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RESUMO 

 

O objetivo deste artigo é analisar a importância do Treinamento de Habilidade Sociais 

para desenvolvimento das competências sociais e a assertividade em adolescentes no 

âmbito escolar. A metodologia utilizada foi a pesquisa de campo quanti-qualitativa, 

descritiva. Participaram da pesquisa 20 adolescentes entre as idades de 13, 14 e 15 anos 

tanto pertencente ao gênero masculino e feminino, alunos de uma escola privada da 

cidade de Macapá, regulamente matriculados no ensino fundamental II. Para investigar 

a dinâmica social do adolescente, foi utilizado o Inventário de habilidades sociais para 

adolescentes de Almir Del Prette e Zilda Del Prette (2014) (IHSA-Del Prette) no qual, 

trata-se de um instrumento de auto relato, que focaliza uma série de demandas sociais 

fundamentais, permite uma análise normativa e intra-individual do repertório do 

indivíduo. Os resultados sugeriram uma estrutura de 02 fatores consistente com as 

dimensões das habilidades sociais, no qual inclui assertividade e civilidade, os índices 

demostra que quanto maior a dificuldade na assertividade maior é a dificuldade da 

civilidade no percentil de (p<0,05). As analises obtidas nos permitem concluir que 

quando há um déficit das habilidades sociais contribui para a uma aquisição baixa da 

aprendizagem social, o grupo de participantes possui dificuldades em serem assertivos 

na civilidade, assim como forma de aprendizado para o grupo o treinamento de 

habilidades sociais torna-se de fundamental importância para melhorarem seu 

desempenho social. 

 

Palavras- Chave: Habilidades Sociais. Assertividade. Adolescência.  

 

ABSTRACT 

 

The objeticve of this article is to analyse the importance of Social Skills Training, for 

the development of social skills.The methodology used was quantitative-qualitative, 

descriptive field research. Twenty adolescents between the ages of 13, 14 and 15, both 

male and female, participated in the study, students of a private school in the city of 

Macapá, regularly enrolled in High school. In order to investigate the social dynamics 
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of the adolescent, the Social Skills Inventory for adolescents of Almir Del Prette and 

Zilda Del Prette, 2014 (IHSA-Del Prette) was used in which it is an instrument of self-

reporting, focusing on a series of fundamental social demands, allows a normative and 

intra-individual analysis of the repertoire of the individual. The results suggested a 

structure of 02 factors consistent with the dimensions of social skills, which includes 

assertiveness and civility, the indices show that the greater the difficulty in assertiveness 

the greater the difficulty of civility in the percentile of (p <0.05). The obtained analyzes 

allow us to conclude that when there is a deficit of social skills contributes to a low 

acquisition of social learning, the group of participants has difficulties in being assertive 

in the civility, as well as way of learning for the group the social skills training makes 

important to improve their social performance. 

 

Keywords: Social Skills. Assertiveness. Adolescence. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A crescente realização de pesquisas sobre habilidades sociais tem mostrado que 

as habilidades sociais são comportamentos aprendidos (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 

2011). E de grande importância na vida adulta, permitindo um bom relacionamento 

interpessoal, desempenho profissional, e melhora na qualidade de vida. Quando 

desenvolvidas durante a infância e adolescência, podem contribuir na preparação para a 

vida adulta, e colaborar na ausência de comportamentos problemáticos, ou déficits em 

habilidades sociais, como falta de conhecimento, problemas no comportamento, 

ausência de feedback e ansiedade. As habilidades sociais também podem ser utilizadas 

para prevenção de problemas, fator protetivo, e forma de enfrentamento. 

Levantamos a problemática seguinte: de que forma o treinamento de habilidades 

sociais, contribui para o desenvolvimento da assertividade na aprendizagem social? E 

com isso o déficit de habilidades sociais e assertividade dificulta o desempenho social 

do adolescente. 

A etiologia do termo adolescer vem de origem do latim (ad: para/ olescere: 

crescer) crescer para no qual é utilizado na fase do desenvolvimento humano e no 

início da puberdade, cujo há um conjunto de transformação fisiológicas, assim faz 

referência para a fase adulta que consente ao amadurecimento social ser reconhecido 

como produtivo e ter autonomia. 

