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Escala de Avaliação da Competência Social de Pacientes
Psiquiátricos através de Desempenho de Papéis - EACS.

Role play scale for assessment of  social competence of psychiatric
patients - EACS.

Marina Bandeira.
Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ).

Resumo
A escala EACS avalia a competência social de pacientes psiquiátricos, através da observação sistemática do compor-
tamento em desempenho de papéis. Consta de quatro situações cotidianas de interação social envolvendo conflitos
interpessoais, com variações na demanda da situação e no gênero do interlocutor.  O desempenho dos pacientes
gravado em vídeo é observado por observadores previamente treinados para avaliar, em uma escala tipo Likert de 6
pontos, a competência social global e as dimensões verbal, não-verbal, paralingüística, de resolução de problema e de
expressividade emocional. O estudo piscométrico da escala utilizou uma amostra de 70 sujeitos do sexo masculino, 35
psicóticos e 35 pessoas sem história psiquiátrica, com idade entre 18 e 55 anos, sendo os grupos equivalentes quanto
às variáveis socio-demográficas. Os resultados indicaram qualidades psicométricas adequadas da escala, em termos de
validade discriminante, validade concomitante, fidedignidade inter-observadores, consistência interna e sensibilidade
em detectar diferenças em função de mudanças nas variáveis experimentais.
Palavras-chave: competência social, pacientes psiquiátricos, desempenho de papéis, readaptação psicossocial.

Abstract
This article describes a role play scale for assessing the social competence of psychiatric patients. It includes four
situations involving daily interpersonal conflicts, which varies in terms of types of situation and gender of the role
playing partner. The scale involves the assessment of the videotaped behavior of the subjects by two trained judges
using a six-point Likert scale for global social competence and for the following dimensions: verbal, non-verbal,
paralinguistic, affect and problem solving sub-scales. Data were collect from a sample of 70 subjects, 35 psychotics and
35 non-clinical group, both equivalents in socio-demographic variables. The results show the adequate psychometric
properties of  the scale, in terms of its discriminant validity, inter-judges reliability, internal consistency, concomitant
validity and sensibility to detect differences in the reactions to situational variations. This scale can be used to evaluate
the social competence of psychiatric patients in the context of  psychosocial rehabilitation.
Key Words: social competence, role play assessment, psychiatric patients, psychosocial rehabilitation.

Maiores informações sobre a escala podem ser encontradas no site
do Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental da UFSJ www.funrei.br/
saudemental
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Dentre as intervenções terapêuticas desenvol-
vidas para facilitar o processo de reinserção social
dos pacientes psiquiátricos desinstitucionalisados,
destaca-se o treinamento das habilidades sociais e

instrumentais dos pacientes (Liberman, 1986;
Liberman & cols. 1993). O objetivo deste treina-
mento é aumentar o grau de competência social
dos pacientes, no que se refere às suas habilidades
verbais, não-verbais e os aspectos paralinguísticos
presentes em uma interação social, visando me-
lhorar o  funcionamento social destes pacientes em
diversos contextos sociais na comunidade, assim
como sua qualidade de vida (Wallace, Liberman,
Mackain, Blackwell & Eckman, 1993).

A necessidade deste treinamento advém do
déficit de funcionamento social característico dos
pacientes psiquiátricos em geral e dos esquizofrê-
nicos, em particular. Como o funcionamento social
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constitui um fator essencial para o diagnóstico e
para a avaliação do impacto de qualquer programa
de reabilitação, o treinamento da competência so-
cial se tornou um ingrediente importante destes
programas (Goulet, Lesage, Lalonde & Carpenter,
1992). As características deste treinamento, os
componentes básicos das habilidades sociais, assim
como a avaliação da competência social e a  meto-
dologia da  validação social, estão descritas em
detalhe em outros artigos (Bandeira, 1999a, 1999b).

O treinamento da competência social tem
apresentado resultados positivos para o processo de
reinserção social dos pacientes psiquiátricos, sen-
do eficaz para aumentar as habilidades sociais dos
pacientes e o seu nível de funcionamento social
(Bellack, Turner, Hersen & Kazdin, 1986;
Liberman, 1986; Donahoe & Drieseng, 1988;
Hogarty & cols.,1991). Tem-se observado ainda
que quanto maior o grau de competência social
dos pacientes psiquiátricos, menor sua taxa de
reospitalização (Mueser, Wallace & Liberman,
1995; Benton & Schroeder, 1990). A eficácia des-
te treinamento é maior quando o treinamento é
longo, com sessões freqüentes que possibilitem trei-
nar vários componentes das habilidades sociais em
diversos tipos de situações. A generalização dos
resultados é maior quando se inclui sessões de prá-
tica das habilidades no ambiente natural do paci-
ente ou quando se faz o treinamento fora do âmbi-
to institucional (Corrigan, 1991).

Dois conceitos principais são utilizados nesta
área, o de habilidades sociais e o de competência
social. Estes conceitos são às vezes empregados de
forma indiferenciada, mas são igualmente desta-
cados muitas vezes como dois conceitos distintos
(McFall, 1982; Argyle, 1994, Hops, 1983; Schlundt
& McFall, 1985). A distinção entre estes dois con-
ceitos é importante para o desenvolvimento de ins-
trumentos de medida de maior especificidade. O
conceito de competência social envolve uma ava-
liação ou julgamento a respeito da adequação do
comportamento de uma pessoa e do efeito que pro-
duz em uma determinada situação, em termos da
pessoa alcançar o objetivo da situação, enquanto
que o conceito de habilidades sociais envolve o
aspecto descritivo dos comportamentos verbais e
não-verbais necessários à competência social
(McFall, 1982; Del Prette & Del Prette, 1999).
Além disso, dentro do próprio conceito de habili-
dades sociais, inclui-se uma sub-área que se refere
à assertividade, a qual consiste na habilidade de
afirmação e defesa dos próprios direitos, através da

expressão de pensamentos, sentimentos e crenças,
de forma direta e honesta, sem desrespeitar o di-
reito dos outros (Lange & Jakubowski, 1976).

A habilidade social é definida como um de-
sempenho e não como um traço. Enquanto desem-
penho, as habilidades sociais apresentam uma ca-
racterística de especificidade situacional, o que
pressupõe uma avaliação a partir de variados tipos
de dimensões situacionais e culturais.

