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RESUMO 

 

Este estudo traz elucidações acerca da temática, das habilidades sociais, em estudantes com 

indicadores de altas habilidades/superdotação (AH/SD). O mesmo foi realizado, por meio do 

Banco de Dados, construído a partir do Projeto de Extensão “Enriquecimento curricular: 

quando a maré sobe, todos os barcos se elevam” (PE MARÉ), no período de 2016 a 2018, da 

UNESP (Bauru). A presente pesquisa teve como objetivo geral verificar as habilidades sociais 

de um grupo de estudantes com indicadores de AH/SD, encaminhados para processo avaliativo, 

em um projeto de extensão. De forma específica, buscou-se caracterizar o perfil 

sociodemográfico da amostra; analisar a média, desvio-padrão, mediana e classificação dos 

estudantes, com relação aos instrumentos aplicados nos participantes e nos pais e professores; 

verificar as associações entre os construtos (capacidade intelectual, desempenho escolar e 

habilidades sociais); e correlacionar os resultados dos testes com as variáveis gênero, idade e 

ano escolar. Foram selecionadas as informações de uma amostra de 11 crianças, e seus 

respectivos pais/responsáveis e professores, em relação aos escores nos instrumentos: Escala 

Wechsler de Inteligência para Crianças, Teste de Desempenho Acadêmico, Inventário de 

Habilidades Sociais, Problemas de Comportamento e Competência Acadêmica para as 

Crianças. Para a análise, foram utilizados procedimentos da estatística descritiva e inferencial. 

Sobre os a análise descritiva, foi observado que a maioria dos estudantes apresenta capacidade 

intelectual acima da média para a sua idade, desempenho muito satisfatório para seu ano escolar 

e um bom repertório ou repertório dentro da média em termos de habilidades sociais. Já a análise 

inferencial, no que diz respeito às associações entre os construtos, verificou-se que, quanto 

maior a capacidade intelectual, em termos de organização perceptual, maior tende a ser o 

desempenho escolar na escrita e aritmética. Ademais, quanto maior a capacidade intelectual, 

em relação à memória operacional, maior tende a ser o desempenho em aritmética, e menor a 

assertividade nas habilidades sociais, e quanto maior o desempenho na leitura, maior tende a 

ser as habilidades sociais, em termos de civilidade. Verificou-se também que, quanto menor a 

capacidade intelectual, em relação à compreensão verbal, menor tendem a ser os problemas de 

comportamento do tipo hiperativos, e quanto menor a capacidade intelectual, em termos de 

organização perceptual, menor tendem a ser os problemas de comportamento externalizantes. 

Todavia, foi constatado que quanto menor o desempenho na escrita, menor tendem a ser os 

problemas de comportamento, do tipo externalizantes, ao mesmo tempo que quanto menor o 

desempenho escolar, na leitura, menor tendem a ser os problemas de comportamento 

externalizantes também.  Quanto às correlações entre as variáveis e os escores dos fatores de 

cada instrumento, os dados sugerem que quanto maior a idade, maior tende a ser o desempenho 

escolar e quanto maior a idade, maior tende a ser as habilidades sociais. Além disso, quanto 

maior o ano escolar, maior tende a ser o desempenho na leitura, e maior tende a ser as 

habilidades sociais. Espera-se que os resultados e reflexões, aqui apresentados, sirvam como 

base para pesquisas futuras, e corroborem, com as discussões, no cenário das AH/SD e 

habilidades sociais. 
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ABSTRACT 

 

This study sheds light on the theme, social skills, in students with high skills/giftedness 

(AH/SD) indicators. The same was done, through the Database, built from the Extension Project 

“Curricular Enrichment: when the tide rises, all the boats rise” (PE MARÉ), in the period from 

2016 to 2018, from UNESP (Bauru ). The present research had as general objective to verify 

the social skills of a group of students with AH/SD indicators, referred to the evaluation process, 

in an extension project. Specifically, we sought to characterize the sociodemographic profile of 

the sample; to analyze the mean, standard deviation, median and classification of the students, 

in relation to the instruments applied to the participants and to the parents and teachers; to verify 

the associations between the constructs (intellectual capacity, school performance and social 

skills); and to correlate the test results with the variables gender, age and school year. 

Information was selected from a sample of 11 children, and their respective parents/guardians 

and teachers, in relation to the scores on the instruments: Wechsler Intelligence Scale for 

Children, Academic Performance Test, Social Skills Inventory, Behavior Problems and 

Academic Competence for the children. For the analysis, procedures of descriptive and 

inferential statistics were used. Regarding the descriptive analysis, it was observed that most 

students have above average intellectual capacity for their age, very satisfactory performance 

for their school year and a good repertoire or repertoire within the average in terms of social 

skills. As for the inferential analysis, with regard to the associations between the constructs, it 

was found that the greater the intellectual capacity, in terms of perceptual organization, the 

greater the school performance in writing and arithmetic. In addition, the greater the intellectual 

capacity, in relation to working memory, the greater the performance in arithmetic, and the less 

assertiveness in social skills, and the greater the performance in reading, the greater the social 

skills tend to be, in terms of civility. It was also found that the lower the intellectual capacity, 

in relation to verbal comprehension, the lower the behavior problems of the hyperactive type 

tend to be, and the lower the intellectual capacity, in terms of perceptual organization, the lower 

tend to be the problems of behavior. externalizing behavior. However, it was found that the 

lower the performance in writing, the lower the externalizing behavior problems tend to be, 

while the lower the school performance in reading, the lower the externalizing behavior 

problems tend to be as well. As for the correlations between the variables and the scores of the 

factors of each instrument, the data suggest that the greater the age, the greater the school 

performance tends to be and the greater the age, the greater the social skills tend to be. 

Furthermore, the higher the school year, the higher the reading performance tends to be, and 

the higher social skills tend to be. It is hoped that the results and reflections presented here will 

serve as a basis for future research, and corroborate, with the discussions, in the scenario of 

AH/SD and social skills. 
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APRESENTAÇÃO 

  

Este estudo tem, por peculiaridade, o fato de ter sido elaborado e produzido durante o 

período pandêmico da Covid-19, o qual foi representado por uma fase conturbada e de muitos 

receios, tornando-se um desafio constante manter a motivação e a produção acadêmica em um 

nível de excelência esperado. A pandemia aflorou incertezas e angústias que desestabilizaram 

a “normalidade” antes conhecida, ou melhor, revelou-me que as circunstâncias mudaram e que, 

com isso, seria necessária uma readaptação para que houvesse uma progressão na produção 

desta pesquisa de mestrado. As dificuldades ocasionadas por conta dos resultados da pandemia, 

tais como: o iminente isolamento, a crise pública sanitária, as vidas que foram perdidas e a 

virtualização da vida como um todo, provocaram grande impacto na realidade e foi preciso que 

a concentração e a determinação prevalecessem, a fim de que os impasses pudessem ser 

superados, para a finalização de um trabalho documental, sem coleta direta de dados. 

O interesse por esta pesquisa se iniciou durante minha Graduação em Psicologia, na 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Campus de Assis. Durante 

a Graduação, foi possível o privilégio de ser membro do Programa de Educação Tutorial (PET 

Psicologia), o qual consiste em um Programa destinado a alunos e professores que possuem 

potencial, interesse e habilidades destacadas em formações de nível de Graduação. O PET visa 

propiciar aos alunos, sob a orientação de um professor tutor, condições para a realização de 

atividades extracurriculares, que complementem a formação acadêmica, de forma integrada, 

procurando atender, mais plenamente, às necessidades da Graduação e/ou ampliar e aprofundar 

os objetivos e os conteúdos programáticos que integram sua grade curricular.  

As atividades realizadas pelo PET englobam quatro pilares: a) ensino; b) pesquisa; c) 

extensão universitária e; d) cultura. Dentre as atividades realizadas pelo grupo, ressalto: a) 

ciclos de estudos com temáticas pertinentes e emergentes; b) eventos com debates para a 

comunidade acadêmica e para pessoas fora da comunidade acadêmica; c) pesquisas 

colaborativas; d) cursos de extensão e; e) visitas técnicas em locais-foco dos estudos do grupo. 

No período que em fiz parte deste grupo, percebi o potencial que o desenvolvimento acadêmico 

poderia contribuir para o enriquecimento de minha formação profissional e, a partir desse 

momento, emergiu meu interesse em realizar uma Pós-Graduação Acadêmica após conclusão 

da Graduação.  

Ainda, na Graduação, também houve a possibilidade de realizar uma pesquisa de 

iniciação científica, fomentada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP), intitulada “Políticas afirmativas para a população LGBTI: práticas 
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institucionalizadas nas universidades públicas paulistas” (processo 18/11974-0), fruto de um 

projeto colaborativo entre pesquisadores brasileiros e espanhóis, cujo objetivo foi o 

mapeamento de práticas institucionalizadas LGBTI+, nas universidades da Espanha e no Brasil, 

e, com isso, identificar e analisar o impacto das ações afirmativas de universidades públicas 

paulistas para o acesso e permanência à educação e ao combate à violência contra a diversidade 

sexual e de gênero. 

A partir dessas experiências e vivências, despertou-me o desejo de ingressar na Pós-

Graduação, em específico, no Programa de Pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento 

e Aprendizagem, devido às recomendações de colegas e, ainda, pelo Programa se localizar em 

minha cidade natal, Bauru, o que também me oportunizaria o desenvolvimento de um estudo e 

estar presente em espaços, projetos e grupos extensionistas que pudessem contribuir com a 

comunidade bauruense, pela qual possuo extremo afeto. 

Assim sendo, em dezembro de 2019, formei-me em Psicologia e, em março de 2020, 

ingressei no Programa de Pós-Graduação de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Campus de Bauru, sob a 

orientação da Profª Drª Vera Lúcia Messias Fialho Capellini e co-orientação da Profª Drª 

Verônica Lima dos Reis. Tornei-me membro do grupo de pesquisa “A inclusão da pessoa com 

deficiência, TGD e superdotação e os contextos de aprendizagem e desenvolvimento”, 

vinculado ao CNPq e participei, também, do projeto de extensão “Enriquecimento curricular: 

quando a maré sobe, todos os barcos se elevam” (PE MARÉ) reconhecido pela Proex. Tais 

experiências serão discorridas mais à frente. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Este estudo traz algumas considerações a respeito das habilidades sociais de estudantes 

com indicadores de altas habilidades/superdotação (AH/SD), que foram avaliados no Projeto 

de Extensão “Enriquecimento curricular: quando a maré sobe, todos os barcos se elevam” (PE 

MARÉ), no período de 2016 a 2018, da UNESP - Campus de Bauru. Tal projeto busca auxiliar 

na identificação e no encaminhamento de atividades pedagógicas adequadas segundo as 

habilidades dos estudantes. 

O PE MARÉ, como uma continuidade de ações do grupo de pesquisa do Laboratório de 

Tecnologias para o Desenvolvimento e Inclusão de Pessoas (LaTeDIP), tem o propósito de 

mapear indivíduos com indicadores de AH/SD e, ao final da avaliação, caso se confirme as 

AH/SD, os pais são orientados sobre as necessidades educacionais de seus filhos e de como 

auxiliá-los a aprimorar as suas habilidades. Os professores e a equipe escolar são orientados 

sobre como oportunizar o enriquecimento curricular na classe comum, e os estudantes são 

convidados a participar de atividades de enriquecimento extracurricular, as quais são 

desenvolvidas em parceria com a comunidade - tais ações se configuram como um direito 

dessas pessoas previsto pela Lei n° 13.234, de 29 de dezembro de 2015 (BRASIL, 2015). 

Os pesquisadores do LaTeDIP também se atentam às questões que tangem aos objetivos 

desta pesquisa, como por exemplo, a dissertação de Taís Crema Remoli, intitulada como “A 

eficácia no desenvolvimento da criatividade em alunos com e sem superdotação por meio de 

suplementação em língua inglesa” (2017), que se encontra no Repositório da UNESP; a 

dissertação “Habilidades sociais e problemas de comportamento de estudantes com altas 

habilidades/superdotação: caracterização, aplicação e avaliação de um programa de 

intervenção” (2016), de Ana Paula de Oliveira, e a tese “Contribuições do enriquecimento tipo 

I para o desenvolvimento cognitivo, acadêmico e social de estudantes com altas 

habilidades/superdotação” (2020), de Lurian Dionizio Mendonça; todas as pesquisadoras 

mencionadas compõem ou já compuseram parte do PE MARÉ e do grupo de pesquisa. Dois 

dos trabalhos mencionados foram realizados sob a orientação da Profa. Dra. Vera Lúcia Messias 

Fialho Capellini e um, especificamente o segundo, pela Prof. Dra. Olga Maria Piazentin Rolim 

Rodrigues.  

Deste modo, serão apresentadas as definições de altas habilidades/superdotação e 

habilidades sociais, bem como a descrição dos aspectos utilizados para obtenção dos dados que 

serão apresentados com o propósito de contribuir com o embasamento teórico para este estudo. 

Assim, optou-se por realizar uma revisão sistemática, especificamente na plataforma da 
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Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Esta modalidade é utilizada para 

avaliar um montante de dados pertencentes a diversos estudos, apresenta fundamentação 

empírica e possui a intenção de confirmar uma hipótese específica. São utilizados meios 

sistemáticos, escolhidos com o intuito de desconsiderar aspectos tendenciosos, proporcionando 

produtos mais verídicos, facilitando conclusões e decisões específicas. É considerado um 

método importante para um resumo de fundamentos específicos.  

Dando continuidade à composição desta escrita, a análise da revisão de literatura foi 

dividida em três partes. Na primeira, será apresentada uma contextualização histórica acerca do 

fenômeno das AH/SD com a intenção de apresentar a temática. Já na segunda, serão abordadas 

as habilidades sociais, com o intuito de descrever o que são, bem como seus impactos nas vidas 

desses alunos, destacando suas relações pessoais, interpessoais, sociais, etc. Por fim, na terceira 

parte realizar-se-á a junção das temáticas, utilizando estudos e dados que dissertam sobre as 

habilidades sociais de pessoas com AH/SD e a importância de seu desenvolvimento. 

Uma breve retomada histórica da educação no Brasil mostra que a Lei nº 5692/71 de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1971 (BRASIL, 1971) foi a primeira a prever 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) aos alunos com AH/SD. Atualmente, os alunos 

Público Alvo da Educação Especial (PAEE), segundo o Decreto 7.611, de 17 de novembro de 

2011 (BRASIL, 2011) são as pessoas com deficiência, com transtornos globais do 

desenvolvimento e com AH/SD. Portanto, esses alunos, segundo as diretrizes do decreto 

mencionado, têm direito ao atendimento educacional especializado, para maximizar o seu 

desenvolvimento acadêmico e social na escola, bem como construir uma base sólida para ações 

de enriquecimento curricular. 

A respeito das AH/SD, em específico, é importante ressaltar que: 

 

O conceito de pessoas com AH/SD, proposto pela Política Nacional de Educação 

Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008), caracteriza-se pelo alto 

desempenho e/ou elevada potencialidade, em qualquer dos seguintes aspectos, 

isolados ou combinados: capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, 

pensamento criativo e/ou produtivo, capacidade de liderança, talento especial para as 

artes e capacidade psicomotora. Essas pessoas também podem apresentar elevada 

criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas 

do seu interesse (ALMEIDA; CAPELLINI, 2005, p. 74 apud REMOLI et al., 2020, 
p. 15). 

 

 

Neste contexto, a conceituação de enriquecimento curricular, tal como colocada por 

Sakaguti, Costa e Elias (2015), refere-se ao desenvolvimento de práticas pedagógicas que 

promovam e estimulem experiências e habilidades do interesse do aluno com AH/SD. Como 

também postulado por Renzulli (1977), o Modelo Triádico de Enriquecimento foi criado para 
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auxiliar no aspecto produtivo-criativo de alunos, inseridos em atividades de enriquecimento 

curricular, sendo dividido em três tipos: Enriquecimento do Tipo I, II e III.  

De forma objetiva, o Enriquecimento do Tipo I refere-se a ações com cunho de 

exploração geral, tendo por objetivo proporcionar a todos os estudantes o contato com diversas 

temáticas e áreas do conhecimento. Já o Tipo II tem como objetivo criar ferramentas que 

auxiliem no aprimoramento de habilidades fundamentais a fim de instrumentalizar o indivíduo 

para que ele seja capaz de realizar, junto com todos os alunos, os meios processuais da atividade, 

também como forma prepará-los para o Tipo III. O Tipo III, portanto, trata-se da análise de 

problemas específicos de uma determinada área ou habilidade em um contexto mais complexo, 

possibilitando resultados únicos, inovadores e que possuem uma funcionalidade prática, com 

caráter artístico ou humanitarista. A junção da metodologia de ensino com o enriquecimento 

resulta em um procedimento que contribui de forma recíproca com diversas disciplinas e áreas 

do conhecimento, repensando a estruturação de uma a uma (SAKAGUTI; COSTA; ELIAS, 

2015). Ainda, mediante as contribuições destes autores, torna-se necessário ressaltar a 

importância da transdisciplinaridade no processo de enriquecimento curricular, isto porque: 

 

A transdisciplinaridade está baseada em novos níveis de realidade, trabalha no espaço 

vazio “entre”, “através” e “além” das disciplinas. Ela pensa o cruzamento de 

especialidades, o trabalho nas interfaces, a superação das fronteiras, a migração do 

conceito de um campo de saber para outro e a unificação do conhecimento 
(SAKAGUTI; COSTA; ELIAS, 2015, p. 31205). 

 

 

De acordo com Reis (1981), a participação de uma amostra de larga escala em vivências 

de enriquecimento, dos Tipos I e II, produz tão bons produtos do Tipo III, como os estudantes 

identificados como superdotados (3-5% da população estudantil). Cabe ressaltar que essa 

pesquisa serviu como base para o Modelo de Identificação de Portas Giratórias, no qual um 

talentoso grupo de alunos recebeu experiências de enriquecimento e oportunidades de “girar 

para” experiências criativo-produtivas do tipo III. 

 

Os estudantes são observados na sala de aula e em situações de enriquecimento para 

identificação de sinais de interesses e motivações que os levam à produtividade 

criativa do tipo III. O suporte adicional para expansão dos procedimentos de 

identificação por meio dessas abordagens foi dado por Kirschenbaum (1983) e 

Kirschenbaum e Siegle (1993). Esses autores demonstraram que estudantes com alto 
resultado em teste de criatividade também apresentaram bom desempenho na escola, 

o que levou os estudiosos a repensarem os modelos de enriquecimento escolar 

(METTRAU; REIS, 2007, p. 498).  

 

 O estudo realizado por Remoli (2017) também auxilia na compreensão do 

desenvolvimento de um programa de suplementação para crianças, identificadas com 
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superdotação, e crianças sem superdotação, que possuíam curiosidade em aprender a língua 

inglesa, já que determinada disciplina não constava na grade curricular. O programa visa, 

também, ao desenvolvimento da criatividade dos integrantes do estudo com embasamento da 

concepção dos três anéis de Renzulli (2016). Essa teoria será detalhada posteriormente neste 

texto. 

Remoli (2017) ressalta a falta de identificação de indivíduos com AH/SD, no território 

brasileiro, dificultando ainda mais as possibilidades de aprimoramento, pois se nem 

identificados são, então como seria possível desenvolver suas potencialidades? Pensando nessas 

conceituações, torna-se válido mencionar, na sequência, alguns estudos. O primeiro é a tese de 

doutorado de Remoli (2020), intitulada como “Avaliação da criatividade de alunos com e sem 

indicadores de altas habilidades/superdotação em ambiente bilíngue” cujo objetivo principal 

foi: 

 

[...] comparar a criatividade de alunos com e sem indicadores de AH/SD por meio de 

teste de criatividade e análise de produções criativas, considerando-se um ano de 

vivência no ambiente bilíngue e após professores participarem de um curso de 

formação em criatividade (REMOLI, 2020, p. 88). 

 

Outro texto importante é ofertado pela pesquisa intitulada “Habilidades sociais e 

problemas de comportamento de estudantes com altas habilidades/superdotação: 

caracterização, aplicação e avaliação de um programa de intervenção” (OLIVEIRA, 2016). 

Esse estudo se caracteriza como sendo um dos poucos existentes que se propõe a relacionar 

duas temáticas específicas: Habilidades Sociais e Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD). 

Tal feito serviu de inspiração para a realização deste estudo, com a diferença de que a análise 

das Habilidades Sociais, em indivíduos superdotados, foi realizada a partir do banco de dados 

do projeto PE MARÉ. Oliveira (2016, p. 41) investigou “[...] dez estudantes superdotados que 

cursavam o 1º, 3º, 4º e 5º anos, em uma escola de ensino fundamental, anos iniciais, do sistema 

estadual de educação, de uma cidade de médio porte, do interior paulista” identificados no 

estudo de Mendonça (2015).  

Por fim, na tese “Contribuições do enriquecimento tipo I para o desenvolvimento 

cognitivo, acadêmico e social de estudantes com altas habilidades/superdotação” 

(MENDONÇA, 2020) consta o Estudo 3 “[...] que procurou descrever e comparar as 

características comportamentais e as habilidades sociais dos estudantes antes e depois de 

participarem de atividades de enriquecimento [...]” (p. 7). Tal estudo serve de modelo para a 

construção desta pesquisa em nível de mestrado, a qual foi desenvolvida no decorrer da 

pandemia. 
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Assim, observa-se que as pesquisadoras tiveram a preocupação de correlacionar 

variáveis de sujeitos, com indicadores de AH/SD, dentro da instituição escolar. Porém, a 

proposta do presente estudo é a de realizar análises das Habilidades Sociais de estudantes dentro 

de um projeto de extensão que fornece serviços para a comunidade externa à Universidade. 

 Desse modo, esta dissertação busca apresentar textos que possam auxiliar na 

compreensão a respeito da temática das AH/SD, ressaltando a necessidade de que mais 

pesquisas possam ser realizadas para que haja maior aprofundamento. Isso porque, além de não 

ser uma pauta frequente de discussões, eventos ou disciplinas, nas grades curriculares de cursos 

de graduação e/ou especialização, é imperioso abrir trincheiras, em estudos de caso, como o 

que está em foco, a fim de buscar uma possibilidade de se vencer a subnotificação de estudantes 

com características de AH/SD (ARANTES-BRERO et al., 2018). 

Dentro do universo de pesquisas sobre a Educação Especial, é de suma importância 

abordar a temática da inclusão, principalmente com indivíduos com possíveis indicadores de 

AH/SD. Todas as pessoas têm direito a uma educação de qualidade e que se adeque às suas 

necessidades, conforme previsto na Constituição Federal (BRASIL, 1988), na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional - LDB (BRASIL, 1996/2017) e na Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008). 

A definição de Educação Especial, a partir da Lei nº 9394/96 (BRASIL, 1996), que 

estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dá-se por uma categoria de oferta 

educacional, presente na rede regular de ensino. O foco são estudantes que possuem 

necessidades singulares, em comparação aos demais estudantes da mesma idade, referente à 

forma que aprendem, necessitando, assim, de abordagens diferenciadas, que se traduzem em 

metodologias compatíveis a essa população e que auxiliem no processo de ensino e 

aprendizagem. Segundo a Política Nacional de Educação Especial, na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (2008), os estudantes que entram nessa categoria seriam “alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação” (p.8).  

