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INTRODUÇÃO  

 

Considerando que as pessoas transitam por diferentes contextos (família, escola, trabalho), 

culturas e situações (formais, de lazer, religiosas, dentre outras), é importante que ela 

demonstre bom manejo social em cada um desses contextos. Desta forma, é importante que o 

indivíduo possua “diferentes classes de comportamentos sociais do repertório de um 

indivíduo [...] favorecendo um relacionamento saudável e produtivo com as demais pessoas” 

(DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2008a, p. 31). A essas classes de comportamento são 

chamadas Habilidades Sociais. 

Del Prette e Del Prette (2001) definem as habilidades sociais educativas como aquelas 

“intencionalmente voltadas para a promoção do desenvolvimento e aprendizagem do outro” 

(p. 95). Bolsoni-Silva (2003), Del Prette e Del Prette (2008b) e Bolsoni-Silva e Loureiro 

(2010) tem utilizado o termo Habilidades Sociais Educativas Parentais (HSE-P) para o 

conjunto de habilidades sociais especificamente dos pais aplicáveis às práticas educativas de 

seus filhos. 

A socialização primária da criança ocorre predominantemente no contexto familiar. Desta 

forma, sua aprendizagem se dá, principalmente, por observação do modelo comportamental 

dos pais, especialmente nos primeiros anos de vida (CAMARGO; BOSA, 2012; GRISANTE; 

AIELLO, 2012; MARTÍNEZ, JUSTICIA; CABEZAS, 2009). Del Prette e Del Prette (2005) e 

Skinner (1975) destacam que as crianças aprendem por meio de: (a) orientações, instruções e 

exortações para estabelecer regras; através do (b) uso de recompensas e punições como 

estratégias de manejo das consequências e pela (c) apresentação de modelos de novos 

comportamentos. 

Desta forma, estes autores (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2005) consideram a infância como 

um período decisivo para o aprendizado de habilidades sociais. Assim, os pais necessitam 

entender as consequências de seus próprios comportamentos e de seus padrões de interações 

com os filhos, também entendam melhor sobre o desenvolvimento infantil, para que passem a 

atuar como modificadores de comportamentos indesejados (GROSSI, 2003). 
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Bolsoni-Silva e Del Prette (2002) afirmam que pais mais socialmente habilidosos são aqueles 

que dispendem mais carinho e atenção aos filhos, na mesma medida em que estabelecem 

limites à sua educação. Agindo desta forma, tendem a diminuir o uso de punição por gritos e 

agressões físicas, aumentando os momentos de interação positiva entre pais e filhos 

(BOLSONI-SILVA; MARTURANO, 2002; BOLSONI-SILVA, PAIVA; BARBOSA, 2009; 

LEME; BOLSONI-SILVA, 2010; SICURO; LÖHR, 2006). A literatura aponta inúmeros os 

problemas decorrentes de uma educação com ausência de limites para as crianças (CANAAN-

OLIVEIRA; COLS, 2002; GOMIDE, 2003; MAIA; WILLIAMS, 2005). 

O tipo de apego e o modelo de relação construído pela criança com seus pais e outros 

membros da família influem na sua competência social com companheiros (ORTIZ; 

FUENTES; LÓPEZ, 2004), especialmente quando estas já frequentam creches ou pré-escolas. 

Sendo assim, professores são capazes de melhor identificar respostas habilidosas e não 

habilidosas nas crianças no contexto escolar (VALLE; GARNICA, 2009). 

Assim, o ambiente familiar pode ser tanto um contexto favorável, quanto desfavorável ao 

desenvolvimento dos filhos, ou seja, ser um fator de risco ou protetivo para o 

desenvolvimento infantil (BEE, 2008; MALDONADO; WILLIAMS, 2005; MARTURANO; 

LOUREIRO, 2003; RIOS; WILLIAMS, 2008). 
 

OBJETIVO 

Relacionar o repertório de Habilidades Sociais Educativas Parentais (HSE-P) e as Habilidades 

sociais dos filhos segundo avaliação de pais e professores. 

