor, é importante
levar em conta tanto o conteúdo quanto as consequências do comportamen-
to para que ele seja considerado socialmente habilidoso, ou seja, há que se
considerar a topografia e as reações das pessoas, além do que ele deve pro-
duzir mais reforçamento positivo do que punição.

Assim, os comportamentos habilidosos podem ser definidos como um
conjunto de ações emitidas por um indivíduo em um contexto interpessoal
que expressa os sentimentos, atitudes, opiniões ou direitos desse indivíduo,
de um modo adequado à situação, respeitando esses comportamentos nos
demais, e que geralmente resolve os problemas imediatos da situação en-
quanto minimizam a probabilidade de futuros problemas (Caballo, 2003).

Iniciar e manter conversação expressar sentimentos, expressar opiniões,
pedir mudança de comportamento, fazer ou responder perguntas, fazer pe-
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didos e elogios são classes de respostas que têm sido comumente investiga-
das e referidas como componentes das habilidades sociais de real significa-
do para o desenvolvimento humano (Caballo, 1996; Del Prette & Del Prette,
2002). Porém, além desses componentes, outras dimensões são considera-
das importantes, entre elas os aspectos não verbais do comportamento. (Del
Prette & Del Prette, 2002).

Quando o foco de estudo é a habilidade social, outro conceito relevante
para conhecimento e reflexão é o de competência social. Esses conceitos,
tempos atrás, eram erroneamente empregados como sinônimos, como sina-
lizam Del Prette & Del Prette (2002) e McFall (1982), mas 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. Já as habilidades so-
ciais, já descritas anteriormente, dizem respeito ao comportamento neces-
sário para um desempenho competente e podem ser adquiridas por meio do
treino ou da prática.

Contudo, ter um repertório de habilidades sociais não garante que a pes-
soa se comporte de forma socialmente competente, pois ela precisa
decodificar o ambiente antes de emitir comportamentos socialmente habili-
dosos, de forma a obter reforçadores (Del Prette & Del Prette, 2002).

Indivíduos socialmente competentes podem maximizar ganhos e mini-
mizar perdas para si mesmos e para aqueles com os quais interagem, favore-
cendo relações pessoais mais satisfatórias, assim como melhores índices de
saúde física e mental (Del Prette & Del Prette, 2002).

De acordo com Del Prette & Del Prette (2002), a infância caracteriza-se
como um período decisivo para a aprendizagem das habilidades sociais, es-
pecialmente durante o ingresso na escola, quando então a criança é confron-
tada com situações mais complexas e novas demandas sociais que exigem o
desenvolvimento de seu repertório comportamental.
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Habilidades sociais e problemas de comportamento
na infância

Segundo Del Prette & Del Prette (2005, p.31), o termo habilidades so-
ciais “aplica-se às diferentes classes de comportamentos sociais do repertó-
rio de um indivíduo, que contribuem para a competência social, favorecen-
do um relacionamento saudável e produtivo com as demais pessoas”.
Habilidades sociais promovem o desenvolvimento e previnem o surgimento
de problemas de comportamento à medida que possibilitam que as crianças
interajam mais positivamente com colegas, professores e familiares, aumen-
tando a chance de acesso a reforçamento social, como elogios e atenção. Tais
comportamentos poderiam ser considerados como “saltos” comportamen-
tais (Rosales-Ruiz & Baer, 1997), os quais dizem respeito a mudanças no
processo de desenvolvimento que seriam importantes para o indivíduo ou
para a espécie, pois permitiriam que a criança entrasse em contato com con-
tingências relevantes para a aprendizagem, seja social, seja acadêmica.

Essa previsão derivada do conceito de “saltos” comportamentais tem sido
confirmada pela literatura: na fase pré-escolar, crianças com maior compe-
tência interpessoal, segundo avaliação dos professores, apresentam menos
problemas de comportamento, maior envolvimento ativo nas atividades de
aprendizagem em sala de aula e melhor desempenho acadêmico, tanto atual
como em anos subsequentes (Coolahan et al., 2000).