O principal aspecto que é defendido pela educação inclusiva é o acesso de todos os 

estudantes, no processo de aprendizagem escolar, de forma que sejam adotadas práticas de 

ensino que abracem a diferença. O público-alvo da Educação Especial são os estudantes com 

alguma deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e os com AH/SD. É necessário que 

recursos e serviços sejam proporcionados a essa população, de modo a estimular a sua 

participação, como também sua aprendizagem, concomitantemente, sendo oferecido 

atendimento educacional especializado, contribuindo para a complementação ou 

suplementação no ensino comum (DEL PRETTE, 2010). 
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Para que seja viável a efetivação da inclusão de estudantes superdotados, no ensino 

regular, é preciso explorar a prática educacional, em profundidade, no contexto das salas de 

aula comuns e serviços educacionais especializados. Apenas com o diálogo entre educação 

comum e especial, será possível a criação de ferramentas que auxiliem o aprendizado, a 

participação, o desenvolvimento e a ampliação do potencial das habilidades de estudantes, com 

altas habilidades/superdotação, seguindo seus determinados caminhos em suas áreas 

específicas (DEL PRETTE, 2010). 

As habilidades, para que sejam desenvolvidas, necessitam ser estimuladas e inseridas 

em um ambiente de ensino e aprendizagem. Neste sentido, ações específicas são demandadas 

para que estudantes superdotados despertem, por meio de atividades, soluções criativas e 

únicas, como também ferramentas que auxiliem na execução de tarefas, em seus campos 

específicos de atuação, e técnicas utilizadas com o intuito de modificar os locais em que os 

estudantes fazem parte visando à potencialização do “aprender” (DEL PRETTE, 2010). 

Consoante Piaget (1956), quanto mais desafiantes forem os métodos de ensino, 

aplicados aos estudantes na sala de aula, mais há a chance de desenvolvimento cognitivo, em 

resposta a buscar uma solução, de forma individual ou conjunta, para resolver as questões 

colocadas, contribuindo também para o desenvolvimento de habilidades sociais entre os 

estudantes. O setting de cooperação criado auxilia, de forma positiva, os alunos superdotados 

na sua emancipação e capacidade de compreensão dos problemas, fazendo com que haja um 

compartilhamento do saber gerado e aproveitamento singular a partir de atividades coletivas 

(DEL PRETTE, 2010). 

Um sistema educativo que defende a inclusão volta sua atenção a uma parceria entre 

educação comum e especial, na qual o processo de identificação das AH/SD seja assegurado 

por meio do apoio do AEE e com suporte teórico de ações inclusivas, proporcionando uma 

colaboração, na organização e aplicação de projetos de enriquecimento curricular, nas áreas de 

interesse dos alunos que podem ser trabalhados, tanto na sala de aula comum quanto em uma 

sala de recursos multifuncionais. Para que isso seja feito, cabe à escola formar parcerias com 

centros educativos, universidades e instituições que realizem um trabalho voltado às áreas a 

serem desenvolvidas (matemática, dança, artes, etc.) (DEL PRETTE, 2010). 

A performance do ambiente educacional, como um todo, vê-se amplificada e 

potencializada com a valorização da diversidade, encontrada entre as habilidades de cada 

estudante, ocasionando no desenvolvimento de um trabalho inclusivo, que facilite a 

identificação de habilidades acima da média em várias áreas do conhecimento. Sob a ótica da 

inclusão, a avaliação divide-se em três etapas: a princípio, consultar qual é o repertório do 
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estudante, com base nas atividades trabalhadas, a fim de verificar o modo que a  aprendizagem 

se dá especificamente para ele; em segundo, será a forma processual do aprendizado, a oferta 

de assistência e aperfeiçoamento dos assuntos que estão sendo abordados; e a última etapa 

refere-se ao produto final, que foi absorvido intelectualmente pelos estudantes a respeito do 

conteúdo programático e  de novas associações feitas. É de suma importância que esteja claro 

para o professor que sua inserção na educação especial, com a intenção de proporcionar uma 

educação inclusiva, depende de uma participação ativa, contribuindo para que cada vez mais 

espaços e atividades sejam ofertados objetivando auxiliar no desenvolvimento das habilidades 

dos estudantes (DEL PRETTE, 2010). 

É comum o sistema escolar não possuir conhecimento sobre a presença do jovem 

superdotado na instituição; e, mesmo quando possui conhecimento da identificação, é possível 

que esse indivíduo não tenha o enriquecimento adequado para sua habilidade. Por outro lado, a 

própria família também fica confusa em como agir diante de um jovem com AH/SD.  

 

No entanto, como nem todos os indivíduos serão superdotados em áreas acadêmicas 

e facilmente percebidas nestas medidas, ressaltamos a importância de uma equipe 

multidisciplinar, que possa ainda ser enriquecida com a presença de profissionais 
específicos, de acordo com o potencial de cada indivíduo (GONÇALVES; LEAL, 

2020, p. 12). 

 

Espera-se que, com esta pesquisa, cujo objetivo geral foi verificar as habilidades sociais 

de um grupo de estudantes com indicadores de AH/SD, encaminhados para processo avaliativo, 

em um projeto de extensão, seja possível auxiliar no encaminhamento desses estudantes para 

os seus respectivos enriquecimentos, de modo mais efetivo, contribuindo para o seu 

desenvolvimento, pois 

 

O reconhecimento, bem como o desenvolvimento das habilidades específicas de um 

superdotado se faz necessário, tendo em vista a importância do fomento aos talentos 

em nosso país. Assim, o principal objetivo não apenas da família, mas também da 

escola e dos demais profissionais relacionados ao sujeito superdotado, após sua 

identificação, é discutir maneiras de desenvolver seu potencial de forma planejada e 
orientada, com estratégias de ensino e métodos de avaliação que venham estimulá-lo 

a continuar aprimorando suas habilidades (GONÇALVES; LEAL, 2020, p. 27). 

 

Uma dessas estratégias são os programas de Treinamento de Habilidades Sociais (THS), 

os quais serão discutidos no decorrer do presente estudo. A oferta de atendimento a indivíduos 

com AH/SD é um direito estabelecido pela Lei 13.234 de dezembro de 2015 (BRASIL, 2015). 

Nela, evidencia-se que, a partir do momento em que não há o atendimento específico para essa 

população, as diretrizes da instituição de ensino não estão de acordo com suas necessidades 

básicas, como a identificação e o oferecimento de enriquecimento curricular apropriado, 



18 

 

determinados procedimentos que possuem amparo de execução através da Legislação 

Brasileira. 

Especificamente, neste estudo, as AH/SD foram analisadas por um olhar fora da 

instituição escolar, pois os participantes obtiveram a confirmação de identificação das AH/SD 

no projeto PE MARÉ. Corroborando com a crescente procura em pesquisas relacionadas à 

temática, este estudo busca evidenciar, por meio dos estudos em questão, como cada vez mais 

pesquisadores brasileiros e de outros países estão se articulando para colocarem a temática em 

destaque, fomentando a criação de práticas educacionais voltadas especificamente a essa 

população, além da criação de políticas públicas que assegurem os direitos dos superdotados 

(ANTIPOFF; CAMPOS, 2010). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Revisão sistemática na base de pesquisas BDTD  

 

 Visando ampliar e vislumbrar a produção acadêmica de teses e dissertações relacionadas 

às áreas de AH/SD e habilidades sociais, foi realizada uma pesquisa, de revisão sistemática, 

entre 2016 e 2021, objetivando apontar as lacunas existentes nos trabalhos publicados nesse 

período, na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). 

A pesquisa foi realizada em 01 de março de 2022. Foram utilizados dois conjuntos de 

palavras-chave: “altas habilidades/superdotação” e “habilidades sociais”, as quais estavam 

contidas nos títulos das teses e dissertações.        

 Os critérios de inclusão foram: a) teses e dissertações publicadas no período entre 2016 

e 2021; b) presença de ao menos uma ou duas palavras-chave no título do trabalho; c) estar 

relacionado à área de altas habilidades/superdotação e habilidades sociais. Foram encontradas, 

no total, 21 dissertações e 9 teses. Destas, foram excluídos 22 trabalhos (VIEIRA, 2005; 

OLIVEIRA, 2009; TENTES, 2011; BENDINELLI, 2012; PISKE, 2013; DREYER, 2014; 

FERNANDES, 2014; FRANÇA, 2014; LUPINACCI, 2015; FLÓRO, 2016; MORAIS, 2016; 

SILVA, 2017; BORGES, 2018; NASCIMENTO, 2018, PACHECO, 2018; PALUDO, 2018; 

SILVA, 2018; SOUZA, 2018; FERREIRA, 2019; KRUCZEVESKI, 2019; SILVA, 2019; 

SOUSA, 2019) por não apresentarem relação direta e pertinência ao tema. Uma dissertação foi 

excluída (WICZNESKI, 2018) pelo fato de o autor não ter acesso ao arquivo (indisponível). 

Sendo assim, foram selecionados e analisados sete trabalhos: quatro dissertações e três teses 

(Figura 1). Os trabalhos serão apresentados considerando a ordem crescente do ano de 

publicação.  

 

Figura 1 – Dissertações e Teses selecionadas para análise entre 2016 e 2021 

ID Ano Natureza Autor Título Instituição 

1 2016 Dissertação OLIVEIRA, A.P. Habilidades sociais e problemas de 

comportamento de estudantes com 

altas habilidades/superdotação: 

caracterização, aplicação e avaliação 
de um programa de intervenção. 

Universidade 

Estadual Paulista 

(UNESP - Bauru) 

2 2017 Dissertação ALVES, V.S. Altas habilidades/superdotação na 

rede pública municipal de Cascavel: 

uma análise na perspectiva da 

psicologia histórico-cultural. 

 

Universidade 

Estadual do 

Oeste do Paraná 

(UNIOESTE - 

Curitiba) 
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3 2017 Tese SAKAGUTI, 

P.M.Y. 

As interações familiares no 

desenvolvimento afetivo-emocional 

do indivíduo com altas 

habilidades/superdotação: a questão 

do assincronismo. 

 

Universidade 

Federal do Paraná 

(UFPR) 

4 2018 Dissertação SILVA, A.A. As interfaces entre a superdotação e o 

bullying no contexto escolar. 

 

Universidade 

Estadual Paulista 

(UNESP – São 
José do Rio Preto) 

 

5 2019 Tese VALENTIM, 

B.F.M. 

Estudantes com altas 

habilidades/superdotação: uma 

proposta de intervenção a partir de 

conflitos sociopedagógicos. 

 

Universidade 

Federal do Paraná 

(UFPR) 

6 2020 Tese MENDONÇA, 

L.D. 

Contribuições do enriquecimento tipo 

I para o desenvolvimento cognitivo, 

acadêmico e social de estudantes com 

altas habilidades/superdotação. 

 

Universidade 

Estadual Paulista 

(UNESP-Bauru) 

7 2020 Dissertação OGEDA, C.M.M. Superdotação e transtorno de déficit 

de atenção/hiperatividade: um estudo 

de indicadores e habilidades sociais. 

 

Universidade 

Estadual Paulista 

(UNESP - 

Marília) 
 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

As produções acadêmicas que cumpriram os critérios de inclusão foram lidas na íntegra, 

sendo analisados o ano, natureza do trabalho, autor, título, instituição, objetivos e resultados. 

Dessa forma, a seguir, serão descritos e analisados os objetivos e resultados referentes aos 

trabalhos selecionados.  

 O estudo 1 (OLIVEIRA, 2016) foi realizado com 10 pais/responsáveis, oito professoras 

e 10 estudantes, do Ensino Fundamental I, de uma escola pública. A partir dos relatos dos 

estudantes, pais/responsáveis e professores, foram descritos, comparados e correlacionados o 

repertório de habilidades sociais, problemas de comportamento e competência acadêmica de 

alunos com AH/SD, classificando, assim, as habilidades sociais, de acordo com o sexo das 

crianças participantes da pesquisa.    

Dos principais resultados, foi observado que tanto os pais/responsáveis quanto as 

professoras indicaram repertório de habilidades sociais entre bom e altamente elaborado. Em 

contrapartida, a maioria dos estudantes se autoavaliou com repertório abaixo da média a médio 

inferior em habilidades sociais. No que diz respeito aos problemas de comportamento, os 

pais/responsáveis e professoras apontaram que a maioria dos estudantes apresentavam 

repertório com classificações muito baixo e baixo, indicando baixa frequência nesse aspecto. 

No entanto, entre os problemas de comportamento, verificados nas respostas das professoras, 
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destacaram-se os problemas de cunho internalizantes e hiperativos e, para os pais, houve maior 

frequência de problemas do tipo externalizantes.  

Nas análises comparativas de respostas ao instrumento de habilidades sociais, aplicado 

nos pais/responsáveis e nas crianças, observou-se que, na visão deles, os alunos são mais 

habilidosos. Quanto às respostas das professoras, os alunos possuíam mais responsabilidade do 

que para os pais/responsáveis e dos próprios estudantes, e estes, mais do que seus 

pais/responsáveis.          

Além disso, verificou-se que as professoras perceberam os estudantes com mais 

autocontrole ao serem comparadas às respostas dos pais/responsáveis. Ainda, as docentes 

avaliaram maior assertividade/desenvoltura social do que a autoavaliação dos estudantes, e os 

pais/responsáveis mais do que os estudantes. Não foram encontradas diferenças com 

significância estatística, na comparação entre as professoras e pais/responsáveis, no fator 

assertividade. Os pais/responsáveis perceberam maior afetividade/cooperação/empatia do que 

os estudantes e as professoras, e os estudantes mais que as professoras.     

Sobre os problemas de comportamento, os pais/responsáveis apresentaram mais 

problemas do tipo externalizantes do que as professoras e, para ambos os grupos, há problemas 

significativos de comportamento do tipo internalizantes e nas habilidades sociais em geral. Na 

análise por sexo, observou-se que, para as professoras de meninos, há mais comportamentos de 

responsabilidade do que para os pais/responsáveis, os quais, por sua vez, apontaram que os 

meninos demonstraram mais afetividade/cooperação e consideraram esses comportamentos 

como os mais importantes do que as professoras. Os pais/responsáveis, do mesmo modo, 

indicaram que os meninos apresentaram mais problemas de comportamento do tipo 

externalizantes quando comparadas às respostas das professoras.  

O estudo 2 (ALVES, 2017) centrou-se somente no conhecimento sobre AH/SD à luz da 

perspectiva da psicologia histórico-cultural, objetivando contribuir para a concretização das 

políticas públicas voltadas às AH/SD. Além disso, buscou-se verificar o conhecimento de 62 

educadores acerca do conceito de AH/SD, bem como os encaminhamentos à rede para a 

identificação de alunos com AH/SD. Por fim, foram feitas reflexões sobre a psicologia 

histórico-cultural, atentando-se às suas contribuições nos processos de ensino e de 

aprendizagem para o público em foco.       

Quanto aos resultados, identificou-se que mais da metade (52%) dos coordenadores 

pedagógicos e docentes compreenderam que os alunos com AH/SD destacaram-se em todas as 

áreas do conhecimento; 8% dos coordenadores e 16% dos professores entenderam que esses 

alunos apresentaram AH/SD em várias áreas; 12% dos coordenadores e 22% dos professores 
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compreenderam que os alunos apresentaram AH/SD em uma área, enquanto que 28% dos 

coordenadores e 13% dos professores apontaram que as AH/SD estão presentes em uma ou em 

várias áreas do conhecimento. Sobre as características, constatou-se que, para 71% dos 

professores, os alunos com AH/SD apresentaram altas habilidades acadêmicas; 26% 

destacaram a criatividade; 61% enfatizaram habilidades emocionais e 58% intelectual, 

salientando que as habilidades de lideranças e as motoras, constatadas nos documentos oficiais 

em vigência, foram desconsideradas. Ademais, foram feitas inúmeras discussões articulando a 

psicologia histórico-cultural às AH/SD.  

O estudo 3 (SAKAGUTI, 2017) analisou as bases epistêmicas do conceito de 

assincronismo, apresentando dados empíricos que pudessem contribuir para a revisão de seu 

significado no desenvolvimento emocional e cognitivo das pessoas com AH/SD, ressaltando o 

papel da família neste contexto.  

No que diz respeito aos resultados, observou-se que as famílias com interações 

qualitativamente positivas, em relação a seus filhos, comunicam-se, de forma positiva, evitando 

a punição física; os filhos apresentaram maior autoaceitação e demonstraram recursos que 

indicaram maior controle de resiliência, alta capacidade de relacionamento e baixa reatividade 

emocional; os pais destacaram qualidades e valores relacionais quando se referiam às suas 

famílias; e os filhos identificaram as famílias como fonte de apoio e engajamento. Sobre as 

características comuns nessas famílias, foram destacadas: solidariedade, integração, “brabeza”, 

agitação e ansiedade. Em contrapartida, apontaram dificuldades na aceitação da superdotação 

dos filhos, apresentando reações psicossomáticas; enfrentamento pela argumentação; 

desobediência dos filhos; autoconceito elevado pelo filho; e percepção de um lado negativo em 

ser bondoso. 

O estudo 4 (SILVA, 2018) analisou as entrelaces entre AH/SD e o bullying, no âmbito 

escolar, no que se refere aos mitos e preconceitos relacionados às altas AH/SD, investigando as 

situações que 10 alunos que frequentavam o Centro para o Desenvolvimento do Potencial e 

Talento (CEDET) vivenciaram. Por meio de uma análise qualitativa, verificou-se que o aluno 

com AH/SD pode assumir o papel de vítima, agressor e/ou vítima passiva no contexto do 

bullying. Foram constatadas que algumas características do público em estudo podem 

corroborar para o enfrentamento das consequências do bullying, ao assumir comportamentos 

interventivos, quando presenciar uma situação de bullying. Ademais, a área de dotação pode 

impactar na maneira com que o aluno com AH/SD realiza as agressões ao assumir o papel de 

agressor. Enquanto desfecho dos resultados, foi apontado que os mitos existentes na área de 

AH/SD não contribuíram para o envolvimento com o bullying na amostra analisada.  
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O estudo 5 (VALENTIM, 2019) investigou se os 7 estudantes com AH/SD que 

frequentavam a sala de recursos multifuncionais apresentavam consciência na resolução de 

conflitos ocorridos no âmbito escolar; analisou, também, como eles resolviam os conflitos 

sociopedagógicos. Os resultados revelaram a existência de três níveis de consciência, por meio 

da resolução dos conflitos apresentados nas atividades. Envolvimento, interação social de 

qualidade, cooperação, interesse, a presença de conflitos e a ausência de isolamento foram 

elementos presentes nos comportamentos dos estudantes que obtiveram níveis de consciência 

mais elaborados.   

No estudo 6 (MENDONÇA, 2020), foram verificadas as contribuições das atividades de 

enriquecimento curricular no desenvolvimento cognitivo, escolar e social de 17 estudantes 

identificados com AH/SD. É importante ressaltar que essa pesquisa se compõe por três estudos: 

o primeiro descreveu as atividades de enriquecimento curricular, aplicadas em estudantes 

identificados com AH/SD, os quais participaram de um projeto de extensão. Nesse momento, 

considerou-se, também, a percepção dos 17 estudantes, 22 pais e 18 professores sobre essas 

vivências. No segundo, descreveu-se e comparou-se o desempenho cognitivo e acadêmico 

desses estudantes, analisando o pré e pós participação nas atividades de enriquecimento 

curricular realizadas no período de um ano. Por fim, no terceiro estudo, houve a descrição e a 

comparação, pré e pós participação, nas atividades, no que se referem às características 

comportamentais e às habilidades sociais dos estudantes. 

Com relação aos resultados significativos para a presente revisão, observou-se que os 

alunos participaram de poucas atividades de enriquecimento, considerando que nenhuma delas 

foi organizada conforme o interesse e as habilidades dos estudantes. A maioria das atividades 

eram de cunho exploratórias.        

Quanto aos escores dos testes, obtiveram-se as maiores e melhores pontuações no pós 

intervenção, com os testes utilizados, a saber, Matrizes Progressivas de Raven (RAVEN), 

Escala de Inteligência Wechsler para Crianças (WISC – IV) e o Teste de Desempenho Escolar 

(TDE). No WISC-IV, por conta da idade, foram avaliados 16 estudantes. A maior média no 

pós-teste foi no Índice de Compreensão Verbal e a menor média se deu no Índice de Memória 

Operacional. Constatou-se um aumento significativo de média nos escores do pós-teste, 

principalmente nos índices Velocidade de Processamento e QI Total. Sobre o TDE, dos 17, 

apenas 15 alunos puderam ser avaliados, por conta da idade. Constatou-se que, no pós-teste, as 

maiores médias se deram em leitura, seguido por escrita e aritmética. Na análise das 

correlações, foram obtidas significância estatísticas com magnitudes positivas entre os 
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instrumentos (RAVEN, WISC-IV e TDE), com destaque a uma correlação maior no pós-teste, 

entre dois fatores do TDE (escrita e aritmética) com o QI total do WISC-IV.    

No que diz respeito às habilidades sociais, percebeu-se que a maioria dos estudantes foi 

avaliado com repertório acima da média em todos os fatores, por todos os participantes, 

sugerindo que a amostra apresentava recursos satisfatórios, tanto no pré quanto no pós-teste. 

Em contrapartida, a maioria dos estudantes apresentou repertório acima da média para 

problemas de comportamento, havendo um aumento do pré para o pós-teste, como apontado 

pelos familiares (internalizantes e externalizantes) e pelos professores (internalizantes). Por 

fim, no que tange à competência acadêmica, os estudantes, em sua maioria, foram avaliados 

por seus professores com competência acima da média, indicando que possuíam condições 

satisfatórias para o desempenho acadêmico.  

Por fim, o estudo 7 (OGEDA, 2020) identificou e comparou indicadores de AH/SD e 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), em estudantes precoces, que 

apresentaram comportamento de superdotação e os com a hipótese diagnóstica de TDAH. A 

pesquisa contou com a participação de 12 estudantes e 24 pais/responsáveis, sendo que esses 

últimos (pais/responsáveis) responderam aos instrumentos para a identificação dos indicadores 

de AH/SD, TDAH e habilidades sociais.        

Dos resultados consideráveis para esta revisão, verificou-se que todos os estudantes 

apresentaram indicadores de AH/SD. Com relação aos repertórios de habilidades sociais, 

observou-se que a amostra foi avaliada com um bom repertório pelos pais/responsáveis, e 

repertório elaborado pelos alunos. O fator responsabilidade foi considerado abaixo da média 

inferior pelos pais/responsáveis, ao passo que os estudantes se autoavaliaram com um bom 

repertório nesta habilidade. Os pais/responsáveis apontaram o autocontrole como elaborado, e 

a civilidade como altamente elaborada, enquanto o fator autocontrole/civilidade foi 

autoavaliado pelos estudantes como altamente elaborado. Sobre os problemas de 

comportamento, os alunos apresentaram repertório mediano, indicando que estes estavam 

dentro da média para boa parte dos itens.  

