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As habilidades sociais como estratégias para diminuir o estresse ocupacional. 

 

 

Resumo 

 

Este estudo retrata a realidade organizacional, o estresse vivido pelo colaborador e 

destaca aimportância do desenvolvimento de novas habilidades sociais como fonte 

otimizadora para melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho e nos relacionamentos 

interpessoais,além de melhorias administrativas para a própria empresaA intervenção foi 

realizada no primeiro semestre de 2013 onde abordou-se os seguintes temas: estresse, 

organização do tempo, habilidades sociais (comunicação efetiva, autonomia, relações 

interpessoais, expressão de opiniões, assertividade, entre outros) e dinâmica de relaxamento. 

Durante o desenvolvimento dos encontros os participantes demonstraram aumento no 

repertorio de suas habilidades sociais, o que pode influenciar numa queda dos sintomas. 
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Introdução 

 

Habilidade social é a denominação dada às diferentes classes de comportamentos 

sociais disponíveis no repertório de uma pessoa que contribuem para a qualidade e 

aefetividade das interações que ela estabelece com as outras pessoas. Tais habilidades dizem 

respeito a comportamentos necessários a uma relação interpessoal bem sucedida, conforme 

parâmetros típicos de um determinado contexto e cultura. 

As constantes mudanças exigem alterações de papeis sociais de forma rápida e 

muitasvezes, sem o devido período de transição. As necessidades de mudanças podem ser 

comparadas a um ciclo vicioso; o momento presente está quase sempre exigindo mudanças, 

essas acabam trazendo novos problemas, estes por sua vez despertam novas soluções,as quais 

passam a exigir novas mudanças e assim por diante. Por isso, diante do exposto, salienta-se a 

importância do treinamento em habilidades sociais dentro do contexto, pois, um trabalho com 

esta ênfase é capaz de proporcionar uma postura mais adequada diante de fatores estressantes, 

já que os trabalhadores muitas vezes encontram-se despreparados para lidarem com essas 

situações e isso pode trazer repercussões consideráveis no trabalho e na vida pessoal. 

Tendo em vista a relação do estresse com a saúde, o presente estudo fundamentou-

sena possível correlação das variáveis habilidades sociais e o ambiente de trabalho. 

Aincorporação de novas habilidades sociais através do treinamento será capaz de 

proporcionar aos colaboradores da instituição formas de conduta que podem amenizar o 

estresse causado no dia a dia. Deste modo, considerando a importância do mesmo no processo 

evolutivo do indivíduo, esta é uma rica oportunidade para mudanças no comportamento e nas 

relações pessoais tanto no âmbito do trabalho como também na vida pessoal, além de 

proporcionar ganhos relacionados a saúde tanto física como psicológica. 
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Objetivos 

 

Objetivou-se analisar e trabalhar a existência de estresse e déficit em 

habilidadessociais, com funcionários da equipe de manutenção da Fundação Dracenense de 

Educação e Cultura- FUNDEC. 

- Detectar, através de inventário, os níveis de estresse no ambiente de trabalho 

eauxiliar com a minimização dos sintomas; 

- Identificar os fatores que atrapalham a administração funcional do tempo e 

contribuircom a sua diminuição; 

- Reconhecer e trabalhar temas voltados às habilidades sociais de diferentes classes 

decomportamento a fim de possibilitar maior qualidade e efetividade na interação social dos 

colaboradores; 

- Proporcionar melhorias para o alívio das tensões do cotidiano através da utilizaçãode 

técnicas de relaxamento. 

 

 

Metodologia 

 

A intervenção foi desenvolvida na FUNDEC-Fundação Dracenense de Educação e 

Cultura. A coleta de dados foi realizadacom base na técnica de entrevista, primeiro,com 

oresponsável direto pela equipe de manutenção, e em seguida a aplicação do “Inventário 

LIPP” em toda a equipe, a fim de fazer um levantamento sobre o índice de estresse.Após 

verificado o nível de estresse a equipe de estagiárias se propôs a  desenvolver um treinamento 

com o objetivo de minimizar o estresse e proporcionar meios para que os sujeitos em questão 

pudessem  melhorar  suas habilidades e consequentes qualidades de trabalho. 

O treinamento foi composto por dez encontros, contando com a participação dos 

12colaboradores-sujeitos. Durante os encontros as estagiáriaspermaneceram de plantão na 

sala onde aconteciam os encontros para eventuais dúvidas e devolutiva dos resultados do 

“Inventário LIPP”. Ao término dos encontros todos receberam uma apostila contendo os 

temas trabalhados durante o desenvolvimento do treinamento. Os encontros abordaram os 

seguintes temas: estresse, organização do tempo, habilidades sociais (comunicação efetiva, 

autonomia, relações interpessoais, expressão de opiniões, assertividade, entre outros) e 

dinâmica de relaxamento. 
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Desenvolvimento 

 

De início foi feito o acolhimento e a apresentação da equipe e dos 

colaboradoresparticipantes promovendo assim uma aliança terapêutica, incluindo o 

estabelecimento de regras e a importância da confidencialidade. Em seguida houve a 

aplicação do Inventário LIPP com a finalidade de obter informações sobre o nível de estresse 

dos colaboradores envolvidos e também o questionário sócio demográfico. 

