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PREFÁCIO
Ao nascer um bebê, com ele também nasce uma mãe e um pai, com
suas bagagens pessoais, expectativas, medo, senso de proteção, responsabilidades e o maior amor que um ser humano pode sentir por alguém.
Aquele alguém a quem somos capazes de nos dedicar, servir e parar
a própria vida para viver a dele.
No entanto, não existe receita pronta de qual educação é a melhor
para nossos filhos, principalmente quando, no percurso da vida, alguns
pais descobrem que, ao ter uma criança com desenvolvimento atípico, é
preciso aprender novos saberes.
Existem famílias que buscam orientações de especialistas para obter
psicoedução, treino de habilidades parentais e terapias para os seus filhos.
Por meio das intervenções propostas pela análise do comportamento, encontram um porto seguro de orientações baseadas em evidências que norteiam a sua prática parental, com a qual aprendem que a
maneira como se comportam é capaz de afetar e gerar mudanças de
comportamento em seus filhos.
Ao mesmo tempo, é importante lembrar que quem cuida também
deve ser cuidado.
Dividir tarefas e horários de ambos é essencial para que tanto o cuidador quanto quem é cuidado possam ter lazer e realizar as coisas de que
gostam.
Olhar para ele, mas olhar para si. Ter a rotina dele, mas ter a sua também.
Hábitos saudáveis como alimentação, exercícios físicos, autocuidado
e momentos de entretenimento também são bem-vindos aos pais. Precisamos equilibrar a qualidade da nossa saúde emocional e física, para que
possamos desenvolver com efetividade o papel de pais.
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Filho é para a vida, a nossa vida também. É necessário encontrar a
harmonia do que é para você, do que é para a criança e do que é para
família.
Como o músico Renato Russo: Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria.
Tatiana Martins da Silva
Bacharel em Pedagogia (FASB), com Pós-graduação em Psicopedagogia (UMESP)
e em Análise do Comportamento Aplicada ao Autismo e Desenvolvimento Atípico
(UFSCAR) e Curso de Extensão em Neurociência (PUC).
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DEPOIMENTO
A parentalidade atípica é uma jornada que não se deve atravessar
sozinho. A família precisa ser atendida e entendida ao longo de toda a
vida. A parentalidade atípica nasce no consultório do médico ou no hospital. As sentenças ditas ali ecoam na mente e na vida da família por muito
tempo e podem determinar a maneira de cuidar da criança por toda jornada dela.
E quando a família chega no consultório do psicólogo já está aos
pedaços. Geralmente os médicos fecham os diagnósticos, e os pais vão
para casa com aquele discurso que corta a alma. Sua criança tem isso,
tem aquilo, não vai fazer isso, não vai viver assim.
Com uma sentença de morte no colo vamos para casa para chorar e
rezar. Realmente os médicos precisam ser mais positivos, mais assertivos,
mais humanos. Mas a culpa não e deles... eles já não têm como prever
prognósticos numa sociedade frenética por desempenho e resultados.
Como família, não queremos certezas, queremos um plano de ação sustentável, um manual de sobrevivência, um roteiro de leitura, um guia. Tal
como este livro.
Todos os que deram certezas falharam, todos os que fizeram previsões erraram, mas os que prometeram explicar, apoiar, ajudar ficaram e
viram a sentença de morte virar sentença de vida, de luta e de superação.
Portanto, um diagnóstico tem que ser aberto, transitório, positivo, carinhoso e, principalmente, incluir o olhar do núcleo familiar. Uma consulta
de diagnóstico precisa ser positiva. Nascemos ali, pais atípicos, e agora?
Agora a gente vai do luto à luta e faz o possível para promover o
desenvolvimento integral dos nossos filhos. Leia sobre o assunto, converse com especialistas confiáveis, escolha sua equipe comprometida e
boa viagem. Eles devem criar soluções para suas demandas e não novos
problemas. Superação de desafios não tem receita, mas os ingredientes
são família, equipe, escola, coragem e dedicação.
Independentemente do diagnóstico de sua criança, se você quiser ir
longe, escolha bem seu time de especialistas; nada é garantido, apenas o
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fato de que ela vai transformar sua vida, roubar seu coração e fazer você
uma pessoa melhor, se você deixar.
Esse livro apresenta considerações importantes para guiar pais de crianças que precisam de intervenção terapêutica comportamental. Ele explica o que e é como funciona a terapia e o papel dos pais nesse novo
universo.
Nossa família escolheu morar em Toronto, Ontario, mas nossa equipe
e família moram em São Paulo, afinal terapia / família não é sobre onde
queremos chegar ou ficar, mas sobre quem somos e queremos ser.
Boa leitura / viagem / travessia!
Daniela Emmerich de Souza Mossini Miskulin
Bacharel em Letras e em Direito com Mestrado e Doutorado realizados na PUCSP, mãe de um adolescente típico e de duas crianças com desenvolvimento atípico.
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APRESENTAÇÃO
O tema Habilidades Parentais tem ganhado atenção nos últimos 10
anos aqui no Brasil, destacando-se as pesquisas realizadas no Laboratório
de Aprendizagem, Desenvolvimento e Saúde – LADS da UNESP / Bauru,
sob a coordenação de Bolsoni-Silva e demais autores, com o objetivo de
[...] melhorar interações sociais estabelecidas entre pais / cuidadores e
filhos com ou sem problemas de comportamento, inserindo-se na Psicologia Preventiva” (Bolsoni-Silva & Fogaça, 2018, p. 12).
A partir das demandas observadas em nossa prática profissional clínica no atendimento de crianças e adolescentes com desenvolvimento
atípico1, com relação à orientação parental, e, inspirados por dois modelos de práticas parentais com pais de crianças e adolescentes no Canadá,
o Triple P – Positive Parenting Program e o Behavior 101, do Geneva Centre for Autism, a que uma das autoras deste e-book2 teve a oportunidade
de visitar e participar de alguns encontros em janeiro de 2020, elaboramos este Modelo de Programa de Habilidades Parentais para pais de
crianças com desenvolvimento atípico.
Consideramos que a participação dos pais / cuidadores é de grande
relevância para que as crianças e adolescentes com desenvolvimento atípico possam desenvolver e ampliar as habilidades nas relações sociais,
acadêmicas e laborais, alcançando, ao máximo, um grau de autonomia e
eficiência.
Para iniciar este programa, planejamos a realização de seis encontros
divididos em dois Módulos, cada um com três encontros. Esses encontros
foram realizados de forma remota, considerando a rotina profissional e
familiar dos participantes, como também o contexto de pandemia que
recomenda o distanciamento físico como um dos cuidados essenciais.
Contamos com a presença regular e pontual de seis participantes (um pai
e cinco mães).
1