Os problemas de comportamento seriam os excessos ou déficits com-
portamentais que dificultariam o acesso da criança a novas contingências
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 dura-
ção, intensidade ou ocorrência em uma situação em que não é aceita social-
mente (Kanfer & Saslow, 1976). Por outro lado, déficits referem-se a uma
classe de respostas que não ocorre com frequência suficiente, intensidade
adequada, de modo apropriado e tampouco sob condições previstas social-
mente, como uma reduzida reação social da criança em um determinado
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-
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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.

Cabe ressaltar, porém, que a ocorrência de um dos comportamentos
elencados não caracteriza, a priori, a existência de problemas de comporta-
mento, o que envolve uma união de fatores, tais como a finalidade do com-
portamento, sua persistência, estabilidade e generalização (Brioso & Sarriá,
1995).

Ambos os comportamentos, internalizante e externalizante, dificultam
os “saltos” comportamentais do desenvolvimento, já que o internalizante
pode privar a criança de interagir com o ambiente, isto é, o indivíduo pode
evitar iniciar uma interação, e, por outro lado, o externalizante pode gerar
conflitos e provocar rejeição de pais, professores e colegas (Coplan et al.,
2004; Patterson et al., 1992).

Essa divisão básica, nos dois tipos amplos de comportamentos, pode ser
identificada precocemente, já em crianças de 3 a 6 anos (Lafreniere & Du-
mas, 1996). Na fase pré-escolar, comportamentos externalizantes são mais
frequentes e diminuem com a idade (Graminha, 1994), podendo ser consi-
derados como características transitórias do desenvolvimento normal. En-
tretanto, dependendo de sua intensidade e do modo como o ambiente lida
com essas manifestações, elas representam risco ao desenvolvimento, sendo
preditoras de dificuldades precoces nos relacionamentos com colegas (Keane
& Calkins, 2004) e posterior problema de comportamento (Webster-
Stratton, 1996).

Segundo Ison (2001), quando a criança desenvolve um estilo interpessoal
de relação pautado pela agressividade e comportamento de oposição, ela
transfere esse modo de comunicação para todos os contextos de sua vida.
Trata-se de uma falha em suas habilidades sociais que a leva a estabelecer
redes de contatos baseadas em comportamentos socialmente inadequados.

De acordo com Patterson et al. (1992), crianças que manifestam tais difi-
culdades em idade pré-escolar geralmente têm uma alta probabilidade de
continuar a apresentar problemas de comportamento nos anos seguintes.
Isso porque, conforme Gomide (2003), a partir dos 4 ou 5 anos, comporta-
mentos agressivos da criança podem se tornar funcionais em seu ambiente e
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neutralizar comandos da família, o que representa um risco para a escalada
de problemas de comportamento.

O contato físico

O contato físico também é um aspecto importante na maioria dos rela-
cionamentos humanos. Desempenha um papel nos atos de encorajar, ex-
pressar ternura e mostrar apoio emocional.

Outros estudos nos mostram que o toque físico é um aspecto importante
na maioria dos relacionamentos humanos (Knapp & Hall, 1999). As expe-
riências táteis desempenham um papel fundamentalmente importante no
crescimento e desenvolvimento de todos os mamíferos estudados até o mo-
mento, assim como provavelmente também para os não mamíferos
(Montagu, 1988).

Os animais dependem da estimulação do mundo externo para seu cresci-
mento e desenvolvimento. Esses estímulos precisam, em sua maioria, ser de
natureza agradável, como também devem sê-lo na aprendizagem. A criança
privada em nível tátil torna-se mais tarde um indivíduo que não é só fisica-
mente desajeitado em seus relacionamentos com os outros, mas que tam-
bém fica sem jeito diante dos outros em nível psicológico e comportamental
(Montagu, 1988).

A pele apresenta uma grande sensibilidade, combinada à sua capacidade
de apreensão e transmissão de uma variedade extraordinariamente grande de
sinais. No entanto, a sensibilidade da pele pode ser consideravelmente preju-
dicada pela ausência de uma estimulação tátil necessária a seu desenvolvi-
mento correto. Neste sentido, influências tais como as da família, da classe
social e da cultura desempenham um papel fundamental (Montagu, 1988).

Segundo o dermatologista Azambuja (2005, p.78), a pele é o órgão de
transformação de estímulos físicos em comunicadores químicos e em esta-
dos psicológicos. Um contato terno e amoroso traz a sensação de apoio, com-
panhia; um contato rude e agressivo faz a pessoa sentir-se rejeitada.