Em síntese, foi possível concluir que o perfil de estudantes era heterogêneo, no que tange 

às habilidades sociais e aos problemas de comportamento. Tanto na visão dos pais quanto na 

dos alunos, houve estudantes em todas as faixas, indicando distribuição da amostra entre 

repertório altamente elaborado e repertório abaixo da média inferior.   
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Ao analisar os objetivos e os resultados supracitados nas teses e dissertações, publicadas, 

nos últimos seis anos, na BDTD, é notória a contribuição científica, social e política, 

principalmente pelas discussões pertinentes e atuais acerca da temática. Todavia, percebeu-se 

que os estudos pouco exploraram indicadores como a capacidade intelectual, desempenho 

escolar e habilidades sociais em crianças com AH/SD, propondo análises quantitativas, de 

cunho descritivas e inferenciais.        

Em nenhum desses estudos, foram investigadas as correlações entre os instrumentos 

WISC-IV, TDE e SSRS (considerando os subtestes Habilidades Sociais; Problemas de 

Comportamento; Competência Acadêmica) e variáveis sociodemográficas, tais como, gênero, 

idade, tipo de escola e ano escolar, por exemplo, justificando, assim, a relevância da presente 

pesquisa de mestrado. 

 

2.2 Identificação das AH/SD 

 

2.2.1 Educação especial 

 

 Uma breve retomada histórica da educação no Brasil mostra que a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1971 (BRASIL, 1971) foi a primeira a prever atendimento 

especializado aos alunos com AH/SD. Atualmente, os alunos Público Alvo da Educação 

Especial (PAEE), segundo o Decreto 7.611, de 17 de novembro de 2011 (BRASIL, 2011) são 

as pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com AH/SD. 

Portanto, esses alunos, segundo as diretrizes do decreto mencionado, têm direito ao atendimento 

pedagógico especializado no âmbito da educação, para maximizar o seu desenvolvimento 

acadêmico e social na escola. Estudantes com AH/SD apresentam:  

 

[...] elevada potencialidade de aptidões, talentos e habilidades, evidenciada no alto 

desempenho nas diversas áreas de atividade do educando e/ou a ser evidenciada no 

desenvolvimento da criança. Contudo, é preciso que haja constância de tais aptidões 

ao longo do tempo, além de expressivo nível de desempenho na área de superdotação 

(BRASIL, 2006, p. 12). 

 

 

 Apesar das leis existentes, as quais objetivam proporcionar amparo para estudantes com 

AH/SD, no seu desenvolvimento educacional pleno, segundo Capellini e Remoli (2017), a 

teoria se afasta da prática. 

No entanto, Chacon e Martins (2014), ao analisarem a produção brasileira entre 1987 

e 2011 desse campo de estudo, destacam que “[...] a Educação brasileira não alcançou, 

ainda, as condições adequadas ao desenvolvimento máximo do potencial daqueles 

alunos, condições essas já bastante reconhecidas e oferecidas aos alunos com 
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deficiência” (CHACON; MARTINS, 2014), visão corroborada por Pérez e Freitas 

(2011), que afirmam que alunos com AH/SD permanecem sem reconhecimento ou 

atendimento às suas necessidades específicas durante todo seu período de 

escolarização (REMOLI; CAPELLINI, 2017, p. 456). 

 

 A criação de políticas públicas para que estudantes tenham acesso a condições 

adequadas para seu desenvolvimento escolar são imprescindíveis. É preciso favorecer a 

construção de um ambiente inclusivo e acolhedor para todos e, dessa maneira, incentivar 

também a criação de um espaço que promova a criatividade e que não busque meramente a 

absorção do conteúdo programático (REMOLI; CAPELLINI, 2017). 

 

A partir dos direitos assegurados na Constituição, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) reitera esses direitos, e o Brasil participa do movimento 

internacional pela Educação Inclusiva, integrando os diversos acordos e convenções 

do assunto pelo mundo. Por sua vez, as Leis Diretrizes e Bases para a Educação 

Nacional (BRASIL, 1996) confirma o direito de os alunos com deficiência 

frequentarem as classes comuns, de preferência na rede regular de ensino (MACENA; 

JUSTINO; CAPELLINI, 2018, p. 1285) 

 
 

 Se considerar a história brasileira, numa perspectiva colonizadora e atrasada em 

diversos aspectos, é possível ver que isso reflete na Educação Especial, pois a educação, como 

um todo, era de acesso exclusivo à burguesia, o que ocasionou na exclusão de diversas crianças 

com deficiência para as quais foram negados o aprendizado. Apenas por volta da década de 

1950, originou-se um crescimento da Educação Especial no país, que acabou se desenvolvendo 

nas décadas seguintes, resultando numa iniciativa privada da educação (MACENA; JUSTINO; 

CAPELLINI, 2018). Portanto, “culturalmente, a população passa por diferentes mudanças na 

educação, proporcionadas pelos acontecimentos históricos e sociais, evidenciando ainda mais 

a diversidade, e intensificando o paradigma da inclusão, a partir da democratização do ensino” 

(MACENA; JUSTINO; CAPELLINI, 2018, p. 1284). 

Assim, torna-se importante entender como a legislação brasileira respalda o direito 

educacional de crianças identificadas com AH/SD. Deste modo, tem-se, na Política Nacional 

de Educação Especial, promulgada em 1995, que pessoas com AH/SD são educandos que 

apresentam potencialidades e desempenhos destacáveis em certos aspectos (METTRAU; REIS, 

2007), de modo isolado ou combinado, tais como capacidade intelectual geral; aptidão 

acadêmica específica; pensamento criativo ou/e produtivo; capacidade de liderança; talento 

especial para as artes; capacidade psicomotora.      

 Com o intuito de promover a integração no ambiente socioeducacional, é direito de 

todos o oferecimento de atenção educacional especializada para estudantes que possuem 
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quaisquer necessidades especiais, promovendo a união e um fortalecimento do aprendizado em 

conjunto com todos os estudantes (CHACON; MARTINS, 2014). 

 

2.2.2 O que vem a ser altas habilidades e superdotação 

 

Pensar as definições sobre AH/SD envolve a compreensão de alguns aspectos de 

manifestação. Sobre esses aspectos, torna-se importante destacar a existência da formulação 

dos tipos de manifestação das AH/SD (METTRAU; REIS, 2007). A partir desses autores, 

apresentam-se, abaixo, as definições sobre AH/SD: 

 

a) Tipo Intelectual: nesta forma de AH/SD, encontram-se pessoas que apresentam alta 

flexibilidade, fluência e rapidez cognitiva, com aptidão para o desenvolvimento de pensamentos 

abstratos promotores de abstrações, pensamento crítico e modulações de pensamentos 

específicos para a resolução de problemas. 

 

b) Tipo Acadêmico: já neste aspecto, os educandos apresentam evidências de aptidão 

acadêmica específica, com altas teores de atenção, concentração, rapidez no processo de 

aprendizagem; memória consistente; gosto e motivação pelas disciplinas acadêmicas de seu 

interesse; habilidade para avaliar, sintetizar e organizar o conhecimento; e capacidade de 

produção acadêmica. 

 

c) Tipo Criativo: as características presentes nesta apresentação das AH/SD estão relacionadas 

aos aspectos de originalidade; imaginação; alta capacidade na resolução de problemas de modos 

diferentes e inovadores; apresentam bons modos de autoexpressão, fluência e flexibilidades. 

 

d) Tipo Social: pessoas com essas características possuem capacidade de liderança e 

demonstram sensibilidade interpessoal; atitude cooperativa; sociabilidade expressiva; boa 

relação com as pessoas em grupos, com alto poder de persuasão. 

 

e) Tipo Talento Especial: neste aspecto, o educando pode se destacar em manifestações de 

ordem artística, tais como artes plásticas, musicais, expressões literárias ou técnicas. 

 

f) Tipo Psicomotor: por fim, neste aspecto, as pessoas apresentam altas habilidades em 

desenvolver atividade psicomotoras, com destaque nos resultados de destreza e rapidez, tais 
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como: ótima velocidade; agilidade de movimentos; força; resistência; controle; e coordenação 

motora. 

 Dessa forma, pode-se observar que a ideia de AH/SD apresenta uma noção de níveis 

superiores de destaque, em diversos aspectos, e, para a efetivação das identificações, torna-se 

importante o desenvolvimento de modelos que ofereçam suporte aos alunos. Na sociedade, há 

a concepção errônea de senso comum: estudantes que possuem altas habilidades/superdotação 

não carecem de investimentos para que suas competências sejam desenvolvidas. A real situação 

referente à identificação dos superdotados discorda do senso comum, afirmando que as questões 

biológicas são as únicas que contribuem para o desenvolvimento das habilidades e do 

comportamento, seguindo uma visão simples do cenário geral, sendo que é extremamente 

importante analisar e observar o estudante, o meio em que ele está inserido e suas vivências 

dentro e fora do contexto escolar para averiguar suas capacidades (DEL PRETTE, 2010).  

Para esse autor, ainda, sob uma ótica multidimensional, é considerado, através de 

estudos, uma aprendizagem que necessita de ações que desenvolvam as habilidades com base 

em argumentos relacionando a inteligência e a superdotação. As altas habilidades são expressas 

em diversas áreas do conhecimento, tendo uma perspectiva de performance que alcança a 

excelência, porém um ambiente que auxilie no desenvolvimento destas habilidades, também é 

crucial na identificação e elaboração de uma instrumentalização para que as necessidades 

específicas dos estudantes sejam atendidas. A identificação seria uma seleção de instrumentos 

de cunho pedagógico ou psicológico que são aplicados a fim de identificar as possíveis 

habilidades de estudantes em várias áreas do conhecimento, levando em consideração as 

peculiaridades do fenômeno das altas habilidades/superdotação (DEL PRETTE, 2010). 

 

2.2.3 Os anéis de Renzulli 

 

Segundo Renzulli (2016), as habilidades superiores podem ser divididas em duas 

amplas categorias distintas: a superdotação escolar ou acadêmica e a superdotação criativo-

produtiva, sendo que a identificação multimodal acadêmica é mais frequentemente identificada, 

devido à escola ter mais facilidade em perceber essa categoria pelo funcionamento de teor 

acadêmico, típico da instituição, diferente do criativo produtivo, que é mais difícil sua 

identificação por ser mais observacional. Ainda, sobre a Teoria dos Três Anéis, a superdotação 

seria o produto derivado de determinados traços comportamentais, causados a partir da junção 

das AH/SD (gerais ou específicas), do envolvimento com a tarefa e a criatividade, levando em 
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consideração, também, os fatores ambientais, nos quais o indivíduo está inserido, e as 

características de sua personalidade, que podem contribuir ou dificultar o desenvolvimento das 

AH/SD (VIRGOLIM, 2014). A identificação das AH/SD, como coloca Renzulli, é possível 

quando: 

 

Para Renzulli, este fenômeno se dá no espectro do desenvolvimento humano e pode 
ser entendido por meio dos comportamentos observáveis apresentados pelo indivíduo 

em uma dada situação, quando o potencial é convertido em desempenho em uma área 

específica (RENZULLI, 2005 apud VIRGOLIM, 2014, p. 584). 

 

 

 Como mencionado, de forma breve, as AH/SD seriam então a capacidade de 

performance visivelmente acima da média em uma ou mais áreas, podendo ser dividida em duas 

condições: 

 

Habilidade geral, que seria a capacidade de processar as informações, integrar 

experiências que resultem em respostas adequadas e adaptadas a novas situações e a 
capacidade de envolver-se no pensamento abstrato, como exemplo, o raciocínio 

verbal e numérico. Habilidades específicas: que consistem nas habilidades de adquirir 

conhecimento e destreza numa ou mais áreas específicas, por exemplo a dança, 

química ou liderança (VIRGOLIM, 2014, p. 585). 

 

 

 A segunda característica que é deveras recorrente em indivíduos superdotados é o 

envolvimento com a tarefa, que seria o grau de motivação e energia, desempenhados na 

realização de uma atividade específica, resultando em uma prática contínua de determinada 

atividade (matemática, pintura, manejo de algum instrumento musical, etc.) a fim de atingir um 

aperfeiçoamento distinto da habilidade. Quanto ao terceiro fator, o que corrobora para a 

expressão das AH/SD seria a criatividade, sendo este o mais difícil de se definir e entendido 

como lidar, de forma original e efetiva, com a resolução de algum tipo de problema específico, 

de forma a buscar resoluções por caminhos diferentes do óbvio (VIRGOLIM, 2014). 

Uma das mais importantes teorias que tange às AH/SD, seria a Teoria dos Três Anéis 

de Renzulli, que coloca como três fatores que moldam o indivíduo superdotado: habilidades 

acima da média, criatividade e comprometimento com a tarefa. Os três elementos se relacionam 

e se manifestam em graus de expressividade diferentes, porém são essenciais na formação da 

pessoa superdotada, já que causam impacto direto na forma que esses indivíduos pensam, se 

comportam e agem. A pessoa que possui influência dos três fatores é considerada superdotada 

e demanda uma série de ajustamentos no aprendizado, ferramentas e incentivos que superam 

ordinariamente os sistemas educacionais padrão (SILVA; RANGNI, 2022).  
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Ainda, segundo Renzulli (1986), não é necessário que todos os anéis sejam perceptíveis 

simultaneamente e nem no mesmo grau de força, porém é necessário que haja relação entre eles 

em algum nível a fim de desencadear em uma habilidade acima da média.  O autor também 

afirma que a superdotação é algo fluida e está sujeita ao meio em que o sujeito se encontra e a 

questões pessoais (ANTIPOFF; CAMPOS, 2010). A sensação do indivíduo superdotado se 

reflete como pertencer a um universo que não o acolhe ou que não provoca pertencimento, já 

que não entendem suas demandas singulares, principalmente em relação ao avanço cognitivo. 

Dessa maneira, com uma enorme carga emocional que visa a autoaceitação para com os demais, 

esses indivíduos podem vir a se auto sabotarem ao se sentirem pressionados a fazer parte do 

todo. Com isso, é possível que pessoas com AH/SD se sintam responsáveis pelos problemas do 

mundo como um todo, porém não depende apenas de mudar uma questão que afeta a todos, o 

que ocasiona frustração e impotência (MENDONÇA; LUCIANO; RONDINI, 2022). 

 Desta forma, um estudante com indicadores de AH/SD demanda auxílio 

educativo/didático tanto quanto outro estudante público da Educação Especial. Infelizmente, 

ainda, não são oferecidos meios satisfatórios que contribuem para o total desenvolvimento das 

potencialidades desses indivíduos, algo já ofertado para estudantes com alguma deficiência 

(CHACON, MARTINS, 2014).        

 Um dos mitos que cercam a educação inclusiva é a de que os alunos com AH/SD 

necessitam de uma classe única, separada da classe comum, porém isso é um pensamento 

equivocado, já que é possível desenvolver o potencial de todos os estudantes durante o processo 

educativo de produção de conhecimento, considerando as diferenças e fazendo com que todos 

prosperem coexistindo e aprendendo a respeitar a diversidade nas escolas. (MACENA; 

JUSTINO; CAPELLINI, 2018). Para isso, alguns fatores são necessários: 

 

Um ambiente escolar realmente atento ao desenvolvimento de uma Cultura Inclusiva 

proporciona a esse aluno condições para interagir ativamente no contexto social, 

levando em conta as adaptações necessárias, mas, acima de tudo, capacitando o 

professor para a promoção de uma convivência coletiva, onde todos os alunos se 

sintam pertencentes ao grupo – pois esses sentimentos de pertencimento e de 

identificação com o grupo são extremamente necessários para um desenvolvimento 

mais eficaz do indivíduo (MACENA; JUSTINO; CAPELLINI, 2018, p. 1297).  

 

 Ainda, neste aspecto sobre os mitos a respeito da temática das AH/SD, podem ser 

elencadas algumas categorias compostas por Winner (1998), sendo elas: 

 

a) Superdotação global: uma visão errônea, muitas vezes, pautada pelo senso comum, 

é a perspectiva de que o superdotado possui destaque em todas as áreas acadêmicas, o que não 
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procede, já que é comum até o superdotado ter facilidade em, por exemplo, nas áreas exatas, e 

dificuldades, nas áreas de português, como a gramática. 

 

b) Talentosos, porém não superdotados: há a concepção de que se o indivíduo possui 

altas habilidades na área acadêmica ele é considerado superdotado. Porém, se o indivíduo 

possui altas habilidades na área criativo-produtiva ele é talentoso, sendo que em ambos os casos 

são considerados superdotação. 

 

c) QI excepcional: outra visão distorcida de que a inteligência dos indivíduos 

superdotados pode ser facilmente mensurada por uma escala, sendo que o Quociente Intelectual 

(QI) não abarca todas as áreas de habilidades humanas. 

 

d) Biologia versus ambiente: as altas habilidades/superdotação não dependem 

exclusivamente de aspectos biológicos ou exclusivamente do ambiente em que o indivíduo está 

inserido, já que é possível que fatores biológicos envolvidos tenham ligação com as altas 

habilidades, porém não quer dizer que elas serão desenvolvidas sem treinamento adequado e 

vice-versa, ou seja,  mesmo com muito trabalho e práticas severas para desenvolvê-las, sem 

uma pré-disposição, não quer dizer que seja possível o aperfeiçoamento das mesmas. 

 

e) Pai dominador: o fato dos pais que realizam um trabalho rigoroso para que as 

habilidades do filho (a) superem as expectativas, não significa que eles serão os únicos 

responsáveis pelo filho ser superdotado. Na verdade, é possível que muitos pais possuam 

dificuldades em lidar com os filhos superdotados, não ocorrendo incentivo adequado ou até 

mesmo não possuem conhecimento sobre o potencial do próprio filho. 

 

f) Excessiva saúde psíquica: a ideia de que o superdotado possui sempre uma condição 

psíquica estável é falsa, pois, com frequência, são indicados como “diferentes” pelos demais e 

isso reforça a necessidade de conviverem entre indivíduos que possuem superdotação e os que 

não possuem para que desenvolvam habilidades sociais. 

 

g) Todas as crianças são superdotadas: tal informação serve de suporte para que haja a 

invalidação da necessidade educacional especial para essa população, sendo que, de fato, 

algumas crianças possuem desenvolturas acima da média e necessitam de atendimento 

especializado. 
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h) As crianças superdotadas se tornam adultos eminentes: ao supor que todas as crianças 

superdotadas se tornam adultos eminentes, são desconsiderados fatores como: estímulos, 

individualidade e o ambiente em que estão inseridas, fatores estes primordiais para o 

desenvolvimento das altas habilidades/superdotação.  

 Deste modo, como seria possível avaliar uma pessoa com indicativos de AH/SD e a 

importância da sua identificação? Para pensar a respeito desse questionamento, torna-se 

necessário que a identificação seja realizada o quanto antes para que seja possível auxiliar no 

desenvolvimento educacional especializado de jovens com indicadores de AH/SD. Utilizando-

se do Quociente de Inteligência (QI) acima de 130 como parâmetro, é possível traçar uma 

estimativa de que uma parcela de 3 a 5% das pessoas, no Brasil, possuem alguma habilidade 

acima da média. Fatores importantes que podem contribuir para a expressão das AH/SD são o 

ambiente no qual o sujeito está inserido e condições hereditárias. Todavia, se não houver 

estímulos para o desenvolvimento das habilidades, em questão, pouco influenciará as condições 

hereditárias neste processo, além de que esses fatores só corroboram para a manifestação das 

AH/SD, caso o indivíduo também apresente alto grau de inteligência e de criatividade 

(MENDONÇA, 2015). 

 Pode ser que os pais ou responsáveis identifiquem, previamente, as AH/SD dos filhos 

por acompanharem de perto o desenvolvimento deles, mas a oficialização da confirmação 

normalmente parte da escola. A identificação deve ser realizada por avaliações 

preferencialmente complexas e dinâmicas: 

 

A avaliação pode ser feita por meio da observação direta do comportamento do 

indivíduo, por avaliações de desempenho escolar feito pelos órgãos públicos 

(SARESP, Prova Brasil), por escalas de características, por testes padronizados de 
inteligência e desempenho escolar, questionários e entrevistas com a própria pessoa, 

com a família ou com seus professores (MENDONÇA, 2015, p. 28). 

 

 

 Um dos fatores que mais dificultam a identificação de estudantes superdotados é a falta 

de padronização para a aplicação de instrumentos que investigam os indicadores das AH/SD. É 

de suma importância que esse tipo de avaliação seja multidisciplinar, com a utilização de testes 

psicométricos, um acompanhamento próximo do indivíduo para análise de comportamento, 

além de ser um processo no qual é necessário a participação da família e dos professores deste 

aluno. Independentemente de quem partiu a iniciativa da avaliação, é recomendado que haja 

um estabelecimento de vínculo entre o avaliador e o aluno avaliado. 
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Inúmeras são as características que os alunos com altas habilidades/superdotação 

podem apresentar e que estas são únicas em cada sujeito, podendo agrupar diferentes 

interesses e capacidades. A atenção do professor na observação destas e de outras 

características em seus alunos pode levar à identificação de indicadores de altas 

habilidades, os quais podem estar disfarçados nas salas de aula, encobertos por mitos 

e representações a seu respeito (NEGRINI; FREITAS, 2008, p. 277). 

 

 Então, considerando que a avaliação das AH/SD deve ser realizada, de forma mais 

dinâmica e completa possível, a fim de esgotar todas as possibilidades que não sustentam a 

confirmação do fenômeno, a avaliação para verificação de indicadores de AH/SD deve ser 

multidisciplinar, ou seja, com o maior número de profissionais de áreas distintas que possam 

contribuir para esses processos, como pedagogos, professores, psicólogos, profissionais da 

saúde, educadores físicos, etc.  

 A utilização de testes psicométricos também é recomendada para análise do quadro da 

capacidade cognitiva do indivíduo. O processo consiste também no uso de Inventários de 

características, na observação do comportamento e entrevistas com a família e professores, 

procedimentos de suma importância. Testes informais para estabelecimento de vínculo entre 

avaliador e avaliado podem ser benéficos para que haja um maior aproveitamento no 

estabelecimento de confiança no decorrer do processo avaliativo. 

 A avaliação deve ser um processo contínuo, no qual, mesmo após a identificação, ocorra 

um acompanhamento para que o enriquecimento seja adequado e efetivo referente às 

habilidades, desejos e estilo de aprendizado do aluno. 

 

2.3 Habilidades sociais 

 

As habilidades sociais têm sido alvo de estudos, após o reconhecimento de suas 

influências em diversos aspectos da vida, por exemplo, no quesito de contentamento emocional, 

saúde física, perspectiva de êxito profissional, além de contribuírem para a formação de um 

repertório socioemocional satisfatório. Durante o período infantil, as habilidades sociais são 

vistas como facilitadoras acadêmicas e protetoras de diversos problemas comportamentais e 

transtornos de ordem psíquica. Portanto, a necessidade de melhorar as habilidades sociais e a 

competência social é extremamente válida. As habilidades sociais são vistas com frequência 

sob uma ótica do senso comum, como algo voltado ao comportamento de forma rasa, 

comumente atrelada erroneamente a formas de tratamento (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 

2017). Com o intuito de esclarecer certas definições no que tange às habilidades sociais, é 

pertinente colocar que, de acordo com Del Prette e Del Prette (2003), o desempenho social 
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concerne à expressão de um ato de comportamento ou a uma série de atos comportamentais em 

qualquer situação social. Já as habilidades sociais indicam o conhecimento da existência de 

diferentes formas classificatórias de comportamentos sociais que um indivíduo possui para 

utilizar frente às situações nos mais diversos contextos. É extremamente necessário um 

repertório considerável de habilidades sociais para que uma pessoa possua uma performance 

social de sucesso.  