Crianças com desenvolvimento atípico são aquelas que têm algum comportamento fora do padrão típico, que pode ter origens diferenciadas, como atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, alguma categoria de deficiência, transtorno do espectro do autismo, transtornos do neurodesenvolvimento ou transtornos na aprendizagem.
2 Rosineide de Andrade Soares.
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No Módulo 1:
- Primeiro Encontro: apresentação de todos os participantes; exposição das Regras do Grupo quanto à garantia do sigilo em relação às informações pessoais, motivando-os a expressar suas dúvidas e perguntas,
porém antecipando que não faríamos discussão de casos, uma vez que
as crianças / adolescentes são assistidos por outros profissionais, respeitando, assim, a ética profissional. Na sequência, seguindo a proposta psicoeducativa, contemplamos: breve conhecimento sobre desenvolvimento típico; conhecimentos básicos sobre Análise do Comportamento,
Comportamento, Contingências, Reforçadores e Análise Funcional.
- Segundo Encontro: para validar os conceitos e conhecimentos discutidos no primeiro encontro em grupo, realizamos exercício de Análise
Funcional com os Pais, a partir do relato de um comportamento / contexto recorrente por eles observados em seus filhos, conforme modelo a
seguir:

- Terceiro Encontro: organizamos um Plantão Individual para discutir
com cada participante a Análise Funcional de um comportamento-problema do filho, para validarmos a compreensão e a apropriação desse
conceito.
No Módulo 2:
- Primeiro Encontro: oficinas / vivências e Escala de Stress Parental.
- Segundo Encontro: role-playing e exercícios com o livro Operação
Pais Sempre (Cartaxo, 2016).
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- Terceiro Encontro: organizamos o segundo Plantão Individual para
o feedback dos encontros, da Escala de Stress Parental e validação da
parentalidade assertiva.
Portanto, objetivamos por meio desse programa, além de enfatizar o
ensino psicoeducativo de conceitos básicos sobre Desenvolvimento Neuropsicomotor, Comportamento, Análise Funcional para Pais e Treinamento de Habilidades Parentais, também apoiar e validar a autoestima, o
autocuidado e a responsabilidade dos Pais nessa relação, de forma que
eles não sejam apenas replicadores das orientações dos especialistas.
Todos esses conceitos foram pautados na ciência da Análise do Comportamento, praticada no Brasil desde o início da década de 1970, prática
essa que, a partir do início do Século XXI, temos denominada como Terapia Analítico-Comportamental.
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1 ANÁLISE DO COMPORTAMENTO
1.1 O que é Análise do Comportamento?
Antes de conceituarmos a Análise do Comportamento, de forma
breve vamos contextualizar a Psicologia e as diferentes abordagens e modelos de psicoterapia.
Psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e
seus processos mentais. Melhor dizendo, a Psicologia estuda o
que motiva o comportamento humano – o que o sustenta, o
que o finaliza e seus processos mentais, que passam pela sensação, emoção, percepção, aprendizagem, inteligência [...]3.

A Psicologia está classificada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) como sendo parte das Ciências
Humanas, e é reconhecida pelo Conselho Nacional de Saúde, na Resolução 218/1997, como área de formação de profissionais da saúde em nível
superior.
Trata-se de uma ciência ampla em relação às áreas de atuação e composta conceitualmente por três grandes abordagens e diferentes linhas
teóricas e modalidades de práticas clínicas pertencentes a essas abordagens, conforme mapa conceitual apresentado na página seguinte.
A Análise do Comportamento, pertencente à abordagem comportamental, tem como objeto de estudo as interações dos organismos vivos,
em especial o ser humano com o seu meio ambiente, ou seja, nós, analistas comportamentais, estudamos as “[...] interações comportamento –
ambiente, e não somente o que o indivíduo faz, fala, pensa ou sente (Moreira & Moreira, 2018, p. 14).

3

https://brasilescola.uol.com.br/psicologia/o-que-e-psicologia.htm, recuperado em 31 janeiro, 2021.
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Mapa Conceitual 1 - Abordagens da Psicologia.
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O Behaviorismo Radical é a filosofia que embasa essa ciência chamada Análise do Comportamento e considera os três níveis de seleção:
filogênese (dotação genética e biológica), ontogênese (experiências de
aprendizagem ao longo da vida) e cultura (influências culturais e ambientais) como determinantes do comportamento humano (Skinner, 2006).
Portanto, estudar o comportamento humano embasados no Behaviorismo Radical nos possibilita conhecer o indivíduo como único; e, também, por meio da Análise Funcional, procedimento essencial na Terapia
Analítico-Comportamental, será possível compreender o comportamento
e considerar as variáveis dependentes (VD)4 e independentes (VI)5 possíveis de serem manejadas e, consequentemente, promover a mudança /
modelagem do comportamento a partir de repertórios assertivos e saudáveis para o próprio indivíduo e demais pessoas do seu ambiente.

4
5

Próprio comportamento.
Eventos ambientais / condições externas que eliciam o comportamento.

1.2 O que é comportamento?
O principal alvo de análise e intervenção do Analista do Comportamento é o comportamento do indivíduo; entretanto, para ele, o significado dessa palavra é mais amplo do que o utilizado no senso comum.
Comportamento seria a relação entre organismo-ambiente a partir de
uma coordenação sensoriomotora (Lopes, 2008), ou seja, o indivíduo
capta, por meio de seus órgãos do sentido (olfato, paladar, tato, visão,
audição etc.), mudanças relevantes em seu ambiente (físico e social, interno ou externo) e, assim, é capaz de responder a elas.
Então não se trata apenas de ação motora, mas também dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos, da fala e de outras ações / reações possíveis do indivíduo, pois representam uma ou mais respostas a
um ou mais estímulos do ambiente. Já as características, posses e consequências da ação de um ser humano não são consideradas comportamentos pelo fato de não serem respostas emitidas por ele.
Essa relação entre o ambiente e o sujeito é essencial para entender
os comportamentos de um indivíduo porque é, em boa parte, a responsável pela aquisição e pela manutenção dos comportamentos, sejam eles
adequados ou não. Essa interação pode acontecer de duas formas: Condicionamento Clássico e Condicionamento Operante.
No Condicionamento Clássico, o indivíduo apenas age em resposta a
um estímulo do ambiente (Moreira & Medeiros, 2018). Por exemplo,
quando está calor, suamos; quando inalamos uma quantidade significativa de poeira, espirramos; quando estamos doentes, apresentamos sintomas. Também se aplicam aqui níveis diferentes de responsividade a estímulos, como em casos de hiper ou hipossensibilidade, nos quais os limiares de resposta são significativamente maiores ou menores do que os
padrões comuns de uma determinada população. Nesses casos, a pessoa
responde aos estímulos de forma involuntária, pois se trata de reflexos
pertencentes a nossa espécie ou a uma condição específica do indivíduo.
A segunda categoria de comportamento é chamada de Condicionamento Operante, pois o indivíduo não apenas reage a algo que acontece,
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mas também opera no ambiente e o transforma (Moreira & Medeiros,
2018). Esse comportamento é formado por três etapas: estímulo, resposta
e consequência. No estímulo, algo acontece com o ambiente, o indivíduo
age de determinada forma e, então, produz uma consequência, que é
uma mudança no ambiente. Temos, como exemplo, a presença da mãe
(estímulo), o choro da criança (resposta) e o colo que a mãe dá à criança
(consequência).
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1.3 A importância do ambiente
Quando falamos de ambiente, não estamos nos referindo apenas aos
locais em que um indivíduo vive ou frequenta, mas também àqueles que
fazem parte da contingência. Dessa forma tanto casa, escola, igreja, trabalho e parque como mãe, pai, irmãos, tios, tias, avôs, avós, amigos e
colegas são o ambiente do indivíduo.
Importância maior é dada àqueles que fazem parte da vida da criança
/ adolescente por mais tempo e desde cedo, como é o caso dos pais /
cuidadores. Eles são uma parte do ambiente extremamente presente e atuante e, assim, têm grande impacto no aprendizado e na aquisição de comportamentos pela da criança / adolescente por meio de um ensino explícito, da apresentação de regras, da ação sobre a criança / adolescente, da
reação ao que ela faz e também como modelo de comportamentos.
Essa importância que o ambiente tem, mais especificamente a família,
na construção do indivíduo é essencial para o ensino de novos comportamentos e habilidades a partir de intervenções adequadas para promoção de mudanças na direção desejada.