Um sinal de vínculo é qualquer ação que indique a existência de um rela-
cionamento pessoal. Se duas pessoas caminham de braços dados pela rua,
essa ação de braços unidos é um sinal, aos observadores, de que elas estão
pessoalmente “atadas” uma à outra de algum modo. Existem muitos sinais
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de vínculos desse tipo, e os mamíferos sociais são fortemente responsivos a
cada variação sutil, concluindo não só a existência de um elo pessoal, mas
também a sua natureza. A forma mais óbvia de sinal-vínculo é a simples
proximidade corporal em que, embora não se toquem, as duas pessoas mo-
vem-se, erguem-se, sentam-se ou deitam-se perto uma da outra. Já um sinal
de vínculo de contato físico é manifestado sempre que o vínculo entre duas
pessoas se expressa na forma de toque físico de uma pela outra. Quando isso
ocorre, o que vemos é o processo de atração do vínculo predominando sobre
a inclinação natural de cada indivíduo no sentido de defender seu espaço
pessoal (Morris, 1997).

Considerando que o desempenho social na infância vem sendo cada vez
mais valorizado nas últimas décadas, e que há vários estudos demonstrando
que, tanto na infância como em etapas posteriores do desenvolvimento, os
déficits em repertórios socialmente habilidosos relacionam-se a diversos
problemas psicológicos, assim como um bom repertório de habilidades so-
ciais relaciona-se a um funcionamento adaptativo saudável na infância e
perspectivas mais favoráveis em fases posteriores do ciclo vital, a presente
pesquisa propõe, a partir da avaliação do repertório socialmente habilidoso
de meninos e meninas que frequentam a escola de educação infantil, anali-
sar o contato físico dessas crianças nas interações e relações sociais.

Objetivos da pesquisa

O presente trabalho teve o objetivo de avaliar o repertório socialmente
habilidoso de crianças que frequentam a escola de educação infantil e anali-
sar e comparar as experiências táteis de meninos e meninas nas interações
sociais, estabelecendo relações no desenvolvimento do comportamento ver-
bal e não verbal.

Método

Participantes

A amostra constituiu-se de 18 alunos de pré-escola, de ambos os sexos,
sendo nove meninos e nove meninas de uma Escola Municipal de Educação
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Infantil (Emei) da cidade de Pederneiras com idade de 5 anos. Essas crian-
ças frequentavam a escola há seis meses, juntas em uma turma de Jardim II
no período matutino das 8h às 11h30. Realizavam atividades dentro e fora
da sala de aula com um intervalo para lanche, e duas vezes por semana ti-
nham horário de parque.

Instrumentos

Todos os instrumentos utilizados na coleta de dados foram aplicados pela
pesquisadora, que fez o registro das respostas dos participantes (crianças e
professora). Foram eles:

- Sessões de filmagens

Cada sessão teve a duração de trinta minutos e, para análise dos compor-
tamentos, foi desconsiderada a primeira filmagem. Os horários foram alter-
nados respeitando intervalos de tempo e filmando as interações entre as crian-
ças em diferentes momentos do período escolar: início da aula, intervalos e
segunda parte da aula (final da manhã). O horário de filmagem que foi
desconsiderado na Emei foi das 8h às 8h30, considerando-se que nesse ho-
rário nem todas as crianças haviam chegado.

- Escala Comportamental Infantil ECI-A2 de Rutter, (Graminha, 1994)

Avalia distúrbios emocionais e comportamentais em crianças e verifica
se existe indicação clínica para problemas de comportamento (escore maior
que 16). A escala é composta de itens que investigam a frequência com que
as crianças apresentam determinados comportamentos indicativos de pro-
blemas. Na avaliação da Escala de Rutter, foi atribuída a cada item uma pon-
tuação de zero a dois, considerando-se: valor 0 (ausente), os itens que, na
avaliação da professora, nunca se aplicavam ao aluno; valor 1 (moderado),
os itens que se aplicavam ocasionalmente; e valor 2 (severo), os itens que se
aplicavam com certeza. Em seguida, calculava-se a pontuação geral de cada
criança, para então compará-la com a padronização de Graminha (1994),
que indica o escore maior que 16 como sugestivo da necessidade de atendi-
mento psicológico ou psiquiátrico.
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- Sistema Multimídia de Habilidades Sociais (SMHS) (Del Prette &

