
USO DE RECURSOS MULTIMÍDIA NA ESCOLA PARA A PROMOÇÃ O DE 
HABILIDADES SOCIAIS EM CRIANÇAS COM DIFICULDADES DE  

APRENDIZAGEM E PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO 
 

A escola além de possuir uma função social de formação dos indivíduos é um espaço 
essencialmente interativo tornando-se de extrema relevância para o desenvolvimento 
interpessoal da criança.  Desta forma, a escola pode incluir a preparação para a criança lidar 
com as situações de vida, inserindo, principalmente, programas de desenvolvimento de 
habilidades sociais no currículo escolar. Alguns estudos destacaram a importância do 
repertório de habilidades sociais como fator de proteção para o desenvolvimento global do 
indivíduo por facilitar a criança a lidar com situações adversas e estressantes, contribuindo 
para a prevenção das dificuldades de aprendizagem e dos comportamentos problemáticos. A 
literatura apresenta a relação entre habilidades sociais e dificuldades de aprendizagem, na qual 
as crianças com esta dificuldade apresentam desempenhos sociais mais pobres e demonstra 
que problemas de comportamento estão associados a problemas em relação ao desempenho 
acadêmico e relação com pares. Assim, pesquisas apontam para a necessidade de se elaborar e 
implantar ações preventivas por meio de programas de intervenção em habilidades sociais em 
contexto escolar. Desta forma, os objetivos são: (a) Identificar os efeitos de um programa de 
treinamento de habilidades sociais com o uso de recursos multimídia, aplicado pelo professor, 
em sala de aula, sobre o repertório de habilidades sociais, competência acadêmica e 
comportamentos problemáticos das crianças segundo a avaliação dos pais, professores e auto-
avaliação com instrumento de auto-relato; (b) Identificar os progressos no repertório de 
habilidades sociais das crianças por meio da avaliação contínua dos professores e pais das 
habilidades sociais ensinadas. O método envolverá delineamento de linha de base múltipla 
entre indivíduos e contará com a participação de três professores e seis crianças de cada um 
dos professores, sendo: (a) uma com dificuldade de aprendizagem; (b) uma com problemas de 
comportamento externalizante; (c) uma com problemas de comportamento internalizante; (d) 
uma com dificuldade de aprendizagem e problemas de comportamento externalizante; (e) uma 
criança com dificuldade de aprendizagem e problemas de comportamento internalizante; (f) 
uma criança com rendimento acadêmico médio e sem problemas de comportamento. Os 
professores serão avaliados pelo Inventário de Habilidades Sociais antes e após um 
Treinamento de Habilidades Sociais (THS) e em seguida a este receberão um treinamento 
para a condução do THS com recursos multimídia para as crianças em sala de aula. As 
crianças serão avaliadas, antes da intervenção, pelo Critério Brasil, pelo Sistema de Avaliação 
de Habilidades Sociais (SSRS-BR, s.d.) nas três versões, pelo Teste de Desempenho Escolar e 
pelas Fichas de Avaliação Contínua das Habilidades Sociais (FCHS) para pais e professores. 
A intervenção será realizada com uma das salas dos professores, enquanto as seis crianças da 
outras salas continuarão sendo avaliadas com as FCHS pelos professores. Ao final da 
intervenção com a primeira sala, todas as crianças serão reavaliadas com o SSRS-BR e em 
outra sala de aula o THS se iniciará, até que todas as salas passem pela intervenção. O THS 
envolverá o Recurso Multimídia de Habilidades Sociais para Crianças (RMHSC-Del-Prette) 
com a utilização de oito vinhetas de vídeo, sendo quatro escolhidas pelos professores e quatro 
pelo pesquisador, prevendo-se oito sessões de treinamento, duas por semana. A integridade da 
intervenção também será avaliada por dois juízes por meio de uma Ficha de Integridade (FII). 
O tratamento dos dados contará com análises da integridade da intervenção, dos dados do 
SSRS-BR antes e após o THS e do comportamento na linha de base (habilidades sociais) e 
após o ensino de cada participante em relação à sua categoria.  
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