A avaliação da competência social é necessá-
ria para se prever as dificuldades de funcionamen-
to social dos pacientes, para se escolher metas per-
tinentes para o treinamento da competência social
destes pacientes e para se avaliar a eficácia do trei-
namento. A avaliação da competência social re-
quer a elaboração de instrumentos de medida vá-
lidos e fidedignos, capazes de medir a impressão
geral que o indivíduo produz em uma interação
social.

A avaliação da competência social de paci-
entes psiquiátricos tem sido feita por diversos pro-
cedimentos, tais como inventários ou testes, en-
trevistas e observação de interações diádicas na-
turais. Mas o instrumento de medida utilizado mais
freqüentemente nesta área é o desempenho de
papéis, uma vez que tem havido um consenso de
que suas vantagens ultrapassam suas limitações. O
desempenho de papel apresenta validade conco-
mitante, pois correlaciona significativamente com
medidas naturalísticas do funcionamento social dos
pacientes na comunidade, com medidas da quali-
dade de vida de pacientes psiquiátricos e com
medidas de observação da interação diádica dos
pacientes com pessoas significativas do seu meio
social (Bellack & cols., 1990).

A avaliação através do desempenho de pa-
péis tem apresentado validade preditiva, correla-
cionando com avaliações posteriores do funciona-
mento social do paciente na comunidade e com
uma menor freqüência de sintomas negativos
(Hezel & Rice, 1985; Bellack, Morrison, Mueser,
Wade & Sayer, 1990a). Apresenta também valida-
de discriminativa, diferenciando grupos de sujei-
tos clínicos e não-clínicos, assim como grupos clí-
nicos portadores de diferentes diagnósticos. Pes-
quisas utilizando medidas de desempenho de pa-
péis demostraram que os pacientes esquizofrênicos
apresentavam menor grau de competência social
do que os pacientes com desordens afetivas, que
por sua vez apresentavam menor grau de compe-
tência social do que um grupo não-clínico (Bellack,
Morrison, Mueser & Wade, 1989; Mueser & cols.,
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1990a; Mueser, Bellack, Morrison & Wade, 1990b).
No caso particular da esquizofrenia, as pesquisas
mostraram ainda, através de medidas de desempe-
nho de papéis, que o grau de competência social
varia em função do gênero dos sujeitos, sendo mai-
or para pacientes do sexo feminino do que mascu-
lino (Mueser & cols., 1990a, 1990b). Este resulta-
do é congruente com a evolução e o prognóstico
da esquizofrenia, que são mais favoráveis em paci-
entes de sexo feminino, pois neste caso observa-se
um início mais tardio da doença, evolução menos
severa, melhor prognóstico, menor taxa de
hospitalizações e períodos mais curtos de
hospitalizações (Mueser & cols., 1990a; Mueser &
cols., 1990b; Szymanski, Lieberman & Alvir,1995).

A medida da competência social através de
desempenho de papéis com pacientes psiquiátricos
apresenta também uma boa fidedignidade teste-
reteste, mantendo-se estável durante um período
de seis meses (Bellack & cols.,1990) ou de um ano
(Mueser, Bellack, Douglas & Morrison,1991). To-
das as pesquisas publicadas na área avaliam a fide-
dignidade das medidas de observação do compor-
tamento através da porcentagem de acordo entre
observadores ou através da correlação entre os es-
cores de dois observadores.

O desempenho de papéis tem se mostrado uma
medida sensível aos efeitos de um tratamento a
curto prazo (Bellack & cols., 1990), o que o quali-
fica para ser utilizada em estudos de avaliação de
programas de treinamento de habilidades sociais
com esta clientela. No estudo de Bellack & cols.
(1990), a medida do desempenho de papéis
correlacionou com medidas de entrevistas e dis-
cussão com os familiares dos sujeitos. Segundo
Conge & cols. (1989), a maioria, mas não todos, os
estudos de validade do desempenho de papel são
encorajadores, mas a tendência geral positiva jus-
tifica sua utilização.

Estes resultados indicam as vantagens de se
construir uma escala de avaliação da competência
social de pacientes psiquiátricos, com base na ob-
servação do comportamento dos sujeitos em de-
sempenho de papéis. Além das qualidades
psicométricas desta medida, mencionadas acima,
outras considerações entram em jogo. Há uma di-
ficuldade de se utilizar, com esta clientela, outros
instrumentos de medida que sejam baseados em
respostas a questionários, devido às suas limitações
quanto à compreensão das questões, a precisão das
respostas e a participação em sessões de avaliação
que são geralmente longas e cansativas. Além dis-

so, o desempenho de papéis é uma medida que
possui também pertinência clínica, pois permite
focalizar pontos fortes e fracos dos sujeitos e indi-
car comportamentos-alvos gerais e específicos para
serem utilizados no tratamento ou reabilitação, que
não seriam possíveis com medidas de questionário.

O objetivo do presente trabalho é apresentar
uma escala de avaliação da competência social de
pacientes psiquiátricos em situação de desempenho
de papéis, que foi testada em termos de suas propri-
edades psicométricas, no contexto brasileiro.

Método

1. Desenvolvimento e Descrição da Escala
A presente escala consiste em uma adapta-

ção, para o contexto brasileiro, de uma escala ca-
nadense de competência social de pacientes psi-
quiátricos (Manuel d’Évaluation Écologique des
Habilétés Sociales - EEHS, Tremblay & Bandeira,
1994). A escala original incluía uma situação de
familiarização e oito situações sociais cotidianas,
que representavam as dificuldades de relaciona-
mento social mais freqüentemente apresentadas
pelos pacientes, no seu dia-a-dia na comunidade.
Estas situações haviam sido selecionadas através
de um levantamento realizado junto a 15 profissio-
nais responsáveis por cinco residências comunitá-
rias para pacientes psiquiátricos, tornando a esca-
la mais realista e de maior validade ecológica
(Torgrud & Holborn, 1992).

A escala original apresentou validade
discriminativa, sendo capaz de diferenciar signifi-
cativamente dois grupos de sujeitos, clínico e não-
clínico. Os pacientes apresentaram um grau de
competência social significativamente inferior ao
do grupo não-clínico em todas as situações estu-
dadas, sendo o aspecto verbal o que mais contri-
buiu para determinar o grau de competência soci-
al, o que replica os resultados obtidos nas pesqui-
sas desta área. A escala original se mostrou tam-
bém sensível às variações nas situações experimen-
tais, pois ambos os grupos apresentaram maior grau
de competência social nas situações em que inici-
avam a interação social (Tremblay, 1992; Tremblay
& Bandeira, 2002).