Quanto à competência social, esta possui cunho avaliatório frente aos resultados da 

performance das habilidades sociais nos contextos sociais específicos do indivíduo, 

contribuindo para um efeito qualitativo, do nível de comportamento e avaliação, do índice de 

competência da organização dos próprios comportamentos, considerando os objetivos e 

princípios que visam serem alcançados, vinculando-os às necessidades momentâneas e não-

momentâneas do meio em que está inserido.       

 Assim, as habilidades sociais e a competência social ficam sujeitas a algo chamado de 

“especificidade situacional-cultural” (TROWER, 1980; ARGYLE; FURNHAM; GRAHAM, 

1981; DEL PRETTE; DEL PRETTE, 1996 apud DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2017, p.173), 

o que significa que a competência social do indivíduo pode ser satisfatória em um aspecto, 

porém defasada em outros; considerando, também, o contexto em questão, uma competência 

social específica pode ser bem vista ou não. Isso ocorre, em grande parte, devido à razão da 

cultura que tece modelos previstos e reconhecidos, dependendo do contexto em que o indivíduo 

se situa num momento específico, levando até mesmo em consideração papéis sociais, de 

gênero, classe social, etc.         

 Dessa forma, a competência social refere-se ao uso eficaz de várias habilidades sociais 

para produzir resultados satisfatórios nas interações com os outros. Gresham e Elliot (1987 apud 

DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2017, p.174) elencam três fatores que se traduzem como 

indicadores de competência social: o aceitamento por parte dos companheiros de escola; a 

opinião edificante pelos demais; e as determinadas habilidades sociais destacadas e enaltecidas 

por outros pesquisadores (CALDARELLA; MERREL, 1997 apud DEL PRETTE; DEL 

PRETTE, 2017, p.174), que são a relação com companheiros, autocontrole, sociais acadêmicas, 

ajustamento e asserção.         

 É possível notar a especificidade nas habilidades sociais acadêmicas pontuadas pelos 

autores. Com isso, segundo Del Prette e Del Prette (2017), fica evidente que o estudante possui 

como objetivo a ser alcançado equivaler às perspectivas vislumbradas pelo professor e demais 

colegas. 
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Ao definir habilidades sociais e competência social é necessário cautela, já que os 

termos possuem ligação entre si, porém não têm o mesmo significado. As habilidades sociais 

são consideradas traços comportamentais e não indicadores de personalidade; são formadas no 

decorrer das vivências do indivíduo, contanto que o meio seja favorável, caso contrário, é 

possível que haja dificuldades atreladas às habilidades sociais, sendo necessário um suporte 

educacional ou até por meio de terapia visando a uma melhora nas relações sociais com os 

demais. Um dos aspectos mais importantes é o fato das habilidades sociais serem “situacionais-

culturais”, o que significa que determinado comportamento pode ser considerado oportuno 

dependendo da situação e não-desejável em um contexto diferente (DEL PRETTE; DEL 

PRETTE, 2017).         

 Assim, por exemplo, uma pessoa que se encontra no ambiente de trabalho e possui 

retórica excepcional para expor suas ideias pode ser extremamente valorizada num contexto em 

que é preciso se comunicar com uma ou várias pessoas. Entretanto, se esta não desenvolve um 

trabalho que seja voltado a lidar com o público, de nada adianta determinada habilidade. As 

habilidades sociais também ficam sujeitas às normas culturais presentes na sociedade, as quais 

se referem a determinados desempenhos sociais esperados, levando em consideração: gênero, 

classe social, papéis sociais, etc.; é possível que haja habilidades sociais que sejam reconhecidas 

em mais de uma cultura, como por exemplo, a prática de saudação ao entrar em um local e ao 

deixá-lo. Habilidades sociais bem projetadas são, muitas vezes, incompatíveis com 

comportamentos não qualificados passivos ou ativos, mas isso também pode variar 

considerando o contexto específico em que determinado comportamento foi realizado (DEL 

PRETTE; DEL PRETTE, 2017).        

 Para estes mesmos autores, a definição de competência social possui conotação 

avaliativa, que deve visar tanto o desempenho quanto os produtos proporcionados pelo 

desempenho. No entanto, é importante esclarecer que a avaliação não se dá apenas buscando 

comportamentos de cunho positivo, com teor afável e afetuoso, mas investigando 

comportamentos sinceros que refletem uma resposta envolta de honestidade. Dessa forma, são 

avaliados os comportamentos sociais julgados positivos no contexto cultural que o indivíduo 

está inserido; se este expõe coesão ao refletir sobre uma ação, o sentimento envolvido e a ação, 

propriamente dita, bem como os resultados produzidos, devem satisfazer as dimensões 

instrumentais e morais das relações interpessoais do indivíduo.    

 Estudiosos da área definiram parâmetros para avaliar se, e em que medida, uma pessoa 

é hábil na manifestação de comportamentos sociais em interações interpessoais, levando em 

consideração a avaliação de resultados de desempenho apurados ou presumíveis. Esses 
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parâmetros devem considerar duas circunstâncias: instrumental e ética. A instrumental diz 

respeito aos ganhos momentâneos em decorrência de um comportamento social que foi 

encarado de forma positiva. A ética também concerne aos ganhos momentâneos, porém 

considerando efeitos de médio ou longo prazo gerados a todos os envolvidos na interação social. 

Assim, ambas categorias estão à mercê de uma condição básica, utilizada para 

interações, num geral, de caráter harmônico, intitulada Regra Áurea, que defende a ideia 

específica de que os comportamentos das pessoas precisam ser guiados no sentido de “fazer ao 

outro o que gostaria que este lhe fizesse” (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2017, p. 19). 

Determinado princípio está presente em diversas culturas, tais como, judaica, romana, chinesa 

e grega. Torna-se importante reforçar que a capacidade do indivíduo de possuir vasto conjunto 

de habilidades sociais, o qual é utilizado apenas visando ao benefício próprio, de caráter 

totalmente individual, não equivale à aquisição de competência social.  

Há diversos tipos de pessoas que agem de forma desleal através do uso de suas 

habilidades sociais ocasionando prejuízo aos demais. Nesse sentido, suas ações contemplam a 

categoria instrumental, pois o indivíduo alcançou metas pessoais, porém suas ações não estão 

de acordo com a Regra Áurea, a qual diz que é necessário tratar o próximo da mesma maneira 

que gostaria de ser tratado (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2017). Os autores salientam ainda 

que o maior dilema referente aos relacionamentos interpessoais do cotidiano diz respeito à 

capacidade de cumprir ambas as categorias ao interagir com o próximo. Dessa forma, é inviável 

afirmar que é possível possuir uma competência social no seu mais alto grau; todavia, é viável 

considerar determinados desempenhos que possam vir a ser de um nível de competência mais 

elevados do que outros, considerando os fatores apreciados de cada categoria. Valores de 

convivência são imprescindíveis para a promoção de competência social por meio da presença 

de atitudes respeitosas para com o outro, a promoção dos direitos como cidadão, senso 

cooperativo, ajudar ao próximo, coletividade e mutualidade assertiva.  

 

Dispor de habilidades sociais é uma condição necessária, mas não suficiente para um 

desempenho socialmente competente, ou seja, elas são componentes da competência 
social, mas não são os únicos. Essa afirmação pode significar que a pessoa tem 

habilidades sociais, mas em uma situação particular apresenta inibição excessiva ou 

alguma condição orgânica desfavorável. Tudo isso pode dificultar ou impedir um 

desempenho socialmente competente (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2017, p. 22). 

 

 Com isso, ressalta-se que qualquer tipo de instituição de ensino necessita olhar 

atentamente e indiscriminadamente para a questão das habilidades sociais dos estudantes ali 

presentes, buscando seu pleno aperfeiçoamento nos aspectos sociais e acadêmicos a fim de 
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prepará-los para os possíveis caminhos que escolherem seguir. Assim, para que isso seja 

possível, é de extrema importância a participação ativa do professor na identificação de 

comportamentos assertivos e criar meios para estimular esses comportamentos de diferentes 

formas. 

 

2.3.1 Habilidades sociais em alunos superdotados 

 

Como já salientado, a identificação de estudantes com AH/SD é um direito garantido 

desta população e que, normalmente, ocorre na instituição escolar, com o auxílio dos 

professores, que buscam situá-los de sua condição. É necessário que a instituição esteja apta 

para ampará-los dentro de suas especificidades de aprendizado e desenvolvimento, de forma 

que estes estudantes alcancem comportamentos assertivos, sendo responsabilidade dos 

professores criarem meios de estimular determinados comportamentos de maneiras diversas. O 

acompanhamento e o auxílio parental também podem ser benéficos para o desenvolvimento do 

superdotado. As políticas de inclusão são indispensáveis para que o desenvolvimento destes 

indivíduos ocorra de forma gradual e satisfatória (OLIVEIRA; CAPELLINI; RODRIGUES, 

2020). No decorrer do desenvolvimento de estudantes com AH/SD, o aperfeiçoamento de suas 

habilidades sociais é de extrema importância, considerando que as habilidades sociais são 

comportamentos que, levando em consideração o contexto, podem favorecer a probabilidade 

de reforçadores para o indivíduo, reduzindo o contato com estímulos aversivos e colaborando 

com a qualidade e a efetividade do relacionamento interpessoal (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 

2017).           

 Considerando um contexto social geral, o papel de desenvolvimento de habilidades 

socioemocionais normalmente é designado à família, por meio de estímulo à socialização; 

porém, com o passar dos tempos, houve uma mudança nessa logística. Com a mudança na 

organização familiar e nos papéis sociais, houve uma diminuição na sua contribuição e no 

aperfeiçoamento de habilidades sociais dos jovens. Em contrapartida, a escola vem assumindo 

cada vez mais o protagonismo no desenvolvimento socioemocional do indivíduo (DEL 

PRETTE; DEL PRETTE, 2003).        

 Em uma perspectiva não favorável da vivência escolar, é possível que o estudante 

desenvolva dificuldades referentes às habilidades, as quais, normalmente, são adquiridas no 

decorrer da experiência, no ambiente escolar, como também a diminuição de arcabouços que o 

auxiliem a lidar com situações adversas que são colocadas à prova. Por último, pode ocasionar 

uma maior fragilidade social do indivíduo, principalmente se ele já se encontra em uma situação 
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econômica vulnerável (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2003).    

 O comportamento autocrítico da criança, em relação ao seu próprio desempenho 

escolar, pode vir a corroborar com entraves socioemocionais, de forma não objetiva, pois o 

autojulgamento referente às suas habilidades não confere em razão de suas capacidades, no 

âmbito escolar, por ainda estarem em processo de aperfeiçoamento. Uma alternativa viável para 

o desenvolvimento das habilidades sociais, aos estudantes superdotados, são programas de 

Treinamento de Habilidades Sociais (THS), os quais consistem em atividades elaboradas, com 

o intuito de avaliar os comportamentos sociais e, quando necessário, intervir a partir da 

supervisão de um profissional. A avaliação visa identificar carências, exageros 

comportamentais e problemas de comportamento, suas respostas emocionais a partir de 

estímulos e demais impedimentos para habilidades sociais esperadas (DEL PRETTE; DEL 

PRETTE, 1999). No que diz respeito aos tipos de problemas de comportamento, há duas 

categorias: internalizantes e externalizantes. Sobre isso, para Poton, Soares e Gonçalves (2018, 

p.2):  

Estima-se que cerca de 20% dos adolescentes apresentam algum problema de saúde 

mental, sendo os mais frequentes os problemas de comportamento internalizantes 

(PCI) e os externalizantes (PCE). Os PCI se caracterizam por humor deprimido e 

ansiedade, preocupação em demasia, medos e inseguranças, sendo, muitas vezes, 

pouco evidentes, uma vez que não são externados. Em contraste, os PCE manifestam-

se por meio de hiperatividade, impulsividade, comportamento desafiador, 
desobediência, hostilidade e agressividade (POTON; SOARES; GONÇALVES, 

2018, p.2).  

 

Em pesquisa de Del Prette e Del Prette (2013), ao analisar os resultados de avaliações 

que foram aplicadas nos pais e professores dos alunos, com indicadores de altas 

habilidade/superdotação, através de estudos comparativos, observou-se que se contribui para 

um olhar mais amplo em relação às habilidades sociais que esses alunos possuem, 

corroborando, também, na caracterização de comportamentos de alunos superdotados que estão 

inseridos em realidades sociais distintas, seja na escola ou na família. Os teóricos também 

incentivam a criação de programas de Treinamento de Habilidades Sociais (THS) por meio de 

dois aspectos: primeiro, com a intenção de advertir, com ações em conjunto, por meio da 

participação escolar e parental; e, em segundo, por meio de intervenções de teor clínico com o 

aluno, buscando superar possíveis obstáculos que possui ao se relacionar.   

 Assim, considerando a forma como ocorre o acompanhamento e processos de 

identificação de indivíduos, com indicadores de AH/SD, seja no período da infância até a fase 

adulta, é possível que sejam apresentadas dificuldades em relação às habilidades sociais, seja 
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para se relacionar ou se colocar no lugar do outro. Por isso, é necessário ter em vista que esses 

indivíduos possuem pleno potencial de desenvolvimento, à parte do contexto acadêmico, e, com 

o auxílio de mediações, que busquem trabalhar as habilidades sociais, há o aumento das chances 

de influenciar, positivamente, na melhoria de desempenhos em diversos aspectos de 

competência.           

 Por fim, é comum que diversos estudantes, com indicadores de AH/SD, infelizmente, 

sofram com a subnotificação de sua categoria, não recebendo o devido apoio para desenvolver 

suas habilidades e auxiliar o local de aprendizado em que se está inserido. É de suma 

importância que as habilidades desses indivíduos sejam desenvolvidas para que não ocorra o 

desinteresse pelo aprendizado, como também o sentimento de se sentir deslocado (CHACON; 

MARTINS, 2014). 
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3 OBJETIVOS 

Geral  

- Verificar as habilidades sociais de um grupo de estudantes com indicadores de AH/SD 

encaminhados para processo avaliativo em um projeto de extensão.  

Específicos 

- Caracterizar o perfil sociodemográfico da amostra; 

- Analisar a média, desvio-padrão, mediana e classificação dos estudantes, com relação aos 

instrumentos aplicados nos participantes e nos pais e professores (teste SSRS); 

- Verificar as associações entre os construtos (capacidade intelectual, desempenho escolar e 

habilidades sociais).  

- Correlacionar os resultados dos testes WISC-IV, TDE e SSRS, com as variáveis gênero, idade 

e ano escolar.  
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4 METODOLOGIA 

  

4.1 Aspectos da pesquisa 

 

4.1.1 Grupo de Pesquisa 

 

O grupo de pesquisa “A inclusão da pessoa com deficiência, TGD/TEA ou superdotação 

e os contextos de aprendizagem e desenvolvimento” organiza encontros que visam discutir e 

problematizar a temática sobre AH/SD.  O grupo está vinculado ao Programa de Pós-Graduação 

em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem e Mestrado, em Docência na Educação 

Básica, da Faculdade de Ciências da UNESP de Bauru, tendo por objetivo de estudo aprofundar 

e desenvolver o conhecimento da área sobre a inclusão da pessoa com deficiência, TGD/TEA 

e superdotação nos diferentes contextos.  

A composição dos estudos realizados apresenta como temática a inclusão escolar. Com 

tais pesquisas, busca-se produzir informações e conhecimentos necessários para melhor 

subsidiar decisões em matéria de políticas e práticas de inclusão social nos diferentes contextos 

sociais. Busca-se, também, oportunizar o compartilhamento de experiências entre 

pesquisadores para o desenvolvimento dos recursos humanos na área. 

A linha de pesquisa do grupo se refere às “Políticas e práticas educativas para a Inclusão 

social” e congrega estudos que versam sobre políticas e práticas educativas, formação inicial e 

continuada de recursos humanos, na perspectiva da inclusão social como direito fundamental. 

Tem como palavras-chave: ensino; aprendizagem; deficiência; prática pedagógica; inclusão 

escolar e políticas educacionais. Pertence às áreas do conhecimento: Ciências humanas; 

Educação; Psicologia; Ensino-Aprendizagem; Psicologia do Ensino e da Aprendizagem; 

Avaliação da Aprendizagem; Educação Inclusiva; Ensino e Aprendizagem na Sala de Aula. As 

líderes do grupo são as professoras Vera Lucia Messias Fialho Capellini e Eliana Marques 

Zanata. 

A composição do grupo está retratada na Figura 2, retirada da página do Diretório de 

grupos de Pesquisa no Brasil CNPQ. 
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Figura 2 - Indicadores de recursos humanos do grupo 

 

Fonte: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ, 2022) 

 

 Os encontros do grupo ocorrem quinzenalmente no Laboratório de Tecnologias para o 

Desenvolvimento de Inclusão de Pessoas (LATEDIP) na UNESP Campus de Bauru - equipado 

com biblioteca sobre a temática e acesso a periódicos via internet -, que é voltado para pesquisas 

de desenvolvimento e aplicação de medidas de inclusão social e digital de pessoas. Após o 

início da pandemia, em 2020, os encontros presenciais foram suspensos e passaram a ser 

realizados virtualmente através da plataforma Google Meet.  

 

 

4.1.2 Projeto de extensão 

 
Principal fonte do banco de dados realizado para este estudo, o projeto de extensão 

“Enriquecimento curricular: quando a maré sobe, todos os barcos se elevam” (PE MARÉ), 

desenvolvido no Centro de Psicologia Aplicada (CPA) da UNESP-Bauru, coordenado pela 

Profa. Dra. Vera Lúcia Messias Fialho Capellini e pela Profa. Dra. Sandra Leal Calais, possui 

o objetivo de avaliar alunos encaminhados das redes escolares ou por demanda espontânea, que 

apresentam indicativos de AH/SD, por meio de diferentes instrumentos referentes a 

desempenho acadêmico, criatividade, habilidade social e desempenho cognitivo. Após 

avaliação, ocorre a orientação da equipe escolar e pais acerca dos encaminhamentos referentes 

aos resultados da avaliação e a oferta de enriquecimentos adequados, dentre eles o 

enriquecimento curricular na temática em que o estudante se destaca, na classe comum e no 

contraturno, além de possíveis parcerias entre universidade e escola, que possam favorecer o 

desenvolvimento do estudante, nesse caso ampliando para enriquecimento extracurricular. 

É importante ressaltar que ocorre a mudança do nome do projeto e quantidade de 

participantes a cada ano devido ao fato de consistir em um projeto Proex, o qual fica pendente 
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de aprovação/renovação, anualmente, com base no relatório entregue. Os membros do PE 

MARÉ realizam uma avaliação multimodal para a identificação das AH/SD juntamente com os 

pais e ao menos um professor da criança/adolescente. Os instrumentos utilizados durante o 

processo de identificação aplicados nos pais ou responsáveis, alunos e professores estão listados 

no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Instrumentos utilizados no projeto de extensão “Enriquecimento curricular: 

quando a maré sobe, todos os barcos se elevam” (PE MARÉ) 

Respondentes Instrumentos 

Pais ou 

Responsáveis 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Responsáveis (TCLE-R); Entrevista de 

Anamnese; Questionário Socioeconômico; Questionário de capacidades e dificuldades - Pais 

(SDQ-Por); Roteiro de entrevista para a família; Checklist de características associadas a 

superdotação (CCAS); Questionário para identificação de indicadores de altas 

habilidades/superdotação - Responsáveis - Ed. Infantil (QIIAHSD-R-EI); Questionário de 

Identificação e Indicadores de Altas Habilidades e Superdotação - Responsáveis (QIIAHSD-R). 

Alunos Termo de Assentimento Livre e Esclarecido - Criança ou Adolescente (-18 anos); Roteiro de 

entrevista para a criança; Questionário de capacidades e dificuldades - Alunos (SDQ-Por); Teste 

de Estilo de Aprendizagem de Kolb (TEAK), Escala para Avaliação da Motivação Escolar Juvenil 

(EAME-IJ); Questionário de Identificação e Indicadores de Altas Habilidades e Superdotação – 

Aluno (QIIAHSD-A); Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse - 21 (DASS – 21); Instrumento 

Senna (Habilidades Sociais); Teste de Desempenho Escolar (TDE-II), dividido em: Teste de 

Desempenho Escolar (TDE) - Aritmética - 1° ao 5° ano - PARTE I, II e III, e Teste de 

Desempenho Escolar (TDE) - Aritmética - 6° ao 9° ano - PARTE I, II e III. 

Professores Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Professores (TCLE); Questionário de capacidades 

e dificuldades - Professores (SDQ-Por) para os professores; Escala de Características 

Comportamentais de Alunos (SRBCSS-R); Questionário de Identificação e Indicadores de Altas 

Habilidades e Superdotação - Professor (QIIAHSD-P) e a Lista Base de Indicadores de 

Superdotação de Cristina Maria Carvalho Delou. 

Fonte: Projeto de Extensão “Quando a Maré sobe Todos os Barcos se Elevam” (PE MARÉ, 2020). 

 

A variedade de instrumentos contribui para uma identificação mais ampla das AH/SD, 

porém, para além da avaliação, é necessário que também seja oferecido, caso as AH/SD se 

confirmem, um enriquecimento curricular ou extracurricular de práticas educacionais para que 

as habilidades do aluno sejam desenvolvidas. No projeto, existe o histórico de fornecer 

enriquecimento, principalmente nas áreas de: exatas, robótica, letras (línguas estrangeiras) e 

musical, além de ser indicada a participação em oficinas, visitas ao Observatório Didático de 

Astronomia “Lionel José Andriatto” da UNESP Bauru, participação em atividades no Serviço 

Social do Comércio (SESC) de Bauru, entre outras. 

O funcionamento da dinâmica do PE MARÉ consistiu em encontros quinzenais, 

anteriormente realizados de forma presencial, mas, após a pandemia, foram realizados de forma 

online, nos quais foram proporcionados estudos, deliberações construtivas, discussões sobre 
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dificuldades e maneiras de aperfeiçoar o projeto em si (através de melhorias do armazenamento 

do banco de dados, organizações das planilhas de atendimento, reelaboração dos instrumentos 

para que fosse viável a aplicação por meio de formulários via online), além de discussão de 

casos.            