Segundo o estatuto da criança e do adolescente a Lei nº 8.069/ 1990 Artº. 2 diz 

que se considera o adolescente entre 12 completos e 18 anos incompletos, tendo como 
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critério adotado cronológico, o legislador não adentra nas distinções biológicas ou 

psicológicas no qual faz-se esta distinção na legislação Brasileira (BARROS, 2012). 

 A organização mundial da Saúde (OMS) considera o adolescente na faixa etária 

de 10 a 24 anos de idade, a adolescência não se limita em uma etapa cronológica diante 

disso o documento Marco legal que diz sobre saúde em direito do adolescente aborda a 

definição da adolescência marcada pelo processo de crescimento e o desenvolvimento 

biopsicossocial, uma fase demarcada por mudanças hormonais que afetam o jeito de ser 

e o agir das pessoas (BRASIL, 2012). 

O teórico Jean Piaget destaca quatro estágios em seu estudo de desenvolvimento 

humano, aos 12 anos é o estágio de operações formais, nesta fase o adolescente é capaz 

de pensar em termos abstratos, formular hipóteses e testar, assim como pensar em 

possibilidades no qual auxilia a ideologias, preocupações com o futuro e problemas 

abstratos de valores (PILETTI; ROSSATO, 2012). Sabe-se que os conceitos de 

adolescência em novas pesquisas delimitam como um período do desenvolvimento 

humano que abrange a transição da infância para adultez (NEUFELD, 2017).  

Segundo Escorsin apud Matheus (2016), a crise nesta fase implica na definição 

profissional, na relação com o meio social e com si mesmo, a referência de valores eram 

os pais na infância, passa-se então a mudança na convivência com o meio social e 

busca-se referências de todas as partes. A mudança de humor oscila que indica a 

inconstância para o processo de definição da identidade, deve-se considerar que a escola 

é um lugar oportuno para intervenções em habilidades sociais, uma vez que os 

adolescentes passam boa parte do seu tempo nesse local, estabelecem relações com 

pares e ampliam as relações sociais (CIA; BARHAM, 2009). 

As habilidades sociais são as classes de comportamento sociais existentes no 

repertório do indivíduo que são requeridas para um desempenho socialmente 

competente, como exemplos: manter contato visual, apresentar-se a alguém, expor um 

problema com clareza, expressar um sentimento. Muitas vezes, uma pessoa possui as 

habilidades em seu repertório (ou seja, tem a capacidade de comportar-se de 

determinada maneira), mas não as utiliza por diversas razões, entre as quais a ansiedade, 

crenças errôneas dificuldade de discriminar os estímulos sociais do ambiente, etc. (DEL 

PRETTE; DEL PRETTE, 2011). 

O conceito sobre Habilidades sociais ressalta as diversidades de origem e a 

complexidade de definir o conceito, diante das pluralidades e singularidades das 

culturas não se delimita um comportamento correto, espera se que as consequências 
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empregadas podem se ter a eficácia nas repostas de situações, na relação e assim em 

respeito próprio. Os comportamentos socialmente hábeis são conjuntos de 

comportamentos emitidos por um indivíduo em um contexto interpessoal que expressa 

pensamentos e emoções havendo o respeito com os demais e a minimiza futuros 

problemas (CABALLO, 2003). 

A aprendizagem de habilidades sociais e o aperfeiçoamento da competência 

social constituem processos que ocorrem “naturalmente”, por meio das interações 

sociais cotidianas ao longo da vida. Na infância e na adolescência, as práticas 

educativas da família e da escola, juntamente com a experiência de convivência com os 

colegas, são as principais condições para a aquisição e o aperfeiçoamento das 

habilidades sociais e da competência social. Porém, quando essas práticas são 

desfavoráveis, podem surgir déficits de habilidades sociais e problemas de competência 

social que impactam negativamente as relações interpessoais e, portanto, na qualidade 

de vida das pessoas (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2011, p.19). 

As expressões habilidades sociais e competências sociais são utilizadas como 

conceitos e como designação da área. Enquanto construtos, esses termos têm sido 

utilizados frequentemente de forma indistinta, ora enfatizando a funcionalidade do 

comportamento, em termos de adequação ao contexto ou consequências adquiridas, ora 

o seu conteúdo em termos de classes de comportamentos definidos pela sua topografia. 