1.4 O que é reforçamento?
Quando partimos do ponto de que o principal objeto de estudo da
Análise do Comportamento é o comportamento do indivíduo, devemos
nos atentar também às variáveis que estão ligadas à manutenção ou à
modificação desse comportamento.

Dentre as variáveis estão os estímulos consequentes, ou seja, o que
acontece imediatamente após uma resposta / comportamento emitida
pelo indivíduo e que opera sobre esse comportamento; esses estímulos
são classificados como: reforço, extinção ou punição, que serão brevemente conceituados.
Segundo Skinner (1953 / 2003), reforço é o que ocorre após uma
resposta / comportamento emitida, produzido pelo indivíduo e que aumenta a probabilidade de essa resposta ocorrer novamente.
Ainda de acordo com Skinner, existem dois tipos de reforço: positivo
e negativo.
[...] Alguns reforços consistem na apresentação de estímulos,
no acréscimo de alguma coisa, por exemplo, alimento, água, ou
contato sexual – à situação. Esses são denominados reforços
positivos. Outros consistem na remoção de alguma coisa – por
exemplo, de muito barulho, de uma luz muito brilhante, de calor ou de frio extremos, ou de um choque elétrico – da situação.
Esses se denominam reforços negativos. (Skinner, 1953 / 2003,
p. 81 - grifo nosso).

Essa relação comportamento – reforçamento evidencia a importância
do ambiente em nossas vidas, uma vez que as contingências que garantem a repetição ou não do comportamento vêm do ambiente.
Os reforçadores se caracterizam como únicos / específicos, uma vez
que cada indivíduo terá preferência por determinados reforçadores: o
que é reforçador para um indivíduo pode não ser para o outro, pois o
estímulo reforçador está diretamente relacionado à aprendizagem do indivíduo, conforme citamos anteriormente, à ontogênese (experiências de
aprendizagem ao longo da vida) e à cultura (influências culturais e ambientais). Assim, devemos considerar que algumas variáveis (alimentos, eletrônicos, elogios verbais etc.) que são reforçadores para alguns indivíduos
não o serão para outros.
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A construção desses reforçadores ocorre a partir de interação direta
com o ambiente e grupos, depende da história de vida do indivíduo, e
está, também, correlacionada às necessidades e aos funcionamentos biológicos e sensoriais.
De acordo com Silva, Silva e Silva (2016), os reforçadores são classificados como primários e secundários. Os reforçadores primários ou incondicionados correspondem às nossas necessidades biológicas, ou seja,
relacionados à nossa sobrevivência e fazem parte da construção filogenética (evolução da espécie); por exemplo, alimento, água, sono, entre
outros.
Os reforçadores secundários ou condicionados estão ligados à história de reforçamento do indivíduo, ou seja, sua aprendizagem, e fazem
parte da ontogênese cultural do indivíduo. Por exemplo, após uma tarefa
de casa, a criança / adolescente recebe o tablet e fica utilizando os sons
(seja para estimulação / estabilização do funcionamento sensorial ou para
diversão).
Tanto o reforçamento negativo quanto o positivo fortalecem e aumentam a probabilidade da ocorrência futura do comportamento que foi
emitido (Skinner, 1953 / 2003).
O reforçamento natural ou intrínseco está diretamente ligado ao
comportamento e não necessita da intervenção de terceiros, como, por
exemplo, estimulação sensorial gerada pelo comportamento como a estereotipia (balançar as mãos). O reforçamento arbitrário ou extrínseco
se caracteriza como algo tangível, que é oferecido como consequência
para a emissão do comportamento; por exemplo, combinar com a criança
que pode usar 20 minutos o tablet, se ela estudar para a prova.
E quando somos reforçados? De acordo com Martin e Pear (2013), a
cada vez que emitimos um comportamento e voltamos a repeti-lo, significa que fomos reforçados e, assim, estamos sempre sendo reforçados;
porém, muitas vezes, não percebemos essas consequências reforçadoras:
por exemplo, em um dia quente quando pedimos um copo com água a
alguém e somos atendidos, estamos sendo reforçados, mas isso é tão
natural que nem notamos que estamos sendo reforçados.
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Assim, podemos compreender que não são apenas os comportamentos assertivos que são reforçados; os inassertivos também o são. Dessa
forma, destacamos a importância de analisarmos detalhadamente cada
comportamento emitido pelo indivíduo e identificarmos quais são as variáveis ambientais que estão potencializando / mantendo esses comportamentos, como também a seleção de variáveis para o manejo e a ampliação do repertório comportamental.
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1.5 Análise Funcional para pais
Tendo em vista que a eficácia das intervenções voltadas às crianças /
adolescentes com desenvolvimento atípico está atrelada à replicação e à
generalização dos treinos realizados no ambiente clínico para o ambiente
natural, como a casa e a escola do indivíduo, torna-se necessário que
aqueles que fazem parte da rotina da criança / adolescente, como os pais
/ cuidadores e membros da instituição escolar, sejam treinados e instruídos para aplicar as estratégias da Análise do Comportamento (Duarte,
Silva & Velloso, 2018).
Dessa forma, é importante que todos aqueles que fazem parte do
convívio familiar, social e educacional de crianças / adolescentes atípicos
sejam capazes de identificar a função de determinados comportamentos
emitidos, e esse manejo é possível através da Análise Funcional, também
conhecida como Análise da Contingência de Três Termos.
Promover a identificação da função dos comportamentos apresentados possibilita a intervenção funcional e, desse modo, a manutenção, a
ampliação e a generalização dos comportamentos aprendidos, visto que
o ganho de habilidades e a redução do comportamento-problema fazem
parte dos objetivos do Plano de Ensino Individualizado (PEI) da criança
/ adolescente, plano de intervenção traçado após a avaliação das habilidades e dos déficits do indivíduo.