 No decorrer da pandemia, houve diversas dificuldades na aplicação das avaliações, pois 

o modelo de aplicação, seguido anteriormente, estava organizado para a modalidade presencial 

e com um contato mais direto e objetivo com os participantes da avaliação, porém isso mudou 

durante a execução das atividades do projeto de forma remota. O contato com os participantes 

se mostrou dificultado, pois, ao mesmo tempo que era desejado prosseguir com a avaliação por 

parte dos avaliadores do PE MARÉ, imprevistos como oscilação de internet, dificuldade de 

concentração, durante o processo de avaliação por parte dos estudantes, a impossibilidade de 

aplicação de certos instrumentos psicológicos (como a Escala Wechsler de Inteligência para 

crianças - WISC-IV, e Matrizes Progressivas de Raven – RAVEN, por exemplo) exclusivos 

para aplicação presencial e falta de resposta de alguns professores, em razão da alta demanda 

produtiva que foi colocada à prova nesse período tão conturbado da pandemia, infelizmente, 

tornaram o processo mais demorado e maçante. 

Apesar das dificuldades, a experiência no projeto foi enriquecedora, uma vez que houve 

a interação prática com os indivíduos com indicadores de superdotação. Foi possível perceber 

a importância do auxílio em seu pleno desenvolvimento acadêmico e pessoal, ocasionando uma 

aproximação e empatia fundamental para a construção da motivação do presente estudo. O 

aprendizado, proporcionado por meio das relações com essas pessoas, é imensurável.  A 

motivação para este estudo se baseia também na possibilidade de contribuição do campo da 

Psicologia para essa temática, que é fundamental, além da realização de uma parceria com o 

Laboratório de Tecnologias para o Desenvolvimento e Inclusão de Pessoas (LaTeDIP) e o PE 

MARÉ. 

 

4.1.3 Aspectos éticos da pesquisa 

 

Os procedimentos conduzidos para a elaboração e execução desta pesquisa seguiram 

todos os protocolos éticos exigidos. O documento de aprovação do PE MARÉ pela Proex estará 

inserido em “Anexos” (ANEXO XVII). Os alunos que participaram do PE MARÉ, por ocasião 

do aceite em participar da avaliação de indicadores de AH/SD, receberam todas as informações 

sobre os objetivos e atividades da mesma; o sigilo e anonimato das informações fornecidas 

pelos participantes são garantidos. A partir do aceite e dirimidas todas as dúvidas, os 
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participantes e/ou seus responsáveis assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) para pais (Apêndice I) e professores (Apêndice II). Os estudantes 

assinaram o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) (Apêndice III), de acordo com 

a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 do CONEP.  

  

4.2 Procedimentos 

 

4.2.1 Participantes 

 

Como se trata de um estudo transversal, de caráter quantitativo, descritivo e inferencial, 

neste estudo foi utilizado o Banco de Dados do Projeto PE MARÉ, o qual foi criado e é 

frequentemente atualizado pelos membros do projeto de extensão. Foi selecionada uma amostra 

aleatoriamente no banco de dados supracitado, o qual, também, foi a base para o 

desenvolvimento de outros estudos (BARBOSA, 2018; PEIXOTO, 2018; PEIXOTO, 2019; 

REMOLI et al., 2020; CAPELLINI; ARANTES-BRERO; OLIVEIRA, 2020; MENDONÇA, 

2020; MENDONÇA; RODRIGUES; CAPELLINI, 2020; OLIVEIRA; RODRIGUES; 

CAPELLINI, 2020; PEDRO; CAPELLINI, 2020; PEIXOTO; LOPES JUNIOR; CAPELLINI, 

2020; REIS; CAPELLINI; BRONDINO, 2020; REIS; CAPELLINI, 2020; SANTOS; 

CAPELLINI; FONSECA, 2020).       

 Após a seleção da amostra no banco de dados do projeto PE MARÉ, tais dados foram 

tabulados e analisados por um programa estatístico. Para a análise, foram utilizados 

procedimentos da estatística descritiva e inferencial. Inicialmente, por meio dos testes de 

medida central (média, mediana e desvio-padrão) foram realizadas análises descritivas com 

base nas informações sociodemográficas da amostra, bem como os dados dos escores dos 

instrumentos.      

Quanto às análises inferenciais, foi utilizado o teste de Correlação de Pearson, para 

verificar as associações entre os construtos (capacidade intelectual, desempenho escolar e 

habilidades sociais) avaliados por meio dos instrumentos e, também, para verificar as 

associações entre os instrumentos e as variáveis de gênero, idade, tipo de escola e ano escolar.  

A normalidade dos dados foi verificada com os testes Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov. 

Dessa forma, a amostra foi composta por 11 alunos que cursaram a educação básica, em 

instituições de ensino, localizadas no interior do estado de São Paulo e que participaram do 

Projeto de Extensão PE MARÉ. Dos 11 participantes, 63,6 % eram do sexo masculino (N=7) e 

36,4 % do sexo feminino (N=4), com idades variando entre 07 e 12 anos de idade (M=11; 

DP=1,69). A maioria estudava no ensino público (N=6; 54,5%) e encontrava-se nos seguintes 
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anos escolares: 2º ano (N=1; 9,1%); 3º ano (N=1; 9,1%); 5º ano (N=4; 36,4%); 6º ano (N=2; 

18,2%); e 7º ano (N=3; 27,3%). 

 

4.2.2 Instrumento 

 

A pesquisa foi realizada a partir do Banco de Dados do Projeto PE MARÉ, conforme já 

mencionado. O banco contempla os registros das seguintes informações dos participantes: 

nome; data de nascimento; idade; ano escolar; e tipo de escola. Além disso, constam os 

resultados obtidos, em cada dimensão, na aplicação dos seguintes instrumentos: Escala 

Wechsler de Inteligência para Crianças (WISC -IV); Teste de Desempenho Acadêmico (TDE); 

Inventário de Habilidades Sociais, Problemas de Comportamento e Competência Acadêmica 

para as Crianças (SSRS); Teste das Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (RAVEN); 

Escala de Avaliação da Motivação para Aprender de Alunos do Ensino Fundamental (EMA-

EF); e o Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ).     

 Cabe destacar que as crianças responderam a todos esses instrumentos, e os pais e/ou 

responsáveis e professores, responderam apenas ao Questionário de Capacidades e Dificuldades 

(SDQ) e o Inventário de Habilidades Sociais, Problemas de Comportamento e Competência 

Acadêmica para as Crianças (SSRS).        

 Para a realização desta dissertação, foram selecionados os seguintes dados: idade; ano 

escolar; tipo de escola; escores por dimensão e geral nos instrumentos: Escala Wechsler de 

Inteligência para Crianças (WISC -IV), Teste de Desempenho Acadêmico (TDE), Inventário 

de Habilidades Sociais, Problemas de Comportamento e Competência Acadêmica para as 

Crianças (SSRS). Com relação a este último, foram selecionadas as da aplicação nas crianças, 

nos pais e/ou responsáveis e nos professores. 
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5 RESULTADOS  

 

Inicialmente, serão apresentados os dados relacionados às análises descritivas, 

decorrentes das avaliações realizadas nos estudantes no PE MARÉ. Após, serão trabalhadas as 

análises qualitativas, proporcionadas pela realização das tabulações provindas dos testes. É 

importante salientar que as análises do presente estudo foram realizadas com base nos dados do 

pós-teste, do projeto de extensão PE MARÉ, decorrentes do banco de dados. 

Foram verificadas a média, desvio padrão, mediana e classificação dos participantes nas 

dimensões de cada instrumento (WISC-IV, TDE e SSRS) e, também, na pontuação total dos 

mesmos, conforme pode ser visualizado, nas tabelas, a seguir. A Tabela 1 apresenta os 

resultados das análises descritivas do WISC-IV.  

 

Tabela 1 - Médias, desvios-padrão, medianas e classificações dos participantes nos 

escores do instrumento WISC-IV 

Instrumento Média DP Mediana Classificação* %** 

WISC-IV F-1 130,18 9,958 128,00 

Intelectualmente deficiente 

Limítrofe                          

Médio inferior 

Médio 

Médio superior 

Superior 

Muito superior 

- 

- 

- 

- 

27,27% 

27,27% 

45,45% 

WISC-IV F-2        125,27 11,288 126,00 

Intelectualmente deficiente 

Limítrofe                          

Médio inferior 

Médio 

Médio superior 

Superior 
Muito superior 

 

- 

- 

- 
9,09% 

27,27% 

18,18% 

45,45% 

 

WISC-IV F-3 107,45 17,609 109,00 

Intelectualmente deficiente 

Limítrofe                          
Médio inferior 

Médio 

Médio superior 

Superior 

Muito superior 

9,09% 
- 

- 

45,45% 

18,18% 

27,27% 

- 

WISC-IV F-4 119,18 12,781 123,00 

Intelectualmente deficiente 

Limítrofe                          

Médio inferior 

Médio 

Médio superior 

Superior 

Muito superior                    

- 

- 

- 

27,27% 

9,09% 

45,45% 

18,18% 
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WISC-IV Total 128,45 11,449 131,00 

Intelectualmente deficiente 

Limítrofe                          

Médio inferior 

Médio 

Médio superior 

Superior 

Muito superior 

- 

- 

- 

9,09% 

9,09% 

18,18% 

63,63% 

Legenda: WISC-IV F-1: Índice de Compreensão Verbal (ICV); WISC F-2: Índice de Organização Perceptual (IOP); 

WISC F-3: Índice de Memória Operacional (IMO); WISC F-4: Índice de Velocidade de Processamento (IVP); WISC 

Total: QI total (ICV + IOP + IMO + IVP). 

Classificação do WISC-IV: muito superior (QI de 130 ou mais), superior (QI de 120 a 129), médio superior (QI de 110 

a 119), médio (QI de 90 a 109), médio inferior (QI de 80 a 89), limítrofe (QI de 70 a 79) e intelectualmente deficiente 
(QI abaixo de 69).  

* Classificação com base na pontuação, e de acordo com as normas dos instrumentos. 

**Porcentagens válidas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com a Tabela 1, no WISC-IV, a maior média dos escores entre os fatores foi 

identificada no Índice de Compreensão Verbal (F-1: M=130,18; DP=9,958). Além disso, as 

maiores porcentagens de alunos se concentraram em faixas de percentis, classificadas como 

muito superior, como pode ser visto nos índices de Compreensão Verbal (F-1: 45,45%), 

Organização Perceptual (F-2: 45,45%) e no Quociente de Inteligência Total (63,63%). 

Com relação ao Índice de Velocidade de Processamento, a maior porcentagem de alunos 

foi encontrada na faixa classificada como superior (F-4: 45,45%) e, apenas no Índice de 

Memória Operacional, a maior frequência se deu na faixa classificada como média (F-3: 

45,45%). Ou seja, os dados sugerem que a maioria dos estudantes apresentam capacidade 

intelectual acima da média para a sua idade. A seguir, a Tabela 2 apresentará as análises 

descritivas com o instrumento TDE. 

 

 Tabela 2 - Médias, desvios-padrão, medianas e classificações dos participantes 

nos escores do instrumento TDE 

 

Instrumento Média DP Mediana Classificação* %** 

 

TDE F-1 

 

31,55 

 

3,387 

 

33,00 

Inferior 
Médio 

Superior 

  

9,09% 
9,09% 

81,81% 

    Inferior 18,18% 

TDE F-2 20,91 7,529 22,00 Médio 36,36% 

    Superior 45,45% 

      

    Inferior - 

TDE F-3 68,82 1,722 70,00 Médio 18,18% 

    Superior 81,81% 

      
TDE Total 121,00 11,832 125,00 Inferior 9,09% 

    Médio 9,09% 
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    Superior 81,81% 

Legenda: TDE F-1: Escrita; TDE F-2: Aritmética; TDE F-3: Leitura; TDE Total: soma dos escores de todos os 

fatores. Classificação do TDE: 1ª série: Escrita (Superior: ≥ 19; Médio Superior: 12-18; Médio Inferior: 2-11; 

Inferior: ≤ 1); Aritmética (Superior: ≥ 9; Médio Superior: 7 e 8; Médio Inferior: 3-6; Inferior: ≤ 2); Leitura 

(Superior: ≥ 63; Médio Superior: 39-62; Médio Inferior: 2-38; Inferior: ≤ 1); TDE Total (Superior: ≥ 90; Médio 

Superior: 55-89; Médio Inferior: 9-54; Inferior: ≤ 8). 2ª série: Escrita (Superior: ≥ 27; Médio: 20-26; Inferior: ≤ 

19); Aritmética (Superior: ≥ 14; Médio: 10-13; Inferior: ≤ 9); Leitura (Superior: ≥ 67; Médio: 58-66; Inferior: ≤ 

57); TDE Total (Superior: ≥ 106; Médio: 87-105; Inferior: ≤ 86). 3ª série: Escrita (Superior: ≥ 30; Médio: 24-29; 

Inferior: ≤ 23); Aritmética (Superior: ≥ 18; Médio: 15-17; Inferior: ≤ 14); Leitura (Superior: ≥ 69; Médio: 66-68; 

Inferior: ≤ 65); TDE Total (Superior: ≥ 113; Médio: 102-112; Inferior: ≤ 101). 4ª série: Escrita (Superior: ≥ 32; 
Médio: 27-31; Inferior: ≤ 26); Aritmética (Superior: ≥ 24; Médio: 19-23; Inferior: ≤ 18); Leitura (Superior: ≥ 69; 

Médio: 66-68; Inferior: ≤ 65); TDE Total (Superior: ≥ 122; Médio: 112-121; Inferior: ≤ 111).  

* Classificação com base na pontuação, e de acordo com as normas dos instrumentos. **Porcentagens válidas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 No que diz respeito à Tabela 2, observou-se que a maior média dos escores entre os 

fatores foi na dimensão Escrita (F-3: M=68,82; DP=1,722). Em todos os fatores do instrumento 

TDE, os alunos obtiveram classificação superior. Tanto na Escrita (F-1), quanto na Leitura (F-

3) e no Quociente Total (TDE total), concentrou-se 81,81% da amostra, indicando que a maioria 

apresentou desempenho muito satisfatório para seu ano escolar.    

 Dando continuidade ao trabalho quantitativo, as próximas tabelas apresentarão as 

análises descritivas oriundas da utilização do teste SSRS. A Tabela 3 foi elaborada com base 

nos resultados da aplicação nos participantes – subteste Habilidades Sociais. Já as análises 

referentes às aplicações nos pais e professores (subtestes Habilidades Sociais e Problemas de 

Comportamento) poderão ser visualizadas nas Tabelas 3, 4 e 5. Cabe destacar que quanto à 

aplicação do SSRS nos professores, dos 11 alunos que compõem a amostra, apenas 8 foram 

avaliados pelos mesmos. Sendo assim, os resultados dos professores não abrangem a amostra 

total, mas, mesmo assim, serão descritos nesta seção.  

 

Tabela 3 - Médias, desvios-padrão, medianas e classificações dos participantes nos escores 

do instrumento SSRS – subteste Habilidades Sociais (participantes) 

 

 

 

Instrumento Média DP Mediana Classificação* %** 
 

    
Repertório abaixo da 

média inferior 
18,18% 

SSRS F-1 8,09 3,015 9,00 Repertório médio inferior - 

    

Bom repertório 

Repertório elaborado 

Repertório altamente 

elaborado 

18,18% 

18,18% 

45,45¨% 

      

    
Repertório abaixo da 

média inferior 

 

45,45% 

SSRS F-2 7,09 1,758 8,00 Repertório médio inferior - 
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Bom repertório 

Repertório elaborado 

Repertório altamente 

elaborado 

27,27% 

27,27% 

- 

      

    
Repertório abaixo da 

média inferior 

 27,27% 

SSRS F-3 7,45 3,174 8,00 Repertório médio inferior - 

    

Bom repertório 

Repertório elaborado 
Repertório altamente 

elaborado 

45,45% 

9,09% 
18,18% 

      

    
Repertório abaixo da 

média inferior 

9,09% 

 

SSRS F-4 4,82 1,601 5,00 Repertório médio inferior - 

    

Bom repertório 

Repertório elaborado 

Repertório altamente 

elaborado 

27,27% 

9,09% 

54,54% 

      

    
Repertório abaixo da 

média inferior 
9,09% 

SSRS Total 27,45 7,541 28,00 Repertório médio inferior 18,18% 

    

Bom repertório 

Repertório elaborado 

Repertório altamente 

elaborado 

45,45% 

- 

27,27% 

      

Legenda: SSRS aplicação nos participantes (subteste Habilidades Sociais): F-1: Empatia/Afetividade; SSRS F-2: 

Responsabilidade; SSRS F-3: Autocontrole/Civilidade; SSRS F-4: Assertividade; SRSS Total: soma dos escores 

de todos os fatores. Classificação: percentil 76-100: repertório altamente elaborado de habilidades sociais; 

percentil 66-75: repertório elaborado de habilidades sociais; percentil 36-65: bom repertório de habilidades sociais; 

percentil 26-35: repertório médio inferior de habilidades sociais; percentil 01-25: repertório abaixo da média 

inferior de habilidades sociais.  

* Classificação com base na pontuação, e de acordo com as normas dos instrumentos.  

**Porcentagens válidas.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 No que tange ao instrumento SSRS (subteste Habilidades Sociais), respondido pelos 

participantes, verificou-se que, entre os fatores, a maior média dos escores foi no fator 

Empatia/Afetividade (F-1: M=8,09; DP=3,015). Quanto às classificações, percebe-se variações 

nas faixas de percentis, concentrando a maioria dos alunos entre as classificações que indicam 

repertório altamente elaborado (F-1: 45,45%; F-4: 54,54%) e bom repertório (F-3: 45,45%; 

SRSS total: 45,45%). Apenas no fator Responsabilidade foi constatado que a maior 

porcentagem de alunos com repertório abaixo da média inferior (F-2: 45,45%). Ou seja, esses 

dados sugerem que a maioria da amostra apresenta bom repertório ou repertório dentro da média 

em termos de habilidades sociais. Na tabela a seguir, pode-se visualizar os dados do subteste 

Habilidades Sociais, aplicado nos pais. 
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Tabela 4 - Médias, desvios-padrão, medianas e classificações dos participantes nos 

escores do instrumento SSRS – subteste Habilidades Sociais (pais) 

 

Instrumento Média DP Mediana Classificação* %** 
 

    
Repertório abaixo da 

média inferior 

18,18% 

SSRS F-1 4,27 1,737 4,00 Repertório médio inferior - 

    

Bom repertório 

Repertório elaborado 

Repertório altamente 

elaborado 

36,36% 

9,09% 

36,36% 

      

    
Repertório abaixo da 

média inferior 

27,27% 

SSRS F-2 4,82 2,183 5,00 Repertório médio inferior 9,09% 

    

Bom repertório 

Repertório elaborado 

Repertório altamente 

elaborado 

18,18% 

18,18% 

27,27% 

      

    
Repertório abaixo da 

média inferior 

27,27% 

SSRS F-3 8,36 2,693 10,00 Repertório médio inferior 9,09% 

    

Bom repertório 

Repertório elaborado 

Repertório altamente 

elaborado 

9,09% 

9,09% 

45,45% 

      

    
Repertório abaixo da 

média inferior 

27,27% 

SSRS F-4 4,73 1,954 5,00 Repertório médio inferior - 

    

Bom repertório 

Repertório elaborado 
Repertório altamente 

elaborado 

27,27% 

36,36% 
9,09% 

      

    
Repertório abaixo da 

média inferior 

27,27% 

SSRS F-5 6,36 1,502 7,00 Repertório médio inferior - 

    

Bom repertório 

Repertório elaborado 

Repertório altamente 

elaborado 

18,18% 

27,27% 

27,27% 

      

    
Repertório abaixo da 

média inferior 
27,27% 

SSRS Total 28,55 6,346 29,00 Repertório médio inferior 18,18% 

    

Bom repertório 

Repertório elaborado 

Repertório altamente 

elaborado 

27,27% 

- 

27,27% 

Legenda: SSRS aplicação nos pais (subteste Habilidades Sociais): F-1: Responsabilidade; SSRS F-2: 

Autocontrole; SSRS F-3: Afetividade/Cooperação; SSRS F-4: Desenvoltura social; F-5: Civilidade; SRSS Total: 

soma dos escores de todos os fatores. Classificação: percentil 76-100: repertório altamente elaborado de 

habilidades sociais; percentil 66-75: repertório elaborado de habilidades sociais; percentil 36-65: bom repertório 

de habilidades sociais; percentil 26-35: repertório médio inferior de habilidades sociais; percentil 01-25: repertório 

abaixo da média inferior de habilidades sociais.  
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* Classificação com base na pontuação, e de acordo com as normas dos instrumentos.  

**Porcentagens válidas.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Percebe-se que, na aplicação do subteste Habilidades Sociais com os pais, a maior média 

dos escores entre os fatores foi na dimensão Afetividade/Cooperação (F-3: M=8,36; 

DP=2,693). No que tange às classificações, foram verificadas oscilações nas faixas de percentis, 

na concentração da maioria dos alunos. Como pode ser observado, há dimensões em que foram 

encontradas porcentagens iguais em faixas diferentes, na distribuição dos alunos, como no caso 

do fator Responsabilidade (F-1: bom repertório: 36,36%; repertório altamente elaborado: 

36,36%); fator Autocontrole (F-2: repertório abaixo da média inferior: 27,27%; repertório 

altamente elaborado: 27,27%); fator Civilidade (F-5: repertório abaixo da média inferior: 

27,27%; repertório elaborado: 27,27%; repertório altamente elaborado: 27,27%) e escore total 

(repertório abaixo da média inferior: 27,27%; bom repertório: 27,27%; repertório altamente 

elaborado: 27,27%).           

 No fator Afetividade/Cooperação, a maioria da amostra se concentrou em faixas de 

percentis, classificadas como repertório altamente elaborado (F-3: 45,45%), ao passo que, no 

fator Desenvoltura social, a maioria se deu em repertório elaborado (F-4: 36,36%). A partir 

disso, sugere-se que, na visão dos pais, os alunos, em sua maioria, apresentam repertório entre 

bom e altamente elaborado de habilidades sociais. A Tabela 5 apresentará as análises do 

subteste Habilidades Sociais, aplicados nos professores.  

 

Tabela 5 - Médias, desvios-padrão, medianas e classificações dos participantes nos escores do 

instrumento SSRS – subteste Habilidades Sociais (professores) 

 

Instrumento Média DP Mediana Classificação* %** 
 

    
Repertório abaixo da 

média inferior 

25% 

SSRS F-1 9,38 2,446 10,00 Repertório médio inferior - 

    

Bom repertório 

Repertório elaborado 

Repertório altamente 
elaborado 

50% 

- 

25% 

      

    
Repertório abaixo da 

média inferior 

25% 

SSRS F-2 8,25 1,389 8,00 Repertório médio inferior 25% 

    Bom repertório 

37,5% 

12,5% 

- 
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Repertório elaborado 

Repertório altamente 

elaborado 

      

    
Repertório abaixo da 

média inferior 

        - 

 

SSRS F-3 6,38 1,302 6,50 Repertório médio inferior 12,5% 

    

Bom repertório 

Repertório elaborado 

Repertório altamente 
elaborado 

62,5% 

12,5% 

12,5% 

      

    
Repertório abaixo da 

média inferior 

25% 

SSRS F-4 3,00 1,414 3,00 Repertório médio inferior - 

    

Bom repertório 

Repertório elaborado 

Repertório altamente 

elaborado 

62,5% 

- 

12,5% 

      

      

    
Repertório abaixo da 

média inferior 
25% 

SSRS Total 27,00 4,106 26,50 Repertório médio inferior 25% 

    

Bom repertório 

Repertório elaborado 

Repertório altamente 

elaborado 

50% 

- 

- 

Legenda: SSRS aplicação nos professores (subteste Habilidades Sociais): F-1: Responsabilidade; SSRS F-2: 

Autocontrole; SSRS F-3: Assertividade/Desenvoltura social; SSRS F-4: Cooperação/Afetividade; SRSS Total: 

soma dos escores de todos os fatores. Classificação: percentil 76-100: repertório altamente elaborado de 

habilidades sociais; percentil 66-75: repertório elaborado de habilidades sociais; percentil 36-65: bom repertório 

de habilidades sociais; percentil 26-35: repertório médio inferior de habilidades sociais; percentil 01-25: repertório 

abaixo da média inferior de habilidades sociais.  