Na adaptação brasileira, as situações sociais
foram modificadas para se adequar ao contexto bra-
sileiro, de modo a envolver situações cotidianas que
ocorriam habitualmente em uma casa de família, pois
os pacientes moram mais freqüentemente com suas
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famílias do que em residências comunitárias. Foram
feitas duas modificações principais: selecionou-se
apenas quatro situações da escala original, que apre-
sentavam maior validade discriminativa, a fim de
tornar a escala mais curta e mais fácil de ser admi-
nistrada e acrescentou-se uma sub-escala de solu-
ção de problemas visando obter uma avaliação mais
completa da competência social.

Descrição das Situações Sociais:
A presente escala inclui uma situação de

familiarização dos sujeitos às condições experimen-
tais e quatro situações sociais de avaliação da com-
petência social. Trata-se de situações cotidianas de
interação social, que envolvem conflitos interpes-
soais que ocorrem em família. Duas situações envol-
vem interações iniciadas pelo próprio sujeito, en-
quanto as outras duas se referem a interações em
que o sujeito deve reagir ao interlocutor.  No pri-
meiro tipo de situação, o sujeito deve expressar um
sentimento de insatisfação com o comportamento
do seu interlocutor, enquanto que o segundo tipo
de situação requer que o sujeito reaja a uma critica
justificada feita pelo interlocutor. As quatro situa-
ções de avaliação utilizadas na presente pesquisa
são: 1.Receber uma critica do interlocutor, por estar
acordando tarde demais e atrapalhando o funcio-
namento da casa, 2. Expressar uma insatisfação face
ao comportamento do interlocutor de ter usado a
roupa do sujeito sem permissão, deixando-a em pés-
simas condições, 3. Receber uma crítica do
interlocutor por estar fazendo barulho de noite e
incomodando as pessoas da casa e  4. Expressar uma
insatisfação ao interlocutor por ele ter lhe dado pou-
ca atenção ultimamente. Para cada tipo de situa-
ção, variou-se o gênero do interlocutor. A situação
de familiarização consiste em pedir uma informação
a um interlocutor, a respeito de um emprego anun-
ciado.

A presente escala contém, portanto, duas va-
riações de situações sociais: variação no tipo de
situação (iniciar e reagir) e variação no tipo de
interlocutor (sexo feminino e masculino). Estas
variações foram introduzidas para se poder avaliar
a habilidade dos sujeitos em diferentes situações,
tendo em vista o caráter de especificidade
situacional da competência social. Elas permitem
ainda identificar os graus de dificuldades das situ-
ações sociais, o que tem importância clinica para
os programas de reabilitação psiquiátrica.

As quatro situações descritas acima foram
adaptadas da escala original para a realidade brasi-

leira, porém mantendo-se a essência das situações
originais, o que permitiria posterior comparação dos
dados da amostra canadense e brasileira. Por exem-
plo, a situação 4 da escala original envolvia expres-
sar uma insatisfação ao interlocutor por ele ter ne-
gligenciado o sujeito ultimamente, dando-lhe pou-
ca atenção. Esta definição é a mesma da presente
escala, apenas o interlocutor difere. Na escala origi-
nal ele representa o responsável da moradia prote-
gida ou um educador da instituição onde reside o
sujeito, enquanto na escala brasileira o interlocutor
representa um membro da família.

Definições e critérios de codificação da competên-
cia social

A competência social é definida, na presente
escala, em termos do comportamento médio que é
esperado da pessoa, tomando como ponto de refe-
rência o grupo ou população de origem das pessoas
avaliadas. A competência social é avaliada pelos
observadores em termos de uma cota global e de 5
sub-escalas: verbal, não-verbal, paralinguística,
expressividade emocional e solução de problemas.

Sub-escalas:  A sub-escala verbal  é definida
em termos do que a pessoa expressa através de pa-
lavras, ou seja, os fatos e opiniões a respeito do pro-
blema discutido com o interlocutor  e os sentimen-
tos referentes a estes fatos. A sub-escala não-ver-
bal envolve os seguintes aspectos: contato visual
com o interlocutor; movimentos funcionais do cor-
po, tais como gestos de apoio à fala e movimentos
de cabeça demonstrando compreensão da fala do
interlocutor ; poucos movimentos não-funcionais,
tais como bater incessantemente as pernas; postu-
ra flexível e orientada para o interlocutor. A sub-
escala paralinguística é definida em termos dos
seguintes aspectos: o tom de voz, a articulação das
palavras e o ritmo da fala, incluindo-se aqui a pre-
sença ou ausência de perturbações da fala, tais
como tiques e repetições de silabas e palavras, he-
sitações.  A sub-escala de expressividade emocio-
nal  avalia se o sujeito transmite alguma emoção
em seu desempenho e se ela é congruente com a
situação, em termos do tipo de emoção e de sua
intensidade. A sub-escala de solução de proble-
mas avalia se o sujeito propõe espontaneamente
uma solução realista para a situação discutida. A
escala global avalia o valor funcional do comporta-
mento global da pessoa na situação, ou seja, se ela
atingiu o objetivo da situação, considerando-se
igualmente o desempenho do sujeito nas cinco sub-
escalas descritas acima.
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Objetivos das situações e a cota global:  Para
a atribuição da cota global, os sujeitos são avalia-
dos em função dos objetivos a serem atingidos nas
situações sociais. Estes objetivos são os seguintes:
Situação 1 e 3: reconhecer sua própria responsa-
bilidade frente à crítica justificada do interlocutor
e expressar as razões de seu comportamento, com
explicações realistas de suas necessidades (ex. le-
vanta de noite por causa da boca seca ou levanta
tarde demais por causa do medicamento ou do
trabalho excessivo); propor uma solução realista
para o problema que atenda às necessidades do
sujeito, sem desconsiderar as do interlocutor e que
resolva o problema (ex. levar um copo de água
para o quarto antes de se deitar; arrumar o seu
próprio quarto). Situação 2 e 4 : expressar clara-
mente sua insatisfação frente ao comportamento
inadequado do interlocutor e solicitar uma mu-
dança concreta de seu comportamento, sem ser
agressivo (ex. pedir ao interlocutor que peça per-
missão para usar sua roupa; pedir ao interlocutor
que lhe dê mais atenção).