 

MÉTODO  

Participantes  

Participaram desta pesquisa 35 mães e cinco pais, com idades variando entre 19 e 66 anos 

(média de 29,30 anos). Em relação à formação, 15 declararam ter Ensino Médio completo, 

oito tinham o Ensino Fundamental incompleto, seis com o Ensino Superior completo, quatro 

o Ensino Médio incompleto e Ensino Superior incompleto, dois o Ensino Fundamental 

completo e um declarou-se Analfabeto. Segundo Critério Brasil, 24 dessas famílias 

pertenciam à Classe C, 11 à classe D e cinco à classe B2. A média da renda familiar dos 

participantes era de R$ 927,00, variando entre R$ 424,00 e R$ 1.699,00. 

Dentre as 40 crianças, 24 eram do sexo masculino e 16 do sexo feminino. As idades variaram 

entre dois e seis anos (média de três anos) e todas estavam frequentando pré-escola pública, 

distribuídas nas fases 2 (n=7), fase 3 (n=5), fase 4 (n=14), fase 5 (n=12) e fase 6 (n=02). 

Também responderam como participantes da pesquisa 25 professoras e um professor de classe 

comum da Educação Infantil. Suas idades variaram entre 28 e 52 anos com média de 35 anos. 

Em relação à sua formação acadêmica, 17 possuíam Ensino Superior completo (graduados 

entre 1995 e 2010), 07 declararam ter Ensino Superior incompleto e dois, o Ensino Médio. 

Quanto ao tempo de profissão, nove professores relataram ter de seis a 10 anos de exercício 

da profissão, sete tinham de três a cinco anos, cinco declararam ter de 15 a 20 anos, quatro 

tinham até dois anos de profissão e dois tinham de 11 a 15 anos. 

 
Local de coleta de dados 
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A pesquisa foi realizada em quatro cidades de dois estados da região Norte e Sudeste do 

Brasil. Os instrumentos foram aplicados aos participantes preferencialmente nas dependências 

das pré-escolas. 

 

Instrumentos 

Os pais responderam a dois instrumentos:  

 Social Skills Rating System – SSRS – Versão para Pais. Escala likert de três 

pontos com 55 itens que avaliam a percepção e importância dos pais quanto ao repertório de 

habilidades sociais e à existência e intensidade de problemas de comportamento 

internalizantes e externalizantes nas crianças. Este instrumento foi validado para o contexto 

do Ensino Fundamental no Brasil por Bandeira et al. (2009)  

 Inventário de Habilidades Sociais Educativas – IHSE-Del Prette para pais. 

Escala likert de cinco pontos que se propõe a avaliar o repertório de Habilidades Sociais 

Educativas de pais em cinco distintos fatores (F1 – Estabelecer limites, corrigir, controlar; F2 

– Demonstrar afeto e atenção; F3 – Conversar/dialogar; F4 – Induzir disciplina; F5 – 

Organizar condições educativas) com base na estimativa que o respondente faz sobre a 

frequência com que reage da forma indicada em cada item. Este instrumento estava em fase 

de elaboração e avaliação psicométrica, por isso foram utilizadas as versões com 83 e 60 

itens. 

Os professores responderam a um instrumento: 

 Social Skills Rating System – SSRS – Versão para Professores. Escala likert de 

três pontos e cinco pontos com 57 itens que avalia a percepção de professores quanto o 

repertório de habilidades sociais, a existência e intensidade de problemas de comportamento 

internalizantes e externalizantes das crianças e desempenho acadêmico da criança. 

 

Procedimento de coleta e análise de dados  

Após aprovação do Comitê de Ética, foi feito contato com as Secretarias de Educação e 

diretamente com uma instituição, que concederam autorização para a pesquisa nas pré-

escolas/creches que tivessem interesse em participar. Em cada unidade contatada, o projeto 

foi apresentado em reuniões individuais para a direção e reuniões coletivas para professores e 

funcionários. O contato com os participantes foi feito ou por meio de cartas-convites que 

deveriam ser repassadas a pais/mães das crianças e devolvidas para a primeira pesquisadora a 

fim de serem feitos os contatos telefônicos com aqueles que indicaram disponibilidade para a 

pesquisa ou por meio de uma reunião coletiva onde eles também puderam sinalizar interesse 

ou não em participar.  

Após o aceite em participar da pesquisa, as entrevistas foram agendadas de acordo com a 

disponibilidade de dia, horário e local de cada pai/mãe. Cada participante leu e assinou o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para que, uma vez autorizado, fosse iniciada a 

aplicação dos instrumentos, em forma de entrevista conjunta (para pais) e questionário (para 

professores).  