Del Prette, 2005)

Consiste em um inventário de avaliação de habilidades sociais, de avalia-
ção da criança pelo professor e de avaliação do professor sobre os itens de
habilidades. As versões impressa e informatizada do SMHS-Del-Prette são
compostas por 21 itens de situações de interação de crianças com outras crian-
ças e com adultos. Em cada item, apresenta-se uma situação seguida de três
alternativas de reação: a reação habilidosa e dois tipos de reações não habili-
dosas (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. Assim, os resultados do SMHS
garantem informações importantes para o planejamento e avaliação dos efei-
tos, no contexto escolar, de programas de intervenção, preventivos ou tera-
pêuticos de ampliação do repertório de habilidades sociais das crianças.

É um recurso de promoção da competência social de crianças em faixa
etária correspondente à da primeira fase do Ensino Fundamental (7 a 12
anos). No entanto, até a presente data, não há procedimento similar para a
avaliação de crianças em idade pré-escolar, justificando o uso do SMHS com
cuidados específicos na utilização deste, tais como aplicação individualizada,
em ambiente livre de ruídos ou interrupções, em que fosse possível apenas a
presença do examinador e da criança. O aplicador lia e interpretava as situa-
ções e reações de modo a diferenciar os três tipos de reações, fazendo pergun-
tas pertinentes às situações e tomando cuidado para não exagerar na expressi-
vidade, para não induzir respostas socialmente mais desejáveis. Durante o
rapport com a criança, o aplicador enfatizou que não existem respostas certas
ou erradas, pediu atenção e sinceridade da criança ao responder e avisou que
iria permanecer no local, ajudando-o caso necessário e anotando as respostas
na ficha. Trabalhou-se com esse 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 ti-
nham o domínio da leitura e escrita, o aplicador leu em cada item os enuncia-
dos da situação e de cada reação, mostrando as figuras, verificando se a crian-
ça compreendeu, verbalizando e pedindo que a criança também verbalizasse
sua resposta. O próprio aplicador anotava na ficha da criança.
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Procedimento de coleta de dados

Para conduzir o estudo na Emei, a pesquisadora contatou a direção do
Departamento de Educação pessoalmente solicitando a participação na pes-
quisa e assinatura de uma autorização. A direção da Emei foi contatada por
telefone, agendando-se um horário para a apresentação do projeto à diretora
e à professora. Quando houve a colaboração e interesse na participação por
parte da direção e professora, a coordenadora assinou o Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido.

Foi apresentado aos pais o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
para que autorizassem a participação das crianças no estudo. Esse documento
continha uma breve descrição da condução da pesquisa na escola, identifi-
cava a pesquisadora e permitia o contato dos pais com a pesquisadora. Os
informes foram elaborados pela pesquisadora e entregues às professoras, que
os encaminhavam aos responsáveis por meio dos alunos. Em seguida, a apli-
cação dos instrumentos foi organizada em duas fases.

Fase 1 – Descrição e avaliação do repertório comportamental das

crianças

Filmagens; aplicação do instrumento ECI-A2 de Rutter (Graminha,
1994) avaliado pela professora, e SMHS (Del Prette & Del Prette, 2005) com
autoavaliação da criança sobre seu desempenho social e avaliação da profes-
sora sobre as habilidades sociais de cada criança sendo aplicado duas vezes:
uma antes e outra depois de um Treinamento de Habilidades Sociais.

Fase 2 – Análise do contato físico em meninos e meninas por meio das

filmagens

Nessa fase, analisamos, por meio das filmagens, as experiências táteis
das crianças nas interações e relações sociais, destacando sinais-vínculo de
contato físico de meninos e meninas. Os dados foram registrados levando-
se em consideração o repertório socialmente habilidoso de crianças em ida-
de pré-escolar e suas relações com experiências táteis.
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Procedimento de análise dos dados

Análise das filmagens

Para analisar as filmagens, foi feita a categorização de comportamentos
habilidosos e não habilidosos que apareceram no vídeo e que são reações
descritas no SMHS. Os dados também foram organizados por gênero.