Atribuição das cotas: O grau de competência
social é avaliado através de uma escala tipo Likert
de 6 pontos ou cotas, distribuídos conforme a se-
guinte classificação: Incompetência (1-2 pontos),
Competência média (3-4 pontos) e Competência
superior à média (5-6 pontos). Os graus de atribui-
ção destas classificações foram diferenciados como
se segue: 1= incompetência muito acentuada, 2=
incompetência acentuada, 3= competência míni-
ma em relação ao grupo de referência, 4=compe-
tência média em relação ao grupo de referência,
5= competência acentuada em relação ao grupo
de referência, 6= competência muito acentuada
em relação ao grupo de referência. Esta classifica-
ção é utilizada na atribuição da cota global e das
cinco sub-escalas.

As classificações descritas acima são defini-
das operacionalmente através de critérios, nos quais
os juizes devem se basear para atribuir suas cotas.
Estes critérios envolvem comportamentos específi-
cos que o sujeito deve apresentar para ser classifi-
cado em cada nível de competência.  Por exemplo,
o sujeito receberá a classificação de incompetên-
cia (cotas 1-2) na escala paralinguística, quando
ele apresentar os seguintes comportamentos: fala
rápido demais ou lento demais, falta clareza na ar-
ticulação das palavras, o volume da voz é inaudível
ou ao contrário fala alto demais, apresenta pertur-
bações da fala, tais como sílabas ou palavras
repetitivas ou hesitações (ver anexo).

Critérios operacionais deste tipo descrevem
todas as demais escalas. Entretanto, estes critérios
não diferenciam a cota 1 em relação à cota 2 . Esta
decisão deverá ser tomada pelo observador, com base
na intensidade ou freqüência em que o sujeito apre-
senta as dificuldades descritas acima.  Os observa-
dores devem chegar a um consenso, durante o trei-
namento, sobre as pistas ou critérios específicos que
utilizarão para atribuir uma ou outra das duas cotas,
de modo a maximizar o acordo entre eles.

Para atribuir as cotas da escala global, os jui-
zes observam se a pessoa atingiu o objetivo da situ-
ação que está sendo avaliada, mas também fazem
um julgamento a respeito do seu grau de adequa-
ção nas sub-escalas definidas acima. A cota global
4 indica um desempenho aceitável do sujeito com
relação a estes dois critérios.  A competência acen-
tuada (cotas globais 5-6) indica um domínio e flu-
ência dos comportamentos adequados e uma flexi-
bilidade face ao seu interlocutor, além da capaci-
dade de iniciativa e prontidão do sujeito, mostran-
do um desempenho superior à média.

Cenários e réplicas dos interlocutores:
Os cenários nos quais são realizados os de-

sempenhos de papéis refletem contextos físicos de
uma casa, onde as situações habitualmente ocor-
reriam na vida cotidiana.  As situações 1 e 3  se
passam em torno de uma mesa do café da manhã.
As situações 2 e 4 se passam na sala de uma casa.
Os cenários são montados com as peças mínimas
necessárias para se criar um ambiente familiar. As
cadeiras e poltronas são dispostas em ângulo ade-
quado em relação à câmera, para que se possa
visualizar o rosto e o corpo do sujeito e do
interlocutor, permitindo assim a observação do con-
tato visual, dos gestos e dos movimentos não-fun-
cionais (ex. bater os pés repetidamente).

O desempenho de papéis se inicia após a apre-
sentação das instruções de cada situação, descre-
vendo-se a situação interpessoal a ser vivenciada.
Estas instruções são dadas por uma pessoa cuja fun-
ção é apenas de receber o sujeito e prepará-lo para
o desempenho de papéis. Em seguida, o sujeito é
levado à sala de filmagem.

As situações se iniciam com uma primeira fala
padronizada do interlocutor. Nas situações de rece-
ber uma crítica, ele começa apresentando o proble-
ma, que consiste em uma crítica ao comportamento
do sujeito. As outras situações, de expressar uma
insatisfação, se iniciam com o interlocutor dizendo:
“você está querendo falar comigo?” Após esta pri-
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meira fala, as demais intervenções do interlocutor
envolvem falas ou réplicas múltiplas padronizadas,
mas que variam em função do comportamento do
sujeito. Se o sujeito progride em relação à resolução
da situação, o interlocutor responde com determi-
nadas frases pré-estabelecidas (réplica tipo A).  Se
o sujeito não responde ou não progride na direção
esperada, o interlocutor responde com outras frases
diferentes pré-determinadas (réplica tipo B).  Um
estudo sistemático prévio permitiu levantar os tipos
de respostas dadas pelos sujeitos nestas situações,
elaborando-se assim as réplicas adequadas para cada
tipo de fala dos sujeitos.

Para cada situação, o sujeito tem mais de uma
oportunidade de dar uma solução para o problema
apresentado. Caso o sujeito não responda a uma
réplica do interlocutor dentro de 15 segundos, a
réplica seguinte é apresentada. O interlocutor en-
cerra a situação com uma réplica final padroniza-
da da opção A ou da opção B, em função do de-
sempenho do sujeito.

As réplicas múltiplas servem para favorecer
uma interação mais flexível e natural, mais próxi-
ma de uma situação cotidiana de interação social.
Evita-se assim a ocorrência de falas do interlocutor
desvinculadas das falas do sujeito, como ocorre com
réplicas fixas e únicas (Bellack & cols., 1990). Por
serem padronizadas, diminui-se também a influên-
cia indesejável de vieses decorrentes do compor-
tamento dos interlocutores (Beaulieu, 1996).

Estudo das Qualidades Psicométricas da Escala
Foi realizado um estudo para testar a viabilida-

de e facilidade de aplicação da escala e investigar
algumas de suas qualidades psicométricas. Buscou-
se avaliar a validade discriminativa, comparando-
se dois grupos de sujeitos que teoricamente deveri-
am apresentar níveis diferentes de competência so-
cial. Para isto, foi utilizada a estratégia de validação
social, na qual se avalia a competência social de um
grupo de pacientes comparativamente a seu grupo
de referência não-clínico na comunidade, com as
mesmas características socio-demográficas e habi-
tando no mesmo meio geográfico (Kazdin, 1977).

Esta comparação com pessoas da mesma sub-
cultura dos pacientes permite identificar, de forma
socialmente válida, os déficits da competência so-
cial dos pacientes e possibilita estabelecer objeti-
vos de reabilitação mais pertinentes a esta sub-
cultura e não estabelecidos arbitrariamente pelo
terapeuta (Kazdin, 1977). Desta forma, identificam-
se critérios para o treinamento da competência so-

cial, em função das exigências e do estilo do ambi-
ente, o que se denomina validade ecológica do tra-
tamento (Torgrud & Holborn, 1992).