1.5.1 Passos para a realização de uma Análise Funcional

 Identificação do comportamento-alvo (Resposta – R) e o seu regis-

tro;
 Registo do que ocorreu antes da emissão do comportamento (An-

tecedente – A);
 Registro do que ocorreu após a emissão do comportamento (Con-

sequência – C) (Martin & Pear, 2013).
Abaixo apresentamos um exemplo de Análise Funcional:
Análise Funcional – Exemplo 1
A

R

C

Ursinho de pelúcia

Criança chora perto
do ursinho

Recebe o ursinho
em sua mão

No exemplo acima é possível observar que o comportamento (chorar)
tinha como função a obtenção de um item tangível (ursinho de pelúcia –
estímulo antecedente), e que foi reforçado na medida em que a consequência foi a obtenção do item; mas nem sempre o comportamento tem
como função a obtenção de algo; também pode ter como função a atenção, a fuga ou a esquiva de alguma atividade e/ou a regulação do processamento sensorial.
A seguir, apresentamos outro exemplo de Análise Funcional, tendo
como função a fuga de atividade.
Análise Funcional – Exemplo 2
A

R

C

Caderno com
lição de casa

Criança rasga a folha
da lição de casa

Não faz a lição
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Partindo do ponto de que a criança não queria realizar a lição de casa,
a consequência de não fazer a lição diante do comportamento de rasgar
a folha foi reforçadora, ou seja, numa próxima oportunidade há grande
chance de a criança rasgar a folha novamente.
Ao selecionar um comportamento que se deseja analisar e ao realizar
os registros do que aconteceu antes e depois como consequência, é possível identificar se a consequência foi reforçadora ou não para o comportamento (se aumenta a probabilidade de o comportamento ocorrer novamente ou não). A partir dessa análise, é possível pensar em intervenções que diminuam os comportamentos-problema / inassertivos e realizar a manutenção dos comportamentos assertivos da criança.
A finalidade da apresentação conceitual e do exercício da Análise
Funcional é constituir uma das estratégias psicoeducativa parentais, buscando apoiar a ocorrência de manejos assertivos por parte dos pais, apoiando e validando a sua autoestima e assertividade.
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2 HABILIDADES PARENTAIS
2.1 Psicoeducação
Em intervenções com crianças e adolescentes com desenvolvimento
típico e atípico, além da Análise Funcional, que permite identificar quais
são as funções e variáveis que mantêm o comportamento para um manejo eficiente, também é preciso conhecer as características de transtornos e/ou alterações no desenvolvimento e as condições sensoriais, cognitivas, fisiológicas e emocionais.
A psicoeducação é uma das estratégias ou técnicas de intervenção da
Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) que representa uma das modalidades de terapia da Abordagem Comportamental que integra intervenções psicoterapêuticas e educacionais. Ela pode ser definida como “o
ensino de princípios e conhecimentos psicológicos relevantes para o cliente” (Dobson & Dobson, 2010, apud Carvalho & Malagris, 2019, p. 15),
e, como técnica, tem sido adotada também por outras modalidades de
terapia que compõem a abordagem comportamental como, por exemplo,
a Análise do Comportamento.
Em pesquisa, Menezes, Mello e Souza (2011) relatam que a psicoeducação, a partir dos anos 1970, começou a ser utilizada como tratamento
complementar aos psicofármacos. Percebeu-se que, em associação ao
tratamento medicamentoso, era importante orientar os pacientes sobre
os diversos fatores que envolvem o transtorno e mantê-los inseridos na
comunidade, de acordo com o modelo de reabilitação psicossocial.
Para Menezes e Mello e Souza (2011), a psicoeducação é importante
na familiarização do paciente com o funcionamento da TCC, para compreender o modelo cognitivo-comportamental, entender os erros cognitivos e esclarecer a a importância das tarefas de casa.
Essa técnica de intervenção terapêutica instrumentaliza os indivíduos
desde a adaptação ao processo psicoterapêutico, conhecimento dos sin-
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tomas do seu quadro clínico e prevenção de recaída (Nogueira, Crisostomo, Souza et al., 2017).
A psicoeducação pode ser aplicada no tratamento ou intervenção de
diversos tipos de patologias, abrangendo tanto as psíquicas quanto as
físicas, e tem se mostrado muito eficiente para o alcance dos objetivos
terapêuticos, ou seja, contribui para o autoconhecimento do indivíduo e
também de seus familiares / cuidadores, de forma que eles aprendam a
desenvolver pensamentos, ideias, estratégias, reflexões sobre si e sobre o
mundo, corrigir pensamentos distorcidos e como se comportar diante de
certas situações, desenvolvendo habilidades sociais (permitir mudanças
de pensamentos e, consequentemente, de comportamentos).
É uma prática que norteia o paciente e sua família / cuidadores sobre
o diagnóstico, sintomas, tratamento e prognóstico; facilita processos de
mudança, aceitação e melhora dos pacientes; é estratégia eficaz para modificar aspectos negativos; promove ensinamentos técnicos e práticos
para compreender e desenvolver melhores estratégias para lidar com o
transtorno diminuindo a duração e/ou intensidade de episódios, prevenindo recorrências; e contribui para enfrentar estigmas e preconceitos.
Yacubian e Lotufo Neto (2001) descrevem algumas metas para a psicoeducação familiar. Dentre elas, destacam-se: a legitimação das alterações comportamentais ou outras dificuldades apresentadas e a promoção
da aceitação familiar dessas alterações ou limitações; o desenvolvimento
de expectativas realistas em relação ao cliente; e o apoio aos familiares
para que reforcem a participação do cliente no tratamento (terapias e rotinas diárias).
A psicoeducação pode ser realizada de forma individual ou em pequenos grupos, trabalhando com variados temas e conteúdos relacionados às questões desafiadoras ou limitadoras do desenvolvimento. O caso
específico de Psicoeducação com pais de crianças / adolescentes com desenvolvimento atípico oferece a oportunidade de diálogo, aprendizagem
social, suporte, constituição de redes de apoio e reforçamento diante de
mudanças positivas (Penninx et al., 1999).
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Durante o processo, é importante levar em consideração a especificidade de cada indivíduo, de cada família e de cada grupo, e, portanto, é
necessário fazer um levantamento das necessidades de acordo com as
características de cada um, tornar o processo prazeroso e fazer as adequações do material trabalhado de forma que seja atraente, com conteúdo de
qualidade, útil e de fácil acesso.
Observamos que são vários os benefícios da psicoeducação, como o
favorecimento da qualidade de vida para todos os envolvidos, promoção
de hábitos saudáveis e a regularidade no estilo e na qualidade de vida.
Enfim, há muitos estudos e evidências que mostram que instrumentalizar os pais com técnicas e mudanças de comportamento baseadas no
aprendizado social, além de fornecer guias efetivos sobre estratégias de
disciplina, propicia a construção de um relacionamento positivo entre
pais e filhos com a utilização de reforçadores positivos, também para os
comportamentos da criança / adolescente com desenvolvimento atípico.

