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Resumo 

Habilidades sociais são comportamentos presentes nas relações interpessoais que 

expressam emoções, atitudes e opiniões adequadas ao convívio social. Dominá-las 

possibilita maior capacidade de resolução de problemas imediatos e diminuição de 

possíveis problemas futuros. Um de seus itens é a desenvoltura social, ou seja, a 

capacidade de lidar com situações de exposição social. 

Redes sociais são um fenômeno recente e muito presente atualmente. Tornaram-se 

um meio de expor opiniões, afrontar discordantes e se relacionar sem que seja necessária 

uma conversa face a face. Não obstante o que se declare, todos estarão protegidos atrás 

de sua conta do Facebook ou Orkut. Com o uso cotidiano, tudo acaba sendo feito online e 

não pessoalmente – inclusive, paradoxalmente, um adolescente deixa de conviver com 

amigos para estar conectado a redes sociais. Isso alimenta a dificuldade de se expor e de 

enfrentar situações de possível rechaço.  

Essa pesquisa objetivou relacionar esses conceitos e verificar a associação entre 

desenvoltura social e atividade predominante na Internet através de uma ficha de dados 

sócio-demográficos sobre o uso de Internet e o Inventário de Habilidades Sociais para 

Adolescentes (IHSA). A amostra foi composta por 458 escolares entre 12 e 17 anos. Os 

participantes foram sorteados aleatoriamente a partir da sétima série. Os dados, coletados 

em escolas de um município do interior do RS. A análise foi realizada a partir dos 

percentis de frequência da subescala desenvoltura social. Estes resultados foram 

transformados em uma variável dicotômica e cruzados com a variável referente à 

atividade predominante na Internet mediante o teste de qui-quadrado. Foram 

considerados estatísticamente significativos os valores de p< 0,05.  

  Dos participantes, 55,5% eram do sexo feminino. A média de idade foi de 15,05 

(DP= 1,45). Quanto à escolaridade 69,9% estava cursando o ensino médio, sendo 84,7% 

de escolas públicas. Referente à associação entre atividade predominante na Internet e 

desenvoltura social dos adolescentes, pôde-se constatar que indivíduos com atividade 

predominante em redes sociais tinham maior prevalência de repertório inferior para 

desenvoltura social. Já os que reportaram utilizar mais e-mails, sites ou outra atividade, 



demonstraram maior prevalência de repertório bom para desenvoltura social. Essas 

diferenças não se manifestaram em sujeitos com atividade predominante em jogos.   

Foi possível observar que adolescentes com acentuado uso de redes sociais 

demonstram um pior repertório de desenvoltura social, evidenciando a associação entre 

esses dois fatores. Incentivo o investimento de pesquisas nessa área para que seja possível 

a verificação dos danos causados por elas a longo prazo. 
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