Além da validade discriminativa, foi investi-
gada ainda a sensibilidade da escala para detectar
diferenças de desempenho frente a variações nas
demandas das situações sociais. Baseando-se na
característica de especificidade situacional da com-
petência social, foi investigado se a presente escala
seria sensível para identificar estas diferenças de
desempenho.  Para isto, foram feitas as duas varia-
ções experimentais, referentes ao tipo de demanda
da situação social e ao gênero do interlocutor.

Participantes:
Participaram desta avaliação 70 indivíduos do

sexo masculino, de nível socioeconômico baixo,
divididos em dois grupos, clínico e não-clínico,
equivalentes com relação às variáveis socio-demo-
gráficas (Bandeira & Tremblay, 1998).

Grupo Clinico: Era composto por 35 pacientes
psiquiátricos, com idade média de 39,40 anos
(S.D.=3,30), que moravam em suas comunidades,
recrutados através dos arquivos do hospital psiquiá-
trico público FHEMIG, em Barbacena e do Hospi-
tal Paulo Menicucci, de Lavras. Eles foram diag-
nosticados pelos psiquiatras dos hospitais como
psicóticos (CID 295 e 298). A grande maioria (86%)
estava medicada com drogas antipsicóticas, sendo
o número médio de medicamentos utilizados de 2,10
por paciente (S.D.=1,24). O número médio de
internações psiquiátricas nos quatro anos prece-
dentes era de 2,29 internações por paciente
(S.D.=1,24). Foram excluídos os pacientes que
apresentavam retardo mental, distúrbios orgânicos
ou dificuldade de entender as instruções apresen-
tadas nas sessões experimentais.

Grupo de referência: Era composto de 35 in-
divíduos, com idade média de 37,37 anos
(S.D.=11,19), que moravam na mesma região dos
pacientes e que foram convidados a participar da
pesquisa. Este recrutamento foi adotado para se
garantir que os indivíduos deste grupo pertences-
sem a um contexto cultural e sócio-econômico se-
melhante ao do grupo de pacientes. Outros crité-
rios de inclusão eram ser do sexo masculino, den-
tro da faixa etária de 18 a 55 anos e não possuir
nenhuma história psiquiátrica.

Procedimento:
Os desempenhos de papéis foram filmados em

vídeo para serem observados posteriormente. Os
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dados foram coletados através da observação siste-
mática feita por dois observadores, previamente
treinados durante três meses até atingirem 85% de
acordo entre eles. O treinamento foi feito pelo pes-
quisador, através de discussões com os observado-
res, visando obter uma compreensão e um consen-
so a respeito dos critérios específicos e pistas con-
cretas associadas aos conceitos definidos nas sub-
escalas e na escala global.

Foi feita a observação apenas de um sujeito
por dia, para evitar que o cansaço dos observado-
res afetasse a coleta dos dados. Os juizes observa-
vam independentemente um do outro, ou seja, em
momentos diferentes. Os juizes eram “cegos” com
relação ao sujeitos, não sabendo a que grupo per-
tenciam. As gravações mostravam sujeitos de am-
bos os grupos alternados aleatoriamente. As ses-
sões de observação foram feitas diariamente e ti-
nham duração de 3 horas. Cada juiz observava
durante aproximadamente uma hora e, em segui-
da, calculava-se a porcentagem de acordo obtida
e discutia-se sobre os desacordos, chegando-se a
um consenso sobre o escore mais adequado a ser
registrado.

Cada juiz observava uma mesma situação vá-
rias vezes, focalizando de cada vez apenas uma
única dimensão ou sub-escala da competência so-
cial. Ele anotava os comportamentos dos sujeitos,
para cada uma destas dimensões, em folhas de re-
gistro de comportamento. Este registro apresenta-
va, portanto, pistas concretas nas quais os juizes se
baseavam para atribuir suas cotas a cada dimensão
do comportamento. Somente após estas observa-
ções, o juiz fazia a avaliação global do desempenho
do sujeito naquela situação. A folha de registro do
comportamento permitia uma padronização do pro-
cesso de observação, de modo que os juizes pudes-
sem explicitar seus critérios de avaliação.

Dois outros juizes independentes foram trei-
nados para observar os mesmos sujeitos, porém com
o objetivo de registrar apenas a presença ou ausên-
cia de comportamentos específicos. Eles deviam

detectar, para cada situação social,  a presença de
comportamentos previamente especificados  em
cada sub-escala da competência social (medidas
moleculares).  O objetivo era colher dados neces-
sários para se verificar a relação entre as medidas
globais e moleculares da competência social. Os
comportamentos observados foram: verbais (expres-
sar os fatos, expressar os sentimentos, expressar sem
ajuda, expressar com clareza), não-verbais (conta-
to visual adequado com o interlocutor, gestos de
apoio à fala, movimentos da cabeça indicando com-
preensão da fala do interlocutor, postura adequa-
da, pouco ou nenhum movimento não-funcional),
paralinguística (tom de voz audível, ritmo adequa-
do da fala, articulação clara das palavras),
expressividade emocional (veicular emoção em sua
fala, coerente com a situação), solução de proble-
mas (apresentar uma solução realista para o pro-
blema discutido, de forma espontânea, sem ajuda).

Resultados

Validade discriminante: A capacidade da es-
cala EACS em discriminar dois grupos de sujeitos,
teoricamente diferentes em relação ao seu grau de
competência social, foi verificada através da aná-
lise de variância de medidas repetidas para o total
das quatro situações e análise de variância para
cada tipo de situação separadamente.

A tabela 1 mostra os escores de competência
social dos grupos, no conjunto das quatro situações
sociais e em cada uma delas separadamente. Pode-se
observar que os participantes do grupo de referência
apresentaram maior grau de competência social do
que os do grupo clínico, no conjunto das quatro situ-
ações sociais estudadas. Esta diferença foi estatisti-
camente significativa, pois ocorreu um efeito signifi-
cativo de grupo (F 1,68 = 27,41; p<0,001), sendo este
efeito acentuado (f=0,63) (Cohen, 1998).

Os resultados mostram ainda, para cada situ-
ação particular, uma diferença significativa entre

Tabela 1 – Médias e Desvios-padrão dos Escores de Competência Social dos Grupos Clínico e Não-
clínico.

