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RESUMO 

 

Durante o complexo período de transição para a vida universitária, possuir um bom 

repertório de habilidades sociais mostra-se relevante para um melhor desempenho social e 

acadêmico, além de favorecer o processo de adaptação dos alunos. Neste estudo, objetivou-se 

verificar as relações e associações entre habilidades sociais, níveis de ansiedade social e 

variáveis sociodemográficas e ocupacionais em estudantes universitários de diferentes áreas 

acadêmicas (humanas, exatas e biológicas). A amostra foi composta por 818 universitários, de 

ambos os gêneros, com idade média de 23,04 anos (DP = 5,50), provindos de duas 

instituições de ensino superior, uma pública e outra privada, situadas em dois municípios do 

estado de Minas Gerais, que responderam a três instrumentos de medida: Inventário de 

Habilidades Sociais (IHS-Del-Prette), Escala de Ansiedade Social de Liebowitz (LSAS-SR) e 

um Questionário Sociodemográfico e Ocupacional. A maioria dos estudantes universitários 

apresentou um repertório de habilidades sociais variando de deficitário (34,7%) a bom, abaixo 

da mediana (18,1%) e níveis altos de ansiedade social (76,7%). Não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (humanas, exatas e biológicas) 

quanto ao repertório global de habilidades sociais e níveis de ansiedade social. As áreas 

acadêmicas mostraram diferença significativa apenas para o Fator 1 (enfrentamento com 



 
 

risco) do IHS, com maiores médias para a área de ciências exatas (M = 9,17; DP = 3,38) em 

comparação à área de ciências biológicas (M = 8,42; DP = 3,32). Com relação à subescala 

namoro da LSAS-SR, as áreas também se diferiram significativamente, com maiores médias 

para a área de ciências humanas (M = 2,16; DP = 1,68), comparativamente à área de ciências 

biológicas (M = 1,84; DP = 1,79).  O grupo não socialmente ansioso (GNSA) foi composto, 

na sua maioria, por estudantes que exibiram um repertório de habilidades sociais que variou 

de bom, acima da mediana (15,7%) a bastante elaborado (63,9%). Em contrapartida, o grupo 

socialmente ansioso (GSA) constituiu-se, majoritariamente, de participantes com um 

repertório variando de deficitário (42,4%) a bom, abaixo da mediana (21,1%). Em geral, os 

coeficientes de correlação entre o IHS e a LSAS-SR sugeriram que quanto mais elaborado 

fosse o repertório de habilidades sociais dos universitários, menores seriam os seus níveis de 

ansiedade social e a frequência de seus comportamentos de evitação em situações de interação 

ou de desempenho social. Verificou-se, ainda, que as variáveis preditoras de um bom 

repertório de habilidades sociais em universitários foram: nível baixo de ansiedade social e 

contato direto com o público ou outras pessoas no trabalho. Esta variável também se mostrou 

como a preditora mais importante para os grupos NSA e SA. Além disso, os resultados 

possibilitaram um avanço no conhecimento da área, visto que não foram encontrados na 

literatura estudos que investigassem a diferença entre as habilidades sociais e os níveis de 

ansiedade social em universitários de diferentes áreas acadêmicas, bem como o poder 

preditivo da ansiedade social e variáveis sociodemográficas e ocupacionais sobre o 

desempenho das habilidades sociais. A análise dos resultados desta pesquisa aponta a 

necessidade de novos estudos com amostras mais amplas, que incluam estudantes de todas as 

áreas de conhecimento, situados em diferentes regiões do país, e com a devida designação aos 

grupos NSA e SA, garantindo, assim, uma maior validade externa dos dados obtidos. 

Palavras-chave: habilidades sociais, ansiedade social, universitários. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

 
 

 

During the complex transition period to university life, having a broad repertoire of 

social skills proves to be relevant to obtain a better academic and social performance, also it 

benefits the adaptation process of university students. The objective of the present study is to 

verify the relations and associations between social skills, level of social anxiety, and 

sociodemographics and occupationals variables in university students from different academic 

areas (human, exact and biological sciences). The sample was composed of 818 university 

students of both genders, with average age of 23,04 years old (PD = 5,50), coming from two 

different higher education institutions, a public and a private one, located in two different 

towns in Minas Gerais, who answered three measuring instruments: Social Skills Inventory 

(IHS-Del-Prette), Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS-SR), and a Sociodemographic and 

Occupational Questionnaire. Most of university students presented a repertoire of social skills 

ranging from in deficit (34.7%) to good, below the median (18.1%), and high levels of social 

anxiety (76.7%). Statistically significant differences were not found between the groups 

(human, exact and biological sciences) concerning the repertoire of social skills and levels of 

social anxiety. The academic areas presented significant difference only concerning Factor 1 



 
 

(confrontation with risk) of IHS, with higher averages at exact sciences (M = 9.17; PD = 3.38) 

compared with biological sciences (M = 8.42; PD = 3.32). With regard to the subscale 

namoro from LSAS-SR, the areas differed significantly, with higher averages at human 

sciences area (M = 2.16; PD = 1.68), compared with biological sciences (M = 1.84; PD = 

1.79). The non-socially anxious group was composed, in its majority, by students who had a 

repertoire ranging from good, below the median (15.7%) to quite elaborate (63.9%). In 

contrast, the socially anxious group was composed in its majority of participants with a 

repertoire ranging from in deficit (42.4%) to good, below average (21.1%). In general, the 

correlation coefficient between the IHS and the LSAS-SR indicated that the more elaborated 

the repertoire of social skills of university students were, the less would be their levels of 

social anxiety and the frequency of their avoidance behavior in interaction situations or social 

performance. It was also verified that the predictor variables of a good repertoire of social 

skills among university students were: low level of social anxiety and direct contact with the 

public or other people at work. This variable also showed as the most important predictor to 

the groups NSA and SA. In addition, the results allowed an advance in the knowledge of the 

area, since studies that investigated the difference between the social skills and the level of 

social anxiety were not found in university students from different academic areas, as well as 

the predict power of the social anxiety and sociodemographic and occupational variables over 

the performance of social skills. The analysis of the results of this research points to the 

necessity of new studies with wider samples, that include students of all knowledge areas, 

situated in different regions of the country, and with the proper designation to the groups NSA 

and SA, thus ensuring a greater external validity of the obtained data.   

Keywords: social skills, social anxiety, university students. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O período de transição dos jovens estudantes para a vida universitária é considerado 

um processo complexo. Esta fase é marcada por significativas mudanças ambientais, de rotina 

e nos sistemas de suporte social, com o distanciamento do ambiente familiar e da rede social 

anterior ao seu ingresso no ensino superior (Osse & Costa, 2011).  Este novo contexto exige 

dos universitários a aquisição de um amplo repertório de habilidades sociais, tais como: saber 

tomar decisões, solucionar problemas, desenvolver autonomia, compartilhar sentimentos, 

discutir questões acadêmicas e não acadêmicas, agradecer, fazer pedidos, organizar-se com os 

colegas e cooperar (Soares & Del Prette, 2015; Wagner, Pereira, & Oliveira, 2014). Angélico 

(2009) ressaltou que um repertório de habilidades interpessoais e de falar em público pode ser 

crucial para um melhor desempenho acadêmico e social dos estudantes universitários.  

Diante das demandas geradas pelo ensino superior, a presença de déficits em 

habilidades sociais pode comprometer o processo de adaptação dos estudantes (Angélico, 

Crippa, & Loureiro, 2013, 2013; Bolsoni-Silva, Loureiro, Rosa, & Oliveira, 2010; Soares & 

Del Prette, 2015), o desempenho acadêmico (Gomes & Soares, 2013), bem como favorecer o 

desenvolvimento de estresse (Furtado, Falcone, & Clark, 2003; Segrin, Hanzal, Donnerstein, 



 
 

Taylor, & Domschke, 2007) e de transtornos psiquiátricos, como depressão (Fernandes, 

Falcone, & Sardinha, 2012;), TAS (Angélico, 2009), esquizofrenia, transtorno por uso de 

substâncias psicoativas, psicopatias e outras condições clínicas, como solidão, ansiedade 

social, isolamento social e problemas conjugais, isolamento social e ansiedade social 

(Caballo, 2014). Em um estudo de prevalência, Osada, Rojas, Rosales e Vega-Dienstmaier 

(2010) verificaram a presença de altos índices de ansiedade (34,1%) e depressão (29,9%) em 

uma amostra de 378 estudantes de medicina da Universidade Peruana Cayetano Heredia. De 

acordo com Osse e Costa (2011), os primeiros sinais ou sintomas de ansiedade, depressão e 

dificuldade em pedir ajuda estavam presentes em todos os 87 estudantes residentes da 

moradia estudantil da Universidade de Brasília, que compuseram a amostra do estudo. 

Com relação à manifestação do transtorno de ansiedade social (TAS), Baptista et. al. 

(2011) identificaram a prevalência de 11,6% de casos em uma amostra de 2.319 estudantes 

universitários, de ambos os gêneros, com idades entre 18 e 35 anos, provindos de uma 

universidade pública e outra privada, situadas no interior do estado de São Paulo. Angélico et 

al. (2013) apontaram o TAS como sendo um dos graves problemas de saúde mental, devido à 

sua alta prevalência e ao comprometimento do desempenho e das interações sociais.  

Quanto à prevalência de níveis de ansiedade social, em uma amostra de 248 estudantes 

universitários, dos Estados Unidos da América (EUA), que responderam corretamente à 

subescala de Fobia Social do Social Phobia and Anxiety Inventory (N = 253), 22% dos 

participantes demonstraram níveis muito altos de ansiedade social (Strahan, 2003). Na 

pesquisa de Laidlaw (2009), a prevalência de níveis altos de ansiedade social foi de 8% em 

uma amostra de 247 estudantes de medicina da Universidade de St Andrews, Reino Unido. 

Em um estudo realizado com 69 estudantes de Psicologia de uma universidade particular do 

sul do Brasil, com a aplicação do Cuestionário de Ansiedad Social para Adultos (CASO-

A30), 23% apresentaram níveis de ansiedade social indicativos de TAS, sendo 20,2% de TAS 

não generalizado (temor a uma única situação social) e 2,8% de TAS generalizado (temor a 

várias situações sociais) (Pereira, Wagner, & Oliveira, 2014).  

Ferreira, Oliveira e Vandenberghe (2014) postularam a existência de uma relação entre 

ansiedade, desempenho acadêmico e interações sociais em estudantes universitários, 

considerando que um nível alto de ansiedade pode resultar em comportamentos de esquiva 

e/ou fuga de situações sociais. Por sua vez, estes comportamentos comprometem a aquisição 

de um repertório de habilidades sociais adequado e favorecem o desenvolvimento de 

dificuldades de interação e o aumento da ansiedade, o que prejudica, progressivamente, o 



 
 

desempenho acadêmico. De fato, Thompson e Rapee (2002) constataram que o 

comportamento de evitação, resultante do alto nível de ansiedade social, foi o principal fator 

responsável pelo desempenho social empobrecido de estudantes universitárias, avaliadas 

como socialmente ansiosas. 

O estudo das habilidades sociais e de sua relação com o desenvolvimento das relações 

interpessoais estabelecidas e reforçadas se faz relevante no contexto universitário. A 

investigação dessa relação permitiria identificar padrões de comportamento e contextuais que, 

de um lado, favoreçam a obtenção de reforçadores e, por outro lado, ajudem na identificação 

de indivíduos em risco para o desenvolvimento do TAS (Bolsoni-Silva et al., 2010). 

Nesse contexto, foi realizada uma busca sistemática nos indexadores de periódicos 

científicos SciELO, LILACS, MEDLINE, PsycINFO e PUBMED, no período de 2000 a 

2018, utilizando os seguintes descritores: "habilidades sociais", "ansiedade social", 

"estudantes universitários", "social skills", "social anxiety", "university students" e 

"undergraduates". Os critérios de inclusão abrangeram pesquisas conduzidas com estudantes 

universitários, de ambos os gêneros, provenientes de instituição pública ou privada, que 

examinaram a relação entre ansiedade social e habilidades sociais. Excluíram-se pesquisas de 

validação de instrumentos de medida, de avaliação de intervenções, que investigavam a 

relação entre ansiedade social e habilidades sociais em outras populações que não fossem de 

universitários e que investigavam a relação entre TAS e habilidades sociais em universitários. 

Foram encontrados 12 artigos internacionais que investigaram a relação entre ansiedade social 

e desempenho das habilidades sociais em universitários (Beck, Davila, Farrow, & Grant, 

2006; Bögels, Rijsemus, & De Jong, 2002; Caballo, Salazar, Irurtia, Olivares, & Olivares, 

2014; Christensen, Stein, & Means-Christensen, 2003; Fernandes & Rodebaugh, 2011; 

Hunter, Buckner, & Schmidt, 2009;; Porter & Chambless, 2014; Sheffer, Penn, & Cassisi, 

2001; Strahan, 2003; Thompson & Rapee, 2002; Wenzel, Graff-Dolezal, Macho, & Brendle, 

2005).  Estes estudos indicaram que níveis altos de ansiedade social estavam inversamente 

associados a competência social, habilidades sociais e diretamente associados a dificuldades 

interpessoais em relacionamentos amorosos, comprometimento da amizade, prejuízos 

funcionais (em atividades de trabalho, de vida social e familiar, de lazer e responsabilidades 

domésticas), percepção negativa de si e maior vigilância às pistas sociais para identificar 

sinais de ameaça. Laidlaw (2009) verificou a relação entre altos índices de ansiedade social e 

atitudes negativas ao ensino de habilidades de comunicação entre universitários. 



 
 

Entretanto, essas pesquisas apresentam algumas limitações metodológicas, descritas a 

seguir. Algumas usaram amostras reduzidas de estudantes universitários, que variaram entre 

27 e 124 participantes (Beck et al., 2006; Bögels et al., 2002; Christensen et al., 2003; Sheffer 

et al., 2001; Thompson & Rapee, 2002; Wenzel et al., 2005). Além disso, a maioria das 

pesquisas se concentrou em amostras de estudantes de apenas três cursos ou áreas de 

graduação, sendo eles: Psicologia (Beck et al. 2006; Christensen et al., 2003; Hunter et al., 

2009; Sheffer et al., 2001; Thompson & Rapee, 2002; Wenzel et al., 2005), Ciências da Saúde 

(Bögels et al., 2002) e Ciências Médicas (Laidlaw, 2009). No estudo de Caballo et al. (2014), 

95,16% da amostra (N = 537) era composta por estudantes universitários, sendo sua maioria 

pertencente ao curso de Psicologia (67,41%), a outros cursos não especificados (27,75%) e o 

restante por participantes não universitários. Três estudos não especificaram as áreas ou 

cursos dos sujeitos participantes da pesquisa (Fernandes & Rodebaugh, 2011; Porter & 

Chambless, 2014; Strahan, 2003). 

 A partir da literatura consultada, os problemas de pesquisa identificados foram: (a) a 

carência de estudos, principalmente nacionais, investigando a relação entre ansiedade social e 

habilidades sociais em universitários; e (b) pesquisas realizadas com apenas um curso ou área 

de graduação, não possibilitando a generalização dos resultados obtidos. A questão de 

pesquisa que se coloca, no presente trabalho, é examinar as associações entre níveis de 

ansiedade social, habilidades sociais e variáveis sociodemográficas e ocupacionais, em uma 

amostra de estudantes universitários, provindos de diferentes áreas do conhecimento (ciências 

exatas, humanas e biológicas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Inicialmente, para uma melhor compreensão do conceito de ansiedade social, destaca-

se a importância de tecer algumas considerações sobre os conceitos de medo e ansiedade, 

afim de diferenciá-los e tê-los como bases conceituais para descrever a ansiedade social. Em 

seguida, será apresentada a conceituação de habilidades sociais e, posteriormente, as 

pesquisas que buscaram investigar a relação entre ansiedade social e habilidades sociais. 

  

Medo e Ansiedade  
 

 De acordo com Ekman (1992, 2011), as emoções evoluíram em decorrência de sua 

importância adaptativa para os organismos lidarem com diversas situações comuns em suas 

vidas, tendo como principal função mobilizá-los para lidar rapidamente com encontros 

interpessoais relevantes. Este mesmo autor evidenciou que as emoções básicas (tristeza, raiva, 

medo, nojo e alegria) apresentam características únicas em sua forma de se manifestar 



 
 

(sinais), em sua fisiologia e em relação aos eventos antecedentes. Com relação às 

características em sua forma de apresentação, citam-se os seguintes sinais: expressões faciais, 

vocais e impulsos para a ação. No caso do medo, esses impulsos seriam o comportamento de 

congelar, fugir ou lutar. Ao mesmo tempo, aspectos comuns entre as emoções também foram 

possíveis de identificar, como início rápido, curta duração, ocorrem de forma espontânea, são 

avaliadas automaticamente e possuem coerência entre as respostas. 

Partindo-se dessa concepção, o medo é descrito como uma reposta emocional a uma 

ameaça iminente, que tem como função proteger o organismo e prepará-lo para uma ação 

rápida afim de evitar o perigo (American Psychiatric Association, 2014; Sadock, Sadock, & 

Ruiz, 2017). Estando sob o efeito do sistema noradrenégico, a função da resposta de medo é 

favorecer a fuga imediata ou ataque àquilo que ameaça. Todas as manifestações de medo são 

coerentes com sua função de proteção. Como exemplo, pode-se descrever alguns aspectos que 

envolvem a resposta de medo diante de um perigo real: aumento da frequência cardíaca e 

respiratória, para atender à demanda de mais oxigênio na corrente sanguínea; aumento da 

transpiração, para ajudar no resfriamento do corpo e facilitar a fuga; e dilatação das pupilas, 

para melhorar a acuidade visual (Barlow & Durand, 2011; First & Tasman, 2006). 

Diferentemente do medo, a ansiedade é compreendida como um estado de humor 

orientado para o futuro. Com ela, o indivíduo tende a antecipar possíveis situações de ameaça 

e a experimentar uma sensação de descontrole diante de um evento negativo prestes a 

acontecer. A ansiedade é mais frequentemente associada a tensão muscular, estado de 

vigilância orientado para o perigo futuro e comportamentos de cautela ou esquiva (American 

Psychiatric Association, 2014; First & Tasman, 2006). Geralmente, ela é considerada como 

uma resposta normal e adaptativa, que conduz o indivíduo a tomar medidas necessárias para 

evitar a ameaça ou minimizar as suas consequências (Sadock et al., 2017). A ansiedade é 

mediada principalmente pelo sistema ácido gama-aminobutírico-bezodiazepina (First e 

Tasman, 2006). 

Além da diferença entre os sistemas cerebrais que medeiam as funções do medo e da 

ansiedade, Ekman (1992, 2011) também destacou o tempo de duração desses fenômenos 

como uma das suas principais diferenças. Enquanto o medo se manifesta de forma rápida e 

espontânea, com duração de segundos ou, no máximo, minutos, o estado ansioso é mais 

longo, podendo durar horas. Apesar dessas diferenças, medo e ansiedade estão relacionados 

etologicamente, ou seja, ambos são adaptativos e atuam como sinais de alerta, advertindo 

sobre ameaças internas ou externas (First & Tasman, 2006; Sadock el al., 2017). 



 
 

Porém, nem sempre as emoções e os estados de humor se mostram adaptativos. No 

momento em que esses estados perduram por semanas ou meses, pode ser configurado a 

manifestação de um transtorno afetivo (Ekman, 1992). No que se refere ao estado ansioso, 

apesar de não haver clareza sobre o limiar entre ansiedade normal e patológica, uma distinção 

que assume um caráter clínico importante é quando a resposta ansiosa ocorre na ausência de 

uma ameaça verdadeira ou de forma desproporcional ao perigo iminente, em intensidade e/ou 

duração excessivas (Cruz, Zangrossi, & Graeff, 1998), como, por exemplo, medo de altura, de 

algum animal ou de falar em público. Nesses casos, quando os níveis de medo ou ansiedade 

são extremos, as pessoas podem sofrer um sofrimento significativo ou prejuízos funcionais 

(First & Tasman, 2006).   

 

Ansiedade Social  
 

 Situações sociais onde o indivíduo é alvo de avaliação, crítica, julgamento ou 

observação alheia, como, por exemplo, apresentar um trabalho ante um público, marcar um 

encontro romântico com uma pessoa pela primeira vez ou participar de uma entrevista de 

emprego, são, inevitavelmente, acompanhadas por um certo grau de ansiedade. A esta 

ansiedade dá-se o nome de ansiedade social (Gouvêa & Natalino, 2018). 

 Schlenker e Leary (1982) compreenderam a ansiedade social como sendo um estado 

de ansiedade decorrente de uma situação onde o indivíduo se encontra motivado em causar 

uma impressão considerada perfeita, pautada na expectativa e na avaliação do público, mas 

duvida da sua capacidade de ser bem-sucedido e imagina avaliações desagradáveis do público 

sobre o seu desempenho. Leary (1983) destacou ainda que a ansiedade social pode ocorrer 

tanto em resposta a encontros “reais”, dos quais o indivíduo participa, quanto em “encontros 

imaginários”, nos quais o indivíduo considera uma interação que está prestes a ocorrer ou 

apenas imagina sua participação em determinada situação social. 

Nardi (2000) descreveu ansiedade social como uma sensação difusa e desagradável de 

apreensão que precede qualquer compromisso social novo ou desconhecido. Para o referido 

autor, a ansiedade social pode ser dividida em dois componentes: (1) a consciência de 

sintomas físicos (mal-estar epigástrico, aperto no tórax, palpitações, sudorese excessiva, entre 

outros), que variam amplamente, e (2) a consciência de estar nervoso ou amedrontado antes 

ou durante uma situação social.  

O sentimento de desconforto ou medo experimentado em situações que exijam 

desempenho ou interação social é muito comum na população mundial (Facone, 2002). 



 
 

Reiterando o seu caráter universal, Hoffman (2007) compreendeu a ansiedade social não 

apenas como normal, mas também como algo necessário para os seres humanos, que 

desenvolveram motivações de alto nível para competir pela aprovação e apoio de outros. O 

indivíduo precisa ser apreciado, valorizado e aprovado para obter investimento parental, 

desenvolver relacionamentos de apoio com os pares, atrair parceiros desejáveis e engajar-se 

com sucesso em muitos tipos de relacionamento social. 

 Além das experiências consideradas normais ou necessárias para os seres humanos, a 

existência de uma expressão subclínica da ansiedade social também é apontada por alguns 

autores. Tal fenômeno é caracterizado pela manifestação da ansiedade social de modo mais 

expressivo na vida do sujeito, porém, sem causar maiores prejuízos funcionais e com 

comportamentos de esquiva pouco frequentes ou até inexistentes. Supõe-se que tal expressão 

subclínica refere-se a um padrão comportamental classificado como timidez. Neste caso, a 

ansiedade social atinge níveis mais elevados de intensidade, duração e frequência sem, no 

entanto, comprometer as atividades diárias nem causar sofrimento significativo ao indivíduo. 

(Emanuel & Vagos, 2010; Gouvêa & Natalino, 2018). Nardi (2000) destacou ainda que um 

indivíduo com timidez apresenta ansiedade antecipatória mínima ou leve e recursos pessoais 

para desenvolver o próprio treinamento para se expor as situações sociais. A timidez pode ser 

desconfortável ou inconveniente, mas não é descrita como incapacitante. 

A presença de respostas ansiosas com intensidade extremamente acentuada, chegando 

a causar interferência significativa na rotina do indivíduo e grande sofrimento, constituem os 

transtornos do espectro da ansiedade social, denominados de transtorno de ansiedade social 

(TAS) e transtorno da personalidade esquiva ou evitativa (TPE) (Gouvêa & Natalino, 2018). 

De acordo com o DSM-V (American Psychiatric Association, 2014), o TAS é descrito como 

medo ou ansiedade acentuados ou intensos de situações sociais nas quais o indivíduo pode ser 

avaliado pelos outros. Diante dessas situações sociais, o indivíduo com TAS tem medo ou 

preocupação de ser avaliado e julgado de forma negativa pelos demais. Com frequência, as 

situações sociais temidas são evitadas ou suportadas com intenso medo ou ansiedade. O TPE 

pode ser parecido com o TAS dado o seu frequente início na infância e sua persistência 

durante a fase adulta. Entretanto, os indivíduos com TPE apresentam um padrão mais amplo 

de esquiva do que aqueles com TAS.  

 Gouvêa e Natalino (2018) ressaltaram que as classes de resposta ansiosas descritas 

acima podem ser melhor compreendidas como fazendo parte de um continuum hipotético de 

ansiedade social. Desse modo, frente a situações sociais, pode-se observar, invariavelmente, a 



 
 

presença de algum grau de ansiedade nos indivíduos. Os autores justificaram a utilização 

desse recurso – o continuum – para evidenciar uma das variáveis relevantes para a definição 

da ansiedade social e de seus transtornos: a intensidade. Além de pontuarem que os termos 

“ansiedade social” e “timidez”, apesar de apresentarem significados um pouco distintos, 

fazem alusão a experiências humanas naturais que variam em termos de intensidade.  

 

Conceituação de Habilidades Sociais 

 

A tentativa de definir o que são as habilidades sociais sempre foi uma tarefa complexa 

(Neufeld & Carvalho, 2014), existindo um número significativo de conceitos discordantes ou 

complementares entre si (Del Prette & Del Prette, 2009). Segundo Del Prette e Del Prette 

(2010b), tal dificuldade reflete a complexidade do próprio fenômeno e a diversidade dos 

aportes teóricos que permeiam o campo das habilidades sociais, que muitas vezes focalizam 

diferentes aspectos dessa complexidade. Para Caballo (2014), a dificuldade se dá pelo fato de 

que as habilidades sociais devem ser analisadas dentro de um contexto cultural determinado. 

Todavia, o mesmo autor considera que o comportamento socialmente hábil se refere a um 

conjunto de comportamentos emitidos pelo indivíduo que favorece a expressão de 

sentimentos, atitudes, desejos, opiniões ou direitos de modo adequado à situação, respeitando 

os mesmos comportamentos nos demais, e que resolve os problemas imediatos da situação 

enquanto minimiza a probabilidade de futuros problemas. Del Prette e Del Prette (2010a; 

2011) definiram habilidades sociais como sendo classes de comportamentos sociais, presentes 

no repertório do indivíduo, que contribuem para um relacionamento saudável e produtivo com 

as demais pessoas. O termo habilidades sociais apresenta um caráter descritivo dos 

comportamentos verbais e não verbais diante das demandas sociais.  

Para uma melhor compreensão e uso adequado dos recursos do campo teórico-prático 

das habilidades socais, é preciso compreender e diferenciar outros dois termos, também 

presentes nessa área, a saber: desempenho social e competência social. De acordo com Del 

Prette e Prette (2010a; 2011), desempenho social se refere a qualquer tipo de comportamento 

emitido durante a interação com outras pessoas, que podem tanto favorecer quanto prejudicar 

a qualidade dos relacionamentos. Competência social é um termo avaliativo do desempenho 

social para o indivíduo e seus interlocutores durante uma interação social. Esse termo diz 

respeito à capacidade de articular pensamentos, sentimentos e ações em função de objetivos 

pessoais e de demandas da situação e da cultura, gerando consequências positivas para o 

indivíduo e para as demais pessoas com quem interage.  



 
 

A competência social, por se tratar de um construto avaliativo, apresenta um conjunto 

de critérios para a atribuição de funcionalidade imediata e a longo prazo ao desempenho 

social (Del Prette & Del Prette, 2009). Desta forma, Del Prette & Del Prette (2001; 2009; 

2010a) apontaram os seguintes critérios para avaliação de competência social: (a) consecução 

dos objetivos da interação social; (b) manutenção ou melhora da autoestima dos envolvidos; 

(c) manutenção ou melhora da qualidade da relação, incluíndo a busca de equilíbrio do poder 

e das trocas entre os interlocutores; e (d) respeito ou ampliação dos direitos interpessoais. 

Apesar de, na maioria das vezes, esses critérios não serem atendidos em uma mesma situação, 

pode-se assegurar que quanto mais deles forem atendidos simultaneamente, maior 

competência social poderá ser atribuída ao indivíduo (Del Prette & Del Prette, 2010a). 

Considerando os critérios de avaliação da competência social, bem como as definições 

dos conceitos presentes no campo teórico-prático em questão, pode-se inferir que um 

comportamento social somente é considerado como habilidade social quando contribui para a 

competência social. Isto significa que as habilidades socais presentes no repertório do 

indivíduo são compreendidas como uma condição necessária, mas não suficiente, para se 

obter um desempenho socialmente competente. Desse modo, os termos habilidades sociais e 

competência social não devem ser entendidos como sinônimos e que a definição de cada um 

remete à definição do outro (Del Prette & Del Prette, 2010a; 2010b). 

