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RESUMO

O processo de socialização é fundamental no desenvolvimento da criança e é caracterizado pela aquisição, ampliação e aprimoramento dos 
comportamentos sociais e pela compreensão gradual dos valores e normas, fundamentais para o funcionamento da vida em sociedade. É durante 
os primeiros anos de vida que a criança começa as suas experiências sociais, inicialmente na família e depois com os colegas da creche ou escola. 
Estudos apontam que há uma relação direta entre dificuldade de aprendizagem com déficits de habilidades sociais. OBJETIVO: Identificar a 
relação entre Habilidades Sociais e dificuldade de aprendizagem em crianças de uma escola pública. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 
analítico, observacional, transversal. Foi utilizado um questionário sociodemográfico, aplicados com o pai ou mãe da criança, para caracterização 
da amostra. Em seguida utilizou-se o Sistema de Avaliação de Habilidades Sociais (SSRS-BR) que permite mapear três áreas do repertório 
comportamental da criança – habilidades sociais, problemas de comportamento e competência acadêmica – por meio de formulários respondidos 
pela própria criança e pelos seus professores. RESULTADOS: O estudo foi conduzido em uma escola pública na cidade de Maceió. A amostra foi 
composta por 21 crianças, com idade entre 7 e 11 anos de idade (M=9,33, DP=1,32), do primeiro ao quinto ano do  ensino fundamental. Os alunos 
são, em sua maioria, do sexo masculino, 12 meninos (57,1%), enquanto que as meninas somam 9 participantes (42,9%). De acordo com a auto 
avaliação de habilidades sociais tem-se uma pontuação baixa (M=23,24; DP=3,94) e em relação à avaliação realizada pelos professores, tem-se 
um valor ainda inferior (M=22,29; DP=5,79). A avaliação em relação à competência acadêmica do mesmo grupo de crianças, realizada apenas 
pelos professores, verificou-se um escore médio baixo (M=19,62; DP=7,09). Foi encontrada uma correlação positiva forte entre a avaliação das 
habilidades sociais pelos professores e competência acadêmica (r = 0,629; p = 0,002), indicando que quanto menor o nível de habilidades sociais 
menor é a competência acadêmica da criança. DISCUSSÃO: Os dados desse estudo sugerem que as crianças que apresentam dificuldades de 
aprendizagem apresentam um nível de habilidades sociais baixo, indicando a presença de uma relação, consistentemente observada na literatura, 
entre o repertório de habilidades sociais e o desempenho acadêmico das crianças, quando se fez a correlação entre estas duas variáveis. Estes 
resultados confirmam os dados da literatura e sugerem a necessidade de intervenções visando promover as habilidades sociais em contexto 
escolar. CONCLUSÃO: Conhecer os déficits em habilidades sociais possibilita o planejamento de programas individualizados, ou seja, focalizados 
nas necessidades de cada criança, permitindo assim a melhoria no desempenho escolar.
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