Com os pais, a pesquisadora lia cada item em voz alta e o participante acompanhava a leitura 

num instrumento idêntico, indicando qual sua resposta. A maioria das entrevistas foi realizada 

no próprio espaço da pré-escola (refeitório, secretaria, sala de recursos ou sala da direção). 
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Com os professores, os questionários foram entregues logo após a realização das entrevistas 

com os pais dos alunos e agendada uma data para devolução (em média, uma semana). 

Os dados coletados foram catalogados no banco de dados SPSS (Statistical Program for 

Social Sciences), versão 20, e analisados de acordo com as normas dos respectivos 

instrumentos. Para investigar as Habilidades Sociais Educativas Parentais (HSE-P) e as 

Habilidades Sociais dos filhos, foi utilizado o teste de correlação de Pearson, adotando-se o 

nível de significância de p<0,1 (em decorrência do tamanho da amostra). 

 

RESULTADOS  

Na Tabela 1, apresentam-se a média e o desvio padrão de cada fator de HSE-P respondido 

pelos pais e avaliado pelo instrumento IHSE-Del Prette em ordem decrescente de média.  
 

Tabela 1. Medidas de tendência central e dispersão dos fatores das habilidades sociais educativas parentais 

IHSE MÉDIA D.P. 

Fator 1 – Estabelecer limites, corrigir, controlar 3,87 0,64 

Fator 2 – Demonstrar afeto e atenção 3,78 0,31 

Fator 4 – Induzir disciplina 2,74 0,83 

Fator 5 – Organizar condições educativas 2,73 0,76 

Fator 3 – Conversar/dialogar 2,47 0,90 

IHSE total 3,14 0,57 

Nota: A pontuação para cada item variou entre 0 (nunca) e 4 (sempre). 

 

Segundo o autorelato dos pais, as maiores médias estavam relacionadas a comportamentos 

dos pais relacionados a estabelecer limites, corrigir e controlar e demonstrar afeto e atenção. 

Comportamentos relacionados a conversar e dialogar apresentaram menores médias no 

repertório de habilidades sociais educativas dos pais. 

Na Tabela 2, apresentam-se os escores obtidos referentes ao repertório de habilidades sociais 

infantil (tanto para cada sub escala avaliada pelo instrumento SSRS quanto para o total de 

Habilidades Sociais) avaliado por pais e professores. 
 

Tabela 2. Repertório de habilidades sociais das crianças segundo pais e professores 

HABILIDADES SOCIAIS MÉDIA D.P. FAIXA MÉDIA 

Avaliação dos Pais 

Fator 1 – Cooperação 9,93 4,50 7,13 – 14,99  

Fator 2 – Amabilidade 10,00 2,91 9,60 – 14,87 

Fator 3 – Iniciativa/desenvoltura social 10,03 3,47 7,82 – 14,02 

Fator 4 – Assertividade 10,73 3,15 8,59 – 14,35 

Fator 5 – Autocontrole/civilidade  5,85 2,19 4,76 – 9,08 

Fator 6 – Autocontrole passivo 2,43 1,68 2,06 – 5,64 

Habilidades Sociais totais 37,93 10,13 35,08 – 53,36 

Avaliação dos Professores 

Fator 1 – Responsabilidade/cooperação  15,38 6,84 15,35 – 28,61 

Fator 2 – Asserção 7,36 4,39 6,86 – 15,22 

Fator 3 – Autocontrole 7,38 4,01 8,34 – 16,20 

Fator 4 – Autodefesa 2,00 1,85 1,67 – 5,11 

Fator 5 – Cooperação com pares  3,12 2,16 2,61 – 6,69 

Habilidades Sociais totais 26,72 12,43 28,73 – 51,83 
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Segundo avaliação dos pais, as crianças apresentaram-se dentro da médica em todos os fatores 

e nas Habilidades Sociais totais para a amostra de referência (BANDEIRA ET AL., 2009). 

Segundo avaliação dos professores, estas mesmas crianças demonstraram desempenho dentro 

da média para as habilidades de Responsabilidade/Cooperação, Asserção, Autodefesa e 

Cooperação com pares e desempenho abaixo da média da faixa de referência (Bandeira et al., 

2009) para as habilidades de Autocontrole e Habilidades Sociais totais. 