Por outro lado, o conceito de competência social tem diversas origens e definições na 

literatura psicológica (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2008, p.29). 

A escola torna-se o centro de realização acadêmica no qual inclui áreas de 

conhecimentos e de comportamentos, aprendizagem didáticas, cidadania, empenho, 

dedicação, respeito aos professores e colegas (LIPP, 2014). O Ensino Fundamental 

configura para o desenvolvimento um período chave no qual as habilidades essenciais 

para o posterior sucesso acadêmico social podem ser adquiridas e afinadas (MCCABE; 

ALTAMURA, 2011). Neste período as habilidades sociais têm grande impacto para que 

ocorra a aceitação de grupo de pares, assim como o aprendizado escolar (PIZATO et al. 

apud BLANDOR et al., 2012). 

A importância das relações interpessoais nesta etapa de desenvolvimento 

implica ao tempo que passa com amigos, na escola, na família e a influência que recebe, 

emprega-se a empatia e a semelhança de traços e atitudes pessoais (EMANUEL; 

VAGOS, 2010). Segundo Del Prette (2008), durante toda a sua vida o indivíduo 
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necessita aprender continuamente novas habilidades porque o seu ambiente está em 

constante transformação e grande parte desse ambiente é social. 

O termo Assertividade foi definido inicialmente por Wolpe e Lazarus (1966) e 

Wolpe (1976), “envolve a afirmação dos próprios direitos e da expressão de 

pensamentos, sentimentos e crenças de maneira direta. Honesta e apropriada que não 

viole o direito das outras pessoas”.  O termo se opõe a não assertividade e a 

agressividade, definindo-se também pela dicotomia entre asserção e, não asserção, ou 

passividade por um lado, e entre asserção e agressividade, por outro (DEL PRETTE; 

DEL PRETTE, 2008, p.41). 

Os comportamentos assertivos se caracterizam pelo maior contato visual entre o 

interlocutor e o indivíduo assertivo aumento do uso de afirmações dotadas de afeto, o 

tom de voz audível, a frequência de verbalizações o uso adequado de características 

para linguísticas da fala e postura corporal. A diferença de um comportamento passivo 

está em não olhar diretamente para seu interlocutor, o comportamento agressivo usa o 

tom de voz alto e sem hesitação e encara seu interlocutor (CUNHA; TOURINHO, 

2010). 

 A importância de ter a distinção dos termos pode subsidiar possíveis conflitos e 

melhor a comunicação interpessoal e potencializar variáveis de um determinado grupo, 

ressalta-se que é possível a escola e a família serem portadoras de competências e 

habilidades básicas do adolescente e buscar estratégias para suprir o que falta e assim 

buscar êxito (LIPP, 2014). 

Na literatura existe grande ênfase nas pesquisas da infância e em adultos, no 

entanto para os adolescentes encontra-se uma limitação em relação ao tema, portanto, a 

relevância social, científica e acadêmica deste artigo reflete sobre a importância em 

analisar a competência social e o treino em habilidades sociais na fase do 

desenvolvimento humano a adolescência em um ambiente específico no qual possui em 

seu cotidiano uma vivência a escola, tendo em vista a necessidade humana de relações 

interpessoais e saber viver em diferentes situações.   

 

2 METODOLOGIA PROPOSTA 

 

O presente estudo é quanti-qualitativo e descritivo, uma vez que a quantitativa 

busca medir os dados obtidos em números, é exata e fidedigna utilizando técnicas 

estatísticas, enquanto a qualitativa pretende verificar a objetividade do estudo, envolve 
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fenômeno de interesse do pesquisador, o método descritivo propõe descrever as 

características especificas de uma população ou fenômeno e ainda o estabelecimento de 

relações entre variáveis, utiliza-se técnicas padronizadas de coleta de dados, como 

questionário, aplicação de testes e observação sistemática (PRODANOV; FREITAS, 

2013). 

 A pesquisa de campo é utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 

conhecimentos acerca de um problema para o qual procuramos uma resposta, ou de uma 

hipótese, que queiramos comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as 

relações entre eles.  Segundo Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa científica é a 

realização de um estudo planejado, sendo o método de abordagem do problema o que 

caracteriza o aspecto científico da investigação. Portanto, a pesquisa se configura em 

um conjunto de ações, propostas para encontrar a solução para um problema, as quais 

têm por base procedimentos racionais e sistemáticos (GIL, 2010). 