Situações/Grupos Situação  1 Situação  2 Situação  3 Situação  4 Média global

Grupo Clínico 1,74 (0,61) 1,86 (0,73) 1,77 (0,84) 1,91 (0,78) 1,82 (0,74)

Grupo Não-clínico 2,14 (0,69)* 3,03 (0,02)** 2,20 (0,71)* 2,83 (0,85)* 2,55 (0,85)**

* p<0.05 ** p< 0,001
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os dois grupos: para a situação 1 (F(1,68)=6,57;
p<0,05), para a situação 2 (F(1,68)=39,58;
p<0,001), situação 3 (F 1,68 = 5,23; p< 0,05) e situ-
ação 4 (F 1,68 = 21,76; p<0,001). Esta diferença foi
mais acentuada nas situações em que os partici-
pantes iniciavam a interação social para expressar
sua insatisfação. Os dois grupos foram também sig-
nificativamente diferentes, ao se analisar os dois
tipos de situação, combinando-se os dados das duas
situações que requeriam iniciar uma interação (F

1,68 = 53,81; p<0,001) e os dados das duas situa-
ções que requeriam reagir ao interlocutor (F 1,68 =
51,52;  p<0,001).

Estes resultados demonstram a validade
discriminante da escala EACS, confirmando a hi-
pótese teoricamente esperada de um menor grau
de competência social dos pacientes.

Sensibilidade a variações experimentais: Fo-
ram comparados os escores de competência social
dos sujeitos frente a dois tipos de situações sociais
e dois tipos de interlocutores, através de uma aná-
lise de variância com medidas repetidas. Os resul-
tados mostraram que a escala EACS apresentou
sensibilidade em detectar diferenças no grau de
competência social dos sujeitos, em função de va-
riações nos tipos de demandas das situações soci-
ais. Os mesmos participantes se comportaram dife-
rentemente em função de mudanças no tipo de si-
tuação, uma vez que a ANOVA mostrou um efeito
significativo de situações (F3,204 =14,50; p<0,001).
Os dados mostraram ainda que houve um efeito
significativo de interação entre grupo e situação
(F3,204 = 7,78; p<0,01), indicando que a diferença
existente entre as situações dependeu do tipo de
grupo.

Para verificar qual grupo se comportava dife-
rentemente de uma situação para a outra, foi feita
uma análise separada para cada grupo. Os resulta-
dos mostraram que o grupo de referência obteve
uma diferença significativa nos seus escores de
competência social nas quatro situações (F3,204 =
21,61; p<0,001), sendo este efeito acentuado (f=
0,99) (Cohen, 1988). Por outro lado, os pacientes
apresentaram uma diferença não significativa nos
seus escores de competência social, ou seja, menor
variabilidade comportamental.

Para verificar se esta reação diferenciada dos
participantes do grupo de referência se mantinha
ao se comparar cada dois pares de situações, foi
feita uma análise com o teste post hoc de Tukey
(1977). Os resultados mostraram que as duas situ-

ações onde os participantes do grupo de referência
iniciavam a interação social eram semelhantes, uma
vez que a diferença das médias (0,20) era signifi-
cativamente menor (p<0,05) do que o critério
Tukey (0,34). A análise mostrou também que as
duas situações onde os participantes do grupo de
referência reagiam à fala dos seus interlocutores
eram igualmente semelhantes, uma vez que a di-
ferença entre as médias (0,06) era menor do que o
critério Tukey (p<0,05). Podemos, então, afirmar
que temos aqui duas classes diferentes de situa-
ções de interação social. Todas as outras diferen-
ças entre as médias de duas situações foram mais
altas do que o critério Tukey: entre as situações 1
e 4 (0,69), entre as situações  1 e 2 (0,89), entre as
situações 2 e 3 (0,83) e entre as situações 3 e 4
(0,63).

Estes resultados demonstram, primeiro, a sen-
sibilidade da escala em detectar diferenças no grau
de competência social de um mesmo grupo de su-
jeitos de um tipo de situação social para o outro.
Em segundo lugar, esta escala é também sensível
para detectar diferenças entre os grupos quanto ao
grau de variabilidade dos seus comportamentos nas
situações. Estes resultados confirmam a hipótese
teoricamente esperada de que o grupo clínico pos-
sui menor variabilidade comportamental e, portanto,
menor adaptabilidade, em função de variações ex-
perimentais nos tipos de situações sociais.

Por outro lado, não foi observada variabilida-
de comportamental significativa ao se variar o gê-
nero do interlocutor. Duas hipóteses podem expli-
car estes resultados: uma relativa insensibilidade
da escala a este tipo de variação ou uma relativa
insensibilidade dos sujeitos a esta mudança
situacional, em situações sociais negativas. Dados
obtidos por Eisler e cols. (1975) sugerem que o tipo
de interlocutor pode ter uma importância menor
do que outras variáveis situacionais, em certas si-
tuações. Por exemplo, no caso particular das situa-
ções sociais de expressão de sentimentos negati-
vos, Eisler e cols. (1975) não observaram reações
diferentes dos sujeitos de sua pesquisa diante de
um interlocutor familiar versus não-familiar, em
termos de uma cota global de assertividade (esca-
la 1 a 5), nem em termos de medidas mais específi-
cas comportamentais. No caso das situações positi-
vas, entretanto, ou na combinação de todos os da-
dos, foram encontradas diferenças significativas em
diversas medidas. Como no presente trabalho fo-
ram utilizadas apenas situações sociais negativas,
é possível que neste tipo particular de situação, as
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variações do gênero do interlocutor sejam menos
importantes do que variações na demanda da situ-
ação.

Com relação ao gênero do interlocutor, Eisler
e cols. (1975) não forneceram dados referentes à
cota global (escala de 1 a 5), não nos permitindo
comparar seus dados com os nossos resultados. Mas
estes autores encontraram várias diferenças de
comportamentos específicos verbais e não-verbais
(ex. sorrisos, duração da fala, pedir mudanças de
comportamento do outro) nas reações dos sujei-
tos diante de interlocutores do sexo masculino e
feminino. Dados obtidos no contexto brasileiro por
Bandeira, Machado e Pereira (2002) confirmaram
estes resultados, observando também variações em
comportamentos específicos em função do gênero
do interlocutor, tais como proporção da duração
da fala, proporção da duração do contato visual,
freqüência dos silêncios e freqüência do conteú-
do verbal da fala dos sujeitos.  Portanto, é prová-
vel que as medidas de cota global de competên-
cia social sejam menos sensíveis do que as medi-
das de freqüência e duração de comportamentos
específicos, frente a variações no gênero do
interlocutor.

