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RESUMO: As habilidades sociais são vistas como um processo que ocorre 
naturalmente no cotidiano das relações, consideradas como unidades 
comportamentais que fazem parte do desempenho do indivíduo diante das 
demandas das situações interpessoais e que são necessárias a competência 
social. Na visão de autores com base na abordagem comportamental, estas 
habilidades são classes de comportamentos sociais no repertório do indivíduo 
para lidar de maneira adequada com as demandas das situações 
interpessoais. Refere-se à capacidade de expressar emoções e interagir com 
as outras pessoas de forma assertiva e satisfatória, como por exemplo: manter 
contato visual, apresentar-se a alguém, expor um problema com clareza, 
expressar um sentimento. Tais competências possibilitam ao sujeito uma 
vivência agradável na presença de outros indivíduos. Tendo em vista que 
durante toda a vida o indivíduo necessita aprender continuamente novas 
habilidades, pois seu ambiente está em constante transformação e grande 
parte deste ambiente é social, o treinamento de habilidades sociais se faz 
importante uma vez que tem por objetivo incitar a ampliação das interações do 
sujeito, visto que faz parte do desenvolvimento humano essencial. O 
Treinamento de Habilidades Sociais é um procedimento de intervenção que 
integra um conjunto de técnicas derivadas da teoria de aprendizagem social, da 
psicologia social e da terapia cognitivo-comportamental, e que se aplicam para 
que as pessoas possam desenvolver habilidades que as permitam manter 
interações mais satisfatórias nas diferentes áreas sociais de sua vida. À luz da 
abordagem comportamental, as principais técnicas utilizadas para o 
Treinamento de Habilidades Sociais são modelagem, feedback verbal, ensaio 
comportamental, reestruturação cognitiva etc., objetivando à modelagem de 
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elementos comportamentais, cognitivos e fisiológicos típicos dos déficits em 
habilidades sociais. Visto que a possibilidade de aprimoramento e obtenção de 
novas habilidades sociais, através da utilização das técnicas, torna-se viável o 
direcionamento do treinamento à diversos públicos, como idosos, 
adolescentes, indivíduos com depressão, autismo, dentre outros, podendo ser 
aplicado individualmente ou em grupo.  
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