Delimitamos como campo de investigação um universo de 20 adolescentes da 

rede privada de ensino da cidade de Macapá- Amapá- Brasil, tomando por base a 

amostra mínima para a pesquisa. Neste trabalho de investigação participaram 

adolescentes do gênero masculino e feminino nas idades de 13, 14 e 15 anos, do ensino 

fundamental II. 

  Utilizamos o IHSA (inventário de habilidades sociais para adolescentes de Almir 

Del Prette e Zilda Del Prette, 2014), o instrumento tem como objetivo de permitir a 

avaliação do repertório de habilidades sociais dos adolescentes em dois indicadores, no 

qual refere se a frequência e a dificuldade como estes reagem as diferentes demandas da 

interação social. Trata-se de um instrumento de auto relato, que focaliza uma série de 

demandas sociais fundamentais, permite uma análise normativa e intra-individual do 

repertório do indivíduo. O material inclui um manual impresso, cadernos de aplicação e 

fichas de apuração, o caderno de aplicação possui 38 itens, que descreve uma situação 

de interação social e uma possível reação a ela (DEL PRETTE; DEL PRETTE 2014).  

 A escolha do instrumento justifica-se por ser uma ferramenta atual e 

cientificamente validada na medição de habilidades sociais em adolescentes. Para o 

processo de análise e tratamento quantitativo foi construído um banco de dados com as 

variáveis resultantes da aplicação da pesquisa, e do inventario IHSA.  

De acordo com Prodanov e Freitas (2013) ressalta que a pesquisa é a construção 

mútua do conhecimento original e com os critérios científicos. A pesquisa obedeceu às 

seguintes etapas, a realização de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema escolhido para 
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que possa verificar que trabalhos já foram realizados a respeito e para aprofundamento 

de opiniões; submissão a plataforma Brasil; contato com a instituição para 

esclarecimentos a acerca do objetivo da pesquisa, aplicação do IHSA e obtenção das 

autorizações necessárias para a realização do estudo, o Termo de Consentimento Livre e 

esclarecido (TCLE) para os responsáveis e os participantes, por fim elaboração do 

artigo cientifico, defesa do artigo cientifico, e submissão a Revista. 

  Levou-se em consideração a observância das normas preconizadas pela 

Comissão Nacional de Ética (CONEP) conforme a Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde, que diz respeito a pesquisa com seres humanos. Em razão da 

proposta da pesquisa ser a pesquisa de campo, foi utilizado o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE. Foi submetido na plataforma Brasil, que representa o 

sistema oficial de lançamento de pesquisas para análise e monitoramento do sistema 

CEP/CONEP, autorizado conforme o parecer nº 113863/2017. 

Os dados foram organizados e tabulados em uma planilha no Microsoft Excel, e 

para análise estatística foram transferidos para Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS), versão 20.0 for Windows (IBM. SPPS STATISTICS 20). Os escores foram 

analisados através da estatística online disponível no site da editora Pearson 

(fornecedora do instrumento de pesquisa), expressos em valores brutos e percentis.  

A análise das respostas fornecidas foi realizada através das médias e 

porcentagem (%) para cada item investigado, que variavam em relação a frequência de 

ocorrência da situação em:  0-2 vezes, 3-4 vezes, 5-6 vezes, 7-8 vezes e 9-10 vezes; e 

em relação ao nível de dificuldade perante as situações, classificando-as em: nenhuma, 

pouca, média, muita e total. 

Para a estatística descritiva as variáveis estudadas foram: faixa etária e gênero, 

ainda foram avaliados os aspectos referentes ao conhecimento das habilidades sociais, 

através de perguntas semiestruturas com questões fechadas, diante disso os dados 

quantitativos estão apresentados em frequência absoluta (fn) e percentual (%). 

