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1. Resumo 

Os homens são seres sociais e aprendem a se relacionar com as pessoas à sua 

volta desde tenra idade. Viver em grupo, expressar sentimentos ou opiniões, 

manifestar empatia, concordar, discordar e argumentar são exemplos de habilidades 

que facilitam as relações interpessoais. Os novos padrões organizacionais exigem 

profissionais cada vez mais preparados em nível técnico e conceitual, sendo 

especialmente habilidosos nas relações interpessoais. A formação universitária tem 

papel importante no desenvolvimento e aquisição de Habilidades Sociais. Este 

trabalho pretende descobrir de que maneira a formação universitária pode atuar 

como facilitadora da aquisição de Habilidades Sociais por estudantes universitários.  

 

2. Introdução 

Os estudos sobre habilidades sociais tiveram início na década de 30, possuindo um 

escopo teórico-prático que engloba a formação e aplicação de comportamentos 

socialmente apropriados para se obter relações mais saudáveis e produtivas. Estes 

comportamentos estão relacionados às atitudes do indivíduo, que variam de acordo 

com o ambiente e cultura, nos quais ele está inserido.Del Prette (2002), definem 

Habilidades Sociais como “...o conjunto dos desempenhos apresentados pelo 

indivíduo diante das demandas de uma situação interpessoal, considerando-se a 

situação em sentido amplo.” (p. 46) Para CABALLO (2003) para que haja um bom 

desempenho interpessoal é necessário que o indivíduo tenha um conjunto de 

comportamentos que são igualmente importantes ao se relacionar com outras 

pessoas. O indivíduo que consegue desenvolver e aplicar estas habilidades é 

considerado socialmente habilidoso.  

 

3. Objetivo 

Identificar de que maneira a formação universitária pode atuar como facilitadora da 

aquisição de Habilidades Sociais por estudantes universitários e propor ações que 

promovam estes repertórios comportamentais. 

 

4. Metodologia 

O estudo em questão se caracteriza como uma pesquisa exploratória, com análise 

qualitativa e quantitativa. A amostra é constituída por 88 alunos regulamente 

matriculados no quarto ano do curso de Administração das Faculdades Integradas 



Padre Albino (Catanduva, SP), sem critérios de exclusão para gênero, idade e etnia. 

Os sujeitos de pesquisa serão contatados somente após concordância estabelecida 

no Termo de Compromisso Livre e Esclarecido, segundo consta a Resolução CNS 

196/96. Os participantes não serão expostos a riscos, exceto o falar de si mesmo 

durante a entrevista semi-estruturada. Os instrumentos utilizados na coleta de dados 

são: a) o IHS Del Prette: que é um instrumento em forma de auto-relato, composto 

de 38 itens que descrevem situações sociais em contextos diversos (amigos, lazer, 

família, trabalho), com diferentes tipos de interlocutores (amigos, familiares, 

superiores) e enfocando uma variedade de habilidades (falar em público, expressar 

sentimento, pedir mudança de comportamento) e b) uma entrevista semi-estruturada 

onde o participante relata suas principais vivências ao longo da vida universitária e 

quais delas considera mais importantes na aquisição do repertório de habilidades 

sociais. Os dados obtidos por meio de ambos os instrumentos serão comparados ao 

perfil de competências profissionais, descrito na literatura. 

 

5. Desenvolvimento 

Este estudo tem como objetivo investigar de que forma a vivência universitária pode 

funcionar como facilitadora da aquisição de Habilidades Sociais por estudantes 

universitários. Como instrumentos de coleta de dados serão utilizados: a) o 

Inventário de Habilidades Sociais (IHS-Del Prette) que fornece os escores de 

Habilidades Sociais de cada participante e b) uma entrevista semi- estruturada onde 

o participante relata suas principais vivências durante a vida universitária e sua 

percepção acerca de suas habilidades no inicio e ao termino do curso universitário. 

A entrevista semi - estruturada, tem como roteiro as questões a seguir: a) Ao iniciar 

o curso de graduação, você se sentia confiante em suas relações interpessoais? 

Sim ou não? b) Se sim, em quais aspectos você se saia melhor? c) Se não, quais as 

principais dificuldades encontradas? d) Atualmente, como você se sente nas 

relações interpessoais? e) O que mudou do inicio do curso em relação ao último ano 

do curso? f) Em sua opinião, quais foram as atividades ao longo do curso que 

ajudaram você a se tornar mais habilidoso socialmente?. Os dados serão 

comparados às competências profissionais relacionadas à formação do 

Administrador, descritas na literatura.  

 

6. Resultados preliminares  



Como resultados, espera-se obter: a) os escores de Habilidades Sociais dos alunos 

formandos de Administração; b) uma análise destes escores traçando um perfil da 

população estudada; c) as vivências que estes alunos consideram significativas na 

aquisição de repertório de Habilidades Sociais ao longo da formação universitária; d) 

a comparação destes dados às competências profissionais, descritas na literatura; e) 

uma proposta de atividades que promovam a aquisição das competências 

interpessoais que se mostrarem deficitárias entre esta população. 
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