Na Tabela 3, estão apresentadas as correlações entre as HSE-P, de acordo com cada um dos 

cinco fatores do instrumento IHSE-Del Prette, e as habilidades sociais das crianças, de acordo 

com a avaliação de pais e de professores. 

 
Tabela 3. Correlações entre as habilidades sociais educativas parentais e o repertório de habilidades sociais das 

crianças 

 

IHSE 1 – 

Estabelecer 

limites, 

corrigir, 

controlar 

IHSE 2 – 

Demonstrar 

afeto e 

atenção 

IHSE 3 – 

Conversar/ 

dialogar 

IHSE 4 – 

Induzir 

disciplina 

IHSE 5 – 

Organizar 

condições 

educativas 

IHSE 

Total 

Habilidades Sociais das crianças segundo os Pais 

Fator 1 – Cooperação 0,353*  0,577*** 0,424** 0,268+ 0,449** 

Fator 2 – 
Amabilidade 

0,282+ 0,406** 0,459** 0,438** 0,313* 0,414** 

Fator 3 – Iniciativa/ 

Desenvoltura social 
 0,272+ 0,421**   0,299+ 

Fator 4 – 

Assertividade 
 0,346* 0,400* 0,357* 0,267+ 0,339* 

Fator 5 – 

Autocontrole/ 

Civilidade 

 

 

0,468** 0,332*  0,289+ 

Habilidades Sociais 

total 
0,328* 0,288+ 0,649*** 0,479** 0,313* 0,484** 

Habilidades Sociais das crianças segundo Professores 

Fator 1 – 

Responsabilidade/ 

cooperação 

  0,384+ 0,351+   

Fator 2 – Asserção 0,338+  0,532** 0,343+  0,367+ 

Fator 3 – 
Autocontrole 

   0,416* 0,341+  

Fator 4 – Autodefesa 0,332+  0,475*   0,364+ 

Habilidades Sociais 

total 
  0,445* 0,397*   

Nota =+p<0,1; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

 

O repertório de HSE-P dos participantes obteve correlação significativa e positiva com, pelo 

menos, três dos cinco fatores de habilidades sociais das crianças e o total de suas habilidades 

sociais, segundo avaliação dos pais. Na avaliação dos professores, este repertório obteve 
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correlações significativas e positivas com, pelo menos, dois dos quatro fatores de habilidades 

sociais das crianças e habilidades sociais totais. 

Os comportamentos dos pais relacionados a conversar/dialogar e induzir disciplina obtiveram 

o maior número de correlações significativas com o repertório de habilidades sociais infantis 

avaliado tanto por pais quanto por professores. 

Na avaliação dos pais, não foram encontradas correlações significativas para o Fator 6 – 

Autocontrole passivo, enquanto na avaliação dos professores, não se obteve nenhuma 

correlação para os fatores Cooperação com pares e Autocontrole passivo. 

 

DISCUSSÃO  
Conforme os dados apresentados, as HSE-P apresentadas pelos pais com maior frequência são 

apontados na literatura como importantes na medida em que os pais, além de se tornarem 

modelos de comportamentos (BOLSONI-SILVA; DEL PRETTE, 2002; MARTÍNEZ; 

JUSTICIA; CABEZAS, 2009), indicam para as crianças quais comportamentos são 

permitidos ou adequados de acordo com o contexto, diminuindo a ansiedade dos filhos frente 

à situações em que se esperam deles comportamentos adequados. 

Um bom repertório de habilidades sociais educativas parentais relacionadas a demonstrar 

afeto tem aporte na literatura (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2008A; MAIA; WILLIAMS, 

2005) como um fator protetivo ao desenvolvimento social da criança na medida em que não 

estão vítimas de violência negligência por parte dos pais. Da mesma forma, estas crianças 

tendem a reproduzir em outros ambientes não familiares os modelos de comportamento e 

interação aprendidos em casa (CAMARGO; BOSA, 2012; DEL PRETTE; DEL PRETTE, 

2005; GRISANTE; AIELLO, 2012; MARTÍNEZ, JUSTICIA; CABEZAS, 2009). 

Conforme o relato dos pais, estes apresentaram baixo repertório de habilidades sociais 

educativas parentais relacionadas a conversar e dialogar. Infere-se que, pela idade das 

crianças (ainda em fase de aquisição e desenvolvimento da linguagem), estes pais tenham 

feito uso muito mais da modelação do que da modelagem e uso de regras para ensinar 

comportamentos adequados para seus filhos. 