O processo de aquisição e aperfeiçoamento das habilidades sociais acontece 

continuamente ao longo de toda vida do indivíduo, tendo início na infância, durante os 

primeiros contatos com a família e, posteriormente, em outros ambientes, como vizinhança, 

creche, pré-escola e escola. Os principais processos de aprendizagem que influem na 

aquisição das habilidades sociais são a observação ou modelação, a instrução e a 

consequenciação (punição e recompensa). Estes processos acontecem de acordo as condições 

ambientais onde a criança se encontra, podendo refletir na qualidade das relações 

interpessoais futuras (Del Prette & Del Prette, 2011) 

 Condições limitadas ou inapropriadas à aprendizagem e/ou ao desempenho 

socialmente competente tendem a favorecer a ocorrência de diferentes tipos de déficits de 

habilidades sociais (Del Prette & Del Prette, 2011), que, segundo Angélico et al. (2013), 

podem prejudicar o funcionamento social e a capacidade adaptativa do indivíduo. De acordo 

com as dificuldades interpessoais, analisadas com base na frequência, proficiência e 

importância das habilidades sociais, pode-se inferir três tipos de déficits, que podem ser 

definidos como: (1) déficit de aquisição, caracterizado pela não ocorrência de determinada 



 
 

habilidade social diante das demandas do ambiente, ou seja, o indivíduo, por razões diversas, 

não aprendeu esta habilidade em sua história de reforçamento; (2) déficit de desempenho, 

definido pela ocorrência de uma habilidade social em uma frequência inferior à esperada 

diante das demandas do ambiente; e (3) déficit de fluência, indicado quando o nível de 

proficiência esperado não é atingido diante das demandas do ambiente (Angélico et al., 2013; 

Gresham, 2002). 

 Além de identificar as dificuldades específicas do repertório do indivíduo, é 

importante também investigar as causas, ou seja, os fatores ambientais e pessoais que 

contribuem para o desenvolvimento de cada um dos tipos de déficits. Esta análise, portanto, é 

condição básica para o planejamento de intervenções educativas ou clínicas (Del Prette e Del 

Prette, 2011). Elliott e Gresham (1993) destacaram os seguintes fatores como sendo as 

principais causas de déficits em habilidades sociais: 

 Falta de conhecimento: ocorre quando o indivíduo desconhece o modo apropriado de 

se comportar socialmente. Tal desconhecimento pode estar relacionado a três áreas de 

deficiência: 

a) Deficiência em identificar os objetivos apropriados para uma interação. Por 

exemplo, quando um indivíduo reconhece apenas como objetivo de um jogo o 

ato de vencer e desconsidera o sentido da diversão entre os colegas. 

b) Falta de conhecimento de estratégias comportamentais para alcançar objetivos 

socialmente apropriados. Como exemplo, um indivíduo interessado em fazer 

novas amizades, mas que desconhece habilidades de iniciar e manter uma 

conversa, as quais permitiriam estabelecer uma amizade. 

c) Desconhecimento dos contextos em que certas estratégias comportamentais 

seriam apropriadas. O indivíduo interpreta mal ou ignora pistas sociais 

relevantes do ambiente que promoveria estratégias comportamentais 

apropriadas. Por exemplo, o indivíduo que mantém uma conversa por um 

longo tempo e não percebe reações sutis do grupo que sugeririam que ele deixe 

que os outros falem também. 

Carência de prática ou feedback: alguns indivíduos podem apresentar dificuldades em 

desempenhar habilidades sociais porque não praticaram o suficiente uma habilidade social 

recém-adquirida. Da mesma forma que músicos demandam muito tempo praticando uma nova 

canção, indivíduos que aprendem novas habilidades sociais precisam praticá-las para 

apresentar um desempenho socialmente habilidoso. Um componente importante das práticas 



 
 

comportamentais é o fornecimento de feedback específico sobre o desempenho de modo que 

o indivíduo possa alterar seu comportamento social. 

Ausência de pistas ou oportunidades: certos indivíduos apresentam dificuldades em 

algumas habilidades sociais devido à ausência de certas pistas sociais que estimulariam o 

desempenho de comportamentos socialmente apropriados. Por exemplo, um indivíduo pode 

ter aprendido a participar de jogos ou atividades sociais somente com pessoas conhecidas. 

Quando este indivíduo entra em contato com um jogo ou situação social envolvendo pessoas 

desconhecidas, ele não participa. Neste caso, a causa funcional do fracasso do indivíduo em 

participar é a ausência de pistas sociais familiares (pessoas conhecidas) que ocasionariam a 

participação social. 

Falta de reforçamento: algumas pessoas exibem frequências baixas de habilidades 

socais apropriadas porque seu comportamento produz pouco ou nenhum reforçamento do 

ambiente. Um princípio fundamental do condicionamento operante é que o comportamento é 

uma função de suas consequências. Assim, se certos comportamentos produzem pouco 

reforçamento, eles serão emitidos em baixa frequência. Por exemplo, um indivíduo 

socialmente isolado pode interagir infrequentemente com seus pares porque essa interação foi 

associada a pouco reforçamento no passado. 

Problemas de comportamentos: refere-se aos indivíduos que apresentam dificuldades 

em adquirir ou mesmo desempenhar certas habilidades sociais devido à presença de 

comportamentos-problema. Os problemas de comportamento podem ser classificados como 

externalizantes (birras, discussão com outras pessoas e brigas), internalizantes (ansiedade, 

depressão e baixa autoestima) e hiperativos (distração, impulsividade e inquietação). 

Além das causas de déficits descritas acima, Del Prette e Del Prette (2011) incluíram 

excesso de ansiedade interpessoal como mais um fator responsável pelas dificuldades em 

emitir comportamentos socialmente competentes. De acordo com os autores, as manifestações 

mais intensas de ansiedade se caracterizam por uma desorganização comportamental e 

autônoma (aceleração dos batimentos cardíacos, sudorese, cefaleia e dificuldade na 

respiração), que pode levar ao comprometimento do desempenho socialmente competente ou 

até à inibição do mesmo. 

Del Prette e Del Prette (2011) destacaram que os três tipos déficits de habilidade social 

que um indivíduo pode adquirir é decorrente de uma causa isolada ou de uma combinação de 

causas. Algumas causas estão associadas aos três tipos e outros somente a um ou dois deles. 

Para estes autores, todas as causas acima listadas estão associadas ao déficit de fluência; a 



 
 

carência de prática ou feedback, ausência de pistas ou oportunidades, falta de reforçamento, 

problemas de comportamento e o excesso de ansiedade interpessoal ao déficit de 

desempenho; e a falta de conhecimento, falta de modelos e oportunidades e problemas de 

comportamento ao déficit de aquisição. 

 

Relação entre Ansiedade Social e Habilidades Sociais em Universitários  

 

Neste subtópico serão descritas as pesquisas que visaram investigar a relação entre 

ansiedade social e habilidades sociais. Apresentar-se-ão os objetivos, a amostra, os 

instrumentos de medida empregados, os principais resultados e uma breve discussão e/ou 

conclusão, quando possível, de cada estudo em particular. 

 A pesquisa conduzida por Sheffer et al. (2001) tinha como objetivo avaliar os efeitos 

das demandas de uma autoapresentação sobre a frequência cardíaca, ansiedade social e 

competência social dos participantes. Sua amostra foi composta por 29 estudantes 

universitários, do gênero masculino, com média de idade de 21 anos, provenientes do curso de 

Psicologia de uma universidade da área metropolitana de Chicago, no estado de Illinois, EUA. 

Quanto ao procedimento, foi solicitado aos participantes que fizessem uma apresentação de si 

em duas tarefas de conversação em role-plays, uma correspondendo a condição com demanda 

baixa e outra com demanda alta para produzir uma impressão positiva de si. Na condição com 

demanda baixa, os participantes foram informados de que a auxiliar de pesquisa, instruída a 

causar a melhor impressão possível, era o foco da avaliação e que deveriam avaliá-la usando a 

Impression Scale (IS). Na condição com demanda alta, cientes de que eram o foco da 

avaliação, os participantes deveriam causar a melhor impressão possível à auxiliar de 

pesquisa. Em seguida, tanto a auxiliar, quanto um assistente de pesquisa os avaliariam usando 

a IS.  

Os instrumentos de medida utilizados foram: conversor analógico-digital, Coulbourn 

de 8 bits (L25-08), que media as alterações do volume sanguíneo, para monitorar a frequência 

cardíaca; Subjective Units of Distress (SUDS) para medir, de forma indireta, os estados de 

ansiedade, antes e depois das situações; a subescala de Fobia Social do Fear Questionnaire 

(FQ-Social) para avaliar o grau de evitação de situações sociais; Impression Scale (IS), escala 

Likert de 5 pontos, empregada para avaliar os itens: habilidades sociais (variando de “pobre” a 

“boa”), conteúdo da conversa (“desinteressante” a “interessante”),  simpatia (“antipático” a 

“muito simpático”) e a atratividade (“pouco atraente” a “muito atraente”). Para medir as 

habilidades sociais moleculares, foi utilizada uma escala do tipo Likert, variando de 1 



 
 

(“pobre”) a 5 (“boa”), que avaliava a habilidade social geral; a clareza na enunciado da fala; a 

fluência, incluindo ausência de interrupções verbais como "uh", gagueira, entre outras; o 

afeto, comunicação apropriada do sentimento por meio da expressão facial, uso de gestos, tom 

de voz, entre outros; o contato visual e o envolvimento (o quanto o indivíduo parecia 

envolvido na conversa com o auxiliar de pesquisa). Fazer perguntas foi avaliado em uma 

escala Likert com a variação de 1 (“nenhuma”) a 5 (“muitas”). As avaliações destas 

habilidades foram combinadas em três índices médios de competência social, a saber: 

habilidade social verbal, não verbal e paralinguística. Estes índices também foram somados 

para obter avaliações de competência social global (Sheffer et al., 2001). 

Os resultados desse experimento mostraram que na condição com demanda baixa para 

produzir uma impressão positiva de si, maior competência social esteve fortemente associada 

com menor frequência cardíaca e menos ansiedade autorrelatada. Estes resultados sugerem 

que maior competência social, durante condições com demandas baixas, requer tanto menor 

excitação fisiológica, quanto menor ansiedade percebida. Entretanto, ao contrário da hipótese 

postulada, na condição com demandas altas, a competência social foi associada apenas com 

maior frequência cardíaca, ou seja, maior excitação fisiológica. Este resultado sugere que uma 

maior excitação fisiológica em situações com demandas altas contribui para uma maior 

competência social. O exame das relações entre ansiedade, fisiologia e competência social 

evidenciam que o tipo de demanda para produzir uma boa impressão de si, inerente das 

situações sociais, constitui um fator mediador importante na relação entre tais variáveis 

(Sheffer et al., 2001). 

Bögels et al. (2002) investigaram os efeitos da autoconsciência aumentada sobre as 

reações fisiológicas e interpessoais de pessoas com níveis alto e baixo de ansiedade social. 

Para tal, 72 estudantes universitárias, do primeiro ano em Ciências da Saúde, foram 

designadas aos grupos com ansiedade social alta (n = 36) e baixa (n = 36), com base em 

escores na subescala de Fobia Social do Fear Questionnaire (FQ). Às participantes, foi 

solicitado que interagissem com dois auxiliares de pesquisa, um do gênero masculino e outro 

do feminino, sendo informadas que eles avaliariam as suas habilidades de iniciar e manter 

conversação e que a conversa seria gravada para avaliar seus comportamentos. Para favorecer 

a condição de autoconsciência, três espelhos foram dispostos na sala de modo que metade das 

participantes de cada grupo pudessem ver suas imagens refletidas nos espelhos durante a 

conversa. Medidas fisiológicas foram empregadas para avaliar a coloração das bochechas e 

níveis de condutância da pele. Escalas Analógicas Visuais, que variavam de 0 (“nenhum 



 
 

pouco”, por ex., amedrontado, preocupado, enrubescido, entre outros) a 100 mm 

(“extremamente”), foram utilizadas para avaliar autoconsciência, medo, cognições, 

enrubescimento, se a manipulação experimental foi bem-sucedida, bem como as atribuições 

causais de sucesso e fracasso nas conversas (variando de 0 = totalmente causado pelos 

parceiros de conversação a 100 = totalmente causado por mim mesmo). A escala de avaliação 

de habilidades sociais, desenvolvida por Rapee e Lim (1992) e adaptada para o estudo, foi 

empregada para avaliar o desempenho social das participantes, por meio de uma lista de 15 

itens relativos a comportamentos específicos (contato visual, sorriso, clareza da voz, pausas 

longas, nervosismo, dentre outros) e aspectos gerais (segurança, produzir uma boa impressão, 

dentre outros).  

Os resultados apontaram que os efeitos da autoconsciência não apresentaram 

diferenças entre os grupos e que as estudantes que apresentavam um nível alto de ansiedade 

social se avaliaram e foram avaliadas externamente como tendo um repertório de habilidades 

sociais inferior apenas para demonstração de sintomas de ansiedade (p. ex., tremores e 

gagueira), mas nenhuma diferença no comportamento socialmente habilidoso (p. ex., manter 

contato visual e sorrir), em relação às estudantes com ansiedade social baixa. Os níveis altos 

de ansiedade social foram associados a índices maiores de consciência, enrubescimento, 

medo, preocupações com a impressão que produziam nas pessoas e a menores índices de 

atribuições de sucesso durante a condição da conversa com espelhos comparativamente à 

condição sem espelhos (Bögels et al., 2002). 

Thompson e Rapee (2002) avaliaram o comportamento de estudantes ansiosos 

socialmente (n = 26) e não ansiosos (n = 24), do gênero feminino, de uma disciplina 

introdutória de Psicologia da Universidade de Macquarie, Austrália, em situações de interação 

heterossexual, estruturada e não estruturada. Na situação estruturada, as participantes eram 

instruídas a buscar conhecer o máximo possível sobre a pessoa com quem interagiam. A 

situação não estruturada foi definida como situações de interação social natural, onde a 

participante e o auxiliar de pesquisa eram deixados sozinhos na sala enquanto o pesquisador 

saía para buscar uma suposta fita para iniciar as gravações. Os dois grupos foram definidos 

pelos resultados obtidos por meio da aplicação da escala Fear of Negative Evaluation (FNE). 

Três estudantes universitários do gênero masculino participaram como auxiliares de pesquisa. 

Eles foram instruídos a responderem de modo gentil e relativamente neutro às tentativas de 

conversação das participantes, com o intuito de deixar a responsabilidade de manutenção da 

conversa às mesmas, olhá-las ao menos uma vez a cada dez segundos e abordá-las com uma 



 
 

das seis declarações abertas planejadas (por ex.: “Eu espero que não tenhamos que esperar 

muito”) após um silêncio inicial de 60 segundos e, depois disso, seguindo silêncios de 30 

segundos. A avaliação subjetiva do comportamento das estudantes ocorreu mediante 

observações feitas por dois avaliadores independentes, que utilizavam escalas qualitativas de 

5 pontos para medir os comportamentos sociais moleculares, sob os amplos títulos de 

qualidade da voz, comportamento não-verbal e habilidade de conversação; e molares, tais 

como, habilidades sociais globais e nível de atividade. As medidas comportamentais objetivas 

foram obtidas monitorando o tempo de latência da fala da participante após o primeiro sinal 

dado pelo auxiliar de pesquisa e contabilizando o número de vezes em que ele fez uso das 

declarações abertas planejadas. Os estados de ansiedade das estudantes foram medidos por 

meio de escalas de ansiedade de autorrelato, do tipo Likert de 5 pontos, variando de 1 

(“nenhuma ansiedade”) a 5 (“ansiedade extrema”), bem como com o Beck Anxiety Inventory 

(BAI) e o Beck Depression Inventory (BDI).  

Os resultados indicaram que a estrutura das interações sociais afetou o desempenho 

social das participantes ansiosas e não ansiosas socialmente, uma vez que as estudantes, de 

ambos os grupos, apresentaram um desempenho social melhor em situações estruturadas 

quando comparadas a situações não estruturadas. Ademais, as mulheres socialmente ansiosas 

apresentaram um pior desempenho em ambas as situações. Entretanto, a diferença foi mais 

significativa na situação não estruturada e relativamente menor na situação estruturada. Esse 

resultado, de acordo com a análise dos autores, colocou em evidência a hipótese de que a 

evitação sutil (ou comportamentos de segurança), e não o déficit de habilidades sociais, são 

fatores importantes e responsáveis pelo desempenho empobrecido dos indivíduos socialmente 

ansiosos (Thompson & Rapee, 2002). 

O estudo de Christensen et al. (2003) visou investigar as autopercepções, as 

percepções que tinham de outras pessoas e as meta-percepções de indivíduos socialmente 

ansiosos e não ansiosos durante interações sociais não estruturadas, constituídas por quatro 

indivíduos (dois ansiosos e dois não ansiosos socialmente), onde cada participante tinha uma 

conversa introdutória de cinco minutos com outro participante, na qual eram solicitados a 

“conhecer” um ao outro. Utilizando a Social Interaction Anxiety Scale (SIAS), como medida 

de rastreamento, e Beck Depression Inventory (BDI), a amostra foi composta por 62 

indivíduos ansiosos socialmente e 62 não-ansiosos, estudantes de cursos de Psicologia de 

universidades dos EUA. Quanto ao gênero dos participantes, 87 eram mulheres e 37 homens. 

Para a coleta de dados, os instrumentos utilizados foram a SIAS, o Social Phobia Inventory 



 
 

(SPIN) e o BDI para medir os níveis de ansiedade social e os sintomas de depressão, 

respectivamente. A Sheehan Desability Scale (SDS), uma escala de autorrelato de três itens 

foi usada para avaliar os prejuízos nas atividades de trabalho, de vida social e familiar, de 

lazer e responsabilidades domésticas. Por meio de uma escala de classificação que variava de 

1 (“nada”) a 9 (“muito”), os participantes puderam avaliar diversas características de 

personalidade, tais como sociável, quieto, simpático, desagradável, confiável, pouco 

confiável, descontraído, nervoso, inteligente, superficial, digno de confiança e distante. 

Após a interação com os outros indivíduos, os estudantes foram instruídos a avaliarem 

a si próprios (autopercepção), as pessoas com quem interagiram e suas metaperceções (como 

eles pensaram que foram vistas pelas outras pessoas). Os resultados mostraram que os 

indivíduos socialmente ansiosos se perceberam de forma mais negativa e acreditavam que os 

outros os viam da mesma forma, com exceção para o traço “desagradável”. Os participantes 

socialmente ansiosos se consideravam menos sociáveis, menos simpáticos, mais nervosos, 

menos inteligentes e mais distantes. Em concordância com essa visão negativa de si mesmos, 

eles acreditavam que os parceiros de interação os viam como mais silenciosos, mais 

superficiais, menos relaxados e menos confiáveis. Porém, os parceiros de interação percebiam 

os participantes socialmente ansiosos como menos sociáveis, menos relaxados, mais quietos, 

mais nervosos, mais distantes e uma tendência marginalmente significativa de serem vistos 

como mais superficiais. Assim, embora as pessoas socialmente ansiosas acreditassem que 

fossem vistas mais negativamente em todas as características, elas só eram vistas de maneira 

diferente em características restritas. Os traços em que as pessoas ansiosas eram vistas de 

maneira diferente eram, geralmente, relacionados aos sintomas do TAS (por exemplo, 

nervoso), mas não sugerem que os parceiros de interação considerassem os participantes com 

ansiedade social menos agradáveis ou menos competentes. Sendo assim, pôde-se concluir que 

a meta-percepção de pessoas com alta ansiedade social estava mais em função da 

autopercepção negativa do que das reais percepções dos outros. Além disso, os níveis altos de 

ansiedade social também foram associados a altos níveis de incapacidade e sintomas 

depressivos (Christensen et al., 2003). 

A pesquisa longitudinal de 2 anos de Strahan (2003), realizada com 253 estudantes 

universitários dos EUA, teve como objetivo avaliar os efeitos da ansiedade social, das 

habilidades sociais e de outras variáveis acadêmicas, como o ajustamento acadêmico, sobre o 

desempenho acadêmico, medido pelo Grad Point Average (GPA) e a permanência na 

universidade. A ansiedade social foi avaliada por meio do Social Phobia and Anxiety 



 
 

Inventory (SPAI). As medidas referentes à competência social dos participantes foram obtidas 

pela aplicação do Social Skills Inventory (SSI). O College Affiliation Questionnaire (CAQ) 

avaliou o ajustamento social e acadêmico dos universitários. Embora não tenha sido o 

objetivo principal da pesquisa, os resultados apontaram para a presença de efeitos 

significativos da ansiedade social sobre as habilidades sociais. Os indivíduos socialmente 

ansiosos relataram problemas com a expressividade social, que avaliava a habilidade de se 

expressar verbalmente e a capacidade de envolver os outros na conversa; a sensibilidade 

social, que avaliava a capacidade de interpretar a comunicação verbal dos outros; e o controle 

social, que avaliava a habilidade de desempenhar papéis e de se apresentar socialmente. Estes 

indivíduos apresentaram significativamente menos controle e expressividade social se 

comparados com os participantes não socialmente ansiosos, além de uma elevada 

sensibilidade social. Apesar da ansiedade social não se mostrar como preditora significativa 

de desempenho acadêmico e permanência na universidade, a autora ressaltou que os altos 

níveis de ansiedade social podem exercer seu papel de forma indireta sobre essas variáveis, 

visto que foi identificada uma correlação negativa e significativa com o ajustamento 

universitário (r = - 0,22; p = 0,01), que, por sua vez, teve um efeito considerável sobre os 

índices de sucesso acadêmico, medido pelo GPA. 

O estudo de Wenzel et al. (2005) investigou as diferenças entre indivíduos socialmente 

ansiosos e não socialmente ansiosos quanto ao uso das habilidades sociais e de comunicação 

de forma eficaz no contexto de relacionamento amoroso. A amostra foi composta por 

estudantes universitários do curso de Psicologia, sendo 13 indivíduos classificados como 

socialmente ansiosos e 14 não ansiosos, discriminados pelos resultados apresentados na Fear 

of Negative Evaluation Scale (FNE) e na Social Avoidance and Distress Scale (SAD), e seus 

respectivos parceiros. Todos os participantes estavam envolvidos em relações heterossexuais, 

sendo que 85% dos casais estavam namorando e 15% eram casados. O tempo médio de 

relação foi de 3,0 anos. A idade média dos participantes foi de 20,6 anos, 67% eram do gênero 

feminino e 85% eram caucasianos.  

O procedimento ocorreu por meio de filmagens dos casais mantendo conversas sobre 

tópicos classificados como neutros (um evento do dia), negativos (problema) e positivos 

(agradáveis), durante 10 minutos em cada um destes tópicos. Por meio de observações, os 

comportamentos verbais e não verbais emitidos pelos participantes, durante as interações, 

foram avaliados pelo Comunication Skill Test (CST) para discriminar casais satisfeitos e 

insatisfeitos com o relacionamento. O observador considerava apenas o indivíduo falante e 



 
 

avalia o discurso como: (a) “muito positivo”, caracterizado por habilidades específicas de 

comunicação positiva e/ou resolução de problemas (por exemplo, descrição breve dos pontos 

de vista, atitudes ou declarações de um parceiro ou casal); (b) “positivo”, que refletiam 

exemplos mais gerais de comportamento de interação positiva, mas que não eram 

considerados como habilidades específicas na categoria “muito positiva” (por exemplo, 

apresentar concordância ou discordância com uma explicação para um ponto de vista); (c) 

“neutro”, comportamentos que atendiam apenas às exigências mínimas quando envolvidos em 

uma discussão de solução de problemas (por exemplo, durante uma conversa problemática, 

oferecer uma opinião sem uma solução); (d) “negativo”, descritos como comportamentos não-

facilitadores ou perturbadores, que se manifestavam na tentativa de alcançar uma resolução 

bem-sucedida para um problema em discussão (exemplo, uma conversa confusa ou pouco 

clara); (e) ou “muito negativo”, que seriam habilidades negativas específicas de comunicação 

e/ou resolução de problemas (exemplo, um indivíduo traz outras questões ao discutir uma área 

específica de conflito ou reclama de muitas questões ao mesmo tempo). Outro instrumento 

utilizado foi o Social Skills Inventory, também de caráter observacional, desenvolvido 

especificamente para este estudo. Este inventário era composto por 10 classificações de 

habilidades moleculares (sorrir, emitir sons vocais, acenar com a cabeça, gesticular, tocar, 

iniciar a conversa, inquietação, sinais paraverbais, contato visual e altura da voz) e uma 

classificação que refletia a impressão global dos observadores de acordo com a seguinte 

escala: 0 = falta de habilidades sociais apropriadas, 1 = nível mínimo de habilidades sociais 

apropriadas, 2 = nível moderado de habilidades sociais apropriadas e 3 = alto nível de 

habilidades sociais apropriadas (Wenzel et al., 2005). 

Como resultado, verificou-se que indivíduos socialmente ansiosos apresentaram mais 

comportamentos “muito negativo”, principalmente em contextos de conversas problemáticas, 

e nos demais tipos de conversa manifestaram menos comportamentos “positivos”, quando 

comparados com os indivíduos não ansiosos.  Com relação às habilidades sociais, os 

indivíduos ansiosos socialmente apresentaram um repertório mais empobrecido em relação 

aos indivíduos não ansiosos, caracterizado por menos sorrisos, contato visual, sons vocais, 

acenos de cabeça e gestos. Além de pouco envolvimento, menos iniciação de conversa, mais 

inquietação, tonalidade de voz mais suave e impressão global menos positiva. Tais resultados 

evidenciaram que a ansiedade social estava associada a déficits nos comportamentos sociais 

em contextos de relacionamento amoroso (Wenzel et al., 2005). 



 
 

Ainda sobre a função da ansiedade social sobre o comportamento interpessoal em 

relacionamentos amorosos, Beck et al. (2006) buscaram investigar o efeito dos níveis de 

ansiedade social de mulheres em relacionamento amoroso sobre o seu comportamento de 

apoio social, grau de satisfação com o relacionamento e desconforto antes e depois de uma 

situação de ameaça de avaliação social. A amostra foi composta por 45 estudantes do gênero 

feminino do início do curso de Psicologia e seus namorados(as) (n = 44, masculino; n = 1, 

feminino). As mulheres tinham idades entre 18 e 22 anos e pelo menos três meses de 

relacionamento. Estas participantes foram recrutadas baseadas nas pontuações da Social 

Interaction Anxiety Scale (SIAS). Os grupos não apresentaram diferenças sociodemográficas. 

Uma versão modificada do Social Support Coding System (SSICS) foi utilizada para avaliar a 

busca e o fornecimento de apoio social do casal por meio de uma escala Likert de 5 pontos, 

variando de 0 (“nenhum pouco”) a 4 (“extremamente”), que avalia comportamentos de ajuda 

negativos e positivos. Para avaliar a satisfação no relacionamento, foi aplicada a subescala do 

Perceived Relationship Quality Components Inventory (PRQC), composta por 3 itens 

avaliados por uma escala Likert de 7 pontos. A avaliação dos afetos positivos e negativos, 

antes e depois da situação de ameaça de avaliação social, foi realizada pelo Positive And 

Negative Affect Schedule (PANAS). A situação de ameaça de avaliação social foi definida 

como o momento em que o pesquisador informava à participante que, como parte da pesquisa, 

ela teria que realizar uma apresentação de 4 minutos, na qual descreveria uma situação difícil 

que passou e como a enfrentou. Tal apresentação seria filmada e avaliada por professores e 

estudantes universitários. A participante teria 5 minutos para se preparar e poderia ter a ajuda 

do(a) parceiro(a). Depois de informar o casal, o pesquisador deixava-os a sós na sala durante 

5 minutos, onde estariam sendo filmados. Após esse tempo, o pesquisador voltava e pedia 

para que preenchessem novamente a escala de medida de afeto, além de serem informados de 

que não seria possível realizar a apresentação devido a um problema técnico.  

