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RESUMO

O conteúdo de Habilidades Sociais tem alcançado relevância ao examinar o contexto científico da atualidade Os repertórios de habilidades sociais 
pobres implicam diversos problemas de comportamento e sofrimento psíquico, especialmente em déficits referentes à assertividade, empatia, 
resolução de problemas e expressão de sentimentos.Tomando como base o profissional de psicologia, onde sua prática depende 
inalteravelmente de interações sociais, a ausência de aptidão para traduzir tais habilidades apresenta-se como um fator alarmante. Isto é, todo 
psicólogo necessita estar qualificado para refletir, comunicar-se, resolver problemas e principalmente, desenvolver uma escuta empática. No 
entanto, fala-se pouco do suporte que o Treinamento de Habilidades Sociais poderia oferecer nas graduações, principalmente aos estudantes de 
psicologia. O curso de psicologia carece de métodos de preparação para os conflitos que surgem na relação terapêutica. Constata-se que, para ser 
um psicólogo de excelência, é necessário ir mais a frente da formação teórica e prática que hoje conquista-se nas graduações. Sendo assim, 
explorar o impacto do THS sobre os déficits em HS. Portanto, a pesquisa pode contribuir na promoção e manutenção da saúde mental do 
estudante de Psicologia. A pesquisa foi realizada com alunos do primeiro, segundo e terceiro períodos de estágio supervisionado no Serviço de 
Psicologia Aplicada (SPA), da Universidade Estácio de Sá (UNESA), Campus Ilha do Governador. Um total de 34 estagiários inscreveram-se no 
programa de Treinamento de Habilidades Sociais, representando 40% da população geral de estagiários do SPA. O critério de inserção limita-se 
aos alunos que manifestam baixos indicadores comportamentais socialmente saudáveis, realizam atendimentos clínicos, sem limite de faixa 
etária ou restrição de gênero. Foi percebido que durante todos os encontros todos os participantes se envolveram nas dinâmicas propostas, não 
tendo nenhum deles se recusado a participar das atividades. As habilidades sociais mais citadas pelos participantes como tendo sido objeto de 
mudança foram as de assertividade, comunicação e resolução de problemas; a empatia não foi citada pelos participantes como uma habilidade 
que tenha sofrido uma mudança perceptível. Pode-se argumentar com relação a esse tema de que essa habilidade depende do feedback da outra 
pessoa para ser avaliada.Por outro lado, podemos hipotetizar que a empatia pode estar caracterizada como pano de fundo para o
desenvolvimento das demais habilidades. Com relação à assertividade pode-se supor que esta é uma habilidade desconhecida, até mesmo para 
os alunos de psicologia mas que por outro lado implica na possibilidade de conflitos nas relações interpessoais quando exercitada. Assim, os 
ganhos no desenvolvimento desta habilidade se tornam muito visíveis pois a pessoa é colocada em situações de difícil manejo. Acrescenta-se 
ainda que ser assertivo gera uma sensação de satisfação pessoal fruto da possibilidade que a pessoa ao ser assertiva cria de ser sincera com seus 
sentimentos, seus objetivos e suas crenças. Neste sentido é que podemos pensar que a habilidade de resolução de problemas também permite 
aos indivíduos experimentar uma satisfação pessoal, uma vez que ele alcança uma solução satisfatória para suas dificuldades do dia-a-dia. Além 
disso essa habilidade permite que ele amplie seu repertório comportamental. Tudo isso, visto em seu conjunto, irá beneficiar a qualidade das 
relações interpessoais.  A comunicação foi uma habilidade que perpassou todos os encontros. Finalmente, é importante ressaltar, que as próprias 
treinadoras observaram em seus comportamentos significativas com relação à essas habilidades, pelo simples fato de estar promovendo o 
treinamento das mesmas. cabe ressaltar que ainda será feito mais um encontro de avaliação do treinamento, assim como a aplicação de uma 
escala de habilidades sociais e seus resultados comparados com a aplicação prévia da mesma.
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