2.2 Treinamento de Habilidades Parentais
Aliado a psicoeducação e intervenção nos sintomas de um quadro
clínico, no desafio da Parentalidade, os pais / cuidadores precisam aprender diferentes formas de intervir sobre o comportamento dos filhos para
promover a aquisição de novas habilidades, validando, dessa forma, suas
próprias habilidades parentais. Quanto mais corretas e consistentes forem as intervenções, mais contribuirão para formar um indivíduo assertivo, saudável e autônomo.
Uma atitude necessária é a participação dos pais na vida dos filhos,
pois, além de terem a oportunidade de conversar, brincar, dar atenção e
afeto, estarão presentes para educá-los nas diferentes situações que se
apresentam. Embora as crianças e adolescentes com desenvolvimento típico e atípico sejam capazes de aprender comportamentos sozinhos e
com pares, eles podem aprender comportamentos inadequados no processo; dessa forma, a presença dos pais é essencial.
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Dar atenção e afeto aos filhos é fundamental, conversar sobre a escola, as amizades, os sentimentos, os pensamentos e os comportamentos,
levando em conta as necessidades e dificuldades da criança / adolescente, são práticas que contribuem para que tenham mais autoconhecimento, autocontrole, melhor relação parental e facilidade na superação
de problemas. Quando não damos atenção aos nossos filhos, eles podem
procurá-la de formas não adequadas, como birras e comportamentos
problemáticos (Bolsoni-Silva & Fogaça, 2018).
Nas interações em família, os pais servem de modelo comportamental de como agir no mundo (Cartaxo, 2016) – tanto de modelo positivo
como de modelo negativo. Sendo assim, o modo como agimos diante
dos filhos, e não apenas com eles, é importante, seja em conversas do
casal, com parentes, amigos ou outros filhos.
Segundo Bolsoni-Silva e Fogaça (2018), é essencial deixar claro aquilo
que você espera de seu filho, ou seja, estabelecer regras que dizem qual
comportamento você espera dele, em que situações e quais serão as consequências do cumprimento e do não cumprimento das regras. Lembrase que nem todas as regras precisam ser estabelecidas apenas pelos pais;
se a criança consegue expressar suas vontades e tomar decisões, algumas
regras podem ser criadas junto com ela ou até mesmo o ato de ofertar
duas possibilidades de escolha promove mais a igualdade e a responsabilidade.
A falta de clareza ou pressupor que algo seja tão óbvio que não precise ser dito pode facilitar a ocorrência de comportamentos indesejados.
Veja um exemplo de intervenção não adequada: “Filho, você precisa parar de traquinagem, você está me deixando louca”. Nesse exemplo, não
se especifica de forma objetiva qual comportamento é inadequado; já a
descrição da consequência não é realista. Uma forma mais adequada seria:“Filho, pare de brincar de bola dentro da sala, você pode quebrar
alguma coisa. Por favor, brinque lá fora”. Nesse exemplo, além de estímulo, resposta e consequência estarem bem descritos, uma alternativa é
apresentada para a criança, facilitando a compreensão do que é esperado
dela. No caso de crianças / adolescentes com maior dificuldade de compreensão e em seguimento de regras, sugere-se o uso de frases curtas e
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objetivas, com enfoque prescritivo, o que contribui para o melhor entendimento da mensagem.
Retomando o tema reforçamento, é importante que os pais reforcem
seus filhos quando eles apresentarem comportamentos adequados e diminuam o foco apenas nos comportamentos negativos (Bolsoni-Silva &
Fogaça, 2018; Del Prette & Del Prette, 2001). Essa atitude, além de aumentar a frequência das respostas assertivas, aumenta a motivação dos
filhos para se comportarem de formas similares. Em vez de dizer: “Filha,
você só arrumou sua cama, o resto está tudo bagunçado”, você pode
dizer: “Filha, vejo que arrumou sua cama, ficou lindíssima”. Consequências arbitrárias podem ser utilizadas num primeiro momento para aquisição de novos comportamentos, como realizar uma atividade de interesse
após ter realizado uma tarefa de casa; mas, ao longo do tempo, elas serão
substituídas por reforços mais naturais, como elogios dos parentes e amigos ou a facilidade de encontrar as coisas num quarto arrumado.
Durante ocorrências de comportamentos inadequados é bom que a
intervenção seja estratégica e não emocional. Deve-se dizer o que a criança / adolescente fez que não foi adequado, quais as consequências negativas desse comportamento e sugerir uma resposta alternativa mais
adequada. O foco deve ser na ação e não na pessoa (Bolsoni-Silva & Fogaça, 2018), pois a intenção é a mudança de comportamento e não a
ampliação de conflitos, ou seja, deve-se dizer exatamente o que foi feito
de errado e não utilizar rótulos, comparações, xingamentos ou agressões
(Cartaxo, 2016). Também é importante falar de forma objetiva, em poucas
palavras, e evitar sermões ou broncas.
Aliado às demais intervenções, é importante que os filhos tenham
uma rotina bem organizada. Para tanto, podem ser utilizadas listas ou
agendas visuais com as tarefas sequenciadas e a indicação dos horários.
Atividades escolares e tarefas de casa podem ser intercaladas com atividades reforçadoras e períodos de descanso. Tudo isso traz segurança e
previsibilidade à criança / adolescente, além de auxiliar no equilíbrio mental e físico (Cartaxo, 2016).
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2.3 Autoestima, Autoconfiança e Responsabilidade
A autoestima, a autoconfiança e a responsabilidade possuem relação com os sentimentos e os comportamentos do indivíduo, visto que
são produtos das contingências às quais o indivíduo foi exposto (Del Prette & Del Prette, 2001).
Para apoiar o desenvolvimento de habilidades quanto à expressão
dos sentimentos de autoestima, de autoconfiança e de responsabilidade,
também em crianças / adolescentes com desenvolvimento atípico, a participação dos pais / cuidadores é essencial. Assim, de forma psicoeducativa, o conhecimento a respeito desses conceitos apoiará e também validará as mesmas habilidades nos pais / cuidadores.
Segundo Caballo (2014), faz parte do conjunto de Habilidades Sociais
a emissão de comportamentos verbais e não verbais por meio da comunicação assertiva de sentimentos, desejos e opiniões, bem como comportamentos que geram resolução de problemas e sejam reforçadores para
o indivíduo. Para Guilhardi (2002), os sentimentos são manifestações corporais derivadas das interações do indivíduo com o seu ambiente social
e físico.
Aprendemos a nomear nossos sentimentos por meio da detecção
desses sinais corporais e por meio do ensino do grupo social que nos
cerca em nosso dia a dia (cuidadores, familiares, professores e amigos). O
sentimento passa a ser nomeado de acordo com a manifestação corporal
sentida diante de determinada situação. Sendo assim, não há sentimento
sem manifestação corporal correspondente, podendo ser tanto comportamento respondente como comportamento operante (Guilhardi, 2002).
A comunidade verbal, representada por aqueles com quem convivemos e interagimos diariamente (no caso da criança / adolescente, seus
familiares / cuidadores), ao nomear os sentimentos que se referem às manifestações corporais de indivíduos que se encontram na fase de desenvolvimento e aprendizagem, possibilita que eles possam correlacionar as
manifestações corporais às descrições feitas e, então, passem a nomeálas também.
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Mas, para que essa descrição do sentimento seja feita de forma fidedigna e segura, é importante considerar os elementos envolvidos no contexto em que essas manifestações se apresentam, ou seja, as manifestações corporais observáveis e relatadas de forma verbal ou não verbal pela
criança / adolescente e os eventos ambientais que antecederam essas
manifestações: por exemplo, uma criança que nunca havia encontrado
um cachorro, ao entrar em contato com um, contrai o corpo cruzando os
braços e se posiciona atrás de seu cuidador; seu cuidador, ao reparar esse
comportamento, verbaliza que ela está sentindo medo, a tranquiliza dizendo que o cachorro é amigável e que não vai fazer nada com ela; assim,
é possível que a criança comece a identificar as manifestações corporais
do sentimento de medo (Guilhardi, 2002).
De acordo com (Guilhardi, 2002), o sentimento de autoestima é desenvolvido durante a vida a partir das contingências de reforçamento social, contingências apresentadas pelos pais da criança / adolescente,
quando se parte do ponto em que, sempre que as crianças se comportam
de determinada maneira, os pais fornecem uma dada consequência (reforço, punição ou extinção); desse modo, a depender de qual consequência é apresentada para determinado comportamento, a autoestima pode
aumentar ou diminuir.
Para o desenvolvimento do sentimento de autoestima é fundamental
apresentar contingências reforçadoras para a criança / adolescente, como
o reconhecimento direcionado a esse indivíduo pelos comportamentos
emitidos por ele. Também, por vezes, poderá ser necessário flexibilizar os
critérios para que determinada tarefa seja reforçada, ou seja, diminuir o
critério e ir aumentando aos poucos até que se chegue ao comportamento desejado (Guilhardi, 2002). Por exemplo, ao ver a criança organizando os seus brinquedos, o cuidador diz: “Você é organizado e cuidadoso com os seus brinquedos e isso me deixa feliz”.
O sentimento de autoconfiança se desenvolve a partir do reforçamento natural do comportamento emitido pela criança / adolescente, ou
seja, o reforçamento produzido pelo próprio comportamento da criança
(já mencionado no capítulo 1), mesmo não sendo produto do reforça-
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mento social (aquele fornecido por outra pessoa, no caso o familiar/cuidador da criança). Sendo assim, o familiar / cuidador poderá apresentar
contingências cujas consequências possam fortalecer o comportamento,
como permitir que a criança / adolescente realize sozinha(o) tarefas de
que é capaz e, naquelas em que precisa de ajuda, ir retirando o auxílio até
que consiga realizar de forma independente.
Para Guilhardi (2002), o indivíduo sente autoconfiança quando está
seguro, confiante, tem iniciativa e sabe quais comportamentos emitir para
ser reforçado. Por exemplo, deixar que a criança possa se vestir sozinha
após o banho antes de dormir (sabendo que ela escolherá o pijama em
meio às circunstâncias), pensando em circunstâncias futuras em que a criança deverá escolher a roupa para determinadas ocasiões.
O sentimento de responsabilidade é produto das contingências coercitivas (controle aversivo) nas quais a criança / adolescente se comporta
sob controle do reforçamento negativo a fim de evitar a punição do comportamento. Também é possível associar a essas contingências aversivas
às contingências de reforçamento positivo. Segundo Guilhardi (2002), as
contingências coercitivas devem ser amenas, ou seja, devem ter intensidade apenas para estimular o desenvolvimento da responsabilidade e devem ser evitadas sempre que possível, visto que, se forem utilizadas com
frequência e com alta intensidade, podem gerar sentimentos de medo e
de ansiedade.
O desenvolvimento da responsabilidade é de grande valia para a vida
do indivíduo, pois em nosso meio social nos deparamos com contingências aversivas que são inevitáveis; ao nos comportarmos com responsabilidade, podemos diminuir ao máximo as consequências aversivas, tais
como lidar com as demandas acadêmicas, os prazos, um chefe exigente
no trabalho e o cumprimento dos deveres do cidadão que vive em sociedade.
E como são apresentadas essas contingências? Os familiares / cuidadores podem apresentar demandas que exijam certo nível de responsabilidade (inicialmente os níveis de exigência são baixos e vão aumentando
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aos poucos), especificando o tipo de consequência (que poderá ser aversiva). Caso não haja o cumprimento da demanda, um exemplo de controle coercitivo é o familiar / cuidador pedir à criança que organize o seu
quarto, ou levará uma bronca e ficará sem videogame no final de semana.
Nesse caso, se a criança cumpre a demanda, o familiar / cuidador, ao final,
poderá utilizar o emprego de reforçamento positivo fornecendo um elogio e amenizando, assim, a contingência coercitiva.
Considerando que os sentimentos de autoestima, de autoconfiança e
de responsabilidade, conforme apresentados anteriormente, constituemse a partir das experiências e das contingências às quais o indivíduo foi
exposto, é relevante, na condição de pai / cuidador, conhecer e validar as
experiências emocionais vivenciadas pela criança / adolescente com desenvolvimento atípico.
Assim, de acordo com o eixo-tema dos nossos estudos, mesmo com
a escassez de instrumentos, selecionamos uma escala que pudesse facilitar e validar a expressão espontânea dos sentimentos e das emoções vivenciadas, na condição de pais / cuidadores de crianças / adolescentes
com desenvolvimento atípico, relacionados à autoestima, à autoconfiança
e à responsabilidade.