Como resultado, não foram encontradas diferenças nos comportamentos de apoio 

social entre as mulheres com ansiedade social alta e baixa e seus parceiros. Quanto à 

satisfação com o relacionamento, em níveis altos de satisfação, a associação entre os grupos e 

o comportamento de apoio foi significativa. Inesperadamente, as mulheres com ansiedade 

social alta apresentaram mais comportamentos negativos de ajuda, quando comparadas às 

participantes com ansiedade social baixa. Em níveis baixos de satisfação, essa associação não 

foi significativa. Uma possível explicação para este dado seria que as mulheres com ansiedade 

social alta, que estão satisfeitas com o relacionamento, sentiam-se mais confortáveis em se 



 
 

comportar de forma negativa quando estivessem ansiosas ou se preparando para lidar com 

uma tarefa que provocasse ansiedade. A relação entre o comportamento positivo de ajuda 

dos(as) parceiros(as) e as mudanças no afeto negativo das participantes (por exemplo, 

chateada, com medo) se mostrou significativa entre as mulheres com ansiedade social alta. 

Assim, quanto mais os parceiros apresentavam comportamentos positivos de apoio social, 

maior foi o nível de desconforto relatado por mulheres socialmente ansiosas, e isso era mais 

evidente entre as mulheres dos parceiros(as) que relataram maiores níveis de satisfação no 

relacionamento. Em mulheres com ansiedade social baixa, essa relação não foi significativa. 

Ao contrário do que se esperava, tais resultados mostraram mais sobre as circunstâncias nas 

quais as mulheres com ansiedade social alta se sentem mais à vontade exibindo 

comportamentos negativos e relatando desconforto do que sobre os padrões disfuncionais de 

comportamento em relacionamentos românticos (Beck et al., 2006). 

Em seu estudo, Hunter et al. (2009) objetivaram compreender a função da ansiedade 

social sobre a capacidade de interpretar expressões faciais de diversas emoções, em uma 

amostra com 158 estudantes, que se autoidentificaram como brancos/caucasianos, 

matriculados no início do curso de Psicologia. A idade média da amostra foi de 18,71 anos e 

52,7% eram mulheres. A ansiedade social foi medida utilizando a Social Phobia Scale (SPS). 

O State-Trait Anxiety Inventory (STAI-T) e Beck Depression Inventory (BDI) foram aplicados 

para medir os sintomas de ansiedade e depressão, respectivamente, como covariáveis. A 

identificação das expressões faciais foi avaliada usando duas versões do Diagnostic Analysis 

of Non-verbal Accuracy (DANVA): DANVA2-AF, que possui 24 fotos de rostos caucasianos 

exibindo uma das quatro expressões faciais: feliz, triste, irritada ou com medo; e a versão 

afro-americana, DANVA2-AAAF, que tem 24 fotos de rostos afro-americanos com uma das 

mesmas quatro expressões faciais já mencionadas. Em geral, indivíduos com alta ansiedade 

social identificaram mais precisamente expressões faciais (independentemente de valência da 

expressão facial ou raça) do que indivíduos com baixa ansiedade social. Tal resultado é 

consistente com a noção de que indivíduos socialmente ansiosos são mais vigilantes às pistas 

sociais para identificar rapidamente se um sinal social é ameaçador. Todavia, não houve 

diferença para as expressões de raiva, embora os dados desse estudo apontassem para uma 

tendência nessa direção (F(1, 128) = 2.02; p = 0.16). Esse resultando é um tanto inesperado, 

dado que as expressões de raiva são as que representam maior ameaça e, desse modo, os 

indivíduos com alta ansiedade social poderiam ser mais precisos do que os indivíduos com 

baixa ansiedade social em identificar expressões de raiva em particular. No entanto, foi 



 
 

sugerido que a raiva pudesse não ser a expressão facial negativa mais saliente na ansiedade 

social e que as expressões de alegria fossem interpretadas como zombaria pelos indivíduos 

com altos níveis de ansiedade social. 

A pesquisa de Laidlaw (2009) objetivou as seguintes questões: (a) determinar os níveis 

de ansiedade social experimentados por estudantes de medicina; (b) comparar os níveis de 

ansiedade social entre estes estudantes e outras amostras; (c) investigar se os níveis de 

ansiedade social dos alunos se alterariam ao longo dos 3 anos iniciais do curso de Ciências 

Médicas; e (d) examinar as associações entre os níveis de ansiedade social dos estudantes e 

suas atitudes em relação ao ensino de habilidades de comunicação. A amostra foi composta 

por 247 estudantes de medicina (60% do gênero feminino) da Universidade de St. Andrews, 

no Reino Unido. Os instrumentos de medida aplicados foram a Social Phobia Scale (SPS), 

Social Interaction Anxiety Scale (SIAS), uma versão reduzida da Communication Skills 

Attitudes Scale (CSAS) e questões sociodemográficas. 

Os resultados indicaram que os índices médios de ansiedade social dos estudantes de 

medicina foram menores do que os grupos formados por pessoas da comunidade, um grupo 

diagnosticado com TAS em outro estudo e estudantes de Psicologia. Os níveis de ansiedade 

social dos alunos de medicina não se diferenciaram entre os 3 anos iniciais do curso. Uma 

minoria de estudantes de medicina (8%) experimentou altos níveis de ansiedade social. Os 

autores apontaram como possível explicação para esse fenômeno o fato de que indivíduos 

socialmente ansiosos sejam menos propensos a conseguir a pontuação suficiente que permita 

o ingresso no curso de medicina ou que haja fatores relacionados ao conteúdo do curso, aos 

métodos de ensino ou à carreira que desencorajam os estudantes a se candidatarem ao curso. 

Por isso, sugeriram que mais estudos na área sejam realizados para elucidar os motivos pelo 

quais os estudantes de medicina foram menos propensos a apresentarem elevados níveis de 

ansiedade social (Laidlaw, 2009). 

Os altos índices de ansiedade social contribuíram para atitudes negativas em relação 

ao ensino de habilidades de comunicação, especialmente entre os estudantes do gênero 

feminino. Era esperado que aqueles estudantes com maiores escores na SPS, que avalia o 

medo de ser observado durante a realização de um determinado comportamento, tivessem 

atitudes mais negativas em relação ao ensino de habilidades de comunicação. Porém, a SIAS, 

que mensura o medo ou ansiedade antes ou durante uma interação social, estava mais 

fortemente correlacionada com as atitudes para o ensino de habilidades de comunicação. 

Estudantes com níveis mais altos de ansiedade de interação social apresentaram mais atitudes 



 
 

negativas em relação ao ensino de habilidades de comunicação. A média total dos escores da 

SIAS (17,47) também foi maior que a média total dos escores da SPS (12,85). Não ficou claro 

por que a SIAS e não a SPS se correlacionaram com as atitudes de ensino de habilidades de 

comunicação ou por que os níveis de ansiedade de interação social foram experimentados em 

níveis mais altos nesses alunos. Neste caso, os autores levantaram a hipótese de que talvez o 

medo de ser observado foi reduzido pelo uso de grupos relativamente pequenos no ensino de 

habilidades de comunicação (especialmente no primeiro ano), mas o medo de interagir 

socialmente poderia não ser reduzido (Laidlaw, 2009). 

A pesquisa de Fernandez e Rodebaugh (2011) investigou a relação entre os níveis de 

ansiedade social os prejuízos na amizade. Para tal, duas amostras foram constituídas, a saber: 

(a) a primeira (amostra 1) era composta por 139 universitários, com idade média de 19 anos, 

sendo 70% do gênero feminino, 69% brancos, 5,8% afro-americanos, 19% asiáticos ou das 

ilhas do Pacífico, 3,6% hispânicos e 2,2% multirracial. Os instrumentos utilizados foram: 

Favor Scale (FS), composta por três subescalas que representam reações positivas aos favores 

(POS), reações negativas aos favores (NEG) e expectativa de reciprocidade rígida (E-TFT); 

Social Interaction Anxiety Scale (SIAS); Brief Fear of Negative Evaluation Scale (BFNE); 

Fear of Positive Evaluation Scale (FPES); Mini-International Personality Item Pool (Mini-

IPIP); Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) e Social Phobia Scale (SPS). (b) A 

amostra 2 compreendia 82 estudantes com idade média de 19 anos, sendo 60% do gênero 

feminino, 49% brancos, 6,1% afro-americanos, 35% asiáticos ou das ilhas do Pacífico, 1,2% 

hispânicos e 8,5% multirracial. Além dos instrumentos utilizados na amostra 1, foram 

acrescentados o Quality of Life Inventory (QOLI) e a Multidimensional Scale of Perceived 

Social Support (MSPSS). Como resultado, os estudos apontaram o medo de uma avaliação 

negativa e positiva como preditores de ansiedade social, que, por sua vez, se relacionava 

diretamente com NEG e indiretamente com POS e E-TFT por intermédio de NEG. Assim, o 

modelo indica que as reações aos favores surgem da ansiedade social (e não do medo da 

avaliação em si), e que as emoções negativas e os sentimentos de pressão para retribuir o 

favor medeiam a relação entre a ansiedade social e as demais subescalas. No que diz respeito 

à ansiedade social e ao comprometimento da amizade, percebeu-se que a relação entre tais 

variáveis foi parcialmente mediada pelos resultados obtidos por meio das subescalas NEG e 

POS. Tal mediação indica que, quando o amigo de um indivíduo com nível alto de ansiedade 

social é atencioso ou útil, o indivíduo sente culpa e pressão para retribuir, o que prejudica a 



 
 

sua capacidade de experimentar esses eventos de modo positivo, comprometendo, assim, a 

amizade.  

Um dos objetivos do estudo de Caballo et al. (2014) foi examinar as possíveis relações 

entre as habilidades sociais e ansiedade social. Com relação às habilidades sociais, os 

instrumentos de medida utilizados foram: Cuestionario de habilidades sociales (CHASO-I), 

Rathus Assertiveness Schedule (RAS), College Self Expression Scale (CSES) e a subescala 

Probabilidad espuesta do Assertion Inventory (AI), que avalia a probabilidade de emitir 

resposta assertiva nas situações sociais. A ansiedade social foi avaliada pelos seguintes 

instrumentos: Cuestionario de Ansiedad Social para Adultos (CASO-A30), Liebowitz Social 

Anxiety Scale-Self-Report Version (LSAS-SR) e a subescala Malestar/ansiedad do Assertion 

Inventory (AI), que avalia o nível de desconforto/ansiedade experimentado nas situações 

sociais. A amostra foi composta por 537 indivíduos, com uma média de 22,28 anos, dos quais 

407 eram mulheres e 130 homens. Deste total, 95,16% eram estudantes universitários, sendo 

que 67,41% era de Psicologia e 27,75% era estudantes de outros cursos universitários. O 

restante da amostra foi composta por um psicólogo, sete profissionais de outros cursos 

universitários, quatro trabalhadores sem curso universitário, dois estudantes pré-universitários 

e oito indivíduos que não se enquadravam em uma categoria definida (desempregados, 

aposentados, entre outros). 

Como resultado, verificou-se que a relação entre habilidades sociais, medidas pela 

pontuação total dos quatro questionários de habilidades sociais (CHASO-I, RAS, CSES e AI-

Probabilidad de respuesta) e a ansiedade social global, mensurada pela pontuação de três 

escalas de ansiedade social (CASO-A30, LSAS-SR e AI-Malestar/ansiedad) foi 

significativamente inversa e seus coeficientes variaram de moderado a alto (r = - 0,36 a - 

0,61; p < 0,05). Com a subescala Probabilidad de respuesta do AI, as correlações foram 

positivas devido à forma de correção deste inventário, uma vez que, quanto maior a 

pontuação, maior a falta de assertividade (r = 0,30 a 0,50; p < 0,05). Diante desses resultados, 

pode-se afirmar que quanto maior o nível de ansiedade social experimentado pelos indivíduos, 

menos elaborado foi o seu repertório de habilidades sociais e vice-versa. Possivelmente, a 

explicação para essa relação seja que um alto nível de ansiedade social dificulte o 

desempenho das habilidades sociais, fazendo com que o sujeito se comporte de modo mais 

desajeitado em contextos sociais. Por outro lado, é possível também que um déficit de 

habilidades sociais produza uma ansiedade maior no indivíduo diante das situações sociais. 

Em ambos os casos, um ciclo vicioso é estabelecido, de modo que uma maior ansiedade social 



 
 

pode inibir a expressão adequada das habilidades sociais, o que, por sua vez, aumenta a 

ansiedade e, consequentemente, inibe ainda mais o desempenho das habilidades sociais 

(Caballo et al., 2014).  

Porter e Chambless (2014) investigaram a relação entre a ansiedade social, a 

satisfação, apoio social e intimidade em relacionamentos amorosos. A amostra foi formada 

por 163 universitários da Universidade da Pensilvânia, com idades entre 18 e 23 anos, que 

estavam em um relacionamento amoroso há pelo menos três meses, e seus respectivos 

parceiros heterossexuais. Os instrumentos de medida aplicados para avaliar os níveis de 

ansiedade e depressão foram: Social Interaction Anxiety Scale (SIAS) e Depression Anxiety 

Stress Scales-21 (DASS-21). A satisfação com o relacionamento foi medida pela Relationship 

Assessment Scale (RAS). Para avaliar o apoio social, foram usadas os instrumentos Support in 

Intimate Relationship Rating Scale–Revised (SIRRS-R), Support in Intimate Relationship 

Rating Scale–Revised–Support Provided (SIRRS-R- SP) e Support in Intimate Relationship 

Rating Scale–Revised–Support Preferred (SIRRS-R- Preferred). A intimidade no 

relacinamento foi avaliada pelas escalas: Personal Assessment of Intimacy in Relationships 

(PAIR), Risk in Intimacy Inventory (RII) e Self-Disclosure Index (SDI). 

Com relação aos resultados, o estudo confirmou a hipótese de que a ansiedade social 

estaria associada a dificuldades interpessoais, mesmo em relacionamentos amorosos. No 

geral, os dados apontaram que a ansiedade social estava associada a menos intimidade nos 

relacionamentos amorosos. Os indivíduos mais ansiosos socialmente perceberam a intimidade 

como algo arriscado e suas relações como menos íntimas emocionalmente, quando 

comparados com indivíduos menos ansiosos. Entre as mulheres, a ansiedade social se 

correlacionou negativamente à satisfação no relacionamento e ao o recebimento, desejo e 

fornecimento de apoio social. Para as referidas autoras, um dado que chamou a atenção foi o 

fato de que as mulheres mais ansiosas socialmente relataram querer menos apoio social dos 

parceiros do que as mulheres menos ansiosas. Uma possível explicação para tal fenômeno 

seria considerar que o indivíduo socialmente ansioso acredita que deve retribuir o apoio 

recebido do parceiro(a) e, por esse motivo, tem medo de que suas tentativas de fornecer apoio 

não sejam satisfatórias, o que poderia fazer com que fosse avaliado negativamente ou 

rejeitado pelo parceiro(a) romântico(a) (Porter & Chambless, 2014). 

Em geral, os estudos atestaram a relação inversa entre os níveis de ansiedade social e 

as habilidades sociais. Mais especificamente, níveis altos de ansiedade social foram 

associados a: (a) menor competência social (Sheffer et al., 2001); (b) habilidades sociais mais 



 
 

pobres (Bögels et al., 2002; Caballo et al., 2014; Porter & Chambless, 2014; Strahan, 2003; 

Thompson e Rapee, 2002; Wenzel et al., 2005); (c) comprometimento da amizade (Fernandez 

& Rodebaugh, 2011); (d) atitudes negativas em relação ao ensino de habilidades de 

comunicação (Laidlaw, 2009); (e) prejuízos funcionais em atividades de trabalho, vida social 

e familiar, lazer e responsabilidades domésticas (Christensen et al., 2003); (f) autopercepções 

e metapercepções negativas de si (Christensen et al., 2003); e (g) maior vigilância às pistas 

sociais para identificar sinais de ameaça (Hunter et al., 2009). Em Beck et al. (2006), os 

resultados apontaram mais para as circunstâncias nas quais as mulheres socialmente ansiosas 

se sentem mais à vontade para exibir comportamentos negativos de apoio social, do que sobre 

os padrões disfuncionais de seu comportamento em relacionamentos românticos.  

Cabe ressaltar novamente a escassez de estudos nacionais e a presença majoritária de 

pesquisas que tiveram como foco a investigação das relações entre ansiedade social e 

habilidades sociais em apenas um curso universitário (Beck et al. 2006; Christensen et al., 

2003; Hunter et al., 2009; Laidlaw, 2009; Sheffer et al., 2001; Thompson & Rapee, 2002; 

Wenzel et al., 2005) ou área de graduação (Bögels et al., 2002). Tais fatos apontaram para a 

importância da proposta do presente estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

 O objetivo geral deste estudo foi verificar as relações e associações entre habilidades 

sociais, níveis de ansiedade social e variáveis sociodemográficas e ocupacionais em 

estudantes universitários de diferentes áreas acadêmicas (humanas, exatas e biológicas). 

 



 
 

Objetivos Específicos 

 

1. Comparar os níveis de ansiedade social e habilidades sociais, relativos aos escores 

totais e fatoriais, entre os estudantes de diferentes áreas acadêmicas (humanas, exatas 

e biológicas); 

2. Cotejar os grupos de universitários não socialmente ansiosos (NSA) e socialmente 

ansiosos (SA) em relação às habilidades sociais, tanto em termos de seus escores totais 

quanto fatoriais; 

3. Verificar a associação entre as classificações do repertório de habilidades sociais e os 

grupos NSA e SA; 

4. Verificar as correlações entre ansiedade social e habilidades sociais, tanto em termos 

de seus escores totais quanto dos fatores, em estudantes universitários; 

5. Verificar as relações entre as variáveis sociodemográficas, ocupacionais e clínicas 

(relativas à ansiedade social), com os escore total de habilidades sociais em estudantes 

universitários; 

6. Investigar os fatores sociodemográficos, ocupacionais e clínicos (relativas à ansiedade 

social) preditores das habilidades sociais em estudantes universitários; 

7. Examinar os fatores sociodemográficos e ocupacionais preditores das habilidades 

sociais nos grupos de universitários NSA e SA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESES 

 

Esta pesquisa abrangeu três hipóteses principais. A primeira diz respeito à relação 

entre habilidades sociais e níveis de ansiedade social e áreas de conhecimento dos 

universitários. Neste caso, supõe-se que estudantes das áreas de ciências humanas e biológicas 

apresentarão um repertório de habilidades sociais mais elaborado e níveis de ansiedade mais 

baixos, quando comparados aos alunos das áreas de ciências exatas (Bauth, 2018). Nas 



 
 

análises dessas relações, as variáveis dependentes (VDs) serão o repertório de habilidades 

sociais e os níveis de ansiedade social, e a variável independente (VI) será a área de 

conhecimento que o aluno está matriculado.   

A segunda hipótese refere-se à relação entre os níveis de ansiedade social e o 

repertório de habilidades sociais dos estudantes universitários. Sendo assim, os estudantes 

NSA demonstrarão um repertório de habilidades sociais mais rico em comparação aos 

universitários SA (Bögels et al., 2002; Caballo et al., 2014; Christensen et al., 2003; 

Fernandes & Rodebaugh, 2011; Porter & Chambless, 2014; Sheffer et al., 2001; Strahan, 

2003; Thompson & Rapee, 2002; Wenzel et al., 2005). Nesta análise, a variável dependente 

(VD) será o repertório de habilidades sociais e a variável independente serão os níveis de 

ansiedade social.  

Por conseguinte, a terceira hipótese faz menção ao poder preditivo do nível de 

ansiedade social em relação ao repertório de habilidades sociais dos estudantes universitários. 

Para esta análise, a variável independente (VI) será os níveis de ansiedade social e a variável 

dependente (VD) o repertório de habilidades sociais dos estudantes universitários.  Desta 

forma, alunos com um nível baixo de ansiedade social apresentarão um repertório de 

habilidades sociais mais elaborado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO 

 

Esta pesquisa constitui parte integrante de um estudo maior que visou explorar as 

relações entre habilidades sociais, ansiedade social e autoavaliações ao falar em público de 

estudantes universitários de diferentes áreas do conhecimento (humanas, exatas e biológicas). 

Nesta seção, serão apresentados os seguintes tópicos relativos ao método empregado neste 



 
 

estudo: delineamento de pesquisa, descrição do local da pesquisa, população-alvo, amostra, 

instrumentos de medida, procedimento de coleta e análise dos dados e considerações éticas. A 

seguir, cada um desses tópicos será descrito nesta mesma sequência de apresentação.  

 

Delineamento de Pesquisa 

  

 Este estudo adotou uma abordagem quantitativa e consistiu em uma Pesquisa de 

Levantamento, em seu delineamento mais simples, que tem como objetivo responder questões 

acerca da incidência e distribuição das características de toda ou parte de uma população-alvo 

e das relações entre variáveis da maneira como ocorrem em situações naturais (Selltiz, 

Wrightsman, & Cook, 1987). Neste estudo, as habilidades sociais, os níveis de ansiedade 

social e as relações entre tais variáveis são as características a serem analisadas na população-

alvo. 

A pesquisa se caracterizou, também, como um Estudo do Tipo Correlacional, ou seja, 

aquele que busca investigar as relações entre as variáveis naturais dos indivíduos, sem a 

manipulação de variáveis independentes, como ocorre em pesquisas verdadeiramente 

experimentais (Selltiz et al., 1987). A presente pesquisa pretende analisar a correlação 

existente entre os níveis de ansiedade social, as habilidades sociais e os fatores 

sociodemográficos e ocupacionais dos sujeitos de pesquisa. Esta pesquisa se define, ainda, 

como um Estudo de Corte Transversal, no qual a coleta de dados é realizada em um único 

momento no tempo (Campbell & Stanley, 1979; Selltiz et al., 1987). Sendo assim, as 

avaliações das habilidades sociais e dos níveis de ansiedade social foram feitas com a 

aplicação de instrumentos de medida em uma única ocasião. 

 Empregou-se também o delineamento de Comparação com Grupo Estático, que 

procura explicar e interpretar relações entre variáveis, proporcionando, assim, a análise das 

diferenças entre grupos naturais em relação às variáveis dependentes estudadas (Selltiz et al., 

1987). Neste estudo, os grupos a serem comparados serão definidos pelas características 

sociodemográficas e ocupacionais dos sujeitos (subgrupos de homens e mulheres, idade, 

estado civil, status de moradia, curso profissionalizante e trabalhar ou possuir renda própria, 

entre outras), áreas de conhecimento (ciências humanas, exatas e biológicas) e manifestação 

da ansiedade social (grupos NSA e SA), a fim de que seja avaliado se há ou não diferenças 

entre estes grupos no que se refere ao desempenho das habilidades sociais e as associações 

entre essas variáveis. 

 



 
 

Descrição dos Locais da Pesquisa 

 

O estudo em questão foi realizado no Centro Universitário de Lavras (UNILAVRAS) 

e na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Ambas as instituições serão descritas 

a seguir: 

  

Centro Universitário de Lavras (UNILAVRAS) 

Localizada na cidade de Lavras, no interior do estado de Minas Gerais, o Centro 

Universitário de Lavras (UNILAVRAS) foi fundado em 1965 e tem como finalidade à 

prestação de serviços em diversas áreas de ensino, tais como: educação infantil, pré-escola, 

ensino fundamental, ensino médio, educação tecnológica, ensino superior e pós-graduação. 

Em 2012, no último levantamento disponibilizado em seu endereço eletrônico, a instituição 

contava com 2.314 alunos regularmente matriculados, 338 colaboradores (reitor, professores, 

funcionários, entre outros) e 14 cursos de graduação. Atualmente, a instituição conta com 10 

cursos de graduação presenciais, a saber: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Direito, 

Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Fisioterapia, Medicina Veterinária, 

Odontologia e Psicologia (http://www.unilavras.edu.br, recuperado em 25 de março, 2019).  

 

Universidade Federão de São João del-Rei (UFSJ) 

A Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) possui seis campi distribuídos no 

estado de Minas Gerais, sendo que três se encontram na cidade de São João del-Rei, um em 

Ouro Branco, um em Divinópolis e um em Sete Lagoas. Em 2011, no último levantamento 

disponibilizado, a UFSJ possuía 10.268 alunos regularmente matriculados em 24 cursos de 

graduação que oferecia (http://www.ufsj.edu.br, recuperado em 25 de março, 2019).  

Neste estudo, participaram alunos dos campi Dom Bosco, Santo Antônio e Tancredo 

Neves, todos localizados na cidade de São João del-Rei. Em contato realizado pelo 

pesquisador com a Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico  (DICON) da UFSJ, 

verificou-se  que,  atualmente,  os  campi  selecionados  possuem  4.127  alunos  

matriculados, distribuídos em 25 cursos de graduação, a saber: Ciências Biológicas, Filosofia, 

Física, História, Letras,  Medicina,  Pedagogia,  Psicologia,  Química,  Ciências  Econômicas,  

Engenharia  de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Matemática, 

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Artes Aplicadas,  Ciência  da  Computação,  

http://www.unilavras.edu.br/
http://www.ufsj.edu.br/


 
 

Ciências  Contábeis,  Comunicação Social (Jornalismo), Educação Física, Geografia, Música, 

Teatro e Zootecnia. 

 

População-Alvo  

 

A população-alvo deste estudo foi constituída por estudantes universitários de 

diferentes cursos de graduação de duas instituições de ensino superior: UFSJ e UNILAVRAS. 

Com o intuito de obter maior homogeneidade da amostra, foram adotados critérios de 

inclusão e exclusão da população-alvo. 

Como critério de inclusão, definiram-se as seguintes características: estudantes com 

idade igual ou superior a 18 anos, de ambos os gêneros, e que eestavam regularmente 

matriculados até o quinto período dos cursos de graduação pertencentes a diferentes áreas 

acadêmicas (humanas, exatas e biológicas).  A seleção dos alunos até o quinto período letivo 

visou evitar a composição de uma amostra que incluísse estudantes que realizaram estágios 

curriculares, uma vez que estes estágios podem promover o desenvolvimento de habilidades 

sociais. Desta forma, evitou-se a interferência desta experiência na interpretação dos 

resultados. Os critérios de exclusão foram não aceitar participar da pesquisa, não estar 

presente no dia da coleta de dados. 

 

Amostra 

 

Para a seleção dos participantes desta pesquisa, foi utilizada a técnica de amostragem 

não probabilística conhecida como amostra proposital. A hipótese básica desta técnica é que, 

com um bom julgamento e uma estratégia apropriada, pode-se indicar com cuidado os casos 

que devem ser incluídos na amostra e, assim, desenvolver amostras que sejam satisfatórias de 

acordo com as necessidades da pesquisa. Uma estratégia comum de amostragem proposital é 

tomar casos que são considerados típicos da população pela qual se está interessado, 

admitindo que os erros de julgamento cometidos na seleção tenderão a contrabalancear-se 

(Selltiz et al., 1987). 

Para esta pesquisa, o julgamento adotado para a formação da amostra foi a escolha dos 

alunos matriculados no quinto período dos cursos de graduação. A escolha do quinto período 

se deu pelos seguintes motivos: (a) considerou-se que nele os alunos já tenham passado pela 

metade do percurso na universidade e, por isso, estejam estabelecidos no curso em que estão 

matriculados; (b) no início do curso, alguns alunos podem estar indecisos quanto a sua 

escolha profissional, pensando em abandonar ou mudar de curso e, talvez, de área; e (c) por se 



 
 

tratar de um período que geralmente antecede o contato dos alunos com estágios curriculares 

obrigatórios, presentes na estrutura curricular de seus cursos de graduação. A escolha de 

universitários que não tivessem sido submetidos a esses estágios ocorreu porque eles 

poderiam promover o desenvolvimento ou aperfeiçoamento de habilidades sociais em seus 

repertórios e, deste modo, interferir na interpretação dos resultados. 

Cabe destacar que em algumas ocasiões foi necessário selecionar estudantes de 

períodos anteriores. Isto se deu devido ao fato de que em alguns cursos de graduação, o quinto 

período ou períodos anteriores já possuíam práticas de estágio em suas grades curriculares. 

Sendo assim, a estratégia dotada foi selecionar o período anterior mais próximo ao citado, no 

qual e os estudantes ainda não tivessem contato com estes estágios. Ademais, para os casos 

em que a turma possuísse alunos de outros períodos (por exemplo, uma turma de quinto 

período com alunos de períodos mais avançados, matriculados nela, pois se tratava de uma 

disciplina que tinham sido reprovados), o pesquisador questionava se estes possuíam 

experiência em estágios curriculares obrigatórios e, em caso afirmativo, o aluno era 

dispensado da participação do estudo. 