Fidedignidade: A fidedignidade da escala
EACS pode ser avaliada pelo alto índice de acordo
obtido entre os juizes, totalizando 245 acordos para
280 cenas observadas. A porcentagem de acordo
no conjunto das situações foi de 87,9%. Além dis-
so, a porcentagem de sujeitos que receberam acor-
do total dos juizes foi de 72,9%, ou seja, 51 dos 70
pacientes observados. Tomando-se cada grupo de
sujeitos separadamente, o acordo entre os juizes
foi igualmente elevado tanto para o grupo clínico
(88,6%) quanto para o grupo não-clínico (86,4%).
O coeficiente de correlação de Pearson entre os
escores atribuídos pelos dois juizes foi de r=0,99
(p<0,001). Estes valores são semelhantes aos obti-
dos por outros pesquisadores, tais como os valores
de r=0,94 e 95% obtidos por Eisler e cols. (1975) e
os valores de  r= 0,93 à r= 0,96 obtidos por Merluzzi
e Biever (1987).

O grau de acordo interjuizes obtido com a
escala EACS não foi diferente do obtido pelos dois
outros juizes que observaram a presença ou ausên-
cia de comportamentos específicos, sem utilização
da escala. De fato, estes dois últimos juizes obtive-
ram 86,8% de acordo (86,1% para o grupo clínico
e 85,8% para o grupo não-clínico). A avaliação da
competência social através desta escala não é, por-

tanto, uma tarefa menos precisa ou mais difícil do
que a de observar a presença ou ausência de com-
portamentos específicos.

Estes resultados confirmam a fidedignidade da
escala para avaliar a competência social. Algumas
características do procedimento adotado podem ter
contribuído para este resultado, além do treina-
mento prévio dos observadores até adquirirem 85%
de acordo. Primeiro, destacamos a importância de
se usar critérios específicos com “ancoras” para atri-
buição das cotas, o que simplifica a tarefa de ava-
liação. Bellack (1983) relatou um grau de acordo
acima de 0,90 em diversos estudos, ao utilizar es-
calas de medida cujas cotas tinham referentes com-
portamentais. Em segundo lugar, a discussão de
consenso feita diariamente pelos juizes os manti-
nha em sintonia quanto aos critérios de avaliação,
diminuindo a probabilidade de que eles mudassem
imperceptivelmente a utilização dos critérios, no
decorrer da pesquisa (Bellack, 1983). Em terceiro
lugar, o cálculo diário da porcentagem de acordo
fornecia aos observadores um “feedback” que ser-
via de incentivo constante, evitando que o desem-
penho diminuísse. Finalmente, o fato de observar
apenas um único componente da competência so-
cial de cada vez possibilitou maior atenção e con-
centração, favorecendo a precisão dos escores.
Eisler e cols. (1975) apontam para a importância
deste procedimento na coleta de dados.

Validade concomitante: A validade concomi-
tante da escala EACS foi avaliada através de uma
análise correlacional entre os escores de competên-
cia social e os resultados obtidos com outra escala
que avaliava o construto correlato de assertividade.
A assertividade havia sido avaliada através de uma
escala tipo Likert de 5 pontos, aplicada por observa-
dores independentes aos desempenhos de papéis dos
sujeitos nas mesmas situações sociais, tendo apre-
sentado um bom índice de validade discriminante
(Bandeira e Ireno, no prelo).

Foi feita uma análise de correlação de Pearson
entre os escores dos sujeitos nas duas escalas des-
critas acima, obtendo-se um coeficiente de corre-
lação significativo (r=0,77; p<0,001). Consideran-
do-se que a competência social constitui um
construto mais abrangente do que a assertividade,
os dois conceitos não sendo, portanto, idênticos mas
sim interrelacionados, este valor moderado do co-
eficiente de correlação está dentro do esperado.
Estes resultados demonstram a validade concomi-
tante da presente escala.
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Relações com as medidas moleculares: A re-
lação entre a escala EACS e os demais níveis de
medidas de comportamentos verbais e não-verbais
foi verificada, através de uma análise correlacional
entre os escores obtidos com esta escala e dois ou-
tros tipos de medidas moleculares, obtidas por ob-
servadores independentes: verbais e não-verbais.

No caso das medidas de comportamentos não-
verbais, obteve-se uma correlação significativa da
presente escala com a duração da latência (r = -
0, 27; p <0,05) e com a proporção da duração da
fala dos sujeitos (r = 0,48; p<0,001). No que se
refere ao comportamento verbal, obteve-se uma
correlação significativa entre a presente escala e a
freqüência das respostas verbais de expressar ne-
cessidade ou insatisfação (r =0,51; p<0,001) e de
apresentar uma solução de problemas (r = 0,63;
p<0,001).

Podemos constatar, portanto, que a medida
global de competência social através da escala
EACS se baseou em referentes comportamentais
específicos, o que confirma dados de outros pes-
quisadores e fornece maior segurança na utiliza-
ção de cotas globais. Os resultados mostraram ain-
da que a cota global se correlacionou mais forte-
mente com as medidas moleculares de comporta-
mento verbal do que não-verbal, confirmando da-
dos da literatura desta área (Bellack & cols., 1990;
Eisler & cols., 1975; Tremblay, 1992).

Relação entre a escala global e as sub-esca-
las: Para se verificar a contribuição das sub-esca-
las para a impressão global de competência social,
foi feita uma análise de regressão múltipla, onde a
variável dependente foi a cota global de compe-
tência social dos sujeitos e as variáveis indepen-
dentes foram os escores das sub-escalas.

Os resultados mostraram uma função signifi-
cativa com um valor de R2 = 0,92. Os valores de
Beta para as sub-escalas mostraram a seguinte or-
dem decrescente de contribuição destas dimensões
para a atribuição das cotas globais: Solução de pro-
blemas (Beta=0,28), Não-verbal (Beta=0,24),
Verbal (Beta=0,23), Paralinguística (Beta=0,23)
e de Expressividade Emocional (Beta=0,20).

Estes resultados indicaram que a impressão
global de competência social foi uma função prin-
cipalmente da capacidade do sujeito de propor uma
solução que resolvesse apropriadamente o proble-
ma discutido na interação social, em acordo com o
interlocutor. Em segundo lugar, houve a contribui-
ção dos aspectos não-verbais do comportamento do

sujeito para esta impressão global de competência.
O desempenho verbal do sujeito em expressar cla-
ramente e completamente os fatos e sentimentos
referentes ao problema discutido contribuiu, em
terceiro lugar, para criar a impressão global de com-
petência. Em quarto lugar, houve a contribuição
dos aspectos paralinguísticos de ritmo da fala, vo-
lume e entonação da voz. Finalmente, contribuí-
ram os aspectos referentes ao afeto veiculado pelo
sujeito em congruência com a situação social.