2.4 Escala de Stress Parental
A experiência da maternidade e DA paternidade, processo natural das
etapas do desenvolvimento humano, como também da cultura vigente,
tende a representar os sentimentos de responsabilidade, realização, status social para os pais e demais membros da família, incluindo a continuidade do histórico familiar e da espécie humana.
A popular frase“Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades”, propagada pelo personagem Tio Bem, parente do Peter Parker – o
herói Homem Aranha, escrita por Stan Lee (Histórias em Quadrinhos e
filmes da Marvel), possivelmente inspirada por formulações linguísticas
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mais antigas – bíblicas e filosóficas, parece corresponder significativamente à responsabilidade de maternidade e de paternidade.
Assim, reconhecemos que, durante o permanente percurso do papel
de pais, diferentes sentimentos, emoções e pensamentos são vivenciados,
em especial quando nos referimos à experiência de pais de filhos com
desenvolvimento atípico.
Selecionamos uma das versões da Parental Stress Index (PSI) para
presentar aos pais, participantes do nosso primeiro grupo, a qual tem sido
utilizada em diferentes países, validada para o português de Portugal,
junto a pais de crianças com alteração do desenvolvimento: a Escala de
Stress Parental.
A Escala Stress Parental (Mixão, Leal, & Maroco, 2007, apud Reis e
Silva, 2012) foi desenvolvida a partir da Parental Stress Scale (PSS), de J.
O. Berry e W. H. Jones (1995), e é constituída por 17 itens do tipo Likert.
Contempla os estigmas e os desafios culturais quanto à expressão espontânea a respeito da gratificação e da insatisfação no papel de pais, o que
não significa rejeição / negação, mas se refere à conscientização quanto
aos desafios e sobrecargas que existem nessa tarefa, e, assim, poder compartilhar ou intercalar com outras experiências e rotinas, especialmente
em se tratando de pais de crianças e adolescentes com desenvolvimento
atípico que podem requerer maior intensidade e continuidade de cuidados em todas as fases do desenvolvimento (Reis e Silva, 2012).
Essa escala foi validada para o Português do Brasil, porém ainda não
está disponível para comercialização. Há alguns outros instrumentos, inventários e entrevistas de estilos e habilidades parentais, mas não contemplavam nossos objetivos que eram incentivar, escutar e analisar a expressão dos pais de crianças e adolescentes com desenvolvimento atípico
quanto à sua gratificação ou insatisfação em seu papel e, consequentemente, o reconhecimento, a adaptação ou a ampliação dos seus repertórios na interação, nos cuidados e nos apoios contínuos para o desenvolvimento dos filhos, legitimando suas Habilidades Parentais.
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Em nossa experiência com o primeiro grupo de pais, tivemos um feedback positivo quanto à possibilidade de reflexão sobre as responsabilidades, as tensões e as restrições vivenciadas no cotidiano dos cuidados com
os filhos com desenvolvimento atípico, como também quanto às gratificações e às satisfações, superando os receios de julgamento e de autojulgamento desfavorável, bastante comum na rotina de cada um deles.
A seguir, vamos observar os gráficos das respostas às 17 questões da
Escala de Stress Parental (versão Portugal) dos participantes desse primeiro grupo e, também, as pontuações e reflexões propostas no encontro
após nossa análise dos dados.