A estratégia adotada para a composição da amostra foi o recrutamento de todos os 

universitários da população-alvo que atendessem os critérios de inclusão e exclusão adotados, 

descritos acima. Com isso, de um total de 1.161 alunos matriculados nos períodos que foi 

realizada a coleta de dados (sendo 741 da instituição pública e 420 da privada), 818 

universitários cumpriram os critérios citados (478 da instituição pública e 340 da privada). Os 

dados referentes ao número de estudantes presente em sala de aula, de excluídos e o número 

total de incluídos na amostra encontram-se na Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 

Situação dos universitários IES Total 



 
 

Número de Universitários Presentes em Sala de Aula, Excluídos e Incluídos no Estudo em 

Relação ao Tipo de Instituição de Ensino Superior e à Amostra Total (N = 818) 

Nota. IES = instituição de ensino superior. 

 

Instrumentos de Medida 

 

Os instrumentos de medida utilizados nesta pesquisa foram: duas escalas validadas, 

uma para avaliar as habilidades sociais e outra os níveis de ansiedade social, e um 

questionário sociodemográfico e ocupacional, que levantou informações sociodemográficas e 

ocupacionais dos estudantes universitários, visando à caracterização da amostra quanto a 

esses dados. Os instrumentos serão descritos a seguir. 

Inventário de Habilidades Sociais (IHS-Del-Prette). Trata-se de um instrumento 

nacional, de auto-aplicação, composto por 38 itens, que visa avaliar as dimensões situacionais 

e comportamentais das habilidades sociais. O respondente deve indicar a frequência com que 

age ou se sente diante das situações apresentadas, em cada item, seguindo as seguintes opções 

de resposta: A. nunca ou raramente; B. com pouca frequência; C. com regular frequência; D. 

muito frequentemente; E. sempre ou quase sempre. O escore total é obtido pelo somatório 

itens, podendo variar entre 0 e 152 pontos (Del Prette & Del Prette, 2001). Os itens são 

agrupados em cinco fatores:  

1) Enfrentamento e auto-afirmação com risco: refere-se a um indicador de 

assertividade e da capacidade do indivíduo em lidar com situações interpessoais 

que exijam comportamento de afirmação, defesa de direitos e autoestima, com alto 

risco de reação indesejável por parte do interlocutor (possibilidade de rejeição, de 

réplica ou de oposição). Corresponde aos itens 1, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21 e 

29; 

Privada Pública 

Presentes em sala de aula 348 525 873 

Excluídos 

- Não aceitaram participar 3 23 26 

- Realizaram estágios 

curriculares obrigatórios 
0 12 12 

- Preenchimento incorreto 

dos instrumentos 
5 12 17 

Incluídos 340 478 818 



 
 

2) Auto-afirmação na expressão de sentimento positivo: diz respeito às habilidades 

que o indivíduo necessita para lidar com demandas de expressão de afeto positivo 

e de afirmação da autoestima, que não envolvem risco interpessoal ou apenas um 

risco mínimo de reação indesejável. Compreende os itens 3, 6, 8, 10, 28, 30 e 35; 

3) Conversação e desenvoltura social: descreve a capacidade do indivíduo de lidar 

com situações sociais neutras que envolvem aproximação (em termos de afeto 

positivo ou negativo), com risco mínimo de reação indesejável, demandando 

principalmente “traquejo social” na conversação. Abrange os itens 13, 17, 19, 22, 

24, 36 e 37; 

4) Auto-exposição a desconhecidos e situações novas: Contempla a habilidade de 

abordar pessoas desconhecidas, com maior risco de reação indesejável do outro 

quando comparada à subescala anterior. É composto pelos itens 9, 14, 23 e 26; 

5) Autocontrole da agressividade: retrata a capacidade do indivíduo de reagir a 

estimulações aversivas do interlocutor (agressão, pilhéria, descontrole) com 

razoável controle da raiva e da agressividade. Corresponde aos itens 18, 31 e 38. 

 Por se tratar de um instrumento comercializado por editora especializada, o 

instrumento completo não será apresentado nesta pesquisa. No entanto, será apresentada uma 

síntese do conteúdo de cada item do instrumento (Anexo A) 

No que se refere às propriedades psicométricas do inventário, o estudo de Del Prette, 

Del Prette e Barreto (1998) verificou que o IHS-Del-Prette apresentava características 

adequadas. Obteve-se índice de discriminação positivo dos itens, variando de 3,0 a 16,7; 

índices de correlação positivos entre cada item e o escore total, com apenas dois não 

significativos e 10 abaixo de 0,30. A consistência interna foi satisfatória, com alfa de 

Cronbach de 0,75 para a escala global e valores entre 0,74 a 0,96 para as subescalas. A 

análise fatorial, avaliada pelo Método Alfa, com rotação Varimax, identificou uma estrutura 

com cinco fatores principais, que explicaram 92,75% da variância dos dados. Bandeira, Costa, 

Del Prette, Del Prette e Gerk-Carneiro (2000) avaliaram a fidedignidade em termos de 

estabilidade temporal do IHS, a partir de uma análise correlacional de duas aplicações, teste e 

reteste, e encontraram uma correlação positiva significativa (r = 0,90; p = 0,001) entre as duas 

aplicações.  

Escala de Ansiedade Social de Liebowitz (LSAS-SR). Desenvolvida por Micheal 

Liebowitz, em 1987, e adaptada para o contexto brasileiro por Lotufo-Neto (2000), a LSAS-

SR é um instrumento autoaplicável, que tem como objetivo avaliar o medo e a evitação de 



 
 

situações sociais vivenciadas durante a última semana (Anexo B). Esta escala é composta por 

24 itens, pontuados em uma escala do tipo Likert de 0 (nenhum/nunca) a 3 

(profundo/geralmente), sendo que, deste total de itens, 11 estão relacionados à interação social 

e 13 à apresentação pública. Cada questão é respondida duas vezes, a primeira quanto à 

subescala Medo/Ansiedade (M.A.) e a segunda quanto à subescala Evitação (E). O escore 

total é obtido pelo somatório dos resultados encontrados em cada subescala, podendo variar 

entre 0 e 144 pontos. Ao final, a LSAS-RS fornece seis subescalas baseadas na pontuação: 

medo total, medo de interação social, medo de desempenho, evitação total, evitação de 

interação social e evitação do desempenho (Forni-Santos, 2012; Heimberg et al., 1999).  

Com relação à fidedignidade, para uma população geral (PG), os resultados mostraram 

uma excelente consistência interna dos itens que compõem a escala, com um alfa de 

Cronbach de 0,96 para o escore total, 0,93 para a subescala Medo e 0,91 para a subescala 

Evitação. Ainda com relação a consistência interna, foi feita uma análise simulando a retirada 

de cada um dos itens da escala. A partir deste procedimento, observou-se que a consistência 

interna não seria alterada, independente do grupo em questão, ou seja, PG, de casos de TAS 

(C), não caso (NC) ou subclínico (SC). A correlação item-total variou de 0,17 a 0,73, sendo 

que nos grupos C e PG as correlações foram classificadas como moderadas e fortes, com 

valores variando de 0,34 a 0,73, enquanto que nos grupos Não-Caso (NC) e Subclínico (SC), 

os valores se mostraram um pouco inferiores (0,17 a 0,71), sendo classificados como variando 

de fracos a fortes. (Forni-Santos, 2012; Forni-Santos, Loureiro, Crippa, & Osório, 2013a). No 

presente estudo, em concordância com outro pesquisador, o grupo SC será tratado como 

grupo socialmente ansioso (composto por indivíduos que apresentarem níveis altos de 

ansiedade social) e o grupo NC como grupo não socialmente ansioso (composto por 

indivíduos que exibirem níveis baixos de ansiedade social). 

A partir de uma análise correlacional de duas aplicações da escala (teste e reteste), 

realizou-se a avaliação de sua estabilidade temporal. Foram calculados os Coeficientes de 

Correlação Intraclasse (CCI), tendo sido obtido um valor de 0,81 (IC: 0,77 - 0,85) para escala 

total, 0,81 (IC: 0,76 - 0,85) para a subescala Medo e 0,77 (IC: 0,72 - 0,82) para a subescala 

Evitação (Forni-Santos, 2012; Forni-Santos, Loureiro, Crippa, & Osório, 2013b). O 

Coeficiente de Correlação de Pearson também foi calculado entre os escores da escala nos 

dois momentos da avaliação (teste e reteste), sendo encontradas correlações fortes para o 

escore total (r = 0,82), subescala Medo (r = 0,82) e Evitação (r = 0,78) (Forni-Santos, 2012; 

Forni-Santos et al., 2013b). 



 
 

A validade de construto foi estudada por meio da análise da estrutura fatorial, 

realizada a partir da técnica de Análise dos Componentes Principais com rotação Varimax e 

normatização de Kaiser, tendo sido identificado 12 fatores principais que explicaram, 

conjuntamente, 76,52% da variância dos dados. Os fatores são: (1) Falar em público e ser o 

foco de atenção (itens M/E6, M/E15, M/E16, M/E20); (2) Interações com desconhecidos 

(itens M/E10, M/E11, M/E12, M/E19);  (3) Atividade de compra  (M/E22, M/E24);  (4) 

Frequentar banheiro público e realizar exames (M/E13; M/E17); (5) Festas (M/E7, M/E23); 

(6) Ingestão de alimentos (M/E3, M/E4); (7) Desempenho em público (M/E1, M/E8, M/E9); 

(8) Participar de grupos (M/E2); (9) Falar com autoridades (M/E5); (10) Expressão de 

desacordo (M/E18); (11) Namoro (M/E21); (12) Entrar em ambientes já ocupados (M/E14) 

(Forni-Santos, 2012). 

Para calcular a validade discriminativa, foram utilizadas duas técnicas distintas: 

Receiver Operating Curve (ROC) com comparação de duas variáveis, por meio do teste t de 

Student e análise de variância de um fator (ANOVA) com post-hoc de Bonferroni. A escala 

mostrou-se adequada em discriminar sujeitos em função do gênero (masculino e feminino) (t 

= 4,81; p ≤ 0,001) e grupo (caso, não-caso e subclínico) (F = 73,59; p ≤ 0,01). De acordo com 

os resultados, o gênero feminino e o grupo “caso” possuíam maiores médias tanto no escore 

total quanto nas subescalas (medo e evitação) em comparação aos demais grupos (Forni-

Santos, 2012). 

No diz respeito à nota corte, o intervalo que melhor representa a diferença entre os 

grupos C e NC é entre 32 e 39. Para discriminação entre os grupos SC e NC, a nota de corte 

32 foi a que apresentou o melhor equilíbrio entre os parâmetros analisados, sendo que o 

intervalo entre as notas 30 e 35 também apresentou equilíbrio aceitável. Além disso, a LSAS-

SR também conseguiu diferenciar o grupo C do grupo SC. A pontuação com o melhor 

equilíbrio entre sensibilidade e especificidade foi igual a 44. Porém, o intervalo entre os 

escores 39 e 44 também apresentou padrões adequados para esta avaliação, com uma variação 

sensível entre estes (Forni-Santos, Loureiro, Crippa, & Osório, 2015; Forni-Santos, 2012). 

  Questionário Sociodemográfico e Ocupacional. Por meio deste questionário, 

pretendeu-se avaliar as características sociodemográficas e ocupacionais dos estudantes 

universitários. Os fatores a serem investigados serão: gênero,  idade,  escolaridade,  estado  

civil,  com  quem mora,  instituição  de  ensino superior, curso e período da graduação em que 

se encontra matriculado, se possui outro curso de graduação concluído ou algum curso 

profissionalizante, se trabalha ou possui renda própria, qual sua profissão e se ela possui 



 
 

contato direto com outras pessoas ou atendimento ao público, o tipo de escola em que 

concluiu o ensino médio (particular ou pública) e se possui algum tipo de deficiência 

(Apêndice A). 

 

Procedimentos de Coleta de Dados 

 

 Os instrumentos de medida foram aplicados pelo pesquisador de forma coletiva, em 

sala de aula e durante o horário de aula. Tal procedimento foi realizado após a autorização do 

coordenador do curso e do professor responsável pela disciplina ministrada no horário de 

coleta de dados. As datas e horários de aplicação foram agendados com antecedência, 

juntamente com o coordenador e com o professor. 

 O pesquisador teve como responsabilidade explicar aos alunos os objetivos e 

procedimentos do estudo, convidando-os a participar. Aos alunos que concordaram em 

participar da pesquisa, foi solicitado que lessem e assinassem o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B). Os alunos que não quiseram participar, por 

qualquer motivo, foram dispensados da atividade. 

Coube, também, ao pesquisador instruir os participantes sobre a importância de não 

rasurar as folhas, preencher apenas uma alternativa de respostas para cada item e responder a 

todos os itens dos instrumentos. Informou ainda que as instruções específicas estão descritas 

em cada instrumento e, caso tivessem dúvidas, deveriam levantar a mão para serem atendidos 

individualmente pelo aplicador. A ordem de aplicação dos instrumentos foi a seguinte: o 

Questionário Sociodemográfico e Ocupacional, o Inventario de Habilidades Sociais (IHS-Del-

Prette) e a Escala de Ansiedade Social Liebowitz (LSAS-SR). 

 

Análise de Dados 

  

A análise dos dados obtidos por meio do IHS-Del-Prette foi feita pautando-se nas 

instruções de seu manual de aplicação, apuração e interpretação, sendo seus escores fatoriais 

gerados por meio dos resultados T e não pela sua correção simplificada. Para a classificação 

do repertório de habilidades sociais, avaliou-se a posição percentílica do respondente, em 

relação ao seu grupo de referência do mesmo gênero. As classes de percentis globais e 

fatoriais são descritas da seguinte maneira: (a) Repertório bastante elaborado de habilidades 

sociais (P ≥ 75); (b) Bom repertório de habilidades sociais (acima da mediana; P > 50 e < 75); 

(c) Repertório mediano (P = 50); (d) Bom repertório de habilidades sociais (abaixo da 



 
 

mediana, P = 25 e < 50); e (e) Indicação para Treinamento de Habilidades Sociais (repertório 

deficitário; P < 25) (Del Prette & Del Prette, 2001).  

Os dados coletados foram analisados por meio do programa Statistical Program for 

Social Sciences (SPSS), versão 20.0 para Windows. Os testes estatísticos foram conduzidos 

adotando-se o nível de significância de p < 0,05. Foram feitas as seguintes análises 

estatísticas:  

1. Análises estatísticas descritivas, por meio de cálculo de médias, desvios-padrão e 

porcentagens para a descrição das características sociodemográficas e ocupacionais da 

amostra e para analisar os escores dos instrumentos IHS-Del-Prette e LSAS-SR.    

2. O tamanho amostral obtido neste trabalho de pesquisa foi de 818 participantes; 

logo, conforme o teorema central do limite (Bussab & Morettin, 2017), pode-se afirmar que a 

distribuição amostral da média das observações se aproxima de uma distribuição normal e, 

por isso, adotou-se a inferência paramétrica. Outra forma de verificação da normalidade é 

observar se os coeficientes de assimetria e curtose estão entre -2 e 2. Se os coeficientes 

estiverem entre este intervalo, pode-se supor que os dados tenham distribuição normal 

(George & Mallery, 2010; Medrano, Liporace e Pérez, 2014). No tocante à análise geral 

desses coeficientes, apenas o fator Ingestão de alimentos da LSAS-SR não atendeu ao critério 

de normalidade, uma vez que o valor da curtose foi de 2,178. Quanto à análise por grupos, os 

fatores que apresentaram coeficientes que não atenderam ao critério de normalidade foram: 

Fator 3 do IHS-Del-Prette (curtose = 2,72), os fatores da LSAS-SR Agradecer elogios 

(assimetria = - 2,66 e curtose = 7,24), Participar de conversação (assimetria = - 2,07 e curtose 

= 4,77), Elogiar familiares (assimetria = - 2,17 e curtose = 4,64) e Pedir favores a colegas 

(curtose = 2,98) no grupo não socialmente ansioso; e Ingestão de alimentos (curtose  = 3,37) 

no grupo de ciências exatas. 

3. Foi empregada a Análise de Variância (ANOVA) de um fator, com teste post hoc de 

Bonferroni, para verificar a existência de diferenças significativas entre os grupos de 

estudantes de acordo com suas áreas acadêmicas (humanas, exatas e biológicas) em relação 

aos escores totais e fatoriais do IHS-Del-Prette e da LSAS-SR (Objetivo 1). 

4. O teste t de Student para amostra independente foi utilizado para comparar os 

grupos socialmente ansioso e não socialmente ansioso em relação aos itens, escores totais e 

dos fatores do IHS-Del-Prette. Para refinar a comparação dos grupos, calculou-se também o 

tamanho do efeito (d), adotando-se as recomendações de Cohen (1998) para especificar a 



 
 

medida desse tamanho em: pequeno (0,20 ≤ d < 0,50), médio (0,50 ≤ d < 0,80) ou grande (d ≥ 

0,80) (Objetivo 2). 

5. O teste do Qui-Quadrado foi aplicado para verificar a associação entre os grupos 

não socialmente ansioso e socialmente ansioso com as categorias de classificação de seu 

repertório de habilidades sociais e dos níveis de ansiedade social avaliados (Objetivo 3). 

6. Os dados relativos ao escore total e dos fatores do IHS-Del-Prette e da LSAS-SR 

foram correlacionados por meio do teste de Correlação Linear de Pearson (Objetivo 4). 

7. Para verificar as variáveis preditoras dos escores totais das habilidades sociais na 

análise de regressão linear múltipla, empregou-se análises estatísticas univariadas com as 

variáveis independentes (sociodemográficas, ocupacionais e clínicas) dos universitários. 

Foram conduzidos teste t de Stutent, ANOVA de um fator, com post hoc de Bonferroni, e o 

teste de correlação linear de Pearson (Objetivo 5). 

8. Análise de regressão linear múltipla foi empregada para investigar o poder preditivo 

das características sociodemográficas e ocupacionais e dos níveis de ansiedade social em 

relação ao escore total de habilidades sociais dos estudantes universitários. Sendo assim, a 

variável dependente foi o repertório de habilidades sociais e as variáveis independentes, as 

características sociodemográficas e ocupacionais e os níveis de ansiedade frente a situações 

sociais, identificadas como significativas nas análises anteriores (p < 0,05) e as que 

apresentarem p ≤ 0,25, segundo recomendações de Hosmer e Lemeshow (2000). Estes autores 

recomendam que sejam utilizadas as variáveis que apresentarem p ≤ 0,25, pois elas podem se 

tornar significativas na análise de regressão.  Foram conduzidas ainda análises de regressão 

linear múltipla para examinar o poder preditivo das variáveis sociodemográficas e 

ocupacionais em relação ao escore total de habilidades sociais dos grupos NSA e SA, 

separadamente. Os modelos de regressão foram construídos por meio do método stepwise, 

com possibilidade de entrada igual a 0,10 e de saída, 0,15 (Draper & Smith, 1998, p. 342). 

Esta análise permitiu a verificação da ordem de importância das variáveis preditoras dos 

escores totais das habilidades sociais. O diagnóstico do modelo foi feito por meio da análise 

de resíduos (Montgomery, Peck, & Vining, 2006). (Objetivo 6) 

 

Considerações Éticas 

 

 A realização desta pesquisa foi autorizada pela Universidade Federal de São João del-

Rei (UFSJ) e pelo Centro Universitário de Lavras (UNILAVRAS) (Anexos C e D). Este 

estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPES) da 



 
 

UFSJ (CAAE nº 64713817.0.1001.5545) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

UNILAVRAS (CAAE nº 64713817.0.3001.5116). A coleta de dados ocorreu de acordo com 

as normas éticas, conforme a Resolução n. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde 

(www.conselho.saude.gov.br, recuperado em 25 de março, 2019). A participação dos 

universitários foi voluntária e a coleta de dados foi realizada após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) dos mesmos e dos coordenadores de curso de 

graduação de ambas as instituições (Apêndices B e C, respectivamente). 

Os objetivos, procedimentos, riscos, benefícios, importância do estudo e duração da 

coleta de dados (aproximadamente uma hora) foram apresentados aos universitários de ambas 

as instituições antes da aplicação dos instrumentos de medida. O anonimato dos participantes, 

bem como o sigilo das informações coletadas também foram assegurados. Os alunos tiveram 

a garantia de que não seriam expostos a riscos de ordem moral ou física pela sua participação 

e que poderiam desistir a qualquer momento, sem sofrer nenhum prejuízo, constrangimento 

ou dano. Foi oferecido o número de telefone do pesquisador para que os participantes 

pudessem entrar em contato, visando tirar possíveis dúvidas e a tomar conhecimento do 

desenvolvimento da pesquisa. 

  Como benefício, este estudo ofereceu aos universitários a oportunidade de refletir 

sobre algumas experiências comuns em sua vida de forma geral e, principalmente, no 

contexto universitário (por exemplo, sua relação com seus colegas de classe, professores, 

funcionários e seus níveis de ansiedade frente a situações sociais). Para a instituição e para os 

coordenadores, será dado retorno no que diz respeito aos dados globais sobre as habilidades 

deficitárias e àquelas bem desenvolvidas dos alunos da graduação em termos de suas áreas 

acadêmicas, visto que o estudo não visa a avaliação de repertórios individuais ou de cursos 

independentes.  

No geral, os universitários, a direção e coordenação das instituições foram informadas 

sobre a abrangência do estudo e que não haveria retorno quanto à oferta de algum tipo de 

intervenção junto aos participantes. Entretanto, para a devolutiva individual das avaliações 

realizadas, os universitários deveriam agendar uma data e horário com o pesquisador 

responsável.   
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RESULTADOS 

 

Inicialmente, serão apresentados os resultados referentes à descrição da amostra 

quanto às suas características sociodemográficas e ocupacionais. Logo após, encontram-se as 

classificações do repertório de habilidades sociais dos universitários, avaliadas por meio do 

IHS-Del-Prette (em termos da amostra total e áreas acadêmicas) e dos níveis de ansiedade 

social, medidos pela LSAS-SR. Em seguida, serão expostos os dados das análises de 

comparação dos níveis de ansiedade social e habilidades sociais entre os estudantes das 

diferentes áreas acadêmicas. Então, apresentar-se-á a caracterização sociodemográfica e 

ocupacional dos grupos de participantes NSA e SA.  Depois, os grupos NSA e SA serão 

comparados quanto ao repertório de habilidades sociais. Posteriormente, serão exibidos os 

resultados das análises que examinaram as associações entre as classificações do repertório de 

habilidades sociais e os grupos não socialmente ansioso e socialmente ansioso e as 

correlações entre ansiedade social e habilidades sociais em estudantes universitários. Seguem 

as descrições das relações entre as variáveis sociodemográficas, ocupacionais e clínicas com o 

escore total de habilidades sociais e a análise de regressão linear múltipla empregada para 

investigar o poder preditivo dessas características em relação às habilidades sociais dos 

universitários. Ao final, serão descritas as análises de regressão linear múltipla que 

examinaram o poder preditivo das variáveis sociodemográficas e ocupacionais em relação às 

habilidades sociais do grupos NSA e SA. 

  

Caracterização Sociodemográfica e Ocupacional da Amostra de Participantes 

 

A amostra deste estudo foi composta por 818 universitários, sendo 340 provindos de 

uma instituição de ensino superior (IES) privada (42%) e 478 de uma pública (58%). As 

frequências e porcentagens dos universitários em cada uma das variáveis sociodemográficas e 

ocupacionais investigadas estão dispostas na Tabela 2. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Tabela 2 

Características Sociodemográficas e Ocupacionais dos Participantes (N = 818) 

Variáveis Categorias n % Média (DP) 

Idade - - - 23,04 (5,50) 



 
 

Nota. n = frequência; % = porcentagem; DP = desvio-padrão. 

 

A amostra foi composta, em sua maioria, por universitários do gênero feminino 

(57,7%), solteiros(as)/sem namorados(as) (92,1%) e que moravam com alguém (93,4%). A 

idade média dos participantes foi de 23,04 anos (DP = 5,50), variando entre 17 e 57 anos. No 

que se refere à área do conhecimento, a maioria dos estudantes da amostra estava matriculada 

em cursos da área de ciências humanas (38,9%), seguida de ciências exatas (36,9%) e ciências 

biológicas (24,2%). Quanto à formação dos participantes, 93,8% não possuíam outro curso de 

graduação e 70,8% não possuíam curso profissionalizante. Com relação à formação no ensino 

médio, 64,3% dos universitários cursaram o ensino médio em instituições públicas, 56,8% 

Gênero 

Masculino 346 42,3% - 

Feminino 472 57,7%  

Estado civil 

Sem companheiro 753 92,1% - 

Com companheiro 65 7,9%  

Status de moradia 
Sozinho 54 6,6% 

- 
Com alguém 764 93,4% 

Instituição de ensino superior 
Privada 340 41,6% 

58,4% 
- 

Pública 478 

Área do conhecimento 

Ciências Humanas 318 38,9% 

- Ciências Exatas 302 36,9% 

Ciências Biológicas 198 24,2% 

Outro curso de graduação 
Sim 51 6,2% 

- 
Não 767 93,8% 

Curso profissionalizante 
Sim 239 29,2% 

- 
Não 579 70,8% 

Ensino médio 
Privada 292 35,7% 

- 
Pública 526 64,3% 

Trabalha ou possui renda própria 
Sim 353 43,2% 

- 
Não 465 56,8% 

Contato direto com público ou outras 

pessoas no trabalho 

Sim 284 34,7% 
- 

Não 534 65,3% 

Possui algum tipo de deficiência 
Sim 19 2,3% 

- 
Não 799 97,7% 

Medicamento psicotrópico 
Sim 42 5,1% 

- 
Não 776 94,9% 



 
 

não possuíam trabalho ou renda própria e 65,3% não tinham contato com público ou outras 

pessoas no trabalho. Além disso, um grande número de participantes não possuía nenhum tipo 

de deficiência (97,7%) e não fazia uso de medicamento psicotrópico (94,9%). 

 

Caracterização da Amostra quanto ao Repertório de Habilidades Sociais 

 

A classificação do repertório global de habilidades sociais dos universitários foi feita a 

partir dos dados normativos do estudo original do IHS-Del-Prette, calculado em termos de 

percentis (Del Prette & Del Prette, 2001). Os dados referentes a classificação para amostra 

total e áreas de conhecimento estão exibidos nas Tabela 3 e 4, respectivamente. 

 

Tabela 3 

Classificação do Repertório de Habilidades Sociais entre os Participantes da Amostra Total 

(N = 818), de acordo com o IHS-Del-Prette 

Nota. HS = habilidades sociais; n = número de participantes; % = porcentagem. 

 

De acordo com a Tabela 3, 34,7% dos universitários apresentaram um repertório de 

habilidades sociais classificado como deficitário e 18,1% como bom repertório abaixo da 

mediana. Sendo assim, percebe-se que um pouco mais da metade da amostra (n = 432; 52,8%) 

mostrou um repertório de habilidades sociais abaixo da média em relação ao grupo normativo 

do instrumento. Os demais participantes possuíam um repertório bastante elaborado (26,9%), 

um bom repertório acima da mediana (17,6%) e mediano (2,7%). 

 

 

 

Tabela 4 

Classificação do Repertório de Habilidades Sociais entre os Participantes da Amostra (N = 

818), distribuídos por Área, de acordo com o IHS-Del-Prette 

Classificação do Repertório de HS  n  % 

Repertório bastante elaborado (P ≥ 75)  220  26,9% 

Bom repertório (acima da mediana; P > 50 e < 75)  144  17,6% 

Repertório mediano (P = 50)  22  2,7% 

Bom repertório (abaixo da mediana; P = 25 e < 50)  148  18,1% 

Repertório deficitário (indicação para THS; P < 25)  284  34,7% 



 
 

Nota. HS = habilidades sociais; n = número de participantes; % = porcentagem,  2 
= Qui-Quadrado; p = 

probabilidade associada 

 

Quanto à classificação do repertório de habilidades sociais dos universitários 

distribuídos nas três áreas de conhecimento (Tabela 4), verificou-se que não houve diferença 

significativa entre estes grupos ( 2
 = 9,62, p = 0,293). Porém, é possível observar que mais de 

50% dos participantes de cada área estavam distribuídos entre as classificações bom 

repertório abaixo da mediana e repertório deficitário, sendo humanas, 53,1% (17,9% e 

35,2%, respectivamente); exatas, 52% (14,9% e 37,1%, respectivamente) e biológicas 53,5% 

(23,2% e 30,3%, respectivamente). Com relação à classificação bom repertório acima da 

mediana, 19,8% dos participantes da área de humanas (n = 63) pertenciam a esta categoria; 

15,9% em exatas (n = 48), e 16,7% em biológicas (n = 33). No que diz respeito à classificação 

repertório bastante elaborado, o grupo da área de exatas foi o que apresentou o maior número 

de indivíduos (n = 88; 29,1%) nesta categoria, seguido de biológicas (n = 55; 27,8%) e 

humanas (n = 77; 24,2%). 