* Classificação com base na pontuação, e de acordo com as normas dos instrumentos. **Porcentagens válidas.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quanto à aplicação do subteste Habilidades Sociais com os professores, observou-se 

que a maior média dos escores entre os fatores foi na dimensão Responsabilidade (F-1: M=9,38; 

DP=2,446). No que se refere às classificações, em todos os fatores houve maior concentração 

de alunos em faixas de percentis indicativas de bom repertório. Ou seja, esse dado sugere que, 

para os professores respondentes, os alunos apresentam bom repertório de habilidades sociais. 

Com relação às análises do subteste Problemas de Comportamento, aplicados nos pais e nos 

professores, os dados podem ser visualizados, na tabela, a seguir.  
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Tabela 6 – Médias, desvios-padrão, medianas e classificações dos participantes nos 

escores do instrumento SSRS – subteste Problemas de Comportamento (pais e 

professores) 

 

Instrumento Média DP Mediana Classificação* %** 
 

    Repertório muito baixo 27,27% 

Pais F-1 7,27 3,636 7,00 Repertório baixo 9,09% 

    

Repertório mediano 

Repertório médio superior 

Repertório acima da média 

superior 

27,27% 

18,18% 

18,18% 

      

    Repertório muito baixo             
 

     - 

Pais F-2 4,91 1,814 5,00 Repertório baixo 18,18% 

    

Repertório mediano 

Repertório médio superior 

Repertório acima da média 

superior 

18,18% 

36,36% 

27,27% 

      

    
 

Repertório muito baixo 

 

   9,09% 
Pais total 12,18 3,995 11,00 Repertório baixo 9,09% 

    

Repertório mediano 

Repertório médio superior 

Repertório acima da média 

superior 

36,36% 

27,27% 

18,18% 

      

    Repertório muito baixo 

 

- 

 

Professores F-1 4,63 3,998 5,50 Repertório baixo - 

    

Repertório mediano 

Repertório médio superior 
Repertório acima da média 

superior 

  25% 

  12,5% 
 50% 

      

      

    Repertório muito baixo - 

Professores F-2 3,25 2,550 4,00 Repertório baixo - 

    

Repertório mediano 

Repertório médio superior 

Repertório acima da média 

superior 

 37,5% 

12,5% 

37,5% 

      
 

 

 

Professores F-3 

 

 

 

2,00 1,604 2,00 

 

Repertório muito baixo 

Repertório baixo 

Repertório mediano 

Repertório médio superior 

Repertório acima da média 

superior 

 

- 

  37,5% 

   25% 

   25% 

 12,5% 

      

 

Professores total 

 

 

9,88                 

 

 

7,434 

 

14,00 

 

Repertório muito baixo 

 

 

25% 
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    Repertório baixo 12,5% 

    

Repertório mediano 

Repertório médio superior 

Repertório acima da média 

superior 

- 

- 

62,5% 

Legenda: SSRS aplicação nos pais (subteste Problemas de Comportamento): F-1: Externalizantes; F-2: 

Internalizantes; Pais total: soma dos escores de todos os fatores. SSRS aplicação nos professores (subteste 

Problemas de Comportamento): F-1: Externalizantes; F-2: Hiperatividade; F-3: Internalizantes; Professores total: 

soma dos escores de todos os fatores.  Classificação: percentil 76-100: repertório acima da média superior para 

problemas de comportamento; percentil 66-75: repertório médio superior para problemas de comportamento; 

percentil 36-65: repertório mediano para problemas de comportamento; percentil 26-35: repertório baixo para 

problemas de comportamento; percentil 01-25: repertório muito baixo para problemas de comportamento.  

* Classificação com base na pontuação, e de acordo com as normas dos instrumentos.  

**Porcentagens válidas.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme a Tabela 6, é possível observar que a maior média de escore, no subteste 

Problemas de Comportamento, aplicado nos pais, foi no fator Externalizantes (F-1: M=7,27; 

DP=3,636). Verificou-se variações entre a concentração dos alunos nas faixas de percentis. No 

fator Externalizantes, a maioria apresenta entre repertório muito baixo (F-1: 27,27%) e mediano 

(F-1: 27,27%), enquanto, no fator Internalizantes, a maioria dos alunos apresenta repertório 

médio superior (F-2: 36,36%) para problemas de comportamento. Ou seja, na percepção dos 

pais, é indicado que existem problemas nos comportamentos dos filhos, principalmente os de 

origem internalizantes.           

 Na análise da aplicação com os professores, houve resultados muito próximos aos dos 

pais. Obteve-se, também, a maior média dos escores na dimensão Externalizantes (F-1: 

M=3,25; DP=2,550). Percebeu-se que no fator Externalizantes (F-1: 50%) e no escore total 

(62,5%), a maioria dos alunos se encontra em faixas de percentis, classificadas como repertório 

acima da média superior para problemas de comportamento. No fator Hiperatividade, 

constatou-se as mesmas porcentagens entre os repertórios (F-1: mediano: 37,5%; acima da 

média superior 37,5%). No fator Internalizantes, a maioria dos alunos se encontram na faixa de 

percentil indicativa de repertório baixo (F-3: 37,5%) para problemas de comportamento. Por 

meio da presente investigação, constatou-se que, na percepção dos professores, a maioria dos 

alunos apresenta problemas comportamentais significativos, principalmente os de origem 

externalizantes e hiperativos.          

 Por fim, quanto ao subteste Competência Acadêmica, respondido pelos professores, o 

escore total (M=33,25; DP=6,692; Mediana=33,00) apontou que 62,5% da amostra se 

concentrou na faixa de percentil, classificada como competência acadêmica mediana. Obteve-

se apenas 12,5% dos participantes nas faixas alta, médio inferior e abaixo da média inferior. Os 

dados indicam que, para esses professores, a maioria dos alunos se encontra dentro da média 
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do desempenho acadêmico esperado.        

 A seguir, serão apresentadas as análises inferenciais, em relação às correlações entre os 

dados dos instrumentos coletados. Embora todas as informações estejam presentes nas tabelas, 

apenas os dados que apresentarem significância estatística serão descritos – estes foram 

destacados nas tabelas.          

 Para verificar as associações entre os construtos (capacidade intelectual, desempenho 

escolar e habilidades sociais), bem como a correlação entre as variáveis sociodemográficas 

(gênero, idade e ano escolar) e os instrumentos aplicados nos estudantes, nos pais e nos 

professores, foi utilizada a Correlação de Pearson. Como referência, seguiu-se a classificação 

com base nas magnitudes propostas por Dancey e Reidy (2006). Assim sendo, até 0,39 

(correlação fraca), entre 0,40 e 0,69 (moderada) e acima de 0,70 (forte). Para melhor 

identificação das análises com os subtestes do SSRS, foram adotados os seguintes rótulos: 

subteste Habilidades Sociais, aplicado nos participantes (SSRS 1); subteste Habilidades 

Sociais, aplicado nos pais (SSRS 2); subteste Habilidades Sociais, aplicado nos professores 

(SSRS 3); subteste Problemas de Comportamento, aplicado nos pais (SSRS 4); subteste 

Problemas de Comportamento, aplicado nos professores (SSRS 5); e subteste Competência 

Acadêmica, aplicado nos professores (SSRS 6). As Tabelas 7, 8 e 9 apresentam a primeira 

análise, a qual se refere às associações entre os construtos com os participantes e pais. 
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Tabela 7 – Correlações entre os instrumentos WISC, TDE e SSRS (subteste Habilidades Sociais – respondido pelos participantes e pais) 

 
Instrumento WISC  

F-1 

WISC  

F-2 

WISC 

F-3 

WISC 

F-4 

TDE  

F-1 

TDE  

F-2 

TDE  

F-3 

SSRS 1  

F-1 

SSRS 1  

F-2 

SSRS 1 

  F-3 

SSRS 1    SSRS 2   SSRS 2 

F-4             F-1          F-2 

SSRS 2  

 F-3 

SSRS 2  

  F-4 

SSRS 2  

F-5 

 

WISC F-1 1               

WISC F-2  0,729* 1              

WISC F-3 0,557 0,588 1             

WISC F-4 -0,086     0,227 0,288 1            

TDE F-1 0,486 0,618* 0,465 0,427 1           

TDE F-2 0,534 0,663* 0,681* 0,552   0,892** 1          

TDE F-3 0,352 0,342 0,234 0,552   0,790**   0,739** 1         

SSRS 1 - F-1 -0,174 0,173 -0,451 0,106 0,337 0,133 0,138    1        

SSRS 1 - F-2 0,267 0,115 -0,157 -0,312 -0,446 -0,317 -0,589 0,093 1       

SSRS 1 - F-3 -0,088 0,144 -0,280 -0,370 0,133 0,060 -0,166 0,706* 0,189 1      

SSRS 1 - F-4 -0,437 -0,207 -0,625* -0,189 0,075 -0,184 -0,049 0,853*

* 

-0,065 0,746*

* 

   1                    

SSRS 2 - F-1    -0,269 -0,172 0,198 0,533 0,176 0,384 0,152      0,033 -0,140 0,084  0,020     1     

SSRS 2 - F-2 -0,035 0,083 -0,016 0,188 0,069 0,090 0,017      0,200 0,057 0,157  0,104 -0,065           1     

SSRS 2 - F-3 -0,212 0,220 0,127 0,553 0,458 0,436 0,145      0,427 -0,156 0,178  0,133 0,447        0,234                1     

SSRS 2 - F-4 -0,475 -0,273 -0,008 0,110 0,115 0,100 -0,105    0,174 -0,283 0,167   0,142 0,260      0,175             0,705*     1    

SSRS 2 - F-5 0,009 -0,172 -0,264 0,069 0,508 0,277 0,647*    0,279  -0,544   0,193   0,405 0,188       0,114            0,038 0,003       1   

Legenda: WISC-IV F-1: Índice de Compreensão Verbal (ICV); WISC F-2: Índice de Organização Perceptual (IOP); WISC F-3: Índice de Memória Operacional (IMO); WISC F-4: Índice de Velocidade 

de Processamento (IVP). TDE F-1: Escrita; TDE F-2: Aritmética; TDE F-3: Leitura. SSRS 1 (subteste Habilidades Sociais com os participantes) F-1: Empatia/Afetividade; SSRS F-2: Responsabilidade; 

SSRS F-3: Autocontrole/Civilidade; SSRS F-4: Assertividade. SSRS 2 (subteste Habilidades Sociais com os pais): F-1: Responsabilidade; SSRS F-2: Autocontrole; SSRS F-3: Afetividade/Cooperação; 

SSRS F-4: Desenvoltura social; F-5: Civilidade. * p<0,050; ** p<0,010.  

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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 Das 136 correlações entre os fatores dos instrumentos aplicados, apenas 29 

apresentaram significância estatística. Em relação às magnitudes, foram encontradas 5 

moderadas e 24 altas (DANCEY; REIDY, 2006), considerando as associações entre os mesmos 

fatores dos instrumentos (como por exemplo, WISC F-1 e WISC F-1). Além disso, houve 

correlações positivas, entre as próprias dimensões, nos quatro instrumentos analisados.  

 No que se refere às associações entre os construtos, foi possível observar três 

associações positivas e significativas entre a capacidade intelectual (WISC F-1; F-2; F-3) com 

o desempenho escolar (TDE F-1; F-2), e uma negativa entre capacidade intelectual e 

habilidades sociais (SSRS 1 F-4). Foi visto, também, uma associação positiva e significativa 

entre o desempenho escolar (TDE F-3) e habilidades sociais (SSRS 2 F-5). 

  Em outras palavras, isso significa que, quanto maior a capacidade intelectual em termos 

de organização perceptual, maior tende a ser o desempenho escolar na escrita e aritmética. 

Ademais, quanto maior a capacidade intelectual em relação à memória operacional, maior tende 

a ser o desempenho em aritmética, e menor a assertividade nas habilidades sociais. Com relação 

ao subteste Habilidades Sociais, aplicado nos pais, sugere-se que, quanto maior o desempenho 

na leitura, maior tende a ser as habilidades sociais em termos de civilidade.  

 As associações obtidas entre os instrumentos e o subteste Habilidades Sociais, aplicados 

nos professores, podem ser visualizadas na Tabela 8. 
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Tabela 8 – Correlações entre os instrumentos WISC, TDE e SSRS (subteste Habilidades Sociais – respondido pelos 

professores) 

Instrumento WISC  

F-1 

WISC  

F-2 

WISC 

F-3 

WISC 

F-4 

TDE  

F-1 

TDE  

F-2 

TDE  

F-3 

SSRS 3  

F-1 

SSRS 3 

F-2 

SSRS 3 

  F-3 

SSRS 3  

   F-4 

 

SSRS 3 - F-1 0,432 0,294 0,054 -0,076 0,207  0,057 0,242             1     

SSRS 3 - F-2 0,216 0,091 -0,541 -0,369 -0,323 -0,045 0,360 0,609 1    

SSRS 3 - F-3 -0,478 0,040 -0,473 0,201 -0,043 -0,124 0,293 0,438 -0,373      1   

SSRS 3 - F-4 -0,127 -0,081 -0,338 0,048 -0,079 -0,237 0,000 0,030  0,000 -0,344 1  

Legenda: WISC-IV F-1: Índice de Compreensão Verbal (ICV); WISC F-2: Índice de Organização Perceptual (IOP); WISC F-3: Índice de Memória 
Operacional (IMO); WISC F-4: Índice de Velocidade de Processamento (IVP). TDE F-1: Escrita; TDE F-2: Aritmética; TDE F-3: Leitura. SSRS 3 

(subteste Habilidades Sociais com os professores): F-1: Responsabilidade; SSRS F-2: Autocontrole; SSRS F-3: Assertividade/Desenvoltura social; SSRS 

F-4: Cooperação/Afetividade. * p<0,050; ** p<0,010.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como é possível verificar, das 38 correlações, foram encontradas apenas 4, com significância estatística e com magnitudes altas, 

entre os próprios fatores do instrumento SSRS 3 (subteste Habilidades Sociais com os professores). Ou seja, isso significa que não 

houve relações entre as dimensões avaliadas em habilidades sociais (Responsabilidade; Autocontrole; Assertividade/Desenvoltura 

social; Cooperação/Afetividade) e os construtos capacidade intelectual e desempenho escolar nessa amostra. A Tabela 10 apresentará 

as associações entre os instrumentos e o subteste Problemas de Comportamento, aplicado nos pais e professores, e o subteste 

Competência Acadêmica, aplicado nos professores.  
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Tabela 9 – Correlações entre os instrumentos WISC, TDE e SSRS (subtestes Problemas de Comportamento – respondido pelos pais e 

professores - e subteste Competência Acadêmica – respondido pelos professores) 

 

 

Instrumento WISC  

F-1 

WISC  

F-2 

WISC 

F-3 

WISC 

F-4 

TDE  

F-1 

TDE  

F-2 

TDE  

F-3 

SSRS 4 

F-1 

SSRS 4 

F-2 

SSRS 5 

  F-1 

  SSRS 5    SSRS 5     SSRS 6 

     F-2            F-3          Total 

 

SSRS 4 - F-1 -0,200 -0,229 -0,54 -0,154 -0,241 -0,006 -0,023 1     

SSRS 4 - F-2 0,222 0,143 -0,255 -0,426 0,074 -0,228 0,122 0,203 1    

SSRS 5 - F-1 -0,680 -0,710* -0,010 -0,046 -0,782* -0,493 -0,807* -0,587 0,122     1   

SSRS 5 - F-2 -0,776* -0,492 0,005 0,137 -0,426 -0,123 -0,341 -0,215 -0,288 0,135  1 

SSRS 5 - F-3 -0,495 -0,316 0,267 0,056 -0,117 0,147 -0,131 -0,184 -0,414 0,138  -0,053       1 

SSRS 6 - total -0,045 0,301 0,179 0,654 0,112 0,257 0,216 -0,114 -0,110 -0,114  -0,301     0,461         1 

Legenda: WISC-IV F-1: Índice de Compreensão Verbal (ICV); WISC F-2: Índice de Organização Perceptual (IOP); WISC F-3: Índice de Memória Operacional (IMO); 

WISC F-4: Índice de Velocidade de Processamento (IVP). TDE F-1: Escrita; TDE F-2: Aritmética; TDE F-3: Leitura. SSRS 4 (subteste Problemas de Comportamento 

com os pais): F-1: Externalizantes; F-2: Internalizantes. SSRS 5 (subteste Problemas de Comportamento com os professores): F-1: Externalizantes; F-2: Hiperatividade; 

F-3: Internalizantes. SSRS 6 (subteste Competência Acadêmica): escore total. 

* p<0,050; ** p<0,010.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Das 63 correlações analisadas, obteve-se 10 com significância estatística, sendo quatro 

negativas entre os construtos, e seis positivas entre os próprios fatores do instrumento SSRS. 

Quanto às magnitudes, todas foram altas. Foram verificadas associações negativas entre 

capacidade intelectual (WISC F-1; F-2) e problemas de comportamento (SSRS 5 F-2; F-1), e 

entre desempenho escolar (TDE F-1; F-3) e problemas de comportamento (SSRS 5 F-1).  

  A partir das aplicações do SSRS nos professores, os dados apontam que, quanto menor 

a capacidade intelectual em relação à compreensão verbal, menor tendem a ser os problemas 

de comportamento do tipo hiperativos, ao passo que, quanto menor a capacidade intelectual em 

termos de organização perceptual, menor tendem a ser os problemas de comportamento 

externalizantes.  

Sobre o desempenho escolar, foi observado que quanto menor o desempenho escolar na 

escrita, menor tendem a ser os problemas de comportamento do tipo externalizantes, ao mesmo 

tempo que, quanto menor o desempenho escolar na leitura, menor tendem a ser os problemas 

de comportamento externalizantes também.    

 A próxima análise buscou investigar as correlações entre variáveis sociodemográficas 

(gênero, idade e ano escolar), e os instrumentos. Os resultados podem ser visualizados nas 

Tabelas 10, 11 e 12. 

Tabela 10 – Correlações dos instrumentos com base na variável gênero 

Instrumento Magnitudes p 

WISC F-1 -0,014 0,966 

WISC F-2 0,192 0,573 

WISC F-3 -0,144 0,672 

WISC F-4 0,625* 0,040 

TDE F-1 0,457 0,157 

TDE F-2 0,246 0,465 

TDE F-3 0,429 0,188 

SSRS 1 F-1 0,436 0,180 

SSRS 1 F-2 -0,154 0,652 

SSRS 1 F-3 -0,176 0,605 

SSRS 1 F-4 0,214 0,528 

SSRS 2 F-1 0,218 0,520 

SSRS 2 F-2 -0,025 0,942 

SSRS 2 F-3 0,482 0,134 

SSRS 2 F-4 -0,092 0,787 

SSRS 2 F-5 0,336 0,312 

SSRS 3 F-1 0,410 0,313 

SSRS 3 F-2 0,333 0,420 

SSRS 3 F-3 0,059 0,889 

SSRS 3 F-4 0,218 0,604 
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Legenda: WISC-IV F-1: Índice de Compreensão Verbal (ICV); WISC F-2: Índice de Organização Perceptual 

(IOP); WISC F-3: Índice de Memória Operacional (IMO); WISC F-4: Índice de Velocidade de Processamento 
(IVP). TDE F-1: Escrita; TDE F-2: Aritmética; TDE F-3: Leitura. SSRS 1 (subteste Habilidades Sociais com os 

participantes) F-1: Empatia/Afetividade; SSRS F-2: Responsabilidade; SSRS F-3: Autocontrole/Civilidade; SSRS 

F-4: Assertividade. SSRS 2 (subteste Habilidades Sociais com os pais): F-1: Responsabilidade; SSRS F-2: 

Autocontrole; SSRS F-3: Afetividade/Cooperação; SSRS F-4: Desenvoltura social; F-5: Civilidade. SSRS 3 

(subteste Habilidades Sociais com os professores): F-1: Responsabilidade; SSRS F-2: Autocontrole; SSRS F-3: 

Assertividade/Desenvoltura social; SSRS F-4: Cooperação/Afetividade. SSRS 4 (subteste Problemas de 

Comportamento com os pais): F-1: Externalizantes; F-2: Internalizantes. SSRS 5 (subteste Problemas de 

Comportamento com os professores): F-1: Externalizantes; F-2: Hiperatividade; F-3: Internalizantes. SSRS 6 

(subteste Competência Acadêmica com os professores): escore total.  

* p<0,050. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

 Constatou-se, na Tabela 10, que das 26 correlações, com a variável gênero, houve 

apenas três com significância estatística, sendo uma positiva no WISC (F-4: Índice de 

Velocidade de Processamento), com magnitude moderada (p=0,040; 0,625), uma negativa no 

SSRS 4 (F-1: Externalizantes), com magnitude moderada (p=0,049; -0,605) e uma negativa no 

SSRS 5 (F-3: Internalizantes), com magnitude alta (p=0,025; -0,770). Ou seja, as análises 

indicam que há uma relação entre o gênero e o aumento da velocidade de processamento e entre 

gênero e problemas de comportamento, dos tipos externalizantes e internalizantes. O aumento 

da velocidade de processamento tende a ocorrer dependendo do gênero. Já sobre os problemas 

de comportamento, há uma relação tanto com os do tipo internalizantes quanto com os 

externalizantes, sugerindo que estes tendem a diminuir a partir do gênero. Outra variável 

investigada foi a idade, conforme Tabela 11. 