Nosso comentário para reflexão: Foi confortável responder a

essa pergunta, considerando o autojulgamento?

Nosso comentário para reflexão: Pode entrar em conflito com

o tema Regras são Regras?
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Nosso comentário para reflexão: Como repor essa energia?

O que tem feito para...?

Nosso comentário para reflexão: Mesmo a maioria tendo

respondido que concorda, vamos refletir sobre as diferentes
demandas de acordo com as etapas do desenvolvimento.

Nosso comentário para reflexão:

Quais são as situações que fazem você se sentir mais próxima(o)?
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Nosso comentário para reflexão: Quando e fazendo o quê?

Nosso comentário para reflexão:

Como é ou poderia ser essa troca de afeto?

Nosso comentário para reflexão: Quando acontece e
como ou com quem dividir os episódios de stress?
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Nosso comentário para reflexão: Do que você sente

mais falta em razão dessa falta de tempo?

Nosso comentário para reflexão: Em razão desse investimento,

o que esperam? O que não a faz desistir?

Nosso comentário para reflexão: Em especial para famílias que rece-

beram recentemente o diagnóstico do filho e o início das terapias.
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Nosso comentário para reflexão: Coerente, em razão do

perfil do filho, mas qual a sua memória de êxito?

Nosso comentário para reflexão: Na atual geração, ter filhos é opção,

novos costumes, por exemplo, trabalhar com registro na carteira
profissional, tirar carteira de habilitação, ter carro, comprar um
imóvel ou alugar... também estão passando por mudanças.

Nosso comentário para reflexão:

Qual a compreensão do termo OPRIMIDO?
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Nosso comentário para reflexão:

Combina com o tema das questões 9 e 11.

Nosso comentário para reflexão: Em quais contextos /

momentos esse sentimento ficou ou fica em evidência para você?

Nosso comentário para reflexão: Em que momento ele

é adorável? O que ele faz que lhe passa esse sentimento?

Mesmo utilizando um instrumento que foi construído com base na
cultura de Portugal, podendo apresentar o uso de termos e palavras que
possam ser diferentes da nossa cultura – Brasil, tivemos um feedback positivo dos participantes, o que consideramos um facilitador para reflexão
e expressão dos sentimentos e pensamentos vivenciados por pais de crianças e adolescentes com desenvolvimento atípico, os quais requerem
cuidados e acompanhamentos contínuos e mais duradouros.
Após análise das respostas de cada participante, organizamos encontros virtuais individuais para o feedback e reflexões e, com o consentimento de todos os participantes, também nos reunimos virtualmente em
grupo e refletimos os dados dos gráficos acima apresentados.
Percebemos que esse instrumento Escala de Stress Parental foi um
facilitador para reflexão, análise e troca entre os participantes quanto aos
sentimentos de gratidão e cobrança que experimentam com regularidade
em suas rotinas diárias, sem julgamento, e sim validação.
Dessa forma, reconhecemos a importância de instrumentos como
essa escala, não exclusivamente como avaliadora, mas sim como facilitadora do processo de conscientização e externalização de pensamentos e
autojulgamento para a disponibilização e aproveitamento do programa
de treinamento de Habilidades Parentais, e, também, como facilitadora
para o engajamento nas Oficinas e Vivências que foram realizadas em
dois encontros e que serão relatadas a seguir.