Na estatística inferencial, utilizou-se o Teste de Confiabilidade Alfa de 

Cronbach para analisar a consistência interna da média total das subescalas: Empatia; 

Autocontrole; Civilidade; Assertividade; Abordagem Afetiva; Desenvoltura social, 

tendo como parâmetro de corte valores maiores ou iguais a 0,70, com a interpretação 

dos valores: superior a 0,9 consistência muito boa, de 0,8 a 0,9 boa, 0,7 e 0,8 razoável, e 

0,6 a 0,7 fraca, valores inferiores a 0,6 são inadmissíveis (NUNES et al, 2008). 
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 Para a avaliação da correlação entre as subescalas foi empregado o teste de r de 

Pearson, com valores de r de -1 a 1, onde se classifica: 1 a 3 correlação fraca, 4 a 6 

moderada e 7 a 9 forte e igual a 1 perfeito, sendo que quando r=0 tem-se uma 

correlação nula. O de significância adotado foi p<0,05, valores de p superiores a este 

não são considerados estatisticamente significativos (NUNES, et al, 2008). 

 

3 RESULTADOS   

  

Dar-se início a amostra aos resultados referentes à equivalência das 

características sociodemograficas no qual se constitui de 20 participantes, entre os 

gêneros feminino e masculino, sendo que o masculino foi prevalente em 60% (n= 12), 

na faixa etária de 14 anos 60% (n=12), conforme a tabela 1. Posteriormente, os 

resultados das perguntas semiestruturadas e a do percentil geral dos participantes. 

Adiante são apresentados os resultados das habilidades sociais específicas assertividade 

e civilidade nas tabelas 4 e 5, na sequência o gráfico 1 que representa a amostra da 

correlação entre a dificuldade de assertividade e civilidade. 

 

Tabela 1: Perfil sociodemográfico dos adolescentes 

Variável  FN F% 

Faixa etária   

13 anos 3  15 

14 anos 12 60 

15 anos 5 25 

Gênero   

Masculino 12 60 

Feminino 8 40 

Fonte: Dados primários (2017). 

 

Quanto às concepções acerca das habilidades sociais, o estudo aponta que 15% 

(n=3) possuíam o Saber sobre a Passividade, e 100% (n=20) tinham conhecimento sobre 

agressividade, quanto às demais variáveis não foi relatado conhecimento acerca do 

tema, conforme a tabela 2. O percentil de 100% (n=20) demostra o quantitativo geral 

das respostas dos entrevistados. Sobre o treinamento de habilidades sociais o percentil 

100% (n=20) demostra que nenhum adolescente tem o conhecimento do treinamento da 

técnica. 
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Tabela 2: Concepções acerca das habilidades sociais  

Variáveis  FN  F% 

Qual o conhecimento sobre o treinamento de habilidades sociais  

 

 

Sim 

 

0 

 

0 

Não 20 100 

O conhecimento sobre Assertividade         

 

 

Sim 

 

0 

 

0 

Não                                                                                                                                                                          20 100 

Sabem sobre Passividade  

Sim  

 

03 

 

15 

Não 17 85 

Tem conhecimento sobre Agressividade  

 

 

Sim 

 

20 

 

100 

Não 0 0 

Fonte: Dados primários (2017). 

 

 Baseado nos objetivos propostos, a Tabela 3 apresenta a classificação geral dos 

participantes, o estudo avaliou a assertividade e civilidade, pois foram os pontos de 

maior interesse pelas pesquisadoras, no qual se correlacionam com as habilidades 

sociais. 

Em relação a Frequência, observa-se que a Assertividade teve 17%, com média 

3,06 que corresponde ao item “Em cada situação desse tipo, me comporto dessa forma 

de 3 a 4 vezes” e com um Alfa de Cronbach 0,71 valor superior a 0,7 estimado como 

adequado pela literatura, assim, para essa subescala, houve consistência interna entre as 

repostas fornecidas (p<0,05) assim como Percentil = 85.  

 Ainda na Tabela 3, para Dificuldade, a Assertividade teve um percentual 19 % e 

média 1,8 referindo a “Pouca dificuldade’ com um Alfa de 0,72 com forte consistência 

interna e Percentil = 15. A Desenvoltura Social teve 10% com média de 3,2 referente a 

resposta “Média”, onde o Alfa=0,72 com consistência interna, e Percentil= 15. 
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Tabela 3: Percentil Geral dos Participantes  