Dos comportamentos habilidosos que se destacaram nas filmagens, in-
dicamos: (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.

Dos comportamentos não habilidosos destacados no vídeo: (a) destruir
suas coisas ou dos outros; (b) brigar; (c) desobedecer a professora; (d) prefe-
rir estar sozinho.

Foram indicadas as frequências de cada comportamento acima apresen-
tado pelos nove meninos e nove meninas, obtendo-se o total de comporta-
mentos de cada categoria e de cada criança.

Por meio das filmagens, foi indicada também a frequência do contato
físico, bem como seu direcionamento: (a) quem tocou; (b) quantas vezes to-
cou; (c) quantas vezes foi tocado. Analisamos o contato físico enfatizando o
gênero, ou seja, quantas vezes os meninos tocaram meninos e meninas;
quantas vezes as meninas tocaram meninas e meninos.

Análise da Escala de Rutter

Para análise dos resultados da ECI-A2, inicialmente foram atribuídos
escores a cada resposta, de acordo com a instrução de utilização de respostas
da escala (Graminha, 1994):

Não se aplica, nunca e não receberam escore 0 (zero);
Se aplica um pouco, ocasionalmente e sim – moderadamente, escore 1 (um);
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 distúr-
bios emocionais/comportamentais, aqui tratados como problemas de
comportamento.
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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 resposta indicava a ocorrência
do comportamento ou que o comportamento não ocorria.

Análise do 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 pontuava os resultados nas diferentes reações e indi-
cadores, transformando a escala nominal em valores numéricos para inserir
dados do Perfil Geral, utilizando a seguinte legenda: Reação Habilidosa = 2;
Reação Não Habilidosa Passiva = 1; Reação Não Habilidosa Ativa = 0.

Com base nos valores numéricos, bastou 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-se examinar que tipo de rea-
ção a criança apresenta em maior ou menor proporção: se as habilidosas ou
as não habilidosas. No segundo caso, se houve predominância das ativas ou
das passivas.

Resultados

Em conformidade com os objetivos expostos, esta seção apresenta, pri-
meiramente, os resultados referentes às características da amostra e ao reper-
tório comportamental das crianças por meio das filmagens. Na sequência,
são descritos os resultados sobre os indicativos de problemas de comporta-
mento referentes à Escala de Rutter. Por fim, a seção apresenta os resultados
acerca do SMHS e do sinal de vínculo de contato físico de meninos e meninas.

Repertório comportamental das crianças por meio das filmagens

A Figura 1 apresenta dados obtidos sobre os comportamentos habilido-
sos de meninos e meninas nas filmagens.
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Figura 1: Frequência das categorias que descrevem os comportamentos habilidosos de me-
ninos e meninas

Como mostra a Figura 1, os comportamentos habilidosos que ocorreram
com maior frequência tanto para meninos quanto para meninas foram: jun-
tar-se a um grupo para brincar, responder perguntas da professora e ofere-
cer ajuda. Os comportamentos de pedir desculpas e consolar o colega não
foram registrados para os meninos dessa escola por não ocorrerem, durante
as filmagens, situações cabíveis para esses comportamentos. Apresenta-se,
em média, 14,33 comportamentos habilidosos para os meninos e 11,77 para
as meninas.

A Figura 2 apresenta dados obtidos sobre os comportamentos não habi-
lidosos de meninos e meninas nas filmagens.

Como mostra a Figura 2, o comportamento não habilidoso que ocorre
com maior frequência para os meninos é o desobedecer a professora, e para
as meninas, é o preferir estar sozinho. Há, em média, 1,55 comportamentos
não habilidosos para os meninos e 3,11 para as meninas.
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Figura 2. Frequência das categorias que descrevem os comportamentos não habilidosos de
meninos e meninas

Indicativos de problemas de comportamento por meio da Escala
ECI-A2 de Rutter

A Tabela 1 apresenta as frequências das respostas dos itens da categoria
Problemas de Comportamento Internalizantes, segundo o relato da profes-
sora na ECI-A2 de Rutter.