Durante o acolhimento os participantes demonstraram bastante interesse, 

permanecendo atentos a tudo que estava sendo exposto e este interesse permaneceu também 

durante a aplicação do questionário e do teste, neste os participantes demonstraram um pouco 

mais de euforia fazendo comentários sobres como poderiam estar em relação ao resultado. Na 

aplicação da dinâmica os participantes aderiram de forma satisfatória. Se explicitou o conceito 

sobre o que é, e o que ocasiona o estresse no ambiente de trabalho e também o que poderá ser 

feito para minimizar os sintomas do mesmo, através de material áudio visual, o grupo 

participou trazendo exemplos do cotidiano e também revelando sentimentos e 

comportamentos que os deixam estressados, neste contexto ouve troca de experiências entre 

os participantes como também da equipe de treinamento. Ao termino das explicações foi 

pontuado sobre alguns aspectos que ajudam na diminuição do estresse e também foram 

passadas duas estratégias também com este objetivo uma foi a técnica de respiração durante a 

explicação da técnica foi mencionado os benefícios de se cuidar e reter atenção na maneira 

como conduzimos a respiração e a segundo técnica foi a massagem  na testa local onde temos 

o lóbulo frontal responsável pela nossa memória, inteligência, atenção, entre outros. Trabalhar 

tanto a respiração como a massagem no lóbulo frontal nos remete a um bem estar instantâneo, 

pois nosso corpo responde a esses estímulos de forma rápida. 

Foram pontuados aos participantes os fatores comuns que influenciam na perda 

detempo, e como eliminá-los. Foi aplicada a dinâmica: “A Viagem”, onde cada participante 

escreviam sonhos e tinham que enfrentar dificuldades para realiza-los. Depois do termino das 

atividades, o grupo relatou o que sentiu no momento em que tiveram que fazer escolhas, pois 

segundo os participantes não foi fácil delegar qual a prioridade diante de tantos sonhos que 

gostariam de realizar.Foi exposto aos participantes o tema, Habilidades Sociais de 

comunicação, pontuando 
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as principais habilidades que fazem parte dessa classificação. Todo o grupo 

participou,fazendo comentários do cotidiano e expondo o ponto de vista de cada um. Propôs-

se ao grupo, que cada um falasse o que os incomodava e como a comunicação poderia 

melhorar esses aspectos. Houve discussão das partes envolvidas, ocorrendo algumas 

divergências, sendo necessária a intervenção e condução da equipe de treinamento para que 

não houvesse conflitos. Cada um do grupo pontuou o que ele poderia fazer para que houvesse 

uma boa comunicação e um bom convívio com os demais, tentando aplicar o que foi dito 

durante a semana, a fim de buscaruma mudança significativa no ambiente de trabalho. 

Foi transmitidos os conceitos sobre a assertividade aos participantes, e como se faz útil 

na inter-relação pessoal e profissional. Houve grande participação durante a exposição 

do conteúdo. 

 

 

 

Resultados 

 

Foram aplicados os testes de Características Sócios Demográficas e o Inventário 

desintomas de estresse para adultos de LIPP, onde os seguintes resultados foram que 38% dos 

participantes encontram-se na fase de resistência, quando se resiste aos estressores e se tenta, 

inconscientemente, restabelecer o equilíbrio interior (chamado de homeostase) que foi 

quebrado na fase de alerta, a produtividade cai dramaticamente e a vulnerabilidade da pessoa 

a vírus e bactéria se acentua. Os sintomas predominantes são os psicológicos, com 31% dos 

avaliados pelo teste, o que significa que essas pessoas estão mais vulneráveis nesta área, 

epodem desenvolver ansiedade ou depressão. 

A predominância dos funcionários foi do sexo feminino e com estado civil casado,dois 

aspectos que contribuem para o aumento de atividades e consequentemente uma 

ampliação dos fatores que favorecem o surgimento do estresse. Durante o período 

detreinamento o responsável pela equipe mostrou-se atento e aberto para as 

intervenções,demonstrando flexibilidade e confiança, proporcionando um espaço de 

crescimento para a equipe. 
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Considerações Finais 

 

Durante o desenvolvimento dos encontros e os trabalhos em cima dos temas 

propostosos participantes demonstraram aumento no repertorio de suas habilidades sociais, 

pois cada pessoa possui uma bagagem, ou seja, uma classe de comportamentos que são 

transmitidos no contexto familiar e cultural e são passiveis de mudanças. Foi perceptível a 

troca de experiências e a evolução na tomada de consciência a respeito da importância de cada 

um dentro da equipe e o quanto um bom trabalho em equipe proporciona a diminuição de 

fatores estressores no cotidiano, bem como a unidade desta equipe. 

O trabalho desenvolvido na equipe proporcionou um aumento da qualidade 

nasinterações e na relação interpessoal, aonde o grupo demonstrou maior consciência de 

suasdificuldades e maior abertura para mudanças na vida pessoal bem como no âmbito 

detrabalho. Durante as vivencias foram manifestados alguns conflitos, como: a falta de 

ajudapara terminar um determinado serviço, a falta de colaboração quando uma dupla termina 

seusafazeres e outra ainda esta assoberbada, e o que foi diagnosticado é que as origens 

dessesconflitos estavam principalmente na falta de comunicação entre a equipe, o que 

demonstragrande necessidade de uma futura intervenção abordando principalmente este 

quesito, pois acomunicação é um mecanismo essencial da vida e da evolução. 
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