Escore Frequência 

 Bruto Porcentagem % Percentil Média (DP) Alfa * 

Empatia  34 24 99 2,97 (±0,86) 0,76 

Autocontrole  26 18 80 2,51 (±0,35) 0,71 

Civilidade 22 16 95 3,1 (±0,46) 0,84 

Assertividade  24 17 85 3,06 (±0,41) 0,71 

Abordagem afetiva  16 11 75 1,97 (±0,86) 0,61 

Desenvoltura social  20 14 100 2,73 (±0,67) 0,72 

Escore total 130 100 99 2.8 (±0,80) 0,75 

Escore Dificuldade 

 Bruto Porcentagem % Percentil Média (DP) Alfa* 

Empatia  5 16 35 1,7 (±0,41) 0,68 

Autocontrole  7 23 15 2,4 (±0.12) 0,84 

Civilidade 0 0 15 1,5 (±0,15) 0,59 

Assertividade  6 19 45 1,8 (±0,25) 0,73 

Abordagem afetiva  10 32 55 2,1 (±0,25) 0,85 

Desenvoltura social  3 10 15 2,1 (±0,39) 0,72 

Escore total 29 100 20 3,2 (±1.0) 0,70 

Alfa de Cronbach com nível de significância <0,05 
Fonte: Dados primários (2017). 

 

 Na subescalas Assertividade quando questionados perante as situações dos itens 

3,9(±1,46) e 1,85(±1,26) (frequência e dificuldade) responderam que “Quando uma 

pessoa faz um pedido que acho abusivo (exagerado ou injusto), eu recuso”. E para 

situações como “Demonstro meu aborrecimento a meu/minha irmão (a) quando ele(a) 

apronta comigo (mexe nas minhas coisas, implica etc.)” e “Consigo conversar com 

pessoas de autoridade (diretor da escola, chefe no trabalho padre ou pastor na igreja 

etc.) sempre que necessário” as médias de frequência e dificuldade foram 3,1(±1,98); 

1,3(±0,98) e 3(±1,53); 2(±1,21), respectivamente conforme os dados expressos na tabela 

4. 

 

Tabela 4: Média e desvio padrão dos itens correspondentes da subescalas Assertividade 

 Frequência Dificuldade 

 Média (DP) Média (DP) 

Quando uma pessoa faz um pedido que acho abusivo (exagerado ou 

injusto), eu recuso 

3,9(±1,46) 1,85(±1,26) 

Se não quero ficar com um(a) menino(a), eu recuso, mesmo que ele 

seja muito insistente  

2,9(±1,87) 1,7(±1,17) 

Se acho errado fazer uma coisa, mesmo os colegas me 

pressionando, eu fico na minha (não faço) 

3,0(±1,70) 1,9(±1,25) 

Demonstro meu aborrecimento a meu/minha irmão (a) quando 

ele(a) apronta comigo (mexe nas minhas coisas, implica etc.). 

3,1(±1,98) 1,3(±0,98) 

Consigo tomar a iniciativa de encerrar a conversa (bate-papo) com 

outra pessoa 

2,8(±1,64) 1,8(±1,03) 

Quando não gosto da roupa ou sapato que o vendedor insiste em me 2,8(1,9) 2,1(±1,20) 
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vender, eu digo com educação que não gostei e não vou levar 

Consigo conversar com pessoas de autoridade (diretor da escola, 

chefe no trabalho padre ou pastor na igreja etc.) sempre que 

necessário 

3(±1,53) 2(±1,21) 

Fonte: Dados primários (2017). 

 

 Em relação as situações perante a subescala Civilidade (Tabela 5), o item mais 

prevalente foi “Ao ser elogiado sinceramente por alguém, eu agradeço” com média de 

frequência e dificuldade de 3,7(±1,34) e 1,6(±0,98), respectivamente. Seguidos de 

“Quando alguém me faz uma gentileza ou um favor, eu agradeço” com média de 

frequência de 3,6(±1,49) e para dificuldade 1,50(±0,94). 

 

Tabela 5: Média e desvio padrão dos itens correspondentes da subescala Civilidade 

 Frequência Dificuldade 

 Média (DP) Média (DP) 

Ao sair de um local, eu me despeço das pessoas 3 (±1,83) 1,65(±0,93) 

Quando alguém me faz uma gentileza ou um favor, eu 

agradeço  

3,6(±1,49) 1,50(±0,94) 

Ao entrar em um local (por exemplo, consultório médico, 

casade parentes etc.). 