Tabela 11 – Correlações dos instrumentos com base na variável idade 

 

SSRS 4 F-1 -0,605* 0,049 

SSRS 4 F-2 0,040 0,908 

SSRS 5 F-1 -0,637 0,089 

SSRS 5 F-2 -0,666 0,072 

SSRS 5 F-3      -0,770* 0,025 

SSRS 6 Total 0,438 0,278 

              Instrumento Magnitudes p 

WISC F-1 -0,174 0,609 

WISC F-2 -0,026 0,940 

 WISC F-3 -0,317 0,343 

WISC F-4 0,388 0,239 

TDE F-1 0,545 0,083 

TDE F-2 0,382 0,246 

TDE F-3 0,731* 0,011 

SSRS 1 F-1 0,596 0,053 

SSRS 1 F-2 -0,526 0,096 

SSRS 1 F-3 0,202 0,552 
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Legenda: WISC-IV F-1: Índice de Compreensão Verbal (ICV); WISC F-2: Índice de Organização Perceptual 

(IOP); WISC F-3: Índice de Memória Operacional (IMO); WISC F-4: Índice de Velocidade de Processamento 
(IVP). TDE F-1: Escrita; TDE F-2: Aritmética; TDE F-3: Leitura. SSRS 1 (subteste Habilidades Sociais com os 

participantes) F-1: Empatia/Afetividade; SSRS F-2: Responsabilidade; SSRS F-3: Autocontrole/Civilidade; SSRS 

F-4: Assertividade. SSRS 2 (subteste Habilidades Sociais com os pais): F-1: Responsabilidade; SSRS F-2: 

Autocontrole; SSRS F-3: Afetividade/Cooperação; SSRS F-4: Desenvoltura social; F-5: Civilidade. SSRS 3 

(subteste Habilidades Sociais com os professores): F-1: Responsabilidade; SSRS F-2: Autocontrole; SSRS F-3: 

Assertividade/Desenvoltura social; SSRS F-4: Cooperação/Afetividade. SSRS 4 (subteste Problemas de 

Comportamento com os pais): F-1: Externalizantes; F-2: Internalizantes. SSRS 5 (subteste Problemas de 

Comportamento com os professores): F-1: Externalizantes; F-2: Hiperatividade; F-3: Internalizantes. SSRS 6 

(subteste Competência Acadêmica com os professores): escore total.  

* p<0,050. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

 

 Verificou-se que apenas duas correlações apresentaram significância estatística, sendo 

uma positiva e alta (p=0,011; 0,731), com o TDE (F-3: Leitura), e a outra positiva e moderada 

(p=0,031; 0,649) com o SSRS 2 (F-5: Civilidade). Sendo assim, foi possível identificar que, 

quanto maior a idade, maior tende a ser o desempenho escolar, em termos de leitura, e quanto 

maior a idade, maior tendem a ser as habilidades sociais em termos de civilidade. A próxima 

variável analisada foi o ano escolar. 

 

Tabela 12 – Correlações dos instrumentos com base na variável ano escolar 

 

 

SSRS 1 F-4 0,491 0,125 

SSRS 2 F-1 0,105 0,758 

SSRS 2 F-2 0,062 0,857 

SSRS 2 F-3 0,318 0,341 

SSRS 2 F-4 0,270 0,422 

SSRS 2 F-5 0,649* 0,031 

SSRS 3 F-1     -0,288 0,489 

SSRS 3 F-2 0,628 0,096 

SSRS 3 F-3 0,695 0,056 

SSRS 3 F-4 0,253 0,546 

SSRS 4 F-1 0,197 0,562 

SSRS 4 F-2 0,217 0,523 

SSRS 5 F-1 -0,562 0,147 

SSRS 5 F-2 -0,044 0,918 

SSRS 5 F-3 0,111 0,793 

SSRS 6 Total -0,150 0,722 

            Instrumento Magnitudes p 

WISC F-1 -0,109 0,750 

WISC F-2 0,121 0,722 

 WISC F-3 -0,219 0,518 

WISC F-4 -0,500 0,117 

TDE F-1 0,572 0,066 

TDE F-2 0,462 0,153 
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Legenda: WISC-IV F-1: Índice de Compreensão Verbal (ICV); WISC F-2: Índice de Organização Perceptual 

(IOP); WISC F-3: Índice de Memória Operacional (IMO); WISC F-4: Índice de Velocidade de Processamento 

(IVP). TDE F-1: Escrita; TDE F-2: Aritmética; TDE F-3: Leitura. SSRS 1 (subteste Habilidades Sociais com os 

participantes) F-1: Empatia/Afetividade; SSRS F-2: Responsabilidade; SSRS F-3: Autocontrole/Civilidade; SSRS 

F-4: Assertividade. SSRS 2 (subteste Habilidades Sociais com os pais): F-1: Responsabilidade; SSRS F-2: 

Autocontrole; SSRS F-3: Afetividade/Cooperação; SSRS F-4: Desenvoltura social; F-5: Civilidade. SSRS 3 

(subteste Habilidades Sociais com os professores): F-1: Responsabilidade; SSRS F-2: Autocontrole; SSRS F-3: 

Assertividade/Desenvoltura social; SSRS F-4: Cooperação/Afetividade. SSRS 4 (subteste Problemas de 
Comportamento com os pais): F-1: Externalizantes; F-2: Internalizantes. SSRS 5 (subteste Problemas de 

Comportamento com os professores): F-1: Externalizantes; F-2: Hiperatividade; F-3: Internalizantes. SSRS 6 

(subteste Competência Acadêmica com os professores): escore total.  

* p<0,050. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

 É possível observar que houve duas correlações significativas e positivas, sendo uma 

do TDE (F-3: Leitura), com magnitude alta (p=0,016; 0,702), e a outra do SSRS 1 (F-1: 

Empatia/Afetividade), com magnitude moderada (p=0,038; 0,630). Em outras palavras, sugere-

se que, quanto maior o ano escolar, maior tende a ser o desempenho na leitura e maior tende a 

ser as habilidades sociais em relação à empatia e à afetividade.   

 

 

 

 

TDE F-3 0,702* 0,016 

SSRS 1 F-1 0,630* 0,038 

SSRS 1 F-2 0,396 0,228 

SSRS 1 F-3 0,168 0,621 

SSRS 1 F-4 0,407 0,214 

SSRS 2 F-1 0,149 0,662 

SSRS 2 F-2 -0,041 0,904 

SSRS 2 F-3 0,434 0,182 

SSRS 2 F-4 0,279 0,406 

SSRS 2 F-5 0,449 0,166 

SSRS 3 F-1 -0,397 0,330 

SSRS 3 F-2 0,488 0,220 

SSRS 3 F-3 0,642 0,086 

SSRS 3 F-4 0,256 0,541 

SSRS 4 F-1 0,241 0,475 

SSRS 4 F-2 0,180 0,597 

SSRS 5 F-1 -0,548 0,160 

SSRS 5 F-2 -0,089 0,835 

SSRS 5 F-3 0,113 0,790 

SSRS 6 Total -0,115 0,787 
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6 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo buscou verificar as habilidades sociais de um grupo de estudantes 

com indicadores de AH/SD encaminhados para processo avaliativo em um projeto de extensão. 

De forma específica, o mesmo visou caracterizar o perfil sociodemográfico da amostra; analisar 

a média, desvio-padrão, mediana e classificação dos estudantes, com relação aos instrumentos 

aplicados nos participantes e nos pais e professores (teste SSRS); verificar as associações entre 

os construtos (capacidade intelectual, desempenho escolar e habilidades sociais); e 

correlacionar os resultados dos testes WISC-IV, TDE e SSRS, com as variáveis gênero, idade 

e ano escolar. Após a apresentação dos esquemas quantitativos, elencados nas tabelas e, por 

meio da leitura dos materiais de referência, serão transcritos alguns pontos que se mostraram 

estatisticamente relevantes para uma análise qualitativa.     

 Primeiramente, torna-se interessante pontuar que as amostras consultadas revelam a 

presença de indicadores de AH/SD, em diferentes áreas do conhecimento, o que possibilita 

algumas inferências a respeito das relações entre tais manifestações, habilidades sociais e 

contexto educacional. Dentre elas, ressaltam-se as seguintes categorias de análise: a) 

Habilidades sociais da amostra: diante dos dados coletados, essa amostragem apresenta um bom 

repertório, tanto para os pais quanto para os professores,  e para os alunos em questão; b) AH/SD 

e Problemas de comportamento: a análise dos dados demonstra algumas considerações a 

respeito da problemática de comportamentos e os alunos com AH/SD, sendo elas: I) segundo 

as percepções dos pais, os alunos apresentam questões referentes aos problemas de 

comportamento de ordem internalizantes, tais como: ansiedade, depressão e questões de ordem 

socioemocionais; II) Já em relação aos professores, os alunos são descritos como se tivessem 

problemas de comportamento de ordem hiperativa e externalizantes, estes referentes às 

demonstrações de agressividade e comportamentos identificados com aspectos antissociais.  

Quanto às AH/SD e aos aspectos sociais, por meio das considerações estatísticas, 

provindas deste estudo, pontua-se que: a) quanto maior a capacidade intelectual, em termos de 

organização perceptual, maior tende a ser o desempenho escolar na escrita e aritmética; b) 

quanto maior a capacidade intelectual, em relação à memória operacional, maior tende a ser o 

desempenho em aritmética, e menor a assertividade nas habilidades sociais; c) quanto maior o 

desempenho na leitura, maior tendem a ser as habilidades sociais em termos de civilidade; d) 

quanto menor a capacidade intelectual, em relação à compreensão verbal, menor tendem a ser 

os problemas de comportamento do tipo hiperativos; e) quanto menor a capacidade intelectual, 

em termos de organização perceptual, menor tendem a ser os problemas de comportamento 
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externalizantes; e) quanto menor o desempenho escolar em leitura e escrita, menos observam 

os problemas de comportamento de ordem externalizantes. 

 No que se refere à idade, ao ano escolar e às habilidades sociais, considerando os dados 

da amostra, quanto maior a idade e o ano escolar, maior tende a ser o desempenho escolar, em 

termos de leitura, e quanto maior a idade e o ano escolar, maior tendem a ser as habilidades 

sociais em termos de civilidade.         

 Mediante tais categorias analíticas, podem ser oferecidas algumas colocações a respeito 

dos materiais consultados referentes aos estudos sobre AH/SD, habilidades sociais e Educação 

na perspectiva inclusiva. Como elencado pelas categorias, descritas acima, a amostra apresenta 

algumas características interessantes que corroboram com a temática desenvolvida nesta 

pesquisa. Os aspectos associados às manifestações de AH/SD se apresentam consistentes 

quando comparados com outros estudos a respeito de tal temática (DEL PRETE: DEL 

PRETTE, 2003). Diante dessas considerações, pode-se pensar em diversos momentos de 

análise para se entender, de modo mais completo, as facetas da dinâmica educacional e 

socioemocional de alunos com AH/SD. 

 Mediante  a questão das AH/SD e habilidades sociais, é importante salientar que as 

habilidades sociais são formadas, considerando o contexto social e cultural, em que a pessoa 

está inserida, de maneira geral, mas os recortes pessoais desses contextos influenciam, de forma 

direta, nas habilidades sociais, por exemplo, no ambiente familiar, escolar, ou até mesmo, no 

trabalho, o indivíduo está sujeito a descobrir como essas relações se darão e impactarão na 

formação do comportamento, podendo ou não surgir dificuldades nas habilidades sociais. 

 Considerando, primeiramente, as categorias 2 e 3, a respeito dos aspectos 

socioemocionais da amostra, pode-se identificar o padrão já elencado em estudos sobre o tema, 

em que demonstram o quanto pessoas com AH/SD podem apresentar questões relacionais 

inabilidosas. Desta forma, torna-se interessante e necessário o entendimento sobre o ambiente 

familiar e escolar, do qual a criança com AH/SD advém. Estas considerações, tal como já 

mencionado por Mrazek e Haggerty, em 1994 (apud DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2003), 

podem ser de grande importância para o desenvolvimento da criança em questão.  

 

O ambiente familiar pode contribuir seja para o risco, seja para a promoção do 

desenvolvimento nesse período, com repercussões em etapas posteriores. Práticas 

educativas pobres, níveis elevados de conflito na família e um vínculo afetivo frágil 

entre pais e filhos aumentam o risco para problemas emocionais/comportamentais 

(MRAZEK: HAGGERTY, 1994 apud DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2003. p. 267). 
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Para os filhos, um ambiente familiar, no qual não há um incentivo educacional, em que 

as relações não se transformam em laços afetivos, promovendo um relacionamento conflituoso, 

pode desencadear chances maiores de as crianças desenvolverem traços emocionais negativos, 

assim como problemas de comportamento. Porém, se a família oferece um apoio participativo 

positivo ao estudante, dentro de casa, em sua rotina, de forma a agregar sua trajetória 

educacional, isso pode o beneficiar em aspectos interativos com outros estudantes e 

proporcionar uma performance acadêmica otimista (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2003). 

 A cultura é uma forte influência na vida de uma pessoa, e o principal vetor que acaba 

contribuindo para a formação moral e ética é a família, o que ocasiona grande impacto na forma 

que alguém interage no âmbito social. É habitual que, conforme haja um aperfeiçoamento das 

habilidades sociais, por meio de ensinamentos e referências, também haja um aumento na 

competência social do indivíduo. 

 Como ressaltam Flores-Bravo et al. (2018), ao focarem na análise, na perspectiva dos 

pais e seus principais receios em relação a seus filhos superdotados, foi apontado que as 

questões que mais afetam os pais são a falta de interesse do filho, o seu aprendizado e as suas 

relações sociais. Na perspectiva educacional, as suas maiores preocupações são com a escola 

em si, sobre a classe, na qual o filho está presente, e em relação aos professores do filho. 

Já em relação às categorias 4 e 5, pode-se pensar a respeito dos papéis dos professores 

e da escola em relação ao desenvolvimento, não só educacional, mas também socioemocional 

dos alunos com AH/SD. Assim, ao se pensar a respeito do papel dos professores e da estrutura, 

presentes em sala de aula, assim como nos sugerem Del Prette e Del Prette (2003), torna-se 

indispensável a consideração a respeito do papel da organização de atividades que 

proporcionem o desenvolvimento das habilidades sociais, principalmente as que se relacionam 

aos aspectos socioemocionais dos alunos, como por exemplo, atividades que trabalhem 

cooperação, colaboração e discussão em grupos, com o intuito de “aperfeiçoar comportamentos 

sociais valorizados (demonstrar empatia, fazer e atender  pedidos, expressar emoção, ouvir e 

outros)” (p.103). Para tanto, os profissionais da educação também precisam passar por 

formações que possibilitem a constituição de uma perspectiva que considere a esfera 

socioemocional como parte importante do desenvolvimento das atividades em habilidades 

sociais (MENDONÇA; RODRIGUES; CAPELLINI, 2017).  

Assim, pensando as questões de AH/SD e habilidades sociais, vale ressaltar que: 

 

Os estudos sobre o repertório de habilidades sociais de crianças com AH/SD são 

inconclusivos, o que justifica pesquisas que investiguem essa temática, junto a essa 

população, coletando informações com múltiplos informantes: eles mesmos; seus pais 
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e professores. Também, foram poucos os estudos encontrados relacionados a 

intervenções junto a essa população assim como com adultos significativos dos seus 

contextos imediatos, como família e escola. É importante testar a eficácia (avaliar se 

os objetivos propostos foram alcançados) e a eficiência (procedimento rápido e de 

menor custo possível) de intervenções com a própria criança, com seus pais e 

professores, considerando que estes compõem contextos de interação face a face e por 

tempo prolongado, o que pode significar uma melhora consistente nos ambientes de 

desenvolvimento da criança (OLIVEIRA; CAPELLINI; RODRIGUES, 2020. p. 129). 

 

 

Também, compreende-se que o papel da escola influencia consideravelmente na vida 

de um indivíduo. Se a criança possui uma experiência positiva e enriquecedora no ambiente 

educacional, é possível que beneficie a cognição do estudante, além de fazer com que ele se 

sinta mais autoconfiante, em resolver dificuldades, na escola ou fora dela, além de proporcionar 

maior facilidade em lidar com situações adversas, colocadas em seu caminho, tornando-o 

também mais receptivo a aderir oportunidades. Mas, por outro lado, há um custo emocional: 

“crianças bem-sucedidas na escola podem apresentar altos níveis de conflito e angústia” 

(MARTURANO et al., 1997 apud DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2003, p. 267). 

Desse modo, a escola funciona como um espaço social, no qual as crianças possuem 

acesso, viabilizando a socialização desses indivíduos, traduzindo como um local ideal para a 

execução de programas de habilidades sociais e sua efetividade científica. No entanto, para que 

um currículo voltado a essa temática seja incluído nas grades curriculares, depende da execução 

de estudos sistemáticos que considerem as habilidades sociais dos estudantes e suas 

características distintas por meio da utilização de diferentes metodologias (DEL PRETTE; DEL 

PRETTE, 2003).           

 Ainda, diante do que foi elencado por Del Prette e Del Prette (2003), é possível elencar 

duas questões: adversidades no âmbito escolar podem gerar complicações socioemocionais ou 

são as mesmas que provocam os impedimentos na trajetória escolar. Considerando a primeira, 

a criança, ao se deparar com entraves acadêmicos, é possível que ela desenvolva sentimentos 

pessoais destrutivos que provocam insuficiência, insegurança, constrangimento e desinteresse 

ao aprendizado, de forma que ela guarde essas sensações consigo, internalizando-as. Mas, ao 

focar a situação de sua dificuldade acadêmica em outro indivíduo, este aluno já está projetando 

dificuldades socioemocionais, de forma externalizante, e isso se dá por meio da aparição de 

comportamentos de irritabilidade, aversão ao aprendizado e violência. 

 Segundo estudos de Reis e Mccoach (2000), os fatores sociais, como por exemplo, 

conflitos familiares, classe social, episódios depressivos e nível de amor-próprio, afetam, de 

forma intensa, o desenvolvimento do aluno superdotado, apesar deste possuir habilidades 

superiores, aptidão criativa e envolvimento com a tarefa. Com isso, a melhor alternativa 
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encontrada foi a realização de programas que foquem de forma interventiva com a família e a 

escola do aluno superdotado, através de apoio terapêutico individual, e com mais membros, 

com a perspectiva de contribuir no ajustamento assertivo do aluno, favorecendo seu 

desempenho e suas competências sociais. 

Já na segunda questão, partindo do pressuposto que o desempenho acadêmico 

insuficiente tenha origem nas complicações socioemocionais, isso se dá devido ao fato de 

algumas crianças possuírem uma predisposição de terem sentimentos negativos, estes que são 

responsáveis por descentralizar o foco no aprendizado, prejudicando a atenção, e o foco ser 

voltado para uma autoproteção frente a sentimentos que corroboram para que o próprio 

estudante se sinta incapaz e não seja possível de absorver o conteúdo aprendido (DEL PRETTE: 

DEL PRETTE, 2003). 

Ao serem analisadas as categorias, de maneira geral, e se voltando para as questões 

relacionadas aos estudos em psicologia, pode-se considerar que, diante das considerações 

advindas da análise quantitativa, ofertada pelos dados, em questão, que a manifestação de 

problemas comportamentais em crianças com indicativos de AH/SD de ordem internalizantes, 

que inferem aspectos psíquicos e emocionais, estão presentes nesta amostra. Com isso, entende-

se, tal como pontuado por Santos (1990 apud DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2003, p. 271) e 

Barbosa e Silvares (1994 apud DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2003, p. 271), que a co-

ocorrência de problemas comportamentais e desempenhos escolares componha a maioria das 

queixas apresentadas, em relação a crianças, em idade escolar, em atendimentos clínicos, em 

psicologia.  

Por fim, segundo o trabalho aqui desenvolvido, pode-se descrever que as dificuldades 

de os indivíduos superdotados se adaptarem, é vista como mito, podendo afetar, de forma 

negativa, em vários aspectos de sua vida, como no relacionamento familiar e na vida escolar. 

Inclusive, um fato abordado, também, é a menor influência de habilidades sociais nos 

indivíduos superdotados que se encontram na fase adolescente, pois é comum sofrerem com 

problemas relacionados à baixa autoestima. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A realização desta pesquisa permitiu refletir a respeito da temática das AH/SD, 

habilidades sociais e Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Foi possível 

alcançar os objetivos planejados, bem como vislumbrar, em contexto geral, a dinâmica da 

identificação e testagem de alunos que participaram do projeto PE MARÉ, promovido pelo 

grupo de pesquisa apresentado na dissertação. Espera-se que, as discussões aqui desenvolvidas, 

corroborem para avanços nas pesquisas.        

 A pesquisa permitiu observar que, a maioria dos estudantes que compuseram a amostra 

apresentavam capacidade intelectual acima da média para a sua idade, desempenho muito 

satisfatório para seu ano escolar e um bom repertório ou repertório dentro da média, em termos 

de habilidades sociais. Na visão dos pais, os alunos em sua maioria, apresentavam repertório 

entre bom e altamente elaborado de habilidades sociais, ao passo que, para os professores 

respondentes, os alunos apresentavam bom repertório. Quanto aos problemas de 

comportamento, na percepção dos pais, é indicado que existem problemas do tipo 

internalizantes, enquanto, na percepção dos professores, a maioria dos alunos apresentavam 

problemas comportamentais de origem externalizantes e hiperativos. Para os professores, a 

maioria dos alunos se encontravam dentro da média do desempenho acadêmico esperado. 

Pensando nas contribuições do estudo, é possível destacar que, existem correlações positivas 

entre a capacidade intelectual em termos de organização perceptual e o desempenho escolar 

(escrita e aritmética), e entre capacidade intelectual em termos de memória operacional e o 

desempenho em aritmética. Há correlações negativas entre capacidade intelectual (memória 

operacional) e assertividade nas habilidades sociais. Além disso, os resultados indicaram que, 

quanto maior o desempenho na leitura, maior tende a ser as habilidades sociais, em termos de 

civilidade.           

 Verificou-se também correlações negativas entre a capacidade intelectual em termos de 

compreensão verbal e problemas de comportamento do tipo hiperativos, e entre capacidade 

intelectual (organização perceptual) e problemas de comportamento externalizantes. Todavia, 

foi constatado que, quanto menor o desempenho na escrita, menor tentem a ser os problemas 

de comportamento do tipo externalizantes, ao mesmo tempo que, quanto menor o desempenho 

escolar na leitura, menor tendem a ser os problemas de comportamento externalizantes também. 

Quanto às correlações entre as variáveis sociodemográficas e os escores dos fatores de 

cada instrumento, identificou-se que há uma relação entre gênero e o aumento da velocidade de 

processamento e entre gênero e problemas de comportamento, dos tipos externalizantes e 
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internalizantes. No que diz respeito à idade, os dados sugerem que, quanto maior a idade, maior 

tende a ser o desempenho escolar, em termos de leitura, e quanto maior a idade, maior tende a 

ser as habilidades sociais em termos de civilidade. Por último, no que diz respeito ao ano 

escolar, foi observado que, quanto maior o ano escolar, maior tende a ser o desempenho na 

leitura e maior tende a ser as habilidades sociais, em relação à empatia e afetividade.   

No entanto, há algumas limitações que são importantes de serem mencionadas. A 

primeira limitação é em relação a quantidade amostral, pois não é possível generalizar os dados 

a partir do número da amostra. A segunda, trata-se da presença de poucos dados 

sociodemográficos dos participantes. Acredita-se que, se o pesquisador tivesse acesso a 

informações sociodemográficas mais específicas do público em estudo, seria possível realizar 

análises mais profundas, considerando outras variáveis.  