A Tabela 1 demonstra que, segundo a avaliação da professora, as crian-
ças apresentaram maiores frequências para os comportamentos de fazer xixi
na cama ou nas calças; ter medo de alguma coisa (objeto, pessoa, situação);
ficar facilmente preocupado e tender a ser uma criança fechada, um tanto
solitária. Os comportamentos com menor frequência apresentados pelas
crianças foram: ter queixas de dor de cabeça; ter dado trabalho ao chegar na
escola; frequentemente a criança parecer tristonha, infeliz, angustiada.

A Tabela 2 apresenta as frequências das respostas dos itens da categoria
Problemas de Comportamento Externalizantes, segundo o relato da profes-
sora na ECI-A2 de Rutter.

Conforme a Tabela 2, os comportamentos externalizantes que ocorrem
com maior frequência, na avaliação da professora, são: brigar frequentemente
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Respostas Internalizantes Crianças que
apresentam ou não respostas

internalizantes

Não Sim

Tem queixas de dor de cabeça 17 1
Faz xixi na cama ou nas calças 5 13
Tem dado trabalho ao chegar na escola 14 4
A criança tem medo de alguma coisa

(objeto, pessoa, situação) 5 13
Fica facilmente preocupado,

preocupa-se com tudo 6 12
Tende a ser uma criança fechada, um

tanto solitária 7 11
Frequentemente a criança parece

tristonha, infeliz ou angustiada 13 5

Tabela 1. Frequências dos comportamentos dos itens da ECI-A2, segundo o relato da pro-
fessora sobre os problemas de Comportamento Internalizantes

Respostas Externalizantes Crianças que
apresentam ou não respostas

externalizantes

Não Sim

“Mata” ou “enforca aula” 11 7
Costuma roubar ou então pegar

coisas dos outros às escondidas 9 9
Muito agitado, dificuldade de

permanecer sentado 7 11
Criança impaciente, irrequieta 9 9
Muitas vezes destrói suas próprias

coisas ou dos outros 11 7
Briga frequentemente com

outras crianças 6 12
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com outras crianças; muitas vezes falar mentiras; muito agitado, dificuldade
de permanecer sentado; ser uma criança difícil, complicada ou muito parti-
cular; costumar roubar ou então pegar coisas dos outros às escondidas; criança
impaciente, irrequieta; desobediente; não conseguir permanecer em uma
mesma atividade por mais de alguns minutos; maltratar outras crianças.

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 3 apresenta as respostas habilidosas de meninos e meninas, segundo a
autoavaliação das crianças.

Continuação

Respostas Externalizantes Crianças que
apresentam ou não respostas

externalizantes

Não Sim

Irritável. Rapidamente perde
as “estribeiras” 12 06

Muitas vezes é desobediente 9 9
Não consegue permanecer em uma

atividade qualquer por mais de
alguns minutos 9 9

Muitas vezes fala mentiras 7 11
Maltrata outras crianças 9 9
É uma criança difícil, complicada

ou muito particular 8 10
Tende a estar ausente da escola

por questões triviais 12 6

Tabela 2. Frequências dos comportamentos dos itens da ECI-A2, segundo o relato da pro-
fessora sobre os problemas de Comportamento Externalizantes
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Figura 3. Frequência de comportamentos habilidosos de meninos e meninas na autoavalia-
ção das crianças

Ao analisar a Figura 3, observa-se, por meio da autoavaliação das crian-
ças, que os meninos apresentaram maior frequência de desempenhos habili-
dosos tanto na primeira quanto na segunda avaliação, ao serem comparados
com as meninas. No entanto, na segunda avaliação, a frequência de desempe-
nhos habilidosos aumentou tanto para os meninos quanto para as meninas.

A Figura 4 apresenta as respostas não habilidosas ativas de meninos e
meninas na autoavaliação das crianças.
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Figura 4. Frequência de comportamentos não habilidosos ativos de meninos e meninas na
autoavaliação das crianças

A Figura 4 demonstra que, segundo a autoavaliação das crianças, na pri-
meira avaliação, as meninas apresentaram maior frequência de respostas não
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habilidosas ativas, em comparação com os meninos. Na segunda avaliação,
houve uma diminuição das respostas não habilidosas ativas tanto para me-
ninos quanto para meninas.