2,9(±1,55) 1,8(±0,95) 

Quando alguém faz algo de bom, eu elogio 2,9(±1,39) 1,4(±0,94) 

Ao ser elogiado sinceramente por alguém, eu agradeço  3,7(±1,34) 1,6(±0,98) 

Quando surge oportunidade, faço pequenos favores (oferecer a 

cadeira, abrir a porta abrir para alguém etc.) sem que me peçam  

2,5(±1,23) 1,4(±0,75) 

   

Fonte: Dados primários (2017). 

 

 No Grafico 1, apresenta as correlações das subescalas em relação a Dificuldade, 

assim, Assertividade correlacionou positivamente (r=0,5) com Civilidade, infere-se que 

quanto maior o a dificuldade para Assertividade, mais dificuldades na Civilidade estão 

presentes (p<0,05).  
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Gráfico 1. Correlação entre a dificuldade da Assertividade e Civilidade. 

 
Fonte: Dados primários (2017). 

 

4 DISCUSSÃO 

 

Ao se proceder a discussão e análise do material investigado nesse estudo, 

constata-se que as habilidades sociais são aprendidas e se constitui de acordo com as 

experiências de vida do indivíduo, de acordo com Del Prette e Del Prette (2010), o THS 

(Treinamento de Habilidades Sociais) é um conjunto de atividades conduzidas por um 

terapeuta que tem a função de estruturar os processos de aprendizagem, levando em 

consideração a melhora na qualidade das habilidades sociais já adquiridas, porém 

deficitárias.   

Considera-se também que é uma técnica utilizada para tratamento psicológico, 

no qual busca com estratégias diretas e sistemáticas o ensinamento de habilidades 

interpessoais aos indivíduos com o objetivo de melhorar sua competência interpessoal 

individual em variáveis específicas de situações sociais (CURRAN, 1985 apud 

CABALLO, 2003). Desta forma a falta de conhecimento do THS pode causar 

dificuldade na busca por melhoras na resolução de problemas.  

Diante disso, Caballo (2003) ressalta que é necessário que se tenha 

conhecimento desses termos e a distinção entre eles, pois a partir do momento em que 

se tem conhecimento sobre o assunto é possível ter um desenvolvimento social mais 

adaptativo. Com isso, a falta de conhecimento pode trazer sérios problemas e/ou 

dificuldades nas relações interpessoais. 
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 O estudo avaliou a assertividade e civilidade, pois foram os pontos de maior 

interesse pelas pesquisadoras, no qual se correlacionam com as habilidades sociais, 

expressas na tabela 3 e 6. 

Este resultado corrobora com o entendimento de que, a civilidade é uma 

habilidade que envolve uma determinada expressão comportamental de regras mínimas 

de relacionamento, aceita em uma cultura específica, assim o conhecimento das regras 

sociais de um grupo é primordial para a admissão e emissão efetiva nele. Diante disso, 

dentro das outras categorias, inclui cumprimentar pessoas, fazer e aceitar elogios, seguir 

as regras ou instruções estabelecidas, aguardar a sua vez para falar, fazer e responder 

perguntas (FONSECA; MEDEIROS; CAVALCANTE, 2016). 

Assim, as habilidades sociais tornam-se uma qualificação no qual possuem uma 

dimensão ético-moral, que implica na escolha do que ensinar ou não ensinar como 

ensinar através de um procedimento que contribui para prevenção, manutenção e 

aprendizado nos aspectos sociais de cada indivíduo (BOLSONI; CARRARA, 2010).  

Na atualidade muitos estudos demostram que a qualidade de um bom 

relacionamento interpessoal se torna saudável, produtivo em qualquer meio inserido, 

com baixas probabilidades de possíveis doenças. Na análise do Gráfico 1, que reflete a 

correlação entre a diferença da assertividade e civilidade, identificou-se, nesta pesquisa, 

que as habilidades de civilidade se correlacionam com a habilidade assertiva no aspecto 

comportamental, pois a civilidade implica em saber dos direitos e deveres e na execução 

dessa habilidade há a necessidade de ser assertivo em saber expressar a defesa de direito 

e da cidadania, saber interagir com autoridades, no qual necessita de ações básicas da 

convivência social, para que se tenha esta qualidade nas relações envolvidas no meio.  