 

 

 

 

 

Comparação das Habilidades Sociais e Níveis de Ansiedade Social entre os Estudantes 

Universitários de Diferentes Áreas Acadêmicas 

Classificação do Repertório de HS 
Humanas Exatas Biológicas Teste 

Estatístico n (%) n (%) n (%) 

Repertório bastante elaborado (P ≥ 75) 77 (24,2%) 88 (29,1%) 55 (27,8%)  

 

 2
 = 9,62 

p = 0,293 

Bom repertório (acima da mediana; P > 50 

e < 75) 
63 (19,8%) 48 (15,9%) 33 (16,7%) 

Repertório mediano (P = 50) 9 (2,8%) 9 (3,0%) 4 (2,0%) 

Bom repertório (abaixo da mediana; P = 25 

e < 50) 
57 (17,9%) 45 (14,9%) 46 (23,2%) 

Repertório deficitário (indicação para THS; 

P < 25) 
112 (35,2%) 112 (37,1%) 60 (30,3%) 

Total de participantes 318 302 198  



 
 

 Por meio da ANOVA com teste de post hoc de Bonferroni, foi possível comprar as 

habilidades sociais e níveis de ansiedade social, em termos dos escores totais e do fatores do 

IHS-Del-Prette e da LSAS-SR, entre os estudantes universitários de diferentes áreas 

acadêmicas (humanas, extas e biológicas). Nas Tabelas 5 e 6 são descritos os resultados da 

referida análise feita com os escores totais e dos fatores do IHS e da LSAS-SR, 

respectivamente. 

 

Tabela 5 

Comparação entre os Grupos de Estudantes de acordo com suas Áreas Acadêmicas 

(humanas, exatas e biológicas) em Relação aos Escores Total e dos Fatores do IHS-Del-

Prette (N =818) 

Nota. DP = desvio-padrão; F = F de Fisher; p = probabilidade associada; * = diferença significativa IHS = 

Inventário de Habilidades Sociais; Fator 1 = Enfrentamento com risco; Fator 2 = Autoafirmação na expressão de 

afeto positivo; Fator 3 = Conversação e desenvoltura social; Fator 4 = Autoexposição a desconhecidos ou a 

situações novas; Fator 5 = Autocontrole da agressividade em situações aversivas. 

 

 

 

Variável 
Áreas do 

Conhecimento 

Descritivo  ANOVA  Post Hoc de Bonferroni 

Média  DP  F p  (H-E) (H-B) (E-B) 

Escore total 

do IHS 

Ciências Humanas (H) 91,13 19,31  

0,21 

     

Ciências Exatas (E) 92,12 19,48  0,811  1,00 1,00 1,00 

Ciências Biológicas (B) 91,68 18,14       

Fator 1 

Ciências Humanas (H) 8,70 3,30        

Ciências Exatas (E) 9,17 3,38  3,26 0,039*  0,25 1,00 0,04* 

Ciências Biológicas (B) 8,42 3,32        

Fator 2 

Ciências Humanas (H) 8,51 1,94        

Ciências Exatas (E) 8,30 2,10  1,75 0,174  0,56 1,00 0,23 

Ciências Biológicas (B) 8,63 1,85        

Fator 3 

Ciências Humanas (H) 6,89 1,88        

Ciências Exatas (E) 6,99 2,04  0,44 0,644  1,00 1,00 1,00 

Ciências Biológicas (B) 7,05 1,99        

Fator 4 

Ciências Humanas (H) 3,19 1,37        

Ciências Exatas (E) 3,18 1,31  0,09 0,912  1,00 1,00 1,00 

Ciências Biológicas (B) 3,23 1,30        

Fator 5 

Ciências Humanas (H) 1,12 0,73        

Ciências Exatas (E) 1,25 0,72  3,39 0,034*  0,07 0,10 1,00 

Ciências Biológicas (B) 1,25 0,66        



 
 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre as áreas 

acadêmicas em relação ao escore total do IHS-Del-Prette e aos Fatores 2, 3 e 4. Percebeu-se 

apenas uma tendência da área de exatas apresentar maiores médias no escore total e da área de 

biológicas, tendência de maiores médias nos Fatores 2, 3 e 4. Nos Fatores 1 e 5, verificou-se 

diferenças estatisticamente significativas entre grupos. No Fator 1, tal diferença foi observada 

entre as áreas de exatas e biológicas, indicando que o grupo de estudantes da área de exatas 

mostrou-se mais habilidoso socialmente neste fator, quando comparado com o grupo da área 

de biológicas. Apesar dos grupos apresentarem diferença significativa no Fator 5, ela não se 

manteve no teste post hoc de Bonferroni.  

 

Tabela 6 

Comparação entre os Grupos de Estudantes de acordo com suas Áreas Acadêmicas 

(Humanas, Exatas e Biológicas) em relação aos Escores Totais e dos Fatores da LSAS-SR (N 

= 818)       

 (continua) 

 

Variável 
Áreas do 

Conhecimento 

Descritivo  ANOVA  Post Hoc de Bonferroni 

Média DP  F p  (H-E) (H-B) (E-B) 

Escore total LSAS-

SR 

Ciências Humanas (H) 52,71 24,13  

1,88 

     

Ciências Exatas (E) 48,98 24,35  0,153  0,16 0,98 1,00 

Ciências Biológicas (B) 50,57 23,08       

Subescala de M.A. 

total 

Ciências Humanas (H) 26,39 13,06        

Ciências Exatas (E) 24,11 13,00  2,45 0,087  0,08 1,00 0,88 

Ciências Biológicas (B) 25,34 12,22        

Subescala de E. total 

Ciências Humanas (H) 26,32 12,57        

Ciências Exatas (E) 24,88 12,63  1,11 0,330  0,45 1,00 1,00 

Ciências Biológicas (B) 25,23 12,07        

Falar em público/ser 

foco de atenção 

Ciências Humanas (H) 13,88 6,44        

Ciências Exatas (E) 13,16 6,28  1,01 0,366  0,48 1,00 1,00 

Ciências Biológicas (B) 13,64 6,60        

Interações com 

desconhecidos 

Ciências Humanas (H) 9,83 5,54        

Ciências Exatas (E) 9,24 5,61  1,41 0,246  0,55 1,00 0,40 

Ciências Biológicas (B) 10,00 5,35        

Atividade de compra 

Ciências Humanas (H) 3,43 3,05        

Ciências Exatas (E) 3,02 2,79  1,58 0,206  0,23 1,00 1,00 

Ciências Biológicas (B) 3,18 2,74        

Frequentar banheiro 

público/realizar 

exames 

Ciências Humanas (H) 3,58 2,87        

Ciências Exatas (E) 3,27 2,60  0,97 0,381  0,50 1,00 1,00 

Ciências Biológicas (B) 3,44 2,91        



 
 

 

Tabela 6 

 (conclusão) 

Variável 
Áreas do 

Conhecimento 

Descritivo  ANOVA  Post Hoc de Bonferroni 

Média DP  F p  (H-E) (H-B) (E-B) 

Festas 

Ciências Humanas (H) 3,47 3,07        

Ciências Exatas (E) 3,09 2,99  2,49 0,084  0,35 0,11 1,00 

Ciências Biológicas (B) 2,89 2,97        

Ingestão de 

alimentos 

Ciências Humanas (H) 1,78 2,46        

Ciências Exatas (E) 1,61 2,41  0,40 0,671  1,00 1,00 1,00 

Ciências Biológicas (B) 1,65 2,16        

Desempenho em 

público 

Ciências Humanas (H) 6,68 4,35        

Ciências Exatas (E) 6,25 4,26  0,88 0,415  0,62 1,00 1,00 

Ciências Biológicas (B) 6,33 4,05        

Participar de grupos 

Ciências Humanas (H) 1,20 1,34        

Ciências Exatas (E) 1,12 1,40  0,48 0,617  1,00 1,00 1,00 

Ciências Biológicas (B) 1,09 1,35        

Falar com 

autoridades 

Ciências Humanas (H) 2,70 1,73        

Ciências Exatas (E) 2,55 1,70  0,68 0,506  0,81 1,00 1,00 

Ciências Biológicas (B) 2,68 1,69        

Expressão de 

desacordo 

Ciências Humanas (H) 2,16 1,68        

Ciências Exatas (E) 1,89 1,62  2,17 0,115  0,13 0,54 1,00 

Ciências Biológicas (B) 1,96 1,70        

Namoro 

Ciências Humanas (H) 2,31 1,87        

Ciências Exatas (E) 2,09 1,85  3,92 0,020*  0,43 0,02* 0,43 

Ciências Biológicas (B) 1,84 1,79        

Entrar em 

ambientes já 

ocupados 

Ciências Humanas (H) 1,69 1,64        

Ciências Exatas (E) 1,70 1,74  0,88 0,416  1,00 0,66 0,76 

Ciências Biológicas (B) 1,88 1,68        

Ansiedade de 

desempenho 

Ciências Humanas (H) 27,69 13,17        

Ciências Exatas (E) 26,06 13,43  1,24 0,291  0,37 1,00 1,00 

Ciências Biológicas (B) 26,55 12,61        

Ansiedade em 

situações sociais 

Ciências Humanas (H) 25,02 12,40        

Ciências Exatas (E) 22,92 12,22  2,33 0,098  0,09 1,00 0,96 

Ciências Biológicas (B) 24,03 11,52        

Nota. LSAS-SR = escala de ansiedade social de liebowitz; M.A. = medo/ansiedade; E.= evitação; DP = desvio-padrão; F = F 

de Fisher; p = probabilidade associada; * = diferença significativa.  

 

No que se refere à comparação entre os grupos de estudantes com relação os escores 

totais e dos fatores da LSAS-SR (Tabela 6), verificou-se uma diferença estatisticamente 

significativa apenas no fator namoro entre os grupos de estudantes das áreas de humanas e 

biológicas. Isto significa que a média do nível de ansiedade social em situações relacionadas a 



 
 

namoro foi significativamente maior no grupo de universitários pertencentes a área de 

humanas, comparativamente ao grupo da área de biológicas. 

   

Caracterização da Amostra quanto aos Níveis de Ansiedade Social 

 

 No que diz respeito à classificação dos níveis de ansiedade social entre os 

participantes da amostra, a diferenciação entre indivíduos com ansiedade social baixa e alta 

foi feita baseando-se na nota corte de 32 pontos, obtidos pela LSAS-SR, que se propunha a 

discriminar os grupos não clínico (NC) e subclínico (SC), que este estudo definiu como grupo 

não socialmente ansioso (GNSA) e grupo socialmente ansioso (GSA), respectivamente. A 

Tabela 7 apresenta os dados referentes a esta classificação. 

 

Tabela 7 

Classificação dos Níveis de Ansiedade Social entre os Participantes da Amostra (N = 818), 

de acordo com a LSAS-SR 

Nota. GNSA: Grupo Não Socialmente Ansioso; GSA: Grupo Socialmente Ansioso; n = número de participantes; 

% = porcentagem. 

 

De acordo com os dados da tabela acima, percebe-se que 76,7% dos participantes da 

amostra apresentaram nível de ansiedade social alta (n = 627), sendo identificados como 

indivíduos pertencentes ao grupo socialmente ansioso (GSA). O grupo não socialmente 

ansioso (GSA) correspondeu a 23,3% da amostra (n = 191). 

 

Caracterização Sociodemográfica e Ocupacional dos Grupos Não Socialmente Ansioso e 

Socialmente Ansioso 

 

Além da caracterização dos dois grupos, empregou-se o teste do Qui-Quadrado para 

verificar as diferenças entre os grupos não socialmente ansioso e socialmente ansioso com 

relação às variáveis sociodemográficas e ocupacionais. A Tabela 8 exibe os dados referentes a 

esta análise. 

 

Classificação dos Níveis de Ansiedade Social  n  % 

Ansiedade Social Baixa (GNSA)  191  23,3% 

Ansiedade Social Alta (GSA)  627  76,7% 



 
 

 

 

Tabela 8  

Caracterização dos Grupos de Participantes Não Socialmente Ansiosos (n = 191) e 

Socialmente Ansiosos (n = 627) 

Nota.  n = número de participantes; % = porcentagem; GNSA = Grupo Não Socialmente Ansioso; GSA = Grupo Socialmente 

Ansioso;  2 = Qui-Quadrado; p = probabilidade associada; * = diferença significativa.  

**Como 25% das células apresentaram frequências esperadas menores do que 5, o teste estatístico apropriado foi o da 

probabilidade exata de Fisher. Ele forneceu p = 0,78 para uma hipótese bilateral, evidenciando, assim, que não existe um 

relacionamento entre os grupos e tipo de deficiência. 

 

De acordo com os dados da tabela, o GNSA foi composto na sua maioria por 

estudantes de instituição pública de ensino superior (50,3%), da área de exatas (40,8%), do 

gênero masculino (56%), solteiros(as)/sem namorados(as) (88,5%), que moravam com 

alguém (93,2%) e que não possuíam outro curso de graduação (91,6%) e profissionalizante 

Variáveis Categorias 
Grupos  Testes 

Estatísticos GNSA  GSA  

Gênero 
Masculino n (%) 107 (56%) 239 (38,1%)   2

= 19,23 

Feminino n (%) 84 (44%) 388 (61,9%)  p < 0,001* 

Estado Civil 
Sem companheiro n (%) 169 (88,5%) 584 (93,1%)   2

 = 4,35 

p = 0,037* Com companheiro n (%) 22 (11,5%) 43 (6,9%)  

Status de moradia 
Sozinho n (%) 13 (6,8%) 41 (6,5%)   2

 = 0,02 

p = 0,896 Com alguém n (%) 178 (93,2%) 586 (93,5%)  

Instituição de ensino superior 
Particular n (%) 95 (49,7%) 245 (39,1%)   2

 = 6,85 

p = 0,009* Pública n (%) 96 (50,3%) 382 (60,9%)  

Áreas do conhecimento 

Ciências Humanas n (%) 64 (33,5%) 254 (40,5%)  
 2

 = 3,10 

p = 0,212 
Ciências Exatas n (%) 78 (40,8%) 224 (35,7%)  

Ciências Biológicas n (%)  49 (25,7%) 149 (23,8%)  

Outro curso de graduação 
Sim n (%) 16 (8,4%)  35 (5,6%)   2

 = 1,96 

p = 0,162 Não n (%) 175 (91,6%) 592 (94,4%)  

Curso profissionalizante 
Sim n (%) 62 (32,5%) 177 (28,2%)   2

 = 1,27 

p = 0,260 Não n (%) 129 (67,5%) 450 (71,8%)  

Ensino médio 
Pública n (%) 121 (63,4%) 405 (64,6%)   2

 = 0,10 

p = 0,754 Privada n (%) 70 (36,6%) 222 (35,4%)  

Trabalha ou possui renda própria 
Sim n (%) 94 (49,2%) 259 (41,3%)   2

 = 3,73 

p = 0,053 Não n (%) 97 (50,8%) 368 (58,7%)  

Contato direto com o público ou 

outras pessoas no trabalho 

Sim n (%) 81 (42,4%) 203 (32,4%)   2
 = 6,50 

p = 0,011* Não n (%) 110 (57,6%) 424 (67,6%)  

Possui algum tipo de deficiência 
Sim n (%) 5 (2,6%) 14 (2,2%)   2

 = 0,96 

F = 0,784** Não n (%) 186 (97,4%) 613 (97,8%)  

Medicamento psicotrópico 
Sim n (%) 7 (3,7%) 35 (5,6%)   2

 = 1,10 

p = 0,293 Não n (%) 184 (96,3%) 592 (94,4%)  



 
 

(67,5%). Além disso, eles eram provenientes de escola pública (63,4%), não trabalhavam ou 

possuíam renda própria (50,8%), não tinham contato direto com o público ou outras pessoas 

no trabalho (57,6%), não possuíam nenhum tipo de deficiência (97,4%) e não faziam uso de 

medicamento psicotrópico (96,3%). 

Majoritariamente, o GSA foi composto por estudantes de instituição de ensino 

superior pública (60,9%), da área de humanas (40,5%) e do gênero feminino (61,9%). 

Ademais, 93,1% eram solteiros, 93,5% moravam com alguém, 94,4% não cursaram outra 

graduação, 71,8% não possuíam curso profissionalizante e 64,6% cursaram o ensino médio 

em escola pública. A maioria também não trabalhava ou possuía renda própria (58,7%), não 

possuía contato direto com o público ou outras pessoas no trabalho (n = 424; 67,6%), não 

possuía nenhum tipo de deficiência (97,8%) e não fazia uso de medicamento psicotrópico 

(94,4%). 

As diferenças estatisticamente significativas entre os grupos ocorreram entre as 

variáveis sociodemográficas e ocupacionais gênero, estado civil, instituição de ensino 

superior e contato direto com o público ou outras pessoas no trabalho. Quanto à maioria das 

variáveis, os grupos não se diferiram em termos estatísticos, indicando que eram equivalentes. 

Ao comparar os grupos estatisticamente, verificou-se que o GNSA apresentava mais 

indivíduos do gênero masculino, quando comparado com o GSA, que possuía um número 

maior de estudantes do gênero feminino ( 2
= 19,27; p < 0,001). Concernente ao estado civil, 

indivíduos solteiros foram mais predominantes no grupo GSA ( 2
 = 4,35; p = 0,037). No que 

se refere à instituição de ensino superior, a ocorrência maior foi de estudantes de instituição 

pública pertencentes ao GSA ( 2
 = 6,85; p = 0,009). Além disso, este grupo apresentou o 

maior percentil de sujeitos que não tinham contato direto com o público ou outras pessoas no 

trabalho ( 2
 = 6,50; p = 0,011). 

 

Comparação dos Grupos Não Socialmente Ansioso e Socialmente Ansioso em Relação às 

Habilidades Sociais 

 

 Para a comparação dos grupos não socialmente ansioso (NSA) e socialmente ansioso 

(SA) em relação às habilidades sociais, empregou-se o teste t de Student para amostra 

independente. Além disso, foi calculado o tamanho do efeito (d), baseando-se nas 

classificações recomendadas por Cohen (1998), para especificar a medida deste tamanho em: 

pequeno (0,20 ≤ d < 0,50), médio (0,50 ≤ d < 0,80) ou grande (d ≥ 0,80). As tabelas a seguir 



 
 

mostram as análises feitas comparando os dois grupos em relação às habilidades sociais em 

termos dos escores totais e do fatores (Tabela 9) e dos itens (Tabela 10) do IHS-Del-Prette. 

 

Tabela 9 

Comparação dos Grupos de Universitários Não Socialmente Ansiosos (n = 191) e 

Socialmente Ansiosos (n = 627) em relação aos Escores Totais e dos Fatores do IHS-Del-

Prette 

Nota. DP = desvio padrão; t = t de Student; p = probabilidade associada; d = tamanho do efeito; * = diferença 

significativa; Fator 1 = Enfrentamento com risco; Fator 2 = Autoafirmação na expressão de afeto positivo; Fator 

3 = Conversação e desenvoltura social; Fator 4 = Autoexposição a desconhecidos ou a situações novas; Fator 5 = 

Autocontrole da agressividade em situações aversivas. 

 

Os dados da tabela apontam para uma diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos de universitários em relação ao escore total do IHS e aos fatores 1, 2, 3 e 4, indicando 

que o GNSA apresentou um repertório global de habilidades sociais e as classes 

enfrentamento com risco, autoafirmação na expressão de afeto positivo, conversação e 

desenvoltura social e autoexposição a desconhecidos ou a situações novas, componentes 

deste repertório, mais elaboradas quando comparado ao GSA.  

De acordo com as recomendações de Cohen (1998), o escore total do IHS-Del-Prette 

demonstrou um efeito considerado grande, enquanto que o fator 1 apresentou um efeito 

médio. Os Fatores 2, 3 e 4 apresentaram um efeito pequeno. Por conseguinte, o escore total 

evidenciou um maior poder discriminativo e o Fator 1 um poder discriminativo relativamente 

alto para diferenciar os grupos NSA e SA. 

Variáveis Grupos Média (DP) t p d 

Escore total 
Não Socialmente Ansioso 108,22 (15,32) 

15,64 p < 0,001* 0,91 

Socialmente Ansioso 86,57 (17,15) 

Fator 1 
Não Socialmente Ansioso 11,55 (2,87) 

14,52 p < 0,001* 0,68 

Socialmente Ansioso 7,97 (3,02) 

Fator 2 
Não Socialmente Ansioso 9,42 (1,76) 

7,87 p < 0,001* 0,34 

Socialmente Ansioso 8,17 (1,96) 

Fator 3 
Não Socialmente Ansioso 8,23 (1,67) 

11,60 p < 0,001* 0,46 

Socialmente Ansioso 6,58 (1,89) 

Fator 4 
Não Socialmente Ansioso 4,05 (1,08) 

11,98 p < 0,001* 0,47 

Socialmente Ansioso 2,93 (1,29) 

Fator 5 
Não Socialmente Ansioso 1,19 (0,63) 

- 0,16 p = 0,873 - 0,01 

Socialmente Ansioso 1,20 (0,73) 



 
 

 

 

 

 

 

Tabela 10 

Comparação dos Universitários de acordo com os Níveis de Ansiedade Social (NGNSA = 191e 

NGSA = 627) e as Habilidades Sociais, em Termos dos Itens do IHS-Del-Prette 



 
 

 (continua) 

Tabela 10 

Itens do IHS Grupos Média (DP) t p d 

1. Manter conversa com 

desconhecidos 

Não Socialmente Ansioso 2,48 (1,04) 
10,82 p < 0,001*  0,45 

Socialmente Ansioso 1,52 (1,09) 

2. Pedir mudança de conduta 
Não Socialmente Ansioso 2,78 (1,03) 

2,62 p = 0,009* 0,10 
Socialmente Ansioso 2,56 (1,08) 

3. Agradecer elogios 
Não Socialmente Ansioso 3,64 (0,81) 

4,07 p < 0,001* 0,16 
Socialmente Ansioso 3,36 (0,97) 

4. Interromper a fala do 

outro 

Não Socialmente Ansioso 1,86 (1,28) 
4,49 p < 0,001* 0,19 

Socialmente Ansioso 1,40 (1,13) 

5. Cobrar dívida de amigo 
Não Socialmente Ansioso 2,27 (1,35) 

5,17 p < 0,001* 0,21 
Socialmente Ansioso 1,70 (1,330) 

6. Elogiar outrem 
Não Socialmente Ansioso 2,96 (1,02) 

5,96 p < 0,001* 0,24 
Socialmente Ansioso 2,45 (1,12) 

7. Apresentar-se a outra 

pessoa 

Não Socialmente Ansioso 0,09 (1,28) 
9,96 p < 0,001* 0,43 

Socialmente Ansioso 1,06 (1,14) 

8. Participar de conversação 
Não Socialmente Ansioso 3,46 (0,88) 

7,40 p < 0,001* 0,29 
Socialmente Ansioso 2,87 (1,18) 

9. Falar a público 

desconhecido 

Não Socialmente Ansioso 2,72 (1,20) 
7,52 p < 0,001* 0,30 

Socialmente Ansioso 1,94 (1,42) 

10. Expressar sentimento 

positivo 

Não Socialmente Ansioso 2,71 (1,29) 
4,02 p < 0,001* 0,17 

Socialmente Ansioso 2,26 (1,37) 

11. Discordar de autoridade 
Não Socialmente Ansioso 2,16 (1,21) 

9,58 p < 0,001* 0,39 
Socialmente Ansioso 1,25 (1,13) 

12. Abordar para relação 

sexual 

Não Socialmente Ansioso 2,23 (1,32) 
10,17 p < 0,001* 0,44 

Socialmente Ansioso 1,14 (1,18) 

13. Reagir a elogio 
Não Socialmente Ansioso 3,14 (1,00) 

7,30 p < 0,001* 0,29 
Socialmente Ansioso 2,50 (1,24) 

14. Falar público conhecido 
Não Socialmente Ansioso 2,61 (1,35) 

6,42 p < 0,001* 0,26 
Socialmente Ansioso 1,90 (1,33) 

15. Lidar com críticas injustas 
Não Socialmente Ansioso 3,01 (1,14) 

4,04 p < 0,001* 0,16 
Socialmente Ansioso 2,62 (1,23) 

16. Discordar do grupo 
Não Socialmente Ansioso 2,92 (1,16) 

6,10 p < 0,001* 0,25 
Socialmente Ansioso 2,32 (1,23) 

17. Encerrar a conversação 
Não Socialmente Ansioso 3,09 (1,10) 

3,56 p < 0,001* 0,15 
Socialmente Ansioso 2,76 (1,14) 

18. Lidar com críticas dos pais 
Não Socialmente Ansioso 3,13 (0,98) 

1,72 p = 0,085 0,07 
Socialmente Ansioso 2,98 (1,09) 

19. Abordar autoridade 
Não Socialmente Ansioso 2,83 (1,06) 

8,78 p < 0,001* 0,35 
Socialmente Ansioso 2,02 (1,25) 



 
 

 (conclusão) 

Nota. DP = desvio padrão; t = t de Student; p = probabilidade associada; d = tamanho do efeito; * = diferença significativa 

 

Itens do IHS Grupos Média (DP) t p d 

20. Declarar sentimento 

amoroso 

Não Socialmente Ansioso 2,51 (1,19) 
6,50 p < 0,001* 0,27 

Socialmente Ansioso 1,86 (1,22) 

21. Devolver mercadoria 

defeituosa 

Não Socialmente Ansioso 3,24 (1,03) 
7,03 p < 0,001* 0,28 

Socialmente Ansioso 2,61 (1,23) 

22. Recusar pedidos abusivos 
Não Socialmente Ansioso 2,46 (1,36) 

3,46 p = 0,001* 0,14 
Socialmente Ansioso 1,07 (1,33) 

23. Fazer pergunta a 

desconhecido 

Não Socialmente Ansioso 2,97 (0,99) 
9,76 p < 0,001* 0,37 

Socialmente Ansioso 2,10 (1,34) 

24. Encerrar conversar ao 

telefone 

Não Socialmente Ansioso 3,05 (1,09) 
6,32 p < 0,001* 0,25 

Socialmente Ansioso 2,46 (1,28) 

25. Lidar com críticas justas 
Não Socialmente Ansioso 3,02 (1,03) 

4,54 p < 0,001* 0,19 
Socialmente Ansioso 2,63 (1,06) 

26. Pedir favores a 

desconhecidos 

Não Socialmente Ansioso 2,89 (1,23) 
7,08 p < 0,001* 0,28 

Socialmente Ansioso 2,15 (1,39) 

27. Expressar desagrado a 

amigos 

Não Socialmente Ansioso 2,39 (1,19) 
5,67 p < 0,001* 0,23 

Socialmente Ansioso 1,83 (1,21) 

28. Elogiar familiares 
Não Socialmente Ansioso 3,63 (0,74) 

5,46 p < 0,001* 0,25 
Socialmente Ansioso 3,20 (1,01) 

29. Fazer pergunta a 

conhecidos 

Não Socialmente Ansioso 3,02 (1,10) 
9,58 p < 0,001* 0,38 

Socialmente Ansioso 2,11 (1,32) 

30. Defender outrem em 

grupo 

Não Socialmente Ansioso 2,83 (1,02) 
4,63 p < 0,001* 0,19 

Socialmente Ansioso 2,43 (1,07) 

31. Cumprimentar 

desconhecidos 

Não Socialmente Ansioso 2,93 (1,16) 
6,53 p < 0,001* 0,26 

Socialmente Ansioso 2,29 (1,27) 

32. Pedir ajuda a amigos 
Não Socialmente Ansioso 3,05 (1,26) 

5,51 p < 0,001* 0,22 
Socialmente Ansioso 2,48 (1,31) 

33. Negociar uso de 

preservativo 

Não Socialmente Ansioso 3,16 (1,34) 
- 1,25 p = 0,213 - 0,05 

Socialmente Ansioso 3,29 (1,12) 

34. Recusar pedido abusivo 
Não Socialmente Ansioso 2,72 (1,16) 

3,69 p < 0,001* 0,15 
Socialmente Ansioso 2,36 (1,27) 

35. Expressar sentimento 

positivo 

Não Socialmente Ansioso 3,07 (1,13) 
3,66 p < 0,001* 0,15 

Socialmente Ansioso 2,73 (1,21) 

36. Manter conversação 
Não Socialmente Ansioso 2,92 (1,10) 

8,61 p < 0,001* 0,34 
Socialmente Ansioso 2,12 (1,22) 

37. Pedir favores a colegas 
Não Socialmente Ansioso 3,35(0,89) 

7,02 p < 0,001* 0,30 
Socialmente Ansioso 2,78(1,01) 

38. Lidar com chacotas 
Não Socialmente Ansioso 2,90(1,09) 

4,53 p < 0,001* 0,19 
Socialmente Ansioso 2,45(1,23) 



 
 

 

De acordo com a tabela, verifica-se que os grupos atestaram diferenças significativas 

em 36 itens do IHS-Del-Prette (exceto para os itens 18 e 33), com médias maiores para o 

GNSA, evidenciando, assim, um déficit no GSA para a maioria das habilidades sociais 

avaliadas. Com relação ao tamanho do efeito, os itens 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 

20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 36 e 37 exibiram um efeito pequeno. No entanto, os 

itens 1, 7, 11, 12, 19 e 29 foram aqueles que melhor discriminaram os grupos.  