O repertório de habilidades sociais das crianças foi diferentemente avaliado por pais e por 

professores. A literatura (BOLSONI-SILVA et al., 2003) aponta que pais tendem a identificar 

menos aspectos gratificantes no repertório comportamental de seus filhos. Entretanto, os 

dados encontrados na amostra pesquisada refutam este achado na medida em que os pais 

consideraram que seus filhos apresentam um bom desenvolvimento social, na média para 

todos os fatores de habilidades sociais infantis avaliados pelo instrumento.  

É importante que este repertório reja reconhecido e valorizado a fim de que, a partir do 

reforçamento positivo e diferencial, as crianças sejam capazes de generalizar o aprendizado 

para outros ambientes não familiares, favorecendo a competência social desta criança ao 

longo do desenvolvimento. 

Ainda em relação ao repertório de habilidades sociais das crianças, os professores 

identificaram que estas possuíam baixo repertório para habilidades de autocontrole e 

habilidades sociais totais. Considerando que as habilidades de autocontrole estão relacionadas 

a conhecer e nomear as próprias emoções e das outras pessoas (Del Prette; Del Prette, 2008a) 

e que, neste período de desenvolvimento das crianças pesquisadas, embora elas ainda estejam 
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adquirindo e exercitando seus ganhos de linguagem, é comum ainda expressarem seus 

sentimentos por meio de ira e choro (ORITZ, FUENTES; LÓPEZ, 2004). 

Nas correlações entre o repertório de habilidades sociais educativas parentais e o repertório de 

habilidades sociais das crianças, observou-se que, de forma geral, quanto melhor o repertório 

de HSE dos pais, melhor o repertório de habilidades sociais das crianças avaliado, tanto por 

pais, quanto por professores. 

Embora as habilidades de conversar/dialogar tivessem obtido baixa frequência segundo 

autorelato dos próprios pais, estas se mostraram fortemente e positivamente correlacionadas 

com quase todos os fatores avaliados pelo instrumento para o repertório de habilidades sociais 

das crianças, denotando que, além de serem modelos de comportamento, estas correlações 

indicam que estes pais possuem maior variabilidade comportamental, o que lhes possibilita 

maiores estratégias na educação de seus filhos. 

O repertório de habilidades sociais das crianças relativas à Amabilidade, segundo avaliação de 

pais, e à Asserção, segundo avaliação dos professores, esteve positiva e significativamente 

correlacionado com pelo menos quatro dos cinco fatores de HSE-P e HSE-P totais avaliados 

pelo instrumento. Estes dados indicam que as crianças estão sendo expostas a ambientes 

familiares protetivos na medida em que apresentam comportamentos que geram estima nos 

demais ao seu redor, além de terem maiores chances de desenvolver o desempenho assertivo 

ao longo do desenvolvimento (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2008a; ORTIZ; FUENTES; 

LÓPEZ, 2004). 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados apontados nesta pesquisa reiteram a relação entre o repertório de Habilidades 

Sociais Educativas Parentais e o repertório de Habilidades Sociais infantis. Os resultados, 

portanto, alcançaram os objetivos propostos indicando que os dados obtidos foram 

semelhantes aos encontrados em pesquisas anteriores sobre o mesmo tema. 

Destaca-se que os pais avaliaram-se melhor em habilidades de estabelecer limites, corrigir e 

controlar e que um melhor repertório de habilidades sociais educativas destes pais se 

apresentou positivamente correlacionado com o repertório de habilidade sociais infantis. 

Neste sentido, ressalta-se a importância da avaliação diferencial feita por professores e pais, 

na medida em que é possível obter mais e melhores informações da criança em mais de um 

ambiente social em que ela participe, sendo possível observar de que forma o aprendizado 

social dentro da família está influenciando sua competência social fora dela. 

Esta pesquisa pode contribuir para melhor entendimento das relações entre as variáveis 

abordadas, considerando o contexto da Educação Infantil e as poucas pesquisas existentes 

sobre estas variáveis nesta etapa da escolarização. A partir dos resultados encontrados, 

sugere-se que intervenções com pais ou grupos de pais de natureza de prevenção primária 

possam ser planejadas e conduzidas a fim de que estes pais possam ser instrumentalizados e 

possam atuar como fator de proteção eficaz para o desenvolvimento infantil. 
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