 Como sugestões para pesquisas futuras, recomenda-se o uso de banco de dados com 

amostras maiores, sendo, este, com estudantes brasileiros ou estrangeiros, e a utilização de 

métodos de pesquisa que permitam comparar e investigar as variáveis não contempladas no 

presente estudo. Analisar as diferenças de respostas entre os grupos, considerando as variáveis 

sexo, faixa etária, região do país, ano escolar, tipo de escola e tipo de superdotação (acadêmica 

ou criativo-produtiva), são alguns exemplos de análises que poderão contribuir com a 

comunidade acadêmica e científica.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Pais/Responsáveis 

(Duas vias: uma do pesquisador, outra do participante) 

 

A pesquisa intitulada Identificação de estudantes com habilidades superiores e 

aconselhamento para pais e equipe escolar, realizada pelos pesquisadores da Unesp, com 

orientação das pesquisadoras responsáveis Vera Lucia Messias Fialho Capellini e Sandra Leal 

Calais da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho”, UNESP-Bauru, tem como 

objetivo identificar crianças e adolescentes com habilidades superiores e queixas escolares, 

visando ao aconselhamento de seus pais e equipe escolar para seu pleno desenvolvimento. Serão 

utilizados, como instrumentos para a coleta de dados, testes psicológicos, pedagógicos, 

entrevistas e questionários para levantar informações sobre as crianças/adolescentes, os quais 

serão respondidos pelas crianças e seus respectivos pais/responsáveis. Explicitamos que esta 

pesquisa não acarretará nenhum tipo de despesa aos participantes, assim como nenhum risco à 

saúde ou à imagem. Os dados serão coletados pelos pesquisadores, em dia e horário a combinar, 

no Centro de Psicologia Aplicada – CPA, Bauru. Asseguramos total sigilo dos participantes da 

pesquisa, durante todas as etapas, com a garantia de plena liberdade ao participante de recusar-

se a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer etapa da pesquisa, sem prejuízo ou 

penalização alguma. 

Todo participante da pesquisa receberá uma via do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido assinado por ambas às partes (pesquisador e participantes). 

Consentimento Voluntário: Eu certifico que li ou foi-me lido o texto de consentimento e 

entendi seu conteúdo. Minha assinatura demonstra que concordei livremente em participar 

deste estudo. 

Consentimento 

Eu___________________________________________________ RG 

______________________, responsável pelo estudante 

______________________________________________________, entendo que qualquer 

informação obtida sobre mim, e sobre meu/minha filho/a será confidencial. Eu também entendo 

que meus registros de pesquisa e os de meu/minha filho/a estão disponíveis para revisão dos 

pesquisadores. Esclareceram-me que a participação é voluntária, que minha identidade e a de 

meu/minha filho/a não será revelada em nenhuma publicação desta pesquisa. Por conseguinte, 

consinto na publicação para propósitos científicos. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador da pesquisa 

 

Data:____/____/______ 

 

Telefone: (14) 3103-6090/6091 - Centro de Psicologia Aplicada - CPA 
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APÊNDICE II - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Professor(a) 

 

A pesquisa intitulada Identificação de estudantes com habilidades superiores e 

aconselhamento para pais e equipe escolar, realizada pelos pesquisadores da Unesp, com 

orientação das pesquisadoras responsáveis Vera Lucia Messias Fialho Capellini e Sandra Leal 

Calais, da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, UNESP-Bauru, tem como 

objetivo identificar crianças e adolescentes, com habilidades superiores e queixas escolares, 

visando ao aconselhamento de seus pais e equipe escolar para seu pleno desenvolvimento. Serão 

utilizados como instrumentos para a coleta de dados, entrevistas e questionários para levantar 

informações sobre as crianças/adolescentes, os quais serão respondidos pelos professores. 

Explicitamos que esta pesquisa não acarretará nenhum tipo de despesa aos participantes, assim 

como nenhum risco à saúde ou à imagem. Os dados serão coletados pelos pesquisadores em dia 

e horário a combinar. Asseguramos total sigilo dos participantes da pesquisa, durante todas as 

etapas, com a garantia de plena liberdade ao participante de recusar-se a participar ou retirar 

seu consentimento, em qualquer etapa da pesquisa, sem prejuízo ou penalização alguma. 

Todo participante da pesquisa receberá uma via do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido assinado por ambas as partes (pesquisador e participantes). 

Consentimento Voluntário: Eu certifico que li o texto de consentimento e entendi seu 

conteúdo. Minha assinatura demonstra que concordei livremente em participar deste estudo. 

Consentimento 

Eu___________________________________________________ RG 

______________________, entendo que qualquer informação obtida sobre mim será 

confidencial. Eu também entendo que os meus registros de pesquisa estão disponíveis para 

revisão dos pesquisadores. Esclareceram-me que a participação é voluntária e que minha 

identidade não será revelada em nenhuma publicação desta pesquisa. Por conseguinte, consinto 

na publicação para propósitos científicos. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Data:____/____/______ 

 

 

 

 

 

 

Telefone: (14) 3103-6090/6091 - Centro de Psicologia Aplicada - CPA 
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APÊNDICE III – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido  

(Duas vias: uma do pesquisador, outra do participante) 

 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa chamada Identificação de 

estudantes com habilidades superiores e aconselhamento para pais e equipe escolar, a qual 

será realizada pelos pesquisadores da Unesp, com orientação das pesquisadoras responsáveis 

Vera Lucia Messias Fialho Capellini, Olga Maria Rolim Rodrigues e Carina Alexandra 

Rondini, da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, UNESP-Bauru. 

A pesquisa tem como objetivo identificar crianças e adolescentes com habilidades superiores e 

queixas escolares, visando ao aconselhamento de seus pais e equipe escolar para seu pleno 

desenvolvimento. Para isso, serão utilizados, como instrumentos para a coleta de dados, testes 

psicológicos, pedagógicos, entrevistas e questionários para levantar informações sobre as 

crianças/adolescentes. Os dados serão coletados pelos pesquisadores, em dia e horário a 

combinar, no Centro de Psicologia Aplicada – CPA, Bauru. 

Sua participação é voluntária. Isso significa que você pode escolher se quer participar ou não. 

Caso não queira, isso não trará nenhum prejuízo a você. Todas as informações a seu respeito 

serão mantidas em segredo. 

 

Agradecemos à sua atenção. 

 

         

AUTORIZAÇÃO 

 

Eu______________________________________________________ concordo em participar 

da pesquisa que pretende identificar estudantes com habilidades superiores. Estou sabendo que 

se eu não quiser, não precisarei participar da pesquisa. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Data:____/____/______ 

 

 

 

 

Telefone: (14) 3103-6090/6091 - Centro de Psicologia Aplicada - CPA 
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ANEXOS 

 

ANEXO I - Quadro com os dados das crianças participantes (Banco de Dados) 

nº CPA D/N Escola Ano 

escolar 

E01 02/02/2003 Pública 9º 

E02 12/12/2006 Particular 6º 

E03 04/01/2006 Pública 7º 

E04 07/07/2007 Pública 5º 

E05 26/09/2007 Pública 5º 

E06 14/08/2006 Particular 7º 

E07 30/06/2006 Pública 7º 

E08 19/04/2011 Particular 2º 

E09 29/06/2010 Particular 3º 

E10 04/03/2008 Pública 5º 

E11 21/03/2007 Particular 6º 

E12 14/08/2007 Pública 5º 
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 ANEXO II - Quadro com as informações do instrumento WISC – IV - em 

ordem equivalente ao nº da CPA (Banco de dados) 

Comp. Verbal Org. Perceptual Memória Oper. Veloc. Process. QI Total 

Pt 

Comp. 

Class. Pt 

Com

p. 

Class. Pt 

Comp. 

Class. Pt 

Comp. 

Class. Pt 

Comp. 

Class. 

117 Média 

Sup. 

120 Superior 91 Média 108 Média 114 Média 

Sup. 

119 Média 

Sup. 

116 Média 

Sup. 

109 Média 134 Muito 

Sup. 

126 Superior 

119 Média 

Sup. 

118 Média 

Sup. 

91 Média 123 Superior 119 Média 

Sup. 

145 Muito 

Sup. 

130 Muito 

Sup. 

109 Média 95 Média 130 Muito 

Sup. 

117 Média 

Sup. 

102 Média 65 Extrema

mente 

Baixo 

105 Média 100 Média 

128 Superior 134 Muito 

Sup. 

118 Média 

Superior 

129 Superior 136 Muito 

Sup. 

136 Muito 

Sup. 

136 Muito 

Sup. 

97 Média 131 Muito 

Sup. 

135 Muito 

Sup. 

132 Muito 

Sup. 

118 Média 

Sup. 

123 Superior 118 Média 

Sup. 

131 Muito 

Sup. 

126 Superior 132 Muito 

Sup. 

109 Média 103 Média 126 Superior 

146 Muito 

Sup. 

142 Muito 

Sup. 

120 Superior 129 Superior 144 Muito 

Sup. 

136 Muito 

Sup. 

124 Superior 126 Superior 121 Superior 135 Muito 

Sup. 

128 Superior 126 Superior 115 Média 
Superior 

123 Superior 131 Muito 
Sup. 
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ANEXO III - Quadro com as informações do instrumento TDE - em ordem equivalente 

ao nº da CPA (Banco de dados) 

Escrita Aritmética Leitura Total 

Escore B. Class. Escore B. Class. Escore B. Class. Escore B. Class. 

> idade > idade > idade > idade > idade > idade > idade > idade 

34 S 22 M 70 S 126 S 

32 S 19 I 69 S 120 S 

34 S 21 M 70 S 125 S 

25 I 6 I 67 M 98 I 

32 M 26 M 70 S 126 M 

33 S 22 M 70 S 125 S 

26 S 13 S 67 S 106 S 

29 S 14 S 65 M 108 S 

35 S 30 S 70 S 134 S 

34 S 30 S 69 S 133 S 

33 S 27 S 70 S 130 S 
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ANEXO IV - Quadro com as informações do instrumento RAVEN - em ordem 

equivalente ao nº da CPA (Banco de dados) 

∑ Percentil Classi. 

> idade > idade > idade 

34 90 II 

> idade > idade > idade 

32 90 II 

30 80 II 

> idade > idade > idade 

33 90 II 

33 99 I 

36 99 I 

36 99 I 

36 99 I 

34 99 I 
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ANEXO V - Quadro com as informações do instrumento EMA - em ordem equivalente 

ao nº da CPA (Banco de dados) 

MI ME 

Pt. Bruta Perc. G Perc. A Pt. Bruta Perc. G Perc. A 

42 > 40 < 50 60 35 > 20 < 30 25 

37 20 30 30 70 > 75 < 80 

38 > 20 < 30 > 30 < 40 37 30 30 

46 70 > 50 < 60 38 > 10 < 20 > 20 < 30 

46 70 > 50 < 60 19 100 100 

49 90 > 90 < 100 36 20 > 20 < 25 

42 40 > 50 < 60 36 > 30 < 40 40 

39 > 30 < 40 - 34 30 - 

47 80 - 20 100 - 

45 60 40 37 30 30 

46 70 > 80 < 90 36 20 > 20 < 25 

51 100 100 28 60 > 50 < 60 
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ANEXO VI - Quadro com as informações do instrumento SDQ - em ordem equivalente 

ao nº da CPA (Banco de dados) 

Total Emocional Conduta Hiperat. 

Escore Class. Escore Class. Escore Class. Escore Class. 

15 N 3 N 0 N 7 A 

17 L 2 N 5 A 9 A 

14 N 2 N 3 N 8 N 

22 A 3 N 8 A 5 N 

16 L 6 L 3 N 3 N 

9 N 1 N 1 N 5 N 

7 N 2 N 1 N 3 N 

12 N 1 N 5 A 4 N 

6 N 2 N 2 N 0 N 

6 N 2 N 1 N 3 N 

11 N 2 N 1 N 4 N 

8 N 3 N 1 N 2 N 

 

Relacion. Pró-Social Sup. Impacto 

Escore Class. Escore Class. Escore Class. 

5 L 8 N 0 N 

1 N 6 N 1 L 

1 N 9 N 0 N 

6 A 2 A 1 L 

4 L 10 N 0 N 



91 
 

2 N 8 N 0 N 

1 N 9 N 0 N 

2 N 1 A 0 N 

2 N 8 N 0 N 

0 N 10 N 0 N 

4 L 10 N 0 N 

2 N 9 N 0 N 
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 ANEXO VII - Quadro com as informações do instrumento SSRS (subteste 

Habilidades Sociais), aplicado nas crianças e informações adicionais - em ordem 

equivalente ao nº da CPA (Banco de dados) 

Escore Geral Escore F1 Escore F2 Escore F3 

Escore Perc. Escore Perc. Escore Perc. Escore Perc. 

> idade > idade > idade > idade > idade > idade > idade > idade 

24 30 9 75 4 3 5 10 

30 60 10 100 6 10 8 55 

26 40 7 40 6 20 8 55 

36 95 10 100 9 75 10 85 

28 55 9 75 6 20 8 55 

27 40 10 100 8 45 5 15 

9 1 0 1 8 50 0 1 

37 97 10 100 9 75 12 100 

33 80 10 100 9 70 9 70 

28 55 8 55 8 50 8 55 

24 30 6 25 5 5 9 60 

 

 

Escore F4 Boletim Entrevista Protocolo 

de ativ. 

Aplicação Observações 

Escore Perc. 

> idade > idade Ok Ok Ok set/18  

6 90 Não 
entregou 

Ok Ok nov/18  

6 90 Não 

entregou 

Ok Ok ago/18  

5 80 Não 

entregou 

Ok Ok ago/18  
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7 95 Ok Ok Ok ago/18  

5 80 Não 
entregou 

Ok Ok ago/18  

4 55 Ok Ok Ok set/18  

1 10 Relatório Ok Ok set/18 Perc. A 

(EMA) 

superior ao 

da criança 

6 90 Não 

entregou 

Ok Ok set/18 Perc. A 

(EMA) 

superior ao 
da criança 

5 75 Ok Ok Ok ago/18  

4 65 Ok OK Ok set/18  

4 65 Ok Ok ok out/18  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

ANEXO VIII – Quadro com os dados dos pais das crianças participantes 

 

nº CPA D/N Escola Ano 

escolar 

Respons. 

11259 02/02/2003 Pública 9º Mãe 

11642 12/12/2006 Particular 6º  Mãe 

11644 04/01/2006 Pública 7º Mãe 

11645 07/07/2007 Pública 5º Mãe 

11678 26/09/2007 Pública 5º Mãe 

11685 14/08/2016 Particular 7º Pai / Mãe 

11686 30/06/2006 Pública 7º Mãe 

11771 19/04/2011 Particular 2º Mãe 

11782 29/06/2010 Particular 3º Mãe 

11788 04/03/2008 Pública 5º Mãe 

11798 21/03/2007 Particular 6º  Pai / Mãe 

12552 14/08/2007 Pública 5º Mãe 
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ANEXO IX - Quadro com as informações do instrumento SDQ aplicado nos pais - em 

ordem equivalente ao nº da CPA (Banco de dados) 

 

Total Emocional Conduta Hiperat. 

Escore Class. Escore Class. Escore Class. Escore Class. 

25 A 9 A 1 N 8 A 

7 N 2 N 0 N 3 N 

17 A 7 A 4 A 4 N 

19 A 2 N 4 A 6 L 

15 L 5 A 3 L 4 N 

16 L 3 N 6 A 3 N 

10 N 4 L 0 N 4 N 

5 N 2 N 3 L 0 N 

9 N 4 L 0 N 2 N 

8 N 4 L 1 N 0 N 

15 L 2 N 2 N 8 A 

8 N 1 N 0 N 4 N 

 

Relacion. Pró-Social Sup. Impacto 

Escore Class. Escore Class. Escore Class. 

7 A 10 N 5 A 

2 N 7 N 0 N 

2 N 10 N 3 A 

7 A 5 L 5 A 

3 L 8 N 1 L 
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4 A 8 N 2 A 

2 N 10 N 1 L 

0 N 6 N 1 L 

3 L 10 N 0 N 

3 L 8 N 0 N 

3 L 10 N 0 N 

3 L 10 N 0 N 



97 
 

ANEXO X - Quadro com as informações do instrumento SSRS aplicado nos pais 

(subteste Habilidades Sociais) - em ordem equivalente ao nº da CPA (Banco de dados) 

 

Escore Geral Escore F1 Escore F2 

Escore Perc. Escore Perc. Escore Perc. 

> idade > idade > idade > idade > idade > idade 

36 80 5 70 7 80 

30 50 6 80 0 1 

19 15 1 15 3 15 

26 35 4 65 6 70 

24 25 4 45 4 30 

31 60 2 20 7 80 

19 15 4 45 3 15 

29 50 3 40 6 70 

27 35 6 80 5 50 

36 85 6 85 5 55 

37 90 6 90 7 80 

 

 

Escore F3 Escore F4 Escore F5 

Escore Perc. Escore Perc. Escore Perc. 

> idade > idade > idade > idade > idade > idade 

10 75 6 70 8 100 

11 90 6 70 7 70 

4 5 3 25 8 100 
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5 10 4 40 7 70 

7 35 4 40 5 25 

11 90 5 55 6 40 

5 10 3 25 4 10 

10 80 6 75 4 10 

8 45 1 5 7 70 

11 90 8 100 6 45 

10 80 6 75 8 100 
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ANEXO XI - Quadro com as informações do instrumento SSRS aplicado nos pais 

(subteste Problemas de Comportamento) - em ordem equivalente ao nº da CPA (Banco 

de dados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escore Geral Escore F1 Escore F2 

Escore Perc. Escore Perc. Escore Perc. 

> idade > idade > idade > idade > idade > idade 

7 25 2 10 5 70 

14 75 9 70 5 70 

16 80 7 45 9 99 

15 75 10 75 5 75 

20 90 14 90 6 80 

10 50 4 25 6 85 

11 50 7 50 4 60 

10 45 5 30 5 75 

7 30 3 20 4 55 

14 70 11 80 3 35 

10 45 8 60 2 30 



100 
 

 ANEXO XII - Quadro com os dados dos professores respondentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nº CPA D/N Escola Ano 

escolar 

Respons. 

11259 02/02/2003 Pública 9º Língua 

Port. 

11642 12/12/2006 Particular 6º - 

11644 04/01/2006 Pública 7º - 

11645 07/07/2007 Pública 5º Classe 

11678 26/09/2007 Pública 5º Classe 

11685 14/08/2016 Particular 7º Língua 

Port. 

11685 14/08/2016 Particular 7º Mat. 

11686 30/06/2006 Pública 7º Língua 
Port. 

11686 30/06/2006 Pública 7º Mat. 

11771 19/04/2011 Particular 2º Ingl. 

11771 19/04/2011 Particular 2º Port. 

11782 29/06/2010 Particular 3º - 

11788 04/03/2008 Pública 5º Classe 

11798 21/03/2007 Particular 6º Mat. 

12552 14/08/2007 Pública 5º Classe 
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ANEXO XIII - Quadro com as informações do instrumento SDQ aplicado nos 

professores - em ordem equivalente ao nº da CPA (Banco de dados) 

 

Total Emocional Conduta Hiperat. 

Escore Class. Escore Class. Escore Class. Escore Class. 

5 N 0 N 0 N 3 N 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

0 N 0 N 0 N 0 N 

17 A 0 N 6 A 7 A 

19 A 5 L 4 A 5 N 

17 A 3 N 4 A 5 N 

2 N 1 N 0 N 1 N 

5 N 2 N 0 N 2 N 

12 L 1 N 7 A 1 N 

8 N 1 N 5 A 1 N 

- - - - - - - - 

5 N 3 N 1 N 1 N 

23 A 6 A 4 A 8 A 

11 N 2 N 1 N 4 N 

 

Relacion. Pró-Social Sup. Impacto 

Escore Class. Escore Class. Escore Class. 

2 N 5 L 0 N 

- - - - - - 



102 
 

- - - - - - 

0 N 3 A 0 N 

4 L 8 N 1 A 

5 A 5 L 0 N 

5 A 4 A 0 N 

0 N 10 N 0 N 

1 N 10 N 0 N 

3 N 1 A 1 L 

1 N 3 A 0 N 

- - - - - - 

0 N 3 A 0 N 

5 A 7 N 0 N 

4 L 7 N 0 N 
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ANEXO XIV - Quadro com as informações do instrumento SSRS aplicado nos 

professores (subteste Habilidades Sociais) - em ordem equivalente ao nº da CPA (Banco 

de dados) 

 

Escore Geral Escore F1 Escore F2 Escore F3 Escore F4 

Escore Perc. Escore Perc. Escore Perc. Escore Perc. Escore Perc. 

> idade > idade > idade > idade > idade > 
idade 

> idade > 
idade 

> idade > 
idade 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

30 50 11 65 10 50 6 55 3 50 

27 40 8 40 9 40 7 65 3 50 

23 30 6 25 7 15 8 80 2 20 

24 30 5 40 7 15 6 55 3 50 

34 55 10 40 10 40 8 75 6 100 

33 50 11 55 12 60 6 50 4 50 

24 30 10 55 6 15 5 40 3 50 

24 30 10 55 6 15 5 40 3 50 

- - - - - - - - - - 

26 25 12 100 8 75 

30 

5 35 1 10 

22 25 6 25 8 5 40 3 50 

30 50 12 100 8 30 7 65 3 50 
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ANEXO XV - Quadro com as informações do instrumento SSRS aplicado nos 

professores (subteste Problemas de Comportamento) - em ordem equivalente ao nº da 

CPA (Banco de dados) 

 

Escore Geral Escore F1 Escore F2 Escore F3 

Escore Perc. Escore Perc. Escore Perc. Escore Perc. 

> idade > idade > idade > idade > idade > idade > idade > idade 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

1 15 0 0 0 0 1 35 

15 90 8 90 5 85 2 60 

16 90 6 80 6 90 4 75 

15 85 5 75 6 90 4 75 

0 15 0 40 0 40 0 35 

5 55 1 55 3 75 1 50 

21 95 11 99 5 80 5 90 

17 90 11 99 4 65 2 50 

- - - - - - - - 

2 35 1 55 1 55 0 35 

14 85 6 85 4 75 4 85 

14 85 5 75 6 90 3 70 
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ANEXO XVI - Quadro com as informações do instrumento SSRS aplicado nos 

professores (subteste Competência Acadêmica) e informações adicionais - em ordem 

equivalente ao nº da CPA (Banco de dados) 

 

Comp. Acadêmica Entrevista Aplicação Observações 

Escore Geral 

Escore Perc. 

> idade > idade Ok set/18 Prof. de Mat. 

devolveu em 

branco 

- - - - Não entregou 

- - - - Não entregou 

24 25 Ok out/18  

29 45 Ok ago/18  

31 45 Ok ago/18  

27 35 Ok ago/18  

37 60 Ok set/18  

45 100 Ok set/18  

28 40 Ok nov/18  

35 55 Ok nov/18  

- - - - Não entregou 

39 65 Ok nov/18 Prof. de Port. 

devolveu em 

branco 

27 35 Ok set/18  

44 80 Ok out/18  

 

 

 



106 
 

ANEXO XVII – Aprovação do Projeto Maré (PE MARÉ) - 2020 
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ANEXO XVIII – Aprovação do Projeto Maré (PE MARÉ) - 2021 

 

 

 