 

Associação entre os Grupos Não Socialmente Ansioso e Socialmente Ansioso com as 

Categorias de Classificação do Repertório de Habilidades Sociais 

Para verificar a associação entre os grupos NSA e SA com as categorias de 

classificação de seu repertório de habilidades sociais, aplicou-se o teste do Qui-Quadrado. Na 

Tabela 11 encontram-se resultados obtidos por meio deste teste. 

 

Tabela 11 

Associação entre os Grupos Não Socialmente Ansioso (n = 191) e Socialmente Ansioso (n = 

627) com as Categorias de Classificação de seu Repertório de Habilidades Sociais 

Classificação do Repertório de HS GNSA GSA 
Teste 

estatístico 

Repertório bastante elaborado n (%) 122 (63,9%) 98 (15,6%) 

 2
= 186,14 

p < 0,001* 

Bom repertório de HS (acima da mediana) n (%) 30 (15,7%) 114 (18,2%) 

Repertório mediano n (%) 5 (2,6%) 17 (2,7%) 

Bom repertório de HS (abaixo da mediana) n (%) 16 (8,4%) 132 (21,1%) 

Repertório deficitário (indicação para THS) n (%) 18 (9,4%) 266 (42,4%) 

Nota. HS = Habilidades sociais; GNSA = Grupo Não Socialmente Ansioso; GSA = Grupo Socialmente Ansioso; 

THS = Treinamento de habilidades sociais; % = porcentagem;  2
= Teste Qui-Quadrado; p = probabilidade 

associada; * = diferença significativa. 

 

 No que se refere aos resultados, observou-se que existe uma associação 

estatisticamente significativa entre os grupos e as categorias de classificação do repertório de 

habilidades sociais ( 2
= 186,14; p < 0,001), indicando que o GNSA apresentou o maior 

número de participantes distribuídos nas categorias repertório bastante elaborado de 

habilidades sociais (n = 122; 63,9%) e bom repertório de habilidades sociais acima da 

mediana (n = 30; 15,7%), o que, ao todo, corresponde a 79,6% dos universitários pertencentes 

a este grupo. Apenas 17,8% dos participantes foram classificados como tendo um bom 



 
 

repertório de habilidades socais abaixo da mediana (n = 16; 8,4%) e um repertório deficitário 

(n = 18; 9,4%), e 2,6% um repertório mediano (n = 5). 

 Por outro lado, o GSA foi composto por 63,5% de estudantes distribuídos nas 

classificações bom repertório de habilidades sociais abaixo da mediana (n = 132; 21,1%) e 

repertório deficitário com indicação para o treinamento de habilidades sociais (n = 266; 

42,4%). Em contrapartida, 15,6% dos participantes apresentaram um repertório bastante 

elaborado e 18,2% foram classificados como tendo um bom repertório de habilidades socais 

acima da mediana. 

 

Análise Correlacional entre Habilidades Sociais e Ansiedade Social 

 

 O teste de Correlação Linear de Pearson foi empregado para verificar as relações entre 

os escores totais e dos fatores do IHS-Del-Prette e da LSAS-SR. A Tabela 12 corresponde aos 

dados obtidos por esta análise.  

 



 
 

Tabela 12 

Correlações entre os Escores Totais e dos Fatores relativos ao IHS-Del-Prette e LSAS-SR 

(continua) 



 
 

Variáveis r Probabilidade  Variáveis r Probabilidade 

Escore total IHS x Escore total LSAS-SR  - 0,70 p < 0,001*  Fator 1 x Escore total LSAS-SR  - 0,62 p < 0,001* 

Escore total IHS x Subescala de M.A. total - 0,68 p < 0,001*  Fator 1 x Subescala de M.A. total - 0,60 p < 0,001* 

Escore total IHS x Subescala de E. total - 0,66 p < 0,001*  Fator 1 x Subescala de E. total - 0,57 p < 0,001* 

Escore total IHS x Falar em público/ser foco de 

atenção 

- 0,62 p < 0,001*  Fator 1 x Falar em público/ser foco de atenção - 0,60 p < 0,001* 

Escore total IHS x Interações com desconhecidos - 0,61 p < 0,001*  Fator 1 x Interações com desconhecidos - 0,54 p < 0,001* 

Escore total IHS x Atividade de comprar - 0,43 p < 0,001*  Fator 1 x Atividade de comprar - 0,39 p < 0,001* 

Escore total IHS x Frequentar banheiro 

público/realizar exames 

- 0,36 p < 0,001*  Fator 1 x Frequentar banheiro público/realizar 

exames 

- 0,31 p < 0,001* 

Escore total IHS x Festas - 0,41 p < 0,001*  Fator 1 x Festas - 0,32 p < 0,001* 

Escore total IHS x Ingestão de alimentos - 0,34 p < 0,001*  Fator 1 x Ingestão de alimentos - 0,26 p < 0,001* 

Escore total IHS x Desempenho em público - 0,44 p < 0,001*  Fator 1 x Desempenho em público - 0,34 p < 0,001* 

Escore total IHS x Participar de grupos - 0,40 p < 0,001*  Fator 1 x Participar de grupos - 0,34 p < 0,001* 

Escore total IHS x Falar com autoridades - 0,46 p < 0,001*  Fator 1 x Falar com autoridades - 0,43 p < 0,001* 

Escore total IHS x Expressão de desacordo - 0,38 p < 0,001*  Fator 1 x Expressão de desacordo - 0,35 p < 0,001* 

Escore total IHS x Namoro - 0,36 p < 0,001*  Fator 1 x Namoro - 0,30 p < 0,001* 

Escore total IHS x Entrar em ambientes já ocupados - 0,46 p < 0,001*  Fator 1 x Entrar em ambientes já ocupados - 0,39 p < 0,001* 

Escore total IHS x Ansiedade de desempenho - 0,66 p < 0,001*  Fator 1 x Ansiedade de desempenho - 0,56 p < 0,001* 

Escore total IHS x Ansiedade em situações sociais - 0,68 p < 0,001*  Fator 1 x Ansiedade em situações sociais - 0,61 p < 0,001* 



 
 

Tabela 12 

(continuação) 

 

Variáveis r Probabilidade  Variáveis r Probabilidade 

Fator 2 x Escore total LSAS-SR - 0,38 p < 0,001*  Fator 3 x Escore total LSAS-SR - 0,55 p < 0,001* 

Fator 2 x Subescala de M.A. total - 0,36 p < 0,001*  Fator 3 x Subescala de M.A. total - 0,53 p < 0,001* 

Fator 2 x Subescala de E. total - 0,37 p < 0,001*  Fator 3 x Subescala de E. total - 0,51 p < 0,001* 

Fator 2 x Falar em público/ser foco de atenção - 0,34 p < 0,001*  Fator 3 x Falar em público/ser foco de atenção - 0,44 p < 0,001* 

Fator 2 x Interações com desconhecidos - 0,33 p < 0,001*  Fator 3 x Interações com desconhecidos - 0,50 p < 0,001* 

Fator 2 x Atividade de comprar - 0,18 p < 0,001*  Fator 3 x Atividade de comprar - 0,31 p < 0,001* 

Fator 2 x Frequentar banheiro público/realizar 

exames 

- 0,18 p < 0,001*  Fator 3 x Frequentar banheiro público/realizar 

exames 

- 0,29 p < 0,001* 

Fator 2 x Festas - 0,31 p < 0,001*  Fator 3 x Festas - 0,32 p < 0,001* 

Fator 2 x Ingestão de alimentos - 0,19 p < 0,001*  Fator 3 x Ingestão de alimentos - 0,27 p < 0,001* 

Fator 2 x Desempenho em público - 0,22 p < 0,001*  Fator 3 x Desempenho em público - 0,40 p < 0,001* 

Fator 2 x Participar de grupos - 0,30 p < 0,001*  Fator 3 x Participar de grupos - 0,27 p < 0,001* 

Fator 2 x Falar com autoridades - 0,21 p < 0,001*  Fator 3 x Falar com autoridades - 0,35 p < 0,001* 

Fator 2 x Expressão de desacordo - 0,19 p < 0,001*  Fator 3 x Expressão de desacordo - 0,28 p < 0,001* 

Fator 2 x Namoro - 0,22 p < 0,001*  Fator 3 x Namoro - 0,28 p < 0,001* 

Fator 2 x Entrar em ambientes já ocupados - 0,23 p < 0,001*  Fator 3 x Entrar em ambientes já ocupados - 0,39 p < 0,001* 

Fator 2 x Ansiedade de desempenho - 0,36 p < 0,001*  Fator 3 x Ansiedade de desempenho - 0,52 p < 0,001* 

Fator 2 x Ansiedade em situações sociais - 0,36 p < 0,001*  Fator 3 x Ansiedade em situações sociais - 0,52 p < 0,001* 



 
 

 

Tabela 12 

(conclusão) 

Variáveis r Probabilidade   Variáveis   r Probabilidade 

Fator 4 x Escore total LSAS-SR - 0,52 p < 0,001*  Fator 5 x Escore total LSAS-SR - 0,03 0,392 

Fator 4 x Subescala de M.A. total - 0,48 p < 0,001*  Fator 5 x Subescala de M.A. total - 0,06 0,118 

Fator 4 x Subescala de E. total - 0,50 p < 0,001*  Fator 5 x Subescala de E. total 0,001 0,972 

Fator 4 x Falar em público/ser foco de atenção - 0,62 p < 0,001*  Fator 5 x Falar em público/ser foco de atenção 0,03 0,402 

Fator 4 x Interações com desconhecidos - 0,42 p < 0,001*  Fator 5 x Interações com desconhecidos 0,08 0,019* 

Fator 4 x Atividade de comprar - 0,26 p < 0,001*  Fator 5 x Atividade de comprar - 0,03 0,364 

Fator 4 x Frequentar banheiro público/realizar 

exames 

- 0,28 p < 0,001*  Fator 5 x Frequentar banheiro público/realizar 

exames 

- 0,08 0,024* 

Fator 4 x Festas - 0,20 p < 0,001*  Fator 5 x Festas - 0,03 0,342 

Fator 4 x Ingestão de alimentos - 0,19 p < 0,001*  Fator 5 x Ingestão de alimentos - 0,07 0,063 

Fator 4 x Desempenho em público - 0,31 p < 0,001*  Fator 5 x Desempenho em público - 0,11 0,002* 

Fator 4 x Participar de grupos - 0,27 p < 0,001*  Fator 5 x Participar de grupos - 0,09 0,011* 

Fator 4 x Falar com autoridades - 0,37 p < 0,001*  Fator 5 x Falar com autoridades - 0,03 0,469 

Fator 4 x Expressão de desacordo - 0,17 p < 0,001*  Fator 5 x Expressão de desacordo - 0,00 0,971 

Fator 4 x Namoro - 0,24 p < 0,001*  Fator 5 x Namoro - 0,05 0,150 

Fator 4 x Entrar em ambientes já ocupados - 0,32 p < 0,001*  Fator 5 x Entrar em ambientes já ocupados - 0,04 0,263 

Fator 4 x Ansiedade de desempenho - 0,54 p < 0,001*  Fator 5 x Ansiedade de desempenho - 0,08 0,028* 

Fator 4 x Ansiedade em situações sociais - 0,45 p < 0,001*  Fator 5 x Ansiedade em situações sociais 0,02 0,495 



 
 

Nota. r = coeficiente de Correlação de Pearson; IHS = Inventário de Habilidades Sociais; Fator 1 = Enfrentamento com risco; Fator 2 = Autoafirmação na expressão de afeto 

positivo; Fator 3 = Conversação e desenvoltura social; Fator 4 = Autoexposição a desconhecido ou a situações novas; Fator 5 = Autocontrole da agressividade em situações 

aversivas; LSAS-SR = Escala de Ansiedade Social de Liebowitz; M.A. = Medo/Ansiedade; E = Evitação; * = correlação significativa.



 

 
 

As correlações entre o escore total do IHS-Del-Prette e os escores totais e dos fatores 

da LSAS-SR se mostraram negativas e significativas, tendo os coeficientes de correlação 

variado entre - 0,34 e - 0,70, ou seja, magnitudes consideradas entre fraca e forte. Cabe 

destacar os escores totais e dos fatores da LSAS-SR que se correlacionaram negativa e 

significativamente ao escore total do IHS e com magnitude forte: os escores totais da LSAS-

SR (r = 0,70), das subescalas de Medo/Ansiedade (r = 0,68) e Evitação (r = 0,66), bem como 

os escores fatoriais falar em público/ser foco de atenção (r = 0,62), interações com 

desconhecidos (r = 0,61), ansiedade de desempenho (r = 0,66) e ansiedade em situações 

sociais (r = 0,68). 

Os fatores 1, 2, 3 e 4 do IHS-Del-Prette exibiram correlações inversas e 

estatisticamente significativas entre os escores totais e dos fatores da LSAS-SR. Além disso, 

seus os coeficientes de correlação variaram de muito fraco (r = - 0,17) a forte (r = - 0,70). 

Destaca-se também que nos Fatores 1 e 4 do IHS, os escores da LSAS-SR que apresentaram 

os coeficientes de maior magnitude, variando de moderada a forte, foram os mesmos 

ocorridos com o escore total do IHS, que mostraram magnitude forte. Para o Fator 3 do IHS, 

os mesmos escores da LSAS-SR exibiram magnitude moderada, com os coeficientes variando 

de - 0,44 a - 0,55. Todos os escores da LSAS-SR se correlacionaram inversa e 

significativamente ao Fator 2 do IHS, com coeficientes variando de - 0,18 a - 0,38, isto é, com 

magnitudes muito fracas e fracas. 

No que se refere às correlações significativas e negativas do Fator 5 do IHS-Del-Prette 

com os escores totais e dos fatores da LSAS-SR, estas ocorreram com os escores dos fatores 

frequentar banheiro público/realizar exames, desempenho em público, participar de grupos e 

ansiedade de desempenho. Nota-se também que o fator interações com desconhecidos da 

LSAS-SR se correlacionou significativa e positivamente ao Fator 5. Entretanto, apesar de ter 

havido correlações significativas, todos os coeficientes mostraram magnitude muito fraca, 

variando de - 0,11 a 0,08.  

 

Análise Univariada dos Fatores Sociodemográficos, Ocupacionais e Clínicos Associados 

ao Repertório de Habilidades Sociais dos Universitários  

As análises estatísticas univariadas realizadas com as variáveis sociodemográficas, 

ocupacionais e clínicas (variáveis independentes) em relação ao escore total do IHS-Del-

Prette (variável dependente) se encontram na tabela 13. Este procedimento ocorreu com a 



 

 
 

aplicação dos testes t de Student, ANOVA de um fator, com post hoc de Bonferroni, e 

Correlação Linear de Pearson. 

 

Tabela 13 

Variáveis Categorias Escore total do IHS  



 

 
 

Análise Univariada dos Fatores Sociodemográficos, Ocupacionais e Clínicos Associados ao 

Repertório de Habilidades Sociais dos Universitários  

Nota. IHS = Inventário de Habilidade Sociais; n = número de participantes; DP = desvio-padrão; t = t de Student; F = F de 

Fischer; r = coeficiente de Correlação de Pearson; * = diferença ou relação significativa; ** = p ≤ 0,25  

 

De acordo com os resultados, diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05) 

ocorreram nas variáveis gênero, trabalha ou possui renda própria, contato direto com público 

n Média (DP) Testes Estatísticos 

Gênero 
Masculino 

Feminino 

346 

472 

94,12 (17,98) 

89,80 (19,66) 

t = 3,22 

p = 0,001* 

Estado Civil 
Sem companheiro 

Com companheiro 

753 

65 

91,40 (19,14) 

94,26 (18,25) 

t = - 1,16 

p = 0,246** 

Status de moradia  
Sozinho 

Com alguém 

54 

764 

92,22 (20,37) 

91,59 (18,00) 

t = 0,24 

p = 0,813 

Instituição de Ensino superior 
Privada 

Pública 

340 

478 

92,28 (17,80) 

91,16 (19,94) 

 

t = 0,83 

p = 0,409 

Áreas do conhecimento 

Ciências Humanas 

Ciências Exatas 

Ciências Biológicas 

318 

302 

198 

91,13 (19,31) 

92,12 (19,48) 

91,68 (18,14) 

F = 0,21 

p = 0,811 

Outro curso de graduação 
Sim 

Não  

51 

767 

94,92 (17,61) 

91,41 (19,16) 

t = - 1,27 

p = 0,203** 

Curso profissionalizante 
Sim 

Não 

239 

579 

92,85 (18,91) 

91,13 (19,14) 

t = - 1,17 

p = 0,241** 

Ensino médio 
Pública 

Privada 

526 

292 

91,38 (19,20) 

92,09 (18,87) 

t = - 0,51 

p = 0,610 

Trabalha ou possui renda própria 
Sim 

Não 

353 

465 

93,84 (19,49) 

89,94 (18,60) 

t = - 2,91 

p = 0,004* 

Contato direto com o público ou 

outras pessoas no trabalho 

Sim 

Não 

285 

534 

95,25 (19,62) 

89,70 (18,51) 

t = - 3,99 

p ≤ 0,001* 

Possui algum tipo de deficiência Sim 

Não 

19 

799 

93,79 (18,69) 

91,58 (19,10) 

t = - 0,50 

p = 0,618 

Medicamento psicotrópico 
Sim 

Não 

42 

776 

86,98 (24,60) 

91,88 (18,72) 

t = 1,27 

p = 0,210** 

 

Níveis de ansiedade 
Ansiedade social baixa 191 108,22 (15,32) t = 15,64 

p ≤ 0,001* Ansiedade social alta 627 86,57 (17,15) 

Idade  -  - - r = 0,07 

p = 0,038* 



 

 
 

ou outras pessoas no trabalho, níveis de ansiedade e idade. Isto indicou que os universitários 

gênero masculino, que possuíam trabalho ou renda própria, contato direto com público ou 

outras pessoas, ansiedade social baixa e mais velhas, apresentavam um repertório de 

habilidades sociais mais elaborado. Ao nível de p ≤ 0,25, as diferenças ocorreram nas varáveis 

estado civil, outro curso de graduação, curso profissionalizante e medicamento psicotrópico. 

Nas Tabelas 14 e 15, encontram-se os resultados referentes às análises univariadas 

realizadas separadamente com os grupos de universitários NSA e SA. Para essas análises, 

foram empregados os mesmos testes estatísticos.  

 

Tabela 14 

Análise Univariada dos Fatores Sociodemográficos e Ocupacionais Associados ao 

Repertório Habilidades Sociais do Grupo Não Socialmente Ansioso (n = 191)  

 (continua) 
 

Variáveis Categorias 
Escore do IHS total - GNSA 

n Média (DP) Testes Estatísticos 

Gênero 
Masculino 

Feminino 

107 

84 

107,80 (15,36) 

108,75 (15,34) 

t = - 0,42 

p = 0,637 

Estado Civil 
S/ companheiro 

C/ companheiro 

169 

22 

108,57 (15,02) 

105,55 (17,58) 

t = 0,87 

p = 0,385 

Status de moradia  
Sozinho 

Com alguém 

13 

178 

108,92 (15,88) 

108,17 (15,32) 

t = 0,17 

p = 0,864 

Instituição de Ensino superior 
Privada 

Pública 

95 

96 

104,54 (14,83) 

111,87 (14,99) 

t = - 3,40 

p = 0,001* 

Áreas do conhecimento 

C. Humanas 

C. Exatas 

C. Biológicas 

64 

78 

49 

107,38 (2,13) 

109,62 (1,59) 

107,10 (2,15) 

F = 0,55 

p = 0,58 

Outro curso de graduação 
Sim 

Não  

16 

175 

106,44 (16,73) 

108,38 (15,23) 

t = 0,48 

p = 0,628 

Curso profissionalizante 
Sim 

Não 

62 

129 

108,95(15,36) 

107,87(15,35) 

t = - 0,46 

p = 0,648 



 

 
 

Tabela 14    

 (conclusão) 

Nota. IHS = Inventário de Habilidade Sociais; n = número de participantes; DP = desvio-padrão; t = t de Student; F = F de 

Fischer; r = coeficiente de Correlação de Pearson; * = diferença ou relação significativa; ** = p ≤ 0,25  

 

Tabela 15 

Análise Univariada dos Fatores Sociodemográficos e Ocupacionais Associados ao 

Repertório de Habilidades Sociais do Grupo Socialmente Ansioso (n = 627)  

 (continua) 

Variáveis Categorias 
Escore do IHS total - GNSA 

n Média (DP) Testes Estatísticos 

Ensino médio 
Pública 

Privada 

121 

70 

109,12 (15,67) 

106,66 (14,68) 

t = 1,07 

p = 0,285 

Trabalha ou possui renda 

própria 

Sim 

Não 

94 

97 

109,58 (15,02) 

106,91 (15,75) 

t = - 1,20 

p = 0,230** 

Contato direto com o público 

ou outras pessoas no trabalho 

Sim 

Não 

81 

110 

110,52 (14,86) 

106,53 (15,50) 

t = - 1,79 

p = 0,075** 

Possui algum tipo de 

deficiência 

Sim 

Não 

5 

186 

111,00 (20,59) 

108,14 (15,22) 

t = - 0,41 

p = 0,682 

Medicamento psicotrópico 
Sim 

Não 

7 

184 

111,86 (15,13) 

108,08 (15,35) 

t = - 0,64 

p = 0,524 

Idade  - - - 
r = 0,08 

p = 0,285 



 

 
 

 
 

Tabela 15 

Variáveis Categorias 
Escore do IHS total - GSA 

n Média (DP) Testes Estatísticos 

Gênero 
Masculino 

Feminino 

239 

388 

88,00 (15,54) 

85,70 (18,04) 

t = 1,64 

p = 0,102** 

Estado Civil 
S/ companheiro 

C/ companheiro 

584 

43 

86,43 (17,25) 

88,49 (15,88) 

t = - 0,76 

p = 0,449 

Status de moradia  
Sozinho 

Com alguém 

41 

586 

86,93 (18,83) 

86,55 (17,05) 

t = 0,14 

p = 0,892 

Instituição de Ensino superior 
Privada 

Pública 

245 

382 

87,53 (16,57) 

85,96 (17,51) 

t = 1,12 

p = 0,264 

Área do Conhecimento 

C. Humanas 

C. Exatas 

C. Biológicas 

254 

224 

149 

87,04 (1,11) 

86,03 (1,16) 

86,61 (1,32) 

F = 0,21 

p = 0,814 

Variáveis Categorias 
Escore do IHS total – GSA 

n Média(DP) Testes Estatísticos 

Outro curso de graduação 
Sim 

Não 

35 

592 

89,66 (15,54) 

86,39 (17,24) 

t = - 1,10 

p = 0,274 

Curso profissionalizante 
Sim 

Não 

117 

450 

87,20(16,68) 

86,33(17,35) 

t = - 0,58 

p = 0,565 

Ensino médio 
Pública 

Privada 

405 

222 

86,07 (16,84) 

87,49(17,71) 

t = - 0,99 

p = 0,322 

Trabalha ou possui renda própria 
Sim 

Não 

259 

368 

88,14(17,73) 

85,48(16,67) 

t = - 1,92 

p = 0,056** 

Contato direto com o público ou 

outras pessoas no trabalho 

Sim 

Não 

203 

424 

89,15(17,66) 

85,34(16,66) 

t = - 2,62 

p = 0,009* 

Possui algum tipo de deficiência 
Sim 

Não 

14 

613 

87,64(14,09) 

86,55(17,22) 

t = - 0,24 

p = 0,814 

Medicamento psicotrópico 
Sim 

Não 

35 

592 

82,00(23,17) 

86,84(16,71) 

t = 1,22 

p = 0,231** 

Idade - - - 
r = 0,001 

p = 0,971 



 

 
 

 (conclusão) 

Nota. IHS = Inventário de Habilidade Sociais; n = número de participantes; DP = desvio-padrão; t = t de Student; F = F de 

Fischer; r = coeficiente de Correlação de Pearson; * = diferença ou relação significativa; ** = p ≤ 0,25  

 

No caso do GNSA, diferença estatisticamente significativa foi encontrada apenas na 

variável instituição de ensino superior, sugerindo que os universitários não socialmente 

ansiosos da instituição pública apresentaram habilidades sociais mais elaboradas em relação 

àqueles da instituição privada. No GSA, a variável que exibiu diferença estatisticamente 

significativa foi contato direto com o público ou outras pessoas, indicando um repertório 

mais empobrecido dos universitários socialmente ansiosos que não possuíam contato direto 

com o público ou outra pessoas. Ao nível de p ≤ 0,25, para o GNSA, as diferenças ocorreram 

nas varáveis trabalha ou possui renda própria e contato direto com o público ou outras 

pessoas no trabalho. Para o GSA, verificaram-se diferenças varáveis gênero, trabalha ou 

possui renda própria, contato direto com o público ou outras pessoas no trabalho e 

medicamento psicotrópico. 

 

Análise Multivariada das Variáveis Associadas ao Repertório de Habilidades Sociais 

Três análises de regressão linear múltipla foram conduzidas por meio do método 

stepwise. A primeira análise visou investigar o poder preditivo das características 

sociodemográficas e ocupacionais e dos níveis de ansiedade social em relação ao escore total 

de habilidades socais dos estudantes universitários. A segunda objetivou examinar o poder 

preditivo das variáveis sociodemográficas e ocupacionais em relação ao escore total de 

habilidades sociais do GNSA. A terceira análise visou investigar o poder preditivo das 

variáveis sociodemográficas e ocupacionais em relação ao escore total de habilidades sociais 

do GSA. Para estas análises foram incluídas as variáveis significativas (p < 0,05) e aquelas 

com valores de p ≤ 0,25, considerando as recomendações de Hosmer e Lemeshow (2000), 

identificadas nas análises univariadas (Tabela 16 e 17). Em todas as análises realizadas, foram 

apresentadas a constante nos modelos de regressão e o índice de Durbin-Watson (DW). Esse 

índice corrobora a independência e a normalidade dos dados sempre que seus valores são 

próximos ou superiores a 2,00. Essas análises serão descritas a seguir. 

 

Variáveis sociodemograficas, ocupacionais e clínicas preditoras de habilidades 

sociais dos Universitários 



 

 
 

As variáveis sociodemograficas, ocupacionais e clínicas empregadas nesta análise de 

regressão linear múltipla foram: gênero, trabalha ou possui renda própria, contato direto com 

o público ou com outras pessoas no trabalho, níveis de ansiedade e idade (p < 0,05). As 

variáveis incluídas, considerando p ≤ 0,25, consistiram em: estado civil, outro curso de 

graduação, curso profissionalizante e medicamento psicotrópico. Por meio desta análise, foi 

possível identificar as variáveis preditoras de habilidades socais em estudantes universitários. 

Os dados encontram-se descritos na Tabela 16. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 16 

Análise de Regressão Linear Múltipla das Variáveis Sociodemográficas, Ocupacionais e 

Clínicas Associadas às Habilidades Sociais dos Universitários (N = 818) 

Nota. t = t de Student; p = probabilidade associada; R² = coeficiente de determinação F = F de 

Fischer; DW = índice de Durbin-Watson. 

 

Ao analisar os dados da tabela, observou-se que a variável níveis de ansiedade social 

foi considerada a mais importante preditora de habilidades sociais em universitários, 

comparada com a variável contato direto com o público ou com outras pessoas no trabalho. 