Consistência Interna: Para avaliar a consis-
tência interna da escala EACS foi feita uma análi-
se através do coeficiente alfa de Cronbach, relaci-
onando as sub-escalas e a escala global. Os resul-
tados mostraram uma elevada consistência inter-
na, com um valor de a = 0,87. As correlações en-
tre os valores obtidos nas sub-escalas e a escala
global variaram de r=0,54 à r= 0,82, na seguinte
ordem: sub-escala verbal (r= 0,82), sub-escala de
expressividade emocional (r= 0,75), sub-escala
paralinguística (r= 0,73), sub-escala de solução
de problema (r=  0,72) e sub-escala não-verbal
(r=  0,54).

Discussão

Os resultados obtidos mostraram que a escala
EACS de avaliação da competência social de pa-
cientes psiquiátricos, através de desempenho de
papéis, possui qualidades psicométricas satisfatórias,
em termos de fidedignidade interobservadores,
consistência interna, validade discriminativa, va-
lidade concomitante e em termos das relações sig-
nificativas entre as cotas globais e medidas de fre-
qüência e duração de comportamentos específicos.
Esta escala apresenta validade social, uma vez que
foi avaliada em relação a parâmetros da sub-cul-
tura socio-demográfica dos pacientes. Estudos fu-
turos poderão avaliar a estabilidade temporal da
escala através de uma correlação teste-reteste.

Estes resultados confirmam dados da literatu-
ra e servem, portanto, para generalizar a validade
e fidedignidade do desempenho de papéis como
medida de avaliação da competência social de pa-
cientes psiquiátricos, para o nosso contexto cultu-
ral. Este constitui, do nosso conhecimento, o pri-
meiro estudo de uma escala deste tipo no nosso
meio. Escalas de avaliação das habilidades sociais
através de questionários já foram elaboradas e va-
lidadas para o nosso contexto, com amostras de
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estudantes universitários (Del Prette & Del Prette,
1999; Bandeira, Costa, Del Prette, Del Prette &
Gerk-Carneiro, 2000). Uma escala de assertividade
para populações mais amplas do que a de pacien-
tes psiquiátricos, através de desempenho de papéis,
também já foi traduzida mas, do nosso conhecimen-
to, ainda não foi validada para o nosso meio (Lipp,
Haythornthwaite & Anderson,1996). A particula-
ridade da escala aqui apresentada vem ampliar
nosso quadro inicial de medidas de avaliação das
habilidades sociais.

Considerando os indicadores de validade e
confiabilidade aqui apresentados, podemos concluir
que a presente escala poderá ser utilizada no con-
texto brasileiro, tanto com objetivos clínicos como
de pesquisa, envolvendo as habilidades sociais. Do
ponto de vista clínico, o desempenho de papéis
possui a vantagem de indicar mais claramente os
aspectos específicos que necessitam ser trabalha-
dos em um programa de treinamento das habilida-
des sociais, fornecendo pistas concretas ao
terapeuta. Não só a impressão global de competên-
cia social é avaliada, mas cinco sub-escalas que se
referem a dimensões distintas a serem focalizadas.
Quanto ao ponto de vista da pesquisa, esta escala
pode ser utilizada, por exemplo, para investigar re-

lações teoricamente esperadas entre a competên-
cia social e variáveis referentes a diagnósticos psi-
quiátricos ou déficits cognitivos, além de ser útil
para se avaliar, de forma independente e fidedig-
na, o impacto do treinamento de habilidades soci-
ais junto a esta clientela.

Considerando que a competência social cons-
titui um dos ingredientes importantes do sucesso
da reinserção social de pacientes psiquiátricos, esta
escala servirá para estabelecer prognósticos e iden-
tificar necessidades e dificuldades da clientela em
reabilitação psicossocial, que são importantes para
a planificação de sua reinserção social.  No con-
texto da desinstitucionalização psiquiátrica e
reinserção dos pacientes na vida da comunidade,
as habilidades sociais são essenciais, uma vez que
serão necessárias aos pacientes para interagir com
as outras pessoas de seu ambiente, particularmen-
te em situações de resolução de conflitos interpes-
soais. Uma maior competência social poderá servir
como fator de proteção para diminuir o nível de
estresse e melhorar a qualidade de vida dos paci-
entes.  Neste contexto, a utilização da presente
escala poderá servir para consolidar a prática de se
fazer avaliações através de instrumentos validados
para o contexto brasileiro.
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ANEXO

apresenta perturbações da fala, tais como sílabas ou
palavras repetitivas. Fala com um volume de voz alto
demais ou quase não se escuta a pessoa falar.

Expressividade emocional: Ausência de
expressividade emocional. Ou a emoção expressa
é incongruente com a situação.

Solução de problema: Não propõe nenhuma
solução para a situação discutida, apenas aceita
passivamente a proposta do interlocutor. Não faz
nenhum esforço para solucionar o problema ou faz
tentativas mal sucedidas de resolvê-lo. Ou apre-
senta um solução irrealista para o problema discu-
tido.

Global: Não atinge o objetivo da situação so-
cial, não consegue o que deseja. O comportamen-
to não é funcional. Considerar aqui também o de-
sempenho do sujeito, em termos dos componentes
das sub-escalas.

Critérios de avaliação
Verbal: Não expressa sua mensagem, não fala

quase nada. Ou se expressa de forma confusa, com
mensagem não explícita. Ou sua mensagem é  in-
completa ou descontextualizada. Ou se expressa
de forma agressiva, sem levar em consideração o
interlocutor. Precisa de ajuda do interlocutor para
se expressar.

Não-verbal: Não tem contato visual ou o olhar
é fugidio ou fixo demais. Não faz gestos de apoio à
fala ou faz muito pouco. Não balança a cabeça ao
escutar ou falar, que seria indicativo de atenção e
compreensão da fala do interlocutor. O comporta-
mento é rígido, a pessoa está imóvel. Apresenta
movimentos repetitivos não-funcionais (ex.bater as
pernas incessantemente). Postura rígida ou flácida
demais ou não direcionada para o interlocutor.

Paralinguística: Falta clareza na articulação das
palavras. Fala rápido demais ou lento demais. Ou