 Em resumo quando há um bom conhecimento das normas culturais básicas de 

convivência social, desenvolve-se assim a assertividade no qual é a capacidade de lidar 

em situações interpessoais. Ao correlacionar as subescalas em relação à dificuldade, da 

assertividade e civilidade, conclui que quanto maior a dificuldade para assertividade, 

mais dificuldades na civilidade estão presentes, diante disso os participantes 

apresentaram um déficit da habilidade social de civilidade.  

 Neste estudo verificou-se um número crescente de violências e suas 

subcategorias nas escolas, déficits de habilidades sociais na aquisição, fluência e 

desempenho, o que muito influi em uma aprendizagem social com baixa qualidade, a 

esse respeito o manual (IHSA-Del- Prette e Del Prette, 2014) mostra dados  

semelhantes, em nossa amostra a interpretação dos indicadores de dificuldade nas 
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características do perfil de desempenho social dos participantes aponta um déficit na 

habilidade civilidade, no qual interfere na boa  vivência em grupo.  

No estudo foi detectado que os adolescentes não têm aprendido um 

comportamento relativamente adequado na espera das demandas no meio inserido, isso 

pode influenciar em diversos fatores no convívio grupal como, por exemplo, a 

violência, no qual lamentavelmente acontece de forma preocupante e fatal nas escolas. 

Segundo Silva e Marturano (2002), ressalta que um comportamento adequado ou 

socialmente habilidoso no que tange à expressão de atitudes, opiniões, com isso 

respeitando a si própria e aos demais, apresentando, resolução de problemas imediatos 

dos eventos e redução da probabilidade de problemas futuros. 

 Neste sentido, o indicador de dificuldade apresentado nas tabelas acima 

representa uma avaliação baixa para a frequência que as categorias necessitam, leva-se 

em consideração algumas questões, como por exemplo, a necessidade do treinamento 

como forma de aprendizado para esse grupo de participantes, assim como a contribuição 

para uma possível analise da violência nas escolas.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir dos resultados apresentados foi possível analisar a importância do 

Treinamento de Habilidade Social para desenvolvimento das competências sociais e a 

assertividade em adolescentes no âmbito escolar, a civilidade torna-se importante, pois é 

necessária em qualquer ambiente no qual possui suas regras. 

 Pode-se observar que a maioria dos participantes não possui dificuldades na 

assertividade em relação à desenvoltura social, no entanto é possível observar no que se 

refere à civilidade e assertividade, há um déficit presente nos resultados, ou seja, na 

emissão das respostas comportamentais existem dificuldades que necessitam ser 

trabalhada, a falta de um treinamento tem um impacto nestas respostas.  

 Nas relações interpessoais torna-se de fundamental importância para uma boa 

convivência executar de forma adequada as regras, valores de cada grupo social. Nesse 

sentindo a escola depois da família é um ambiente de grande relevância para o ser 

humano se desenvolver socialmente. As pesquisas atuais demostram as problemáticas 

dos adolescentes e um dos pontos mais destacados são os conflitos presentes nas 

relações sociais. Além disso, percebe-se que na realidade as escolas são campos de 

violência, de acordo com nossas observações e relatos de alguns professores se constata 

que nas escolas hoje se convive com um misto de violência voltado para os 
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comportamentos disfuncionais de alguns adolescentes, entre eles o bullying, 

automutilação e problemas relacionados a drogas e álcool, problemas familiares que 

dentro de um foco mais detalhado pode-se inferir que são fatores que interferem nas 

habilidades sociais e na assertividade. 

 Em função disso, os comportamentos inadequados de adolescentes na escola 

(brigas, desrespeito aos colegas e professores, violências físicas e fatais...), ainda são 

pontos de grande preocupação entre muitas pesquisas, no que se correlacionam a falta 

de habilidades sociais, para um comportamento socialmente aceitável. 

 Este estudo trouxe variáveis que demonstram que os adolescentes possuem 

dificuldade no desempenho social, caracterizado em emitir as respostas 

comportamentais como cumprimentar o outro, esperar a sua vez, agradecer favores, 

fazer gentileza, saber como se dirigir com pessoas de autoridade, com isso agir de forma 

assertiva nestes aspectos.  

Diante das análises realizadas sobre HS, sugere-se ampliação voltada aos 

aspectos sócio emocionais tendo em vista que as emoções influenciam os 

comportamentos dos adolescentes em seus contextos de relações interpessoais. 
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