A Figura 5 apresenta as respostas não habilidosas passivas de meninos e
meninas, segundo a autoavaliação das crianças.

Meninos
Meninas

100

80

60

40

20

0
Primeira avaliação Segunda avaliação

Figura 5. Frequência de comportamentos não habilidosos passivos de meninos e meninas na
autoavaliação das crianças

Na Figura 5, observa-se que, conforme autoavaliação das crianças sobre
desempenhos não habilidosos passivos, na primeira avaliação, meninos e
meninas apresentaram a mesma frequência de desempenho. No entanto, na
segunda avaliação, os meninos diminuíram as respostas não habilidosas pas-
sivas, e as meninas aumentaram a frequência dessas respostas após o Trei-
namento de Habilidades Sociais (THS).

Avaliação da professora sobre o desempenho social das crianças

Utilizando o SMHS, a Figura 6 apresenta as respostas habilidosas da pro-
fessora sobre o desempenho social de meninos e meninas.

Verifica-se pela Figura 6 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.

A Figura 7 apresenta as respostas não habilidosas ativas de meninos e
meninas, respondidas pela professora.
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Figura 6. Frequência de comportamentos habilidosos de meninos e meninas, realizada pela
professora
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Figura 7. Frequência de comportamentos não habilidosos ativos de meninos e meninas, rea-
lizada pela professora

Os dados da Figura 7 demonstram que, de acordo com as respostas da
professora sobre o desempenho não habilidoso ativo das crianças, na pri-
meira avaliação os meninos apresentaram uma frequência maior desse de-
sempenho, em comparação com as meninas. No entanto, na segunda avalia-
ção, as respostas não habilidosas ativas aumentaram para os meninos e
diminuíram para as meninas após o THS.

Aprendizagem_(3Prova).pmd 12/12/2009, 23:18115



116 TÂNIA GRACY MARTINS DO VALLE (ORG.)

A Figura 8 apresenta as respostas não habilidosas passivas de meninos e
meninas, respondidas pela professora.
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Figura 8. Frequência de comportamentos não habilidosos passivos de meninos e meninas,
realizada pela professora

Verifica-se, pela Figura 8, que segundo a avaliação da professora sobre o
desempenho não habilidoso passivo das crianças, tanto na primeira quanto
na segunda avaliação, a frequência foi maior para os meninos, sendo que
essas respostas diminuíram para os meninos da primeira para a segunda ava-
liação e aumentaram um pouco para as meninas.

Contato físico

O teste Mann-Whitney mostrou significância no comportamento de to-
car na comparação de meninos e meninas com z(u) = 2,1193 e p = 0,0341.
Comparando comportamentos de meninos e meninas ao serem tocados, não
houve diferença significativa.

Os resultados da análise das diferenças entre os dados obtidos para o vín-
culo de contato físico de meninos e meninas estão apresentados na Tabela 3,
com dados organizados a partir de filmagens.

Por meio do teste do Qui-Quadrado para uma amostra, encontramos sig-
nificância estatística no que diz respeito ao comportamento de tocar dos
meninos, com x² = 8,395 e p= 0,0038, e no ser tocado das meninas com x² =
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20,829 e p = 0,000. Observamos, assim, que os meninos tocam mais e têm
preferência por tocar outros meninos.

Menino Menina Total (tocou)

Menino 31 12 43
Menina 4 10 14
Total (tocado) 35 22 28,5 (grupo)

Tabela 3. Quem toca mais em relação ao gênero: meninos e meninas

Discussão e considerações finais

Sobre o desempenho habilidoso estudado, chama a atenção o fato de que,
segundo a autoavaliação das crianças, os meninos apresentaram uma
frequência maior de respostas habilidosas. Esse mesmo desempenho, ava-
liado pela professora, permite-nos observar que na primeira avaliação, as
meninas apresentaram uma frequência maior de comportamentos habilido-
sos que os meninos, e essa frequência, na segunda avaliação, aumentou e
ficou igual para meninos e meninas.

Segundo a autoavaliação das crianças quanto o desempenho não habili-
doso ativo, as meninas apresentaram maior frequência dessas respostas, que
diminuíram na segunda avaliação. Na avaliação da professora, os meninos
apresentaram maior frequência de respostas não habilidosas ativas, e houve
aumento desse desempenho para os meninos e diminuição para as meninas
na segunda avaliação.