O modelo de regressão (F = 128,60; p < 0,001), com as variáveis descritas em ordem 

decrescente de importância, é dado por: IHS-Total = 106,58 + 21,26 x Níveis de ansiedade 

social + 3,86 x Contato direto com o público ou com outras pessoas no trabalho. Tal 

regressão indicou que os universitários que possuíam um menor nível de ansiedade e contato 

com o público ou com outras pessoas no trabalho apresentaram um repertório de habilidades 

Variáveis Beta 
Erro 

Padrão 

Beta 

padronizado 
t p  

Constante 106,58 1,31 - 81,19 p < 0,001 

R² = 0,24 

F = 128,60 

p < 0,001 

DW = 1,85 

Níveis de ansiedade 

social  
- 21,26 1,38 - 0,47 - 15,28 p <0,001 

Contato direto com 

o público ou outras 

pessoas no trabalho 

3,86 1,23 0,10 3,14 

 

p = 0,002 



 

 
 

sociais mais elaborado. Os resíduos do modelo de regressão linear múltipla possuem 

distribuição normal (Assimetria = -0,34 e curtose = 0,32). 

 

Variáveis sociodemograficas e ocupacionais preditoras das habilidades sociais no 

grupo não socialmente ansioso 

 Nesta análise de regressão linear múltipla, as variáveis sociodemográficas e 

ocupacionais significativas selecionadas foram instituição de ensino superior (p < 0,05) e 

contato direto com o público ou outras pessoas no trabalho, com p ≤ 0,25, segundo os 

critérios de Hosmer e Lemeshow (2000). Esta análise objetivou identificar quais destas 

variáveis mais contribuiriam para predizer as habilidades sociais nesse grupo. Os resultados 

encontrados estão dispostos na Tabela 17. 

 

 

 

Tabela 17 

Análise de Regressão Linear Múltipla das Variáveis Sociodemográficas e Ocupacionais 

Associadas às Habilidades Sociais no Grupo Não Socialmente Ansioso (N = 191) 

Nota. t = t de Student; p = probabilidade associada; R² = coeficiente de determinação F = F de 

Fischer; DW = índice de Durbin-Watson. 

 

Os resultados indicaram que a variável instituição pública de ensino superior foi a 

variável preditora mais importante comparativamente à contato direto com o público ou 

outras pessoas no trabalho. O modelo de regressão (F = 7,49; p = 0,001) é dado por: IHS-

Total = 102,88 + 7,30 x Instituição de Ensino Superior + 3,95 x Contato direto com o público 

ou com outras pessoas no trabalho. Esta reta de regressão demonstrou que as habilidades 

sociais eram mais elaboradas se o indivíduo frequentasse uma instituição pública de ensino 

superior e trabalhasse diretamente com o público ou outras pessoas. As variáveis citadas 

foram apresentadas em ordem decrescente de importância para o modelo. Os resíduos do 

Variáveis Beta 
Erro 

Padrão 

Beta 

padronizado 
t p  

Constante 102,88 1,77 - 57,99 p < 0,001 

R² = 0,06 

F = 7,49 

p = 0,001 

DW = 1,73 

Instituição de ensino 

superior  
7,30 2,14 0,24 3,40 p = 0,001 

Contato direto com 

o público ou outras 

pessoas no trabalho 

3,95 2,17 0,13 1,82 

 

p = 0,071 



 

 
 

modelo de regressão linear múltipla possuem distribuição normal (Assimetria = - 0,27 e 

curtose = - 0,24). 

  

Variáveis sociodemograficas e ocupacionais preditoras das habilidades sociais no 

grupo socialmente ansioso 

Para esta análise de regressão linear múltipla, as variáveis sociodemográficas e 

ocupacionais significativas selecionadas foram contato direto com o público ou outras 

pessoas no trabalho (p < 0,05) e gênero, trabalha ou possui renda própria e uso de 

medicamento psicotrópico, com p ≤ 0,25, segundo os critérios de Hosmer e Lemeshow 

(2000). Esta análise objetivou identificar quais destas variáveis mais contribuiriam para 

predizer as habilidades sociais nesse grupo. Os resultados encontrados estão dispostos na 

Tabela 18. 

 

 

 

Tabela 18 

Análise de Regressão Linear Múltipla das Variáveis Sociodemográficas e Ocupacionais 

Associadas às Habilidades Sociais no Grupo Socialmente Ansioso (N = 627) 

 Nota. t = t de Student; p = probabilidade associada; R² = coeficiente de determinação F = F 

de Fischer; DW = índice de Durbin-Watson. 

 

 Neste caso, os resultados apontaram para a variável contato direto o público ou outras 

pessoas no trabalho como sendo a preditora mais importante em relação à variável uso de 

medicamento psicotrópico. O modelo de regressão (F = 5,09; p = 0,006) é dado por: IHS-

Total = 85,58 + 4,0 x contato direto com o público ou outras pessoas no trabalho + - 5,41 x 

uso de medicamento psicotrópico. Esta reta de regressão demonstrou que as habilidades 

Variáveis Beta 
Erro 

Padrão 

Beta 

padronizado 
t p  

Constante 85,58 0,84 - 102,10 p < 0,001 

R² = 0,01 

F = 5,09 

p = 0,006 

DW = 1,90 

Contato direto com o 

público ou outras 

pessoas 

4,0 1,46 0,11 2,74 p = 0,006 

Uso de 

medicamento 

psicotrópico 

- 5,41 2,97 - 0,07 - 1,82 p = 0,069 



 

 
 

sociais eram mais ricas se o indivíduo possuísse contato direto com o público ou outras 

pessoas no trabalho e inferiores se o indivíduo fizesse uso de medicamento psicotrópico. As 

variáveis citadas também foram apresentadas em ordem decrescente de importância para o 

modelo. Além disso, resíduos do modelo de regressão linear múltipla apresentam distribuição 

normal (Assimetria = - 0,32 e curtose = - 0,37). A Tabela 19 exibe os dados descritivos 

relativos aos escores torais do IHS-del-Prette em função dos tipos de medicamentos 

psicotrópicos usados pelos participantes do GSA.  

 

Tabela 19 

Dados Descritivos relativos aos Escores Totais do IHS-Del-Prette obtidos pelos Estudantes 

Socialmente Ansiosos que Faziam Uso de Medicamentos Psicotrópicos (N = 34) 

Nota. IHS = Inventário de Habilidades Socais; n = número de participantes; DP = desvio padrão 

De acordo com os dados da tabela, a maior parte dos integrantes do GSA, que faziam 

uso de medicamentos psicotrópicos e obtiveram as menores médias no escore total do IHS-

Del-Prette, eram usuários de antidepressivo ou da combinação de antidepressivo e ansiolítico. 

Tais dados reforçam o fato dessa variável ser uma preditora negativa de habilidades sociais 

neste, mostrando que os usuários de medicamentos psicotrópicos, principalmente 

antidepressivo, apresentaram um repertório de habilidades sociais menos elaborado.  

 

Resultados Inesperados  

 

 Como é possível observar na Tabela 20, seis estudantes responderam à LSAS-SR 

indicando que seus níveis de medo/ansiedade social diante de situações que demandavam 

desempenho ou interação social eram mínimos ou nenhum, enquanto que comportamentos de 

evitação foram avaliados como bastante frequentes. Este fato chamou a atenção, uma vez que 

é esperado que um indivíduo que apresente níveis baixos de medo ou ansiedade, apresente, 

consequentemente, comportamentos menos frequentes de evitação de situações sociais. 

Entretanto, não foi o que ocorreu com os sujeitos apresentados na tabela. Em concordância 

Medicamentos Psicotrópicos n 
Escore total do IHS 

Média (DP) 

Antidepressivo 24 80,83 (21,77) 

Ansiolítico 5 91,60 (32,22) 

Antidepressivo e ansiolítico  3 67,33 (30,1,4) 

Estabilizador de Humor 2 92,50 (3,54) 



 

 
 

com outro pesquisador, decidiu-se manter os participantes na amostra, apesar de não terem 

avaliado seus níveis de medo ou ansiedade de modo coerente com a suposição acima.  

 

Tabela 20 

Participantes que responderam às subescalas de Medo/Ansiedade e Evitação da Escala de 

Ansiedade Social de Liebowitz de modo contrastante  

Participantes Escore subescala M.A. Escore subescala E. Escore total LSAS-SR 

020 0 41 41 

076 1 30 31 

163 2 15 17 

241 0 15 15 

275 3 29 32 

653 0 20 20 

Nota. LSAS-SR = Escala de Ansiedade Social de Liebowitz-auto aplicada; M.A. = Medo/Ansiedade; E = 

Evitação  

 

Ao analisar os dados referentes às características sociodemográficas e ocupacionais 

desses sujeitos, observou-se que todos eram do gênero masculino, provenientes de escola 

pública e moravam com alguém. Quatro deles estavam matriculados em cursos da área de 

ciências exatas, um na área de humanas e outro na de biológicas. As Tabelas 21 e 22 exibem 

os dados relativos à diferença entre as médias dos itens da subescala de evitação e dos fatores 

da LSAS-SR, respectivamente, obtidas por esses sujeitos e pelo restante da amostra.  

 

Tabela 21 

Diferença entre as médias dos itens da subescala de evitação da LSAS-SR obtidas pelos 

sujeitos com resultados contrastantes (n = 6) e o restante da amostra (n = 812) 



 

 
 

  

 

 

Com relação aos itens da subescala de evitação da LSAS-SR, a diferença entre as médias foi 

maior para os itens 7 (ir a uma festa), 4 (beber com outras pessoas em lugares públicos), 23 (dar uma 

festa) e 2 (participar de pequenos grupos), em ordem decrescente, com valores maiores para o grupo 

contrastante, comparativamente ao restante da amostra. Os itens 7 e 23 compõem os Fator 5 (festas); o 

item 4, o Fator 6 (ingestão de alimentos); e o item 2, o Fator 8 (participar de grupos); sendo que todos 

estes itens estão relacionados a atividades coletivas. Em contrapartida, o grupo contrastante apresentou 

Variáveis 

Grupo 

contrastante 
 

Restante da 

amostra Diferença 

Média DP  Média DP 

1. Telefonar em público  1,33 1,37  0,98 1,01  0,35 

2. Participar de pequenos grupos 1,17 1,47  0,57 0,76 0,6 

3. Comer em lugares públicos  0,67 0,82  0,50 0,82 0,17 

4. Beber com outras pessoas em lugares 

públicos  

1,17 0,98  0,46 0,82 0,71 

5. Falar com autoridades  0,67 0,82  1,22 0,98 - 0,55 

6. Representar, agir ou falar diante um grupo 

grande de pessoas 

1,33 1,21  1,63 1,06 - 0,3 

7. Ir a uma festa  1,67 1,21  0,63 0,88 1,04 

8. Trabalhar com alguém o observando  0,83 1,17  1,21 1,04 - 0,38 

9. Escrever com alguém observado  1,33 1,51  1,09 1,07 0,24 

10. Chamar alguém que você não conhece bem  1,17 0,98  1,02 0,88 0,15 

11. Falar com alguém que você não conhece 

muito bem  

0,67 0,82  1,05 0,89 - 0,38 

12. Encontrar com desconhecidos  1,67 1,03  1,39 1,04 0,28 

13. Ir ao banheiro público  1,17 1,33  0,89 1,06 0,28 

14. Entrar em uma sala quando outras pessoas 

já estão sentadas  

0,67 0,82  0,84 0,96 - 0,17 

15. Ser o centro das atenções  1,33 1,03  1,69 1,08 - 0,36 

16. Falar em uma reunião  1,17 0,75  1,37 1,05 - 0,2 

17. Submeter-se a algum tipo de exame  0,67 0,82  0,88 0,97 - 0,21 

18. Expressar descordo ou desaprovação em 

relação a outras pessoas que você conhece bem  

0,83 0,98  1,04 0,92 - 0,21 

19. Encarar pessoas que você não conhece bem  0,50 0,55  1,41 0,99 - 0,91 

20. Fazer um discurso  1,50 0,84  1,81 1,08 - 0,31 

21. Tentar namorar alguém  0,67 1,03  0,98 1,02 - 0,31 

22. Devolver mercadorias a uma loja 0,17 0,41  0,77 0,95 - 0,6 

23. Dar uma festa  1,67 1,37  1,05 1,15 0,62 

24. Resistir à pressão de um vendedor  1,00 1,27  1,07 1,13 - 0,07 



 

 
 

menores médias para os itens 22 (devolver mercadorias a uma loja) e 19 (encarar pessoas que você 

não conhece bem). O item 22 pertence ao Fator 3 (atividade de compra) e o item 19 ao Fator 2 

(interações com desconhecidos). 

 

Tabela 22 

Diferença entre as médias dos Fatores da LSAS-SR obtidas pelos sujeitos com resultados 

contrastantes (n = 6) e o restante da amostra (n = 812) 
 

No tocante aos Fatores da LSAS-SR, a diferença entre as médias foi maior para os Fatores 1 

(falar em público e ser o foco da atenção), 2 (interações com desconhecidos) e 5 (desempenho em 

público), em ordem decrescente, com valores menores para o grupo contrastante, em comparação ao 

restante da amostra. Nota-se que, em geral, os itens da subescala de evitação não compõe os fatores 

mencionados, com exceção do item 19,  que está agregado ao Fator 2. No que se refere à classificação 

quanto ao nível de ansiedade, quatro sujeitos foram classificados como não socialmente ansiosos 

(0076, 0163, 0241 e 0653) e dois, como socialmente ansiosos (0020 e 0275). 

 Quanto às habilidades sociais, o grupo contrastante e o restante da amostra diferiram 

significativamente (p < 0,001) apenas no Fator 1 (enfrentamento com risco), composto pelos itens 1 

(manter conversa com desconhecidos), 5 (cobrar dívida de amigo), 7 (apresentar-se a outra pessoas), 

11 (discordar de autoridade), 12 (abordar para relação sexual), 14 (falar a público conhecido), 15 

(lidar com críticas injustas), 16 (discordar do grupo), 20 (declarar sentimento amoroso), 21 (devolver 

mercadoria defeituosa) e 29 (fazer pergunta a conhecidos), com maior média para aquele grupo, 

indicando que os sujeitos possuíam habilidades sociais mais ricas nesta classe. Do grupo contrastante, 

Variáveis 

Grupo 

Contrastante 
 

Restante da 

Amostra Diferença 

Média DP  Média DP 

1. Falar em público e ser o foco de atenção (itens 

M/E6, M/E15, M/E16, M/E20) 
5,67 2,94  13,62 6,40 - 7,95 

2. Interações com desconhecidos (itens M/E10, 

M/E11, M/E12, M/E19) 
4,33 2,42  9,69 5,52 - 5,36 

3. Atividade de compra (M/E22, M/E24) 1,17 1,33  3,23 2,88 - 2,06 

4. Frequentar banheiro público e realizar exames 

(M/E13; M/E17) 
2,00 1,55  3,44 2,78 - 1,44 

5. Festas (M/E7, M/E23) 3,33 2,50  3,19 3,03 0,14 

6. Ingestão de alimentos (M/E3, M/E4) 1,83 1,60  1,69 2,37 0,14 

7. Desempenho em público (M/E1, M/E8, M/E9) 3,50 2,74  6,46 4,25 - 2,96 

8. Participar de grupos (M/E2) 1,17 1,47  1,14 1,36 0,03 

9. Falar com autoridades (M/E5) 0,67 0,82  2,65 1,71 - 1,98 

10. Expressão de desacordo (M/E18) 0,83 0,98  2,02 1,67 - 2,02 

11. Namoro (M/E21) 0,67 1,03  2,13 1,86 - 1,46 

12. Entrar em ambientes já ocupados (M/E14) 0,83 0,98  1,75 1,69 - 0,92 



 

 
 

o repertório de habilidades sociais foi classificado como deficitário para dois sujeitos (0020 e 0076), 

como bom repertório (acima da mediana) para um sujeito (0276) e como repertório bastante elaborado 

para três sujeitos (0163, 0242, e 0653). Com base nestes dados, pode-se supor que os seis sujeitos do 

grupo contrastante responderam incorretamente os itens da escala LSAS-SR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 

  

 Por meio dos resultados obtidos neste estudo, foi possível avaliar o repertório de 

habilidades sociais e os níveis de ansiedade social de estudantes universitários de diferentes 

áreas do conhecimento (humanas, exatas e biológicas), que compuseram a sua amostra. Os 

resultados possibilitaram também comparar os níveis de ansiedade social e habilidades sociais 

dos universitários com relação as diferentes áreas do conhecimento; além de cotejar os grupos 



 

 
 

GNSA e GSA quanto ao repertório de habilidades sociais dos participantes. As associações 

entre os referidos grupos e as classificações do repertório de habilidades sociais, bem como as 

relações entre habilidades sociais e ansiedade social também foram examinadas. Ainda, por 

meio das análises de regressão linear múltipla, foram verificadas as variáveis 

sociodemográficas e clínicas preditoras do repertório de habilidades sociais em estudantes 

universitários. 

 No que se refere à caracterização sociodemográfica e ocupacional da amostra total, 

cabe destacar alguns dados. A idade média dos participantes foi de 23,04 anos (DP = 5,50), 

aproximando-se dos estudos de Sheffer et al. (2001), Wenzel et al. (2005) e Caballo (2014), 

que obtiveram as médias 21, 20,6 e 22,28 anos, respectivamente. Na pesquisa de Beck et al. 

(2006), as idades variaram entre 18 e 22 anos; em Porter e Chambless (2014), entre 18 e 23; 

em Hunter (2009), obteve-se a média de 18,71 anos; e em Fernandez e Rodebaugh (2011), 19 

anos. 

O gênero feminino foi o mais predominante na amostra do presente estudo, 

correspondendo a 57,7%. Este resultado se assemelha aos dados obtidos nos estudos de 

Christensen et al. (2003), em que 70,2% dos participantes eram mulheres; Wenzel et al. 

(2005), com 67%; Hunter et al. (2009), 52,7%; Laidlaw (2009), 60%; Fernandez e Rodebaugh 

(2011), 70% e Caballo et al. (2014), 75,8%. Vale ressaltar que as pesquisas de Bögels et al. 

(2002), Thompson e Rapee (2002) e Beck et al. (2006) utilizaram apenas amostras de 

estudantes do gênero feminino. O estudo Sheffer et al. (2001) foi composto apenas por 

sujeitos do gênero masculino. Os estudos de Strahan (2003) e Porter e Chambles (2014) não 

apresentaram dados referentes à prevalência de gêneros. 

Quanto à variável estado civil e status de moradia, a predominância foi de 

participantes solteiros (sem companheiro/namorado), que representou 92,1% da amostra e que 

moravam com alguém, 93,4%. Diferentemente, as pesquisas de Wenzel et al. (2005), Beck et 

al. (2006) e Porter e Chambless (2014) envolveram universitários em relacionamentos 

amorosos. O restante dos estudos encontrados não mencionaram o estado civil e o status de 

moradia do seus participantes.  

No tocante às áreas do conhecimento, a maioria dos participantes estava matriculada 

em cursos da área de humanas (38,9%). Tal resultado se difere da maioria das pesquisas 

levantadas, uma vez que estas utilizaram amostras de estudantes de apenas um de três cursos 

ou área de graduação, sendo estes: Psicologia (Beck et al. 2006; Christensen et al., 2003; 

Hunter et al., 2009; Sheffer et al., 2001; Thompson & Rapee, 2002; Wenzel et al., 2005), 



 

 
 

Ciências da Saúde (Bögels et al., 2002) e Ciências Médicas (Laidlaw, 2009). Em Caballo et 

al. (2014), 95,16% da amostra era composta por estudantes universitários, sendo sua maioria 

do curso de Psicologia (67,41%), 27,75% de outros cursos não especificados e o restante, de 

participantes não universitários. Três estudos não citaram as áreas ou cursos dos sujeitos 

participantes da pesquisa (Fernandes & Rodebaugh, 2011; Porter & Chambless, 2014; 

Strahan, 2003). Além disso, esses estudos não compararam estudantes de duas ou três áreas 

do conhecimento e tampouco incluíram alunos da área de exatas, fato que reforça a 

necessidade de estudos que contemplem mais áreas acadêmicas para comparações mais 

precisas. 

Com relação às variáveis tipo de instituição de ensino superior, se possuíam outro 

curso de graduação ou curso profissionalizante, a maior parte dos estudantes provinha de 

instituição pública (58,4%), não possuía outro curso de graduação (93,2%) e curso 

profissionalizante (70,8%). Além disso, 64,3% cursaram o ensino médio em escola pública. 

No que se refere às demais variáveis, 56,8% não possuíam trabalho ou renda própria, 65,3% 

não tinham contato direto com o público ou com outras pessoas no trabalho, 97,7% não 

apresentavam nenhum tipo deficiência e 94,9% não faziam uso de medicamento psicotrópico. 

Sobre as pesquisas relacionadas encontradas, todas eram internacionais e os dados referentes 

às variáveis apresentadas acima não foram descritos, apontando a importância de desenvolver 

outros estudos para se obter análises mais consistentes quanto às variáveis sociodemográficas 

e ocupacionais associados ao repertório de habilidades sociais de estudantes universitários, 

além dos níveis de ansiedade social. 

Sobre a caracterização da amostra quanto ao repertório da habilidades sociais, 

observou-se que 52,8% dos estudantes apresentaram um repertório de habilidades sociais 

classificado como abaixo da média, sendo 34,7% com um repertório deficitário e 18,1% com 

um bom repertório abaixo da mediana. Quanto à classificação, de acordo com as áreas de 

conhecimento, notou-se também que, em todas as áreas, a soma do número de estudantes 

classificados com bom repertório de habilidades sociais abaixo da mediana e repertório 

deficitário foi acima de 50%, a saber: 53,1% na área de humanas, 52% em exatas e 53,5% 

biológicas.  

Apesar de não ter havido diferença significativa nas categorias de classificação entre 

os participantes de diferentes áreas de conhecimento, é importante destacar a necessidade de 

maior atenção aos estudantes que apresentaram um repertório de habilidades sociais 

deficitário. Acredita-se que um motivo que explica a forte presença de universitários com 



 

 
 

repertório de habilidades sociais abaixo da média é o fato da amostra do presente estudo ter 

sido composta por estudantes matriculados até o quinto período ou anterior ao primeiro 

contato com os estágios curriculares obrigatórios, que fazem parte da grade curricular dos 

cursos de graduação. Portanto, pode-se supor, como ressaltado por Bauth (2018), que os 

estudantes universitários de diferentes áreas acadêmicas apresentem um repertório de 

habilidades sociais semelhantes até que haja o contato com estágios curriculares ou práticas 

específicas, como o treinamento de habilidades sociais, que promovam a aquisição e/ou o 

aprimoramento dessas habilidades. 

Entretanto, mesmo considerando a hipótese descrita acima, é importante destacar os 

estudos que indicaram a relação entre um repertório de habilidades sociais deficitário e 

prejuízos no processo de adaptação dos estudantes (Angélico et al., 2013, 2013; Bolsoni-Silva 

et al., 2010; Soares & Del Prette, 2015), no desempenho acadêmico (Gomes & Soares, 2013), 

bem como no desenvolvimento de estresse (Furtado et al., 2003; Segrin et al., 2007) e de 

transtornos psiquiátricos, como depressão (Fernandes et al., 2012), TAS (Angélico, 2009), 

esquizofrenia, transtorno por uso de substâncias psicoativas, psicopatias e outras condições 

clínicas, como solidão, ansiedade social, isolamento social e problemas conjugais, isolamento 

social e ansiedade social (Caballo, 2014). Considerando estes dados e as orientações do 

manual de aplicação, apuração e interpretação do IHS-Del-Prette (Del Prette & Del Prette. 

2001), quando o repertório de habilidades interpessoais é classificado como deficitário, é 

indicado que os indivíduos se submetam a um treinamento de habilidades sociais (THS).  

De acordo com Del Prette e Del Prette (2010b), estudos no campo do THS têm 

evidenciado que pessoas socialmente competentes tendem a apresentar relações pessoais e 

profissionais mais produtivas, satisfatórias e duradouras, além de melhor saúde física e mental 

e bom funcionamento psicológico. Para Lima e Soares (2015), os fatores estressores presentes 

nos primeiros períodos da universidade, provenientes da dificuldade de adaptação ao curso e à 

universidade, podem ser minimizados pelo THS, uma vez que isto pode tornar o jovem 

universitário mais apto a enfrentar, de maneira mais saudável, o período inicial da 

universidade. Diante desse contexto, ressalta-se a importância das IES de se comprometerem 

com o seu papel de promover, não só o desenvolvimento intelectual e acadêmico, mas 

também o interpessoal dos alunos, o que pode ser alcançado por meio da oferta de programas 

de práticas preventivas em saúde mental, como, por exemplo, o THS.  

Ao comparar as habilidades sociais entre os estudantes das áreas de humanas, exatas e 

biológicas, constatou-se que as áreas não apresentaram diferenças significativas quanto ao 



 

 
 

escore total do IHS-Del-Prette (repertório de habilidade sociais) e aos Fatores 2, 3 e 4 

relativos às classes autoafirmação na expressão de afeto positivo, conversação e desenvoltura 

social e autoexposição a desconhecidos ou a situações novas, respectivamente. No entanto, 

observou-se uma diferença significativa entre as áreas de ciências exatas e biológicas em 

relação ao Fator 1 (enfrentamento com risco), com maior média para aquela área 

comparativamente a esta. Quanto ao Fator 5 (autocontrole da agressividade em situações 

novas), apesar das áreas apresentarem diferença significativa, ela não se manteve no teste post 

hoc de Bonferroni.  No tocante aos níveis de ansiedade social, a área de exatas foi a que 

manifestou as menores médias em relação a maioria dos fatores avaliados, seguida de 

biológicas e humanas, exceto para namoro e entrar em ambientes já ocupados. Com relação à 

comparação entre áreas, a pesquisa que apresentou um resultado mais próximo ao deste 

estudo foi a de Laidlaw (2009), na qual os estudantes de medicina se mostraram menos 

ansiosos socialmente, se comparados com os estudantes de psicologia. Entretanto, a primeira 

hipótese deste estudo foi rejeitada, pois se esperava que os alunos de ciências humanas e 

biológicas apresentassem um repertório de habilidades sociais mais desenvolvido e níveis de 

ansiedade social mais baixos comparativamente àqueles provindos da área de exatas. 

Com relação à caracterização dos universitários quanto aos níveis de ansiedade social, 

avaliados pela LSAS-SR, este trabalho apontou para uma alta prevalência de participantes 

classificados como socialmente ansiosos, que correspondeu a 76,7% dos indivíduos. Tal 

resultado difere consideravelmente dos dados encontrados nas pesquisas identificadas na área, 

que descreveram os índices de prevalência de universitários com ansiedade social alta. Em 

Strahan (2003), a prevalência foi de 22%; na pesquisa de Laidlaw (2009), o índice 

correspondeu a 8% e em Pereira at al., (2014), 23%. A possível explicação para a presença de 

resultados variados se deve fato de que cada estudo ocorreu com grupos de universitários com 

características e contextos especificos e utilizou diferentes instrumentos de medida: em 

Strahan (2003), estudantes universitários dos EUA responderam à subescala de Fobia Social 

do Social Phobia and Anxiety Inventory; em Laidlaw (2009), estudantes de medicina da 

Universidade de St Andrews, Reino Unido, responderam à Social Phobia Scale (SPS) e 

Social Interaction Anxiety Scale (CSAS); e em Pereira et al., (2014), estudantes de Psicologia, 

de uma universidade particular do sul do Brasil, se submeteram a aplicação do Cuestionário 

de Ansiedad Social para Adultos (CASO-A30). Tais dados evidenciam a necessidade de mais 

pesquisas com instrumentos padronizados e com amostras maiores para se obter resultados 

mais precisos e passíveis de comparação. 



 

 
 

Considerando a nota corte de 44 pontos da LSAS-RS para discriminar os sujeitos 

socialmente ansiosos entre casos subclínicos e clínicos de TAS, verificou-se que o GSA (n = 

627) foi constituído por 22,8% (n = 143) de estudantes pertencentes ao grupo de casos 

subclínicos e 77,2% (n = 484) ao grupo de casos clínicos. Nesta classificação, os casos 

clínicos de TAS representam os indivíduos rastreados com sintomas indicativos para o 

transtorno. Devido à alta prevalência de casos clínicos, este dado é preocupante e ressalta a 

importância de se investir em práticas preventivas que promovam não só desenvolvimento de 

habilidades sociais, mas também de estratégias de enfrentamento e manejo da ansiedade. Do 

grupo de casos clínicos de TAS rastreados, a maioria dos sujeitos era do gênero feminino 

(64,3%; n = 311), não tinha companheiro(a) (92,6%; n = 448), não trabalhava ou possuía 

renda própria (59,1%; n = 286) e não tinha contato direto com o público ou outras pessoas no 

trabalho (68,4%; n = 331). 