2.5 Oficinas e Vivências
Pensando na importância das famílias, em especial pais / cuidadores,
no processo de aprendizagem e no desenvolvimento dos filhos, utilizamos algumas técnicas e dinâmicas com o objetivo de possibilitar aos participantes a tomada de consciência e a aquisição de novos modos de pensar, sentir e relacionar-se com os outros, em especial com o filho / a filha
com desenvolvimento atípico.
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Essas Oficinas e Vivências aconteceram no segundo encontro do Módulo 2, ainda de forma remota, com o objetivo de treinar e validar as Habilidades Parentais por meio da dramatização de temas recorrentes na
parentalidade, presentes no livro Operação Pais Sempre (Cartaxo, 2016).
Para isso, foi utilizada a técnica de dramatização chamada Role-Playing
que, segundo Del Prette e Almeida (2012), consiste na interpretação de
diversos papéis, de forma planejada e sinalizada pelo cliente / participante, com o objetivo de aproximar variáveis presentes nas contingências
de sua vida para poder manejar de maneira direta tais variáveis em sessão
terapêutica ou oficinas / vivências em grupo.
As dramatizações serviram para que os pais pudessem lembrar de situações vividas com seus filhos e refletir sobre as consequências de diferentes tipos de intervenções adequadas ou não. Elas também foram úteis
para aprender e treinar formas assertivas de agir em situações relevantes
presentes na parentalidade, como o estabelecimento de regras e o manejo de birras.
As oficinas de criatividade contribuíram para o autoconhecimento e
o autocuidado e para a compreensão de que ambos, pais e filhos, caminham juntos, e que para cuidar do outro, “é preciso cuidar de si”. O
tempo não pode ser reposto e, por isso, é de extrema importância cuidar
da própria saúde mental. A partir de relatos, os pais verbalizaram sobre
como é difícil otimizar o tempo para realizar coisas que gostam de fazer,
coisas que geram bem-estar, e focar numa fonte de prazer.
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3 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
O feedback é importante para facilitar o relacionamento interpessoal.
Ele contribui para mudanças de comportamento, pois, na comunicação
individual ou em grupo, há informações sobre como sua atuação está
afetando outras pessoas.
Segundo Del Prette e Del Prette (2012), “o feedback permite que a
pessoa sob treinamento perceba como se comporta e como esse comportamento afeta seu interlocutor” (p. 69).
Nas relações interpessoais o feedback positivo tem a finalidade de
contribuir para a manutenção e para o aperfeiçoamento dos aspectos que
desejamos manter, e o negativo, de certa forma mais frequente na nossa
cultura, deveria ser substituído pelo positivo porque contribui com a motivação do aperfeiçoamento dos aspectos valorizados e, com a probabilidade de aumento de ocorrência desses comportamentos, evita ressentimento e reações defensivas, e o indivíduo ouve com mais atenção as observações feitas sobre si ampliando seu desempenho e/ou os resultados.

3.1 Feedback dos Pais
Durante nossos encontros, os familiares estabeleceram relações de
confiança, o que permitiu que pudessem ouvir e sentir-se à vontade para
verbalizar seus interesses sem se preocupar com o julgamento; levaram
em conta as necessidades uns dos outros, apoiaram-se, aprenderam a
ouvir e a receber feedback sem defensivas
Percebemos que, ao exercitarem a comunicação, estabeleceu-se uma
rede de acolhimento, respeito e apoio entre todos os participantes. Durante os encontros, os participantes puderam falar sobre suas angústias
e frustrações e se escutar, puderam reconhecer seus sentimentos, expressá-los de forma positiva e negativa, e se reconhecer no outro.

38

Expressaram opiniões, reconheceram suas dificuldades, exercitando e
validando seus sentimentos e habilidades relacionados à autoestima, à
autoconfiança e à responsabilidade, como também vivenciaram a possibilidade e a importância de apoiar e incentivar a construção desses mesmos sentimentos e habilidades nos filhos com desenvolvimento atípico.
Também se mostraram empenhados em entender os comportamentos dos filhos a partir do olhar da Análise do Comportamento, a fim de
ampliar suas estratégias.

3.2 Feedback dos Profissionais Autores
Avaliamos que o feedback dos pais, verbalizado diretamente, como
também a partir do dinamismo progressivo em cada encontro, correspondente às reflexões e às modificações nas condutas com os filhos, remetem à importância da psicoeducação de forma a validar o valor do
treino de Habilidades Parentais de pais de crianças / adolescentes com
desenvolvimento atípico.
Assim como a psicoeducação e o treino de Habilidades Parentais, a
instalação do repertório de autocuidado, ou o olhar para si, elaborada
durante as oficinas com os pais, é muito importante na dinâmica da parentalidade de crianças / adolescentes com desenvolvimento atípico, ressaltando, também, a valorização dos papéis sociais desses pais, e não somente o exercício da parentalidade.
Pudemos observar que, no decorrer dos encontros, houve modificações acerca dos sentimentos e pensamentos expressados pelos pais em
relação à valorização de si, por meio da dinâmica que envolveu o grupo,
das trocas de experiências, bem como da escuta empática em que cada
participante pode ser ouvido e ouvir o outro, ocorrendo, assim, uma validação do sentimento de autoestima e de autoconfiança.
Todos esses indicadores evidenciam que, algumas das habilidades
sociais essenciais na vida adulta também puderam ser apoiadas: conversação assertiva, quanto à habilidade em iniciar, manter e encerrar uma
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conversa durante a interação entre os participantes; expressão de afeto
positivo, com agradecimentos e trocas de elogios entre os participantes;
autocontrole, tanto na escuta como na expressão de pensamentos e sentimentos opostos aos demais participantes e também em se colocar no
lugar do outro que se expressava; e fortalecimento da desenvoltura social, ao conseguirem estabelecer, de forma desinibida e cuidadosa, uma
interação positiva e dinâmica com os participantes, a princípio desconhecidos (Del Prette & Del Prette, 2018).

3.3 Considerações finais
Consideramos o acolhimento e a técnica de psicoeducação muito importantes, visto que, por meio desses procedimentos, podemos apoiar e
promover a manutenção e o engajamento familiar no cuidado dos filhos,
pois a participação e a intervenção efetiva dos pais e/ou cuidadores é um
elemento essencial para o aprendizado de comportamentos que serão
úteis no dia a dia e ao longo da vida de uma criança / adolescente. Muitas
vezes, barreiras e dificuldades aparecem ao longo do caminho que os desafiam a buscar novas estratégias e novos olhares, em especial ao nos
referirmos a pais de crianças / adolescentes com desenvolvimento atípico.
Nessa jornada, frequentemente desafiadora, de busca contínua pelo
desenvolvimento integral dos filhos, os pais, muitas vezes, acabam deixando seus interesses de lado, diminuindo o cuidado de si mesmos, porém esperançosos de que cada passo e cada tempo investido será recompensado, não apenas no final, mas em todo o processo.
Recomendamos a continuação deste programa de treinamento de
Habilidades Parentais para pais de crianças com desenvolvimento
atípico, replicado com outros grupos, para que outros pais possam se
beneficiar desse apoio e dessa aprendizagem.
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