Para os desempenhos não habilidosos passivos, na autoavaliação das crian-
ças, a frequência dessas respostas aumentou para as meninas. Na avaliação
da professora, a frequência desse desempenho também aumentou para as
meninas e diminuiu para os meninos.

Para Bolsoni Silva (2002), o estudo das habilidades sociais é importante
porque os seres humanos passam muito tempo engajados em interações
sociais, e ao serem socialmente habilidosos, são capazes de promover
interações sociais satisfatórias, as quais favorecem aumento de reforçadores
e, portanto, podem auxiliar na prevenção e/ou redução de dificuldades
psicológicas.
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As relações sociais com os companheiros da escola são imprescindíveis
ao desenvolvimento da criança, com possibilidades de interação completa-
mente novas e, com isso, a desejável ampliação das habilidades sociais abran-
gendo comportamentos sociais do repertório de um indivíduo, que contri-
buem para a competência social, favorecendo um relacionamento saudável
e produtivo com as demais pessoas, e esse repertório inclui comportamentos
verbais e não verbais que possibilitam que as crianças interajam mais positi-
vamente com colegas, professores e familiares, aumentando a chance de aces-
so a reforçamento social.

Já aos 2 anos de idade, as crianças também mostram alguns sinais de
amizades individuais, e tais relações podem ser uma arena especialmente
importante para o aprendizado da reciprocidade e intimidade. Essas primei-
ras amizades parecem ser menos duradouras e mais baseadas na proximida-
de e em interesses partilhados por brincadeiras, se comparadas às amizades
de crianças maiores (Berndt, 1981). No entanto, pares de amigos pré-esco-
lares evidenciam maior vinculação mútua, mais reciprocidade, interações
mais ampliadas, mais comportamento positivo. Tais amizades apresentam
maior probabilidade de ser encontradas entre crianças de mesmo sexo, até
mesmo no caso de crianças com 2 ou 3 anos.

Diferenças de sexo no comportamento seguem um padrão semelhante.
Elas começam a ficar visíveis já por volta dos 2 ou 3 anos, quando as crianças
começam a mostrar preferência por companheiros do mesmo sexo e por brin-
quedos sexualmente estereotipados. Elas se tornam mais fortes ao longo dos
anos pré-escolares, e ficam total e rigidamente estabelecidas lá pelos 6 ou 7
anos (Bee, 1997).

É interessante destacar que Maccoby (1990) descreve o padrão das me-
ninas como um estilo facilitador. O facilitador inclui comportamentos do
tipo apoiar o parceiro, expressar concordância, dar sugestões. Todos esses
comportamentos tendem a estimular uma maior igualdade e intimidade na
relação, além de manter a interação. Diversamente, os meninos apresentam
uma maior probabilidade de evidenciar aquilo a que Maccoby chama de es-
tilo restritivo ou de constrição. “Um estilo de constrição é aquele que tende
a descarrilar a interação – inibir o parceiro ou fazer com que ele se retraia,
encurtando assim a interação ou levando-a a um final” (Maccoby, 1990,
p.517). Contradizer, interromper, gabar-se ou outras formas de exibir-se
são todos aspectos de tal estilo.
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No entanto, nesta pesquisa, por meio das filmagens e dados obtidos, ob-
servamos que os meninos mantiveram mais contatos de intimidade nas rela-
ções por meio do contato físico e as meninas se tocaram ou foram tocadas
com menos frequência. Temos como hipótese que há uma certa defasagem
no desenvolvimento verbal dos meninos, favorecendo o comportamento não
verbal de tocar. Já as meninas utilizam muito mais a linguagem verbal nas
interações.

Assim, este estudo teve por objetivo discutir alguns aspectos sobre habi-
lidades sociais de crianças em idade pré-escolar tecendo considerações de
forma a apontar relações entre comportamentos habilidosos e não habilido-
sos e comparar as experiências táteis de meninos e meninas nas interações e
relações sociais, quando percebemos o comportamento verbal e não verbal
como favoráveis ao desenvolvimento humano.
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