No que se refere à comparação dos grupos NSA e SA em relação às habilidades 

sociais, verificou-se que o GNSA apresentou um repertório de habilidades sociais mais 

elaborado, considerando o escore total do IHS-Del-Prette e os Fatores de 1, 2, 3 e 4, quando 

comparado com o GSA (p < 0,001) No Fator 5, apesar de não ter havido diferença 

significativa, observou-se que o GSA foi o que apresentou uma leve tendência em se mostrar 

mais habilidoso quanto ao autocontrole da agressividade em situações aversivas, 

comparativamente ao GNSA. Os dois grupos também diferiram significativamente quanto às 

pontuações nos itens do IHS, com o GNSA apresentando as maiores médias para a maioria 

dos itens, com exceção de negociar uso de preservativo, evidenciando, desta forma, um 

déficit para a maioria das habilidades sociais avaliadas no GSA. 

Tais resultados se assemelham aos encontrados em alguns estudos anteriores. Bögels 

et al. (2002), Caballo et al. (2014), Strahan (2003) e Thompson e Rapee, (2002) verificaram 

que indivíduos com níveis altos de ansiedade social apresentaram um repertório de 

habilidades sociais inferior em relação àqueles com níveis baixos de ansiedade social. 

Fernandes e Rodebaugh (2011) identificaram o comprometimento da amizade em estudantes 

socialmente ansiosos. Porter e Chambless (2014) e Wenzel et al. (2005) apontaram que níveis 

altos de ansiedade social também estavam associados a dificuldades interpessoais em 

relacionamentos amorosos. Em Christensen et al. (2003), prejuízos funcionais foram 

observados em estudantes socialmente ansiosos. Deste modo, a segunda hipótese postulada 

foi confirmada, uma vez que era esperado que os indivíduos com níveis altos de ansiedade 

social apresentariam um repertório de habilidades sociais mais deficitário.  



 

 
 

Ao avaliar o resultado da análise que visou associar os grupos NSA e SA com as 

categorias de classificação do repertório de habilidades sociais, observou-se que o GNSA foi 

composto, na sua maioria, por estudantes que apresentaram um repertório de habilidades 

sociais acima da média (79,6%). Em contrapartida, o GSA se constitui, majoritariamente, de 

participantes com um repertório de habilidades interpessoais abaixo da média (63,5%). Esses 

dados também ajudam a corroborar a segunda hipótese apresentada. 

As correlações entre habilidades sociais e ansiedade social se mostraram 

estatisticamente significativas e inversas para a maioria dos escores do IHS-Del-Prette, com 

exceção do Fator 5 (autocontrole da agressividade em situações aversivas). Neste fator, as 

correlações se mostraram significativas e inversas somente para os fatores frequentar 

banheiro público/realizar exames, desempenho em público, participar de grupos e ansiedade 

de desempenho da LSAS-SR. No fator interações com desconhecidos, a correlação foi 

significativa e positiva. Desse modo, constatou-se que quanto mais elaborada fosse a classe de 

habilidades sociais de autocontrole da agressividade em situações aversivas, menores seriam 

os níveis de ansiedade social e a frequência de comportamentos de evitação em situações de 

desempenho social, e maior seria o nível de ansiedade social e a frequência de 

comportamentos de evitação em situações de interação com desconhecidos. Porém, os 

coeficientes de correlação obtidos foram muito fracos. 

Quanto à correlação entre o escore total do IHS-Del-Prette e os escores totais e dos 

fatores da LSAS-SR, obteve-se coeficientes com magnitudes variando entre fraca e forte (r = 

0,34 a r = 0,70, respectivamente). As correlações mais significativas ocorreram entre o escore 

total do IHS e os escores total (r = - 0,70), das subescalas de Medo/Ansiedade (r = - 0,68) e 

Evitação (r = - 0,66), bem como dos fatores falar em público/ser foco de atenção (r = - 0,62), 

interações com desconhecidos (r = - 0,61), ansiedade de desempenho (r = - 0,66) e ansiedade 

em situações sociais (r = - 0,68) da LSAS-SR. Isto pode ser entendido como: quanto mais 

elaborado fosse o repertório de habilidades sociais, menores seriam os níveis de ansiedade 

social e a frequência de comportamentos de evitação, principalmente em situações de 

interação social ou que demandavam algum desempenho, como, por exemplo, ter interações 

com desconhecidos ou ser o centro das atenções. 

Nos Fatores do IHS-Del-Prette, 1, 3 e 4, as correlações também foram inversas e com 

coeficientes de correlação entre fracos e fortes (r = 0,17 a r = 0,62). As correlações mais 

significativas (r > - 0,50) ocorreram com os mesmos fatores da LSAS-SR descritos acima, o 

que significa dizer que: quanto mais ricas fossem as classes de habilidades sociais de 



 

 
 

enfrentamento com risco, conversação e desenvoltura social e autoexposição a 

desconhecidos, menores seriam os níveis de ansiedade e a frequência de comportamentos de 

evitação em situações que demandavam algum desempenho ou interação social. No Fator 2 

(autoafirmação na expressão de afeto positivo), foi observado correlações mais fracas, o que 

pode indicar para uma menor relação desta habilidade sobre a manifestação de ansiedade 

social. 

Os resultados supracitados se assemelham ao encontrado no estudo de Caballo et al. 

(2014). Utilizando quatro questionários que avaliam as habilidades sociais (CHASO-I, RAS, 

CSES e AI-Probabilidad de respuesta) e três escalas que mensuram níveis de ansiedade 

social (CASO-A30, LSAS-SR e AI-Malestar/ansiedad), os autores encontraram correlações 

significativamente inversas, com coeficientes variando de moderado a alto. Com a subescala 

Probabilidad de respuesta do AI, as correlações foram positivas devido à forma de correção 

deste inventário.  

Por meio das análises univariadas dos fatores sociodemográficos, ocupacionais e 

clínicos associados às habilidades sociais, este estudo verificou que os universitários mais 

velhos, do gênero masculino, que possuíam trabalho ou renda própria, contato direto com o 

público ou outras pessoas no trabalho e ansiedade social baixa, apresentaram um repertório de 

habilidades sociais mais elaborado. Quanto às variáveis preditoras de um bom repertório de 

habilidades sociais em universitários, constatou-se que ter um nível baixo de ansiedade social 

e contato direto com o público ou outras pessoas no trabalho favorecem um melhor 

desempenho dessas habilidades.  

Tal dado corrobora com a terceira hipótese deste estudo e com ideia postulada por Del 

Prette e Del Prette (2011), ao indicarem o excesso de ansiedade interpessoal como um dos 

fatores responsáveis pela dificuldade em emitir comportamentos socialmente competentes. As 

manifestações mais intensas de ansiedade, que levam à desorganização comportamental e 

autônoma, como já descrito anteriormente, pode comprometer o desempenho socialmente 

competente ou até inibi-lo. Caballo et al. (2014) consideram também que um nível alto de 

ansiedade social prejudique o desempenho social, bem como que um déficit de habilidades 

sociais possa produzir uma ansiedade maior no indivíduo, o que, consequentemente, inibiria 

ainda mais o desempenho das habilidades sociais, formando um ciclo vicioso.  

Ainda sobre o efeito da ansiedade social sobre o repertório de habilidades sociais, 

Thompson e Rapee (2002) postularam que o comportamento de evitação, decorrente de alto 

nível de ansiedade social, foi responsável pelo comportamento social deficitário das 



 

 
 

participantes do estudo. Em Bögels et al. (2002), notou-se que os estudantes com ansiedade 

social alta se avaliaram e foram avaliados como tendo um repertório de habilidades sociais 

inferior apenas devido à demonstração dos sintomas de ansiedade (tremores e gagueira, por 

exemplo) e não devido às diferenças no comportamento socialmente habilidoso, quando 

comparados com indivíduos com ansiedade social baixa.  Com relação ao valor preditor da 

variável contato direto com o público ou outras pessoas no trabalho, não foram encontrados 

resultados semelhantes nos estudos identificados na área. 

No GNSA, observou-se que os universitários da instituição pública eram os mais 

habilidosos socialmente, comparativamente àqueles da instituição privada. Neste grupo, as 

variáveis preditoras de um repertório de habilidades sociais elaborado foram instituição de 

ensino superior e contato direto com o público ou outras pessoas no trabalho, o que leva a 

supor que universitários com nível de ansiedade social baixo, de instituição de ensino superior 

pública e que tenham trabalho com contato direto com o público ou outras pessoas 

apresentam um repertório de habilidades interpessoais mais desenvolvido.  

Quanto ao GSA, os estudantes que possuíam trabalho com contato direto com o 

público ou outras pessoas apresentaram um melhor repertório de habilidades sociais. Esta 

mesma variável, juntamente com uso de medicamento psicotrópico, foram as preditoras do 

repertório de habilidades sociais do referido grupo. Neste caso, supõe-se que indivíduos 

socialmente ansiosos, que possuem contato direto com o público ou outras pessoas e não 

fazem uso de medicamento psicotrópico, apresentariam um melhor repertório de habilidades 

sociais. 

 Os resultados referentes às duas últimas análises de regressão também não foram 

encontrados nos estudos analisados. Porém, é possível compreender e levantar algumas 

hipóteses sobre o valor preditivo dessas variáveis. No caso da variável instituição de ensino 

superior pública, pode-se supor que o modo como esta instituição se organiza e as condições 

que ela oferece aos alunos levem os universitários a se exporem a situações sociais com mais 

frequência que os alunos de uma instituição particular, o que proporcionaria o 

desenvolvimento de algumas habilidades sociais. Quanto à variável contato direto com o 

público ou outras pessoas no trabalho, compreende-se que, diante desta condição, o estudante 

terá mais chances de se deparar com situações sociais que exijam a emissão de mais 

comportamentos sociais, o que levaria ao aperfeiçoamento dessas habilidades. Com relação à 

terceira variável preditora, uso de medicamento psicotrópico, a hipótese levantada seria a de 

que os indivíduos que fazem uso de medicamento psicotrópico já estariam acometidos por 



 

 
 

alguma condição psiquiátrica (transtorno de ansiedade social ou depressão, por exemplo) que 

os colocariam mais vulneráveis a sofrem prejuízos significativos no repertório de habilidades 

sociais. Sugere-se que mais estudos sejam feitos para explicar precisamente e confirmar o 

valor preditivo dessas variáveis. 

Devido ao tipo de delineamento que foi utilizado, este estudo apresentou algumas 

limitações. Por se tratar de uma pesquisa de corte transversal, não foi realizado o 

acompanhamento dos universitários que compuseram a amostra deste estudo ao longo do 

curso.  Para esse tipo de investigação, sugere-se o uso de pesquisas longitudinais, que 

possibilitam acompanhar o desenvolvimento do repertório de habilidades sociais e dos níveis 

de ansiedade social dos estudantes durante a sua permanência na universidade e observar as 

mudanças ocorridas nesse período.  

A segunda limitação diz respeito ao delineamento de comparação com grupo estático. 

Neste tipo de delineamento, os grupos não são equivalentes por serem naturais (viés seleção) 

e, sendo assim, podem diferir quanto a diversas variáveis interferentes sociodemográficas e 

ocupacionais (Selltiz et al., 1987). Neste sentido, o viés seleção pode afetar a interpretação 

dos resultados e diminuir a validade interna da pesquisa. Para minimizar este possível 

problema, os grupos deste estudo foram avaliados estatisticamente quanto à sua equivalência 

em relação às variáveis interferentes sociodemográficas e ocupacionais, como fatores que 

poderiam prejudicar a interpretação dos dados obtidos nas avaliações propostas, sobre o 

repertório de habilidades sociais e os níveis de ansiedade social dos estudantes universitários. 

Nas análises conduzidas, os grupos se mostraram equivalentes, ou seja, comparáveis para a 

maioria das variáveis investigadas. 

De acordo com Contandriopoulos et al. (1994) e Selltiz et al. (1987), por ser um 

estudo do tipo correlacional, não foi possível estabelecer relações de causalidade entre as 

variáveis investigadas, tais como os fatores sociodemográficas e ocupacionais, o repertório de 

habilidades sociais e os níveis de ansiedade social. Portanto, nesta pesquisa, foram 

investigadas somente as possíveis associações entre as variáveis.  

Outra limitação está relacionada à impossibilidade de se generalizar os resultados 

encontrados para outras populações, que não as das instituições avaliadas. Por este motivo, 

ressalta-se a necessidade de outras pesquisas, com amostras mais amplas, provindos de 

diferentes instituições de ensino superior, situadas em diversas regiões do país, e de cursos de 

graduação que representem as áreas do conhecimento investigadas neste estudo. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONCLUSÃO 

Em geral, os resultados deste estudo permitiram verificar as relações e associações 

entre as habilidades sociais, níveis de ansiedade social e variáveis sociodemográficas e 

ocupacionais em universitários de diferentes áreas do conhecimentos. Um dado preocupante e 

que merece atenção diz respeito à classificação do repertório de habilidades sociais dos 

universitários, uma vez que a maioria dos participantes apresentou um bom repertório abaixo 

da mediana e um repertório deficitário de habilidades sociais e níveis de ansiedade social 

elevados. Um repertório de habilidades sociais empobrecido foi verificado para a maioria dos 

universitários da amostra total da pesquisa, distribuídos entre as três áreas acadêmicas, e do 

grupo socialmente ansioso.  

Diante desses dados, fica evidente a necessidade de intervenções junto a esta 

população, que visem a aquisição e aprimoramento de habilidades sociais e de manejo da 

ansiedade em situações sociais. Desta forma, os universitários teriam mais oportunidades para 

ser tornarem capazes de enfrentar, de modo mais funcional, as inúmeras situações 

desafiadores presentes no início da vida universitária. Uma das alternativas para tal 

desenvolvimento seria a aplicação do Treinamento de Habilidades Sociais. Como já 

mencionado anteriormente, diversos estudos apontam para a efetividade do THS, seu caráter 

preventivo e seus benefícios na vida indivíduo, como o estabelecimento de relações pessoais e 

profissionais mais produtivas, satisfatórias e duradouras, melhor saúde física e mental e bom 

funcionamento psicológico (Del Prette & Del Prette, 2010b; Lima & Soares, 2015).  

A falta de instrumentos padrão-ouro para avaliar as habilidade sociais e os níveis de 

ansiedade social em estudantes universitários, bem como a carência de estudos, 

principalmente nacionais, e características sociodemográficas e ocupacionais diferentes ou 

ausentes dificultaram a realização de comparações mais precisas entre as pesquisas. Percebeu-

se, ainda, que os procedimentos de coleta e análise dos dados também se diferenciavam entre 

os estudos levantados. Além disso, não foram encontradas pesquisas que comparavam as 

habilidades sociais e os níveis de ansiedade social entre estudantes de diferentes áreas do 

conhecimento, o que impossibilitou discussões mais consistentes quanto às comparações entre 

as áreas investigadas.  

No que diz respeito às análises de correlação, foram obtidas associações negativas e 

significativas entre as habilidades sociais e os níveis de ansiedade social para os escores totais 

e a maioria dos fatores das escalas aplicadas, conforme esperado e corroborado com outros 

estudos. Quanto às análises de regressão, foram obtidos os seguintes resultados: (a) no grupo 



 

 
 

geral (amostra total) de universitários, as variáveis preditoras de habilidades sociais mais 

elaboradas foram nível de ansiedade social baixo e contato direto com o público ou com 

outras pessoas no trabalho; (b) no GNSA, as variáveis instituição de ensino superior pública 

e contato direto com o público ou outras pessoas no trabalho foram as que se associaram 

positivamente com um repertório mais elaborado de habilidades sociais; e (c) no GSA, 

contato direto com o público ou outras pessoas no trabalho se associou positivamente e fazer 

uso de medicamento psicotrópico, negativamente com um repertório de habilidades sociais 

mais desenvolvido. Portanto, os três grupos apresentaram a variável contato direto com o 

público ou outras pessoas no trabalho como preditora de um repertório de habilidades sociais 

mais elaborado. 

Com relação às contribuições deste estudo, vale destacar que o mesmo possibilitou um 

avanço no conhecimento da área, visto que foram encontradas apenas pesquisas internacionais 

que caracterizavam e relacionavam o repertório de habilidades sociais com os níveis de 

ansiedade social de universitários e somente em cursos de ciências humanas (Psicologia) e 

biológicas (Medicina e Ciências da Saúde), quando especificados. Além disso, não foram 

identificados estudos que investigassem a diferença entre as habilidades sociais e os níveis de 

ansiedade social em universitários de diferentes áreas acadêmicas, bem como o poder 

preditivo da ansiedade social e outras variáveis sobre um repertório de habilidades sociais 

mais elaborado.  

A análise crítica dos resultados desta pesquisa aponta a necessidade de novos estudos 

com amostras mais amplas, que incluam estudantes de todas as áreas de conhecimento e 

distribuídos em diferentes regiões do país, e com a devida designação aos grupos NSA e SA, 

garantindo, assim, uma maior validade externa dos dados obtidos. Pesquisas longitudinais 

também são importantes que sejam realizadas para que se verifique as mudanças quanto ao 

repertório de habilidades sociais e níveis de ansiedade social dos universitários, ao longo da 

graduação, e se examine a relação entre essas variáveis e o desempenho acadêmico. 
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ANEXO A 

SÍNTESE DO CONTEÚDO DE CADA ITEM DO INVENTÁRIO DE 

HABILIDADES SOCIAIS  

 
ITENS DO INVENTÁRIO DE HABIIDADES SOCIAIS (IHS-DEL-PRETTE) 

1. Manter conversa com desconhecidos 

2. Pedir mudança de conduta 

3. Agradecer elogios 

4. Interromper a fala do outro 

5. Cobrar dívida de amigo 

6. Elogiar outrem 

7. Apresentar-se a outra pessoa 

8. Participar de conversação 

9. Falar a público desconhecido 

10. Expressar sentimento positivo 

11. Discordar de autoridade 

12. Abordar para relação sexual 

13. Reagir a elogio 

14. Falar a público conhecido 

15. Lidar com críticas injustas 

16. Discordar do grupo 

17. Encerrar conversação 

18. Lidar com críticas dos pais 

19. Abordar autoridade 

20. Declarar sentimento amoroso 

21. Devolver mercadoria defeituosa 

22. Recusar pedidos abusivos 

23. Fazer pergunta a desconhecido 

24. Encerrar conversa ao telefone 

25. Lidar com críticas justas 

26. Pedir favores a desconhecidos 

27. Expressar desagrado a amigos 

28. Elogiar familiares 

29. Fazer pergunta a conhecidos 

30. Defende outrem em grupo 



 

 
 

31. Cumprimentar desconhecidos 

32. Pedir ajuda a amigos 

33. Negociar uso de preservativo 

34. Recusar pedido abusivo 

35. Expressar sentimento positivo 

36. Manter conversação 

37. Pedir favores a colegas 

38. Lidar com chacotas 

Extraído de: Del Prette e Del Prette, 2001 

 

ANEXO B 

ESCALA DE ANSIEDADE SOCIAL DE LIEBOWITZ (LSAS-SR) 
 



 

 
 

 
ANEXO C 

DECLARAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA (UFSJ) 



 

 
 

 

ANEXO D 



 

 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

(UNILAVRAS) 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E OCUPACIONAL 

 

 

Q1. Nome: ___________________________________________________________________ 

Q2. Data de nascimento: ___/___/___                                         Idade: _____ anos 

Q3. Gênero: 1. (  ) Masculino          2. (  ) Feminino  

Q4. Estado Civil: 

1. (  ) Solteiro   3. (  ) Casado ou em União Consensual 

2. (  ) Divorciado   4. (  ) Viúvo 

Q5. Com quem mora? 

1. (  ) Com os pais   4. (  ) Com familiares 

2. (  ) Com esposa ou esposo 5. (  ) Sozinho 

3. (  ) República   6. (  ) Outro: Especifique: ______________________   

Q6. Instituição de Ensino Superior: _________________________________________________ 

Q7. Curso de graduação: _________________________________________________________ 

Q8. Período do curso em que se encontra matriculado: _________________________________ 

Q9. Você possui outro curso de graduação concluído?  1. (  ) Sim          2. (  ) Não 

        Se sim, qual? ___________________________________________________ 

Q10. Possui algum curso profissionalizante? 1. (  ) Sim          2. (  ) Não 

        Se sim, qual? ___________________________________________________ 

Q11. Que tipo de escola concluiu o Ensino Médio? 

1. (  ) Escola Pública  2. (  ) Escola Particular 

Q12. Trabalha ou possui renda própria? 1. (  ) Sim          2. (  ) Não 

         Se sim, de que tipo? 

1. (  ) Trabalho remunerado  3. (  ) Trabalho remunerado  

   com carteira assinada.                          sem carteira assinada 

2. (  ) Bolsista 4. (  ) Outro: Especifique: ____________________ 

   (com recebimento financeiro) 

Q13. Seu trabalho está relacionado ao contato direto com outras pessoas ou atendimento ao público? 

       1. (  ) Sim                                         2. (  ) Não 

Q14. Profissão: ______________________ 

Q15. Você possui algum tipo de deficiência? 1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

        Se sim, qual? ___________________________________________________ 

 



 

 
 

APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado, a participar como voluntário(a), de um estudo que tem como 

objetivo avaliar as interações sociais e os pensamentos frente à situação de falar em público 

apresentados por estudantes universitários de diferentes áreas acadêmicas (humanas, exatas e 

biológicas) e instituições de ensino superior (pública e privada). O responsável por este estudo é 

Murilo Freitas Bauth, mestrando em Psicologia pela Universidade Federal de São João del-Rei 

(UFSJ), sob orientação do Prof. Dr. Antonio Paulo Angélico. Para a realização deste estudo, 

gostaríamos de contar com sua colaboração, durante aproximadamente 01 (uma) hora, para responder 

alguns questionários sobre a frequência com a qual alguns comportamentos e pensamentos ocorrem na 

sua vida, sendo que não existem respostas certas ou erradas. Portanto, contamos com a sua sinceridade 

nas respostas. 

A realização deste estudo pode ter como benefícios para você a oportunidade de refletir sobre 

algumas experiências comuns em sua vida de forma geral e, em especial, no contexto universitário 

(por exemplo, sua relação com seus colegas de classe, professores, funcionários e seus pensamentos 

frente a tarefas específicas de falar em público, como apresentar trabalhos em sala de aula). Além 

disso, os resultados deste estudo poderão proporcionar mais informações para profissionais que 

queiram desenvolver programas de intervenção com o objetivo de promover uma melhor adaptação do 

estudante ao ensino superior e, também, um maior preparo para sua inserção e continuidade no 

mercado de trabalho. 

Consideramos que sua participação pode trazer apenas um desconforto e risco mínimo, que 

consiste no tempo que você vai se dedicar a responder aos questionários. Caso sinta algum 

desconforto, você poderá interromper sua participação na pesquisa. Você poderá, a qualquer momento, 

ter todas as informações que quiser sobre este estudo ou retirar seu consentimento e suspender sua 

participação. A sua participação é voluntária e sua recusa em participar ou desistência em continuar 

não acarretará em nenhum prejuízo para você. 

 Todas as informações fornecidas por você serão mantidas em sigilo e seu nome não aparecerá 

em nenhum momento deste estudo. A divulgação dos resultados será realizada em termos de média de 

grupos e não haverá referência direta ao seu nome ou da instituição em que você se encontra 

matriculado. Pela sua participação no estudo, você não receberá nenhum valor em dinheiro, mas 

também não terá nenhuma despesa. Entretanto, caso sejam identificadas e comprovadas despesas 

provenientes deste estudo, você tem assegurado o direito de ressarcimento. Caso tenha interesse em 

receber um retorno sobre as avaliações realizadas, você poderá agendar uma data e horário com o 

pesquisador responsável.  



 

 
 

 Todas as informações coletadas pelos questionários serão mantidas em um lugar seguro 

durante 5 (cinco) anos, em sigilo absoluto. Após esse período, os instrumentos e questionários serão 

destruídos. Solicitamos que você rubrique todas as folhas e, na última folha do referido termo, assine 

seu nome no local indicado. Esse processo será realizado, também, pelo pesquisador responsável. 

 Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será 

arquivada com o pesquisador responsável e a outra será fornecida a você.  Desde já agradecemos a sua 

atenção.  



 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

  

Eu, ______________________________________________________________________________,  

        (nome do voluntário)  

li e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi o objetivo do estudo e como ele será realizado. A 

explicação que recebi esclarece que a minha participação não implicará em nenhum prejuízo ou dano 

de ordem moral, física, mental ou qualquer outro efeito colateral para mim. Eu entendi que sou livre 

para deixar de participar a qualquer momento, sem justificar minha decisão. Sei também que meu 

nome não será divulgado, que não terei despesas, não receberei dinheiro para participar do estudo e 

que os resultados dessa pesquisa podem ser utilizados em publicações e apresentações em congressos 

ou outros eventos científicos, mantendo-se o sigilo das informações coletadas e o meu anonimato. 

Sendo assim, eu concordo em participar deste estudo. 

 

__________________________, ______ de ______________ 2017.  

  

  

__________________________                          __________________________ 

Assinatura do participante                                       Documento de identidade 

 

  

________________________________  

Assinatura do responsável pela pesquisa  

  

Nome do Pesquisador Responsável: Murilo Freitas Bauth 

Telefone de contato do pesquisador: (35) 98414 – 6414 

Instituição responsável: Universidade Federal de São João del-Rei 

E-mail: murilobauth.psi@gmail.com  

Em caso de dúvida em relação a este documento ou aos aspectos éticos desta pesquisa, você pode 

entrar em contato com a Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEPES) da 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3373-5479. 

Endereço: Praça Frei Orlando, 170, Centro, São João del-Rei, Minas Gerais, CEP: 36307-352. 

Campus Santo Antônio – UFSJ 

  

 

 

 

 



 

 
 

APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO OBTIDO JUNTO AOS 

CORRENADORES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

Eu, (nome do coordenador responsável  pelo curso de graduação), portador do CPF 

nº___________________________, coordenador(a) do curso de (nome do curso e universidade), concedo 

autorização para que Murilo Freitas Bauth, psicólogo e mestrando do Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei, sob orientação do Prof. Dr. Antonio Paulo 

Angélico, desenvolva sua pesquisa intitulada: “Habilidades sociais e autoavaliações ao falar em público 

em universitários: comparações e associações”, nesta instituição de ensino, que contará com a 

participação de todos os alunos de graduação, regularmente matriculados no quarto ou quinto período dos 

cursos de ciências exatas, biológicas e humanas.  

Tal autorização estará condicionada à aprovação prévia pelo Comitê de Ética de Pesquisa com Seres 

Humanos (CEPES) da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). 

Declaro estar ciente e aprovo os seguintes termos estabelecidos e explicitados pelo pesquisador:  

a. O objetivo geral da pesquisa consiste em realizar um levantamento do repertório de 

habilidades sociais e das autoavaliações frente à situação de falar em público de estudantes 

universitários provindos de diferentes áreas acadêmicas (humanas, exatas e biológicas) e 

instituições de ensino superior (pública e privada), bem como avaliar os fatores 

sociodemográficos associados a este repertório;  

b. O desenvolvimento da pesquisa estará em conformidade com os princípios éticos devidos, 

garantindo a integridade física e psicológica, a dignidade e o bem-estar dos envolvidos, não 

causando nenhum risco ou danos às dimensões emocional, moral, intelectual e social dos 

mesmos; 

c. Os resultados serão encaminhados para publicação em revistas especializadas e apresentações 

em eventos científicos com o propósito de contribuir para a área de Saúde Mental e/ou 

Habilidades Sociais;  

d. No caso de publicações, fica firmada a garantia de sigilo absoluto das informações que 

possam identificar os participantes e as instituições de ensino superior, sendo assegurado o 

anonimato a eles;  

A participação de todos os envolvidos será voluntária, podendo haver desligamento de qualquer 

parte a qualquer momento.  

 

             ______________________________________, ______ de ______________ 2017. 

_______________________________________________ 

Assinatura do Coordenador (a) 


