
Resumo

Este trabalho tem como objetivo descrever um grupo de orientação a pais de crianças que estão à espera de atendimento
psicoterápico numa clínica-escola. Participaram cinco mães, com idade média de 40 anos e escolaridade variando de
ensino fundamental incompleto a ensino médio completo. A idade dos filhos variou de 5 a 13 anos. A estrutura de
funcionamento do grupo se desenvolveu por meio de 12 encontros, um por semana com duração de uma hora cada.
Antes e após a realização do grupo as mães foram entrevistadas individualmente sobre as queixas, e foi aplicado o CBCL.
Ao final dos encontros as mães relataram que houve melhora nos comportamentos dos filhos e também mudanças em
seus próprios comportamentos relativas a dar mais atenção, ter paciência e dialogar com seus filhos.
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Abstract

This paper aims to describe a parent orientation group whose children who were inscribed for psychotherapy at a school
clinic. Five mothers participated with a mean age of 40 years and education ranging from elementary school to high
school. The age of the children ranged from 5 to 13 years. The operational structure of the group has developed through
12 meetings lasting one hour each. Mothers were interviewed individually before and after the group meetings. The CBCL
was also applied. At the end of the meetings, the mothers reported an improvement in the behavior of the children and
also changes in their own behaviors relating to pay more attention, patience and dialogue with their children.

Keywords: Guidance for parents, parent practices, group orientation.

Introdução

Este projeto de extensão pretende descrever e analisar as condições de funcionamento de grupos de orientação familiar,
as intervenções realizadas e avaliar seus efeitos na população que busca atendimento psicológico para seus filhos no
Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Deste modo, buscou-se desenvolver um
grupo de orientação que pudesse estar fornecendo apoio a essas famílias, que demandam apoio psicológico e informações
a respeito do desenvolvimento infantil e do adolescente, ou seja, os grupos de orientação familiar.

Importância das Orientações de Pais

Verifica-se, em pesquisas recentes, que uma das características da vida pós-moderna consiste na necessidade de
atualização, que se refere a um período em que novas ideias a respeito da educação das crianças e desenvolvimento
infantil estão tendo bastante divulgação nos meio de comunicação de massa. Tais ideias acabam gerando nos pais a
sensação de que os modelos adquiridos nas suas famílias de origem, já não têm tanta legitimidade. (SILVEIRA; PACHECO;
CRUZ; SCHNEIDER, 2005).

Partindo dessa premissa, verifica-se que os pais vêm buscando possuir habilidades parentais para que problemas de
comportamentos dos filhos possam ser evitados. No entanto, os mesmos não são muitas vezes preparados para lidar com
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tais problemáticas, não sabendo, portanto, se comportar diante de situações-chave, que exigem de uma posição mais
assertiva por parte dos mesmos. Com isso, tem-se desenvolvido muitas pesquisas de intervenção voltadas para pais,
principalmente diante do grande aumento de problemas, tanto comportamentais quanto emocionais de crianças e
adolescentes (OLIVARES; MENDEZ; ROSS, 2005).

As práticas educativas parentais quando negativas são também responsáveis pelo desenvolvimento e/ou manutenção de
padrões de interação familiar perturbadores e consequentemente, de problemas de comportamento dos filhos. Já quando
tais práticas são positivas favorecem para um bom desenvolvimento de interação familiar, o que pode reduz problemas de
comportamento em crianças e adolescentes (COELHO; MURTA, 2007).

Segundo Gomide (2003 apud COELHO; MURTA, 2007), quando há uma relação conjunta entre práticas educativas
parentais e habilidades sociais educativas, mais protegido será o desenvolvimento socioemocional da criança e/ou
adolescente.

De acordo com as pesquisas de intervenção realizadas por Marinho (2005), Baraldi e Silvares (2003), Pinheiro, Haase, Del
Prette, Amarente e Del Prette (2006), citadas por Coelho e Murta (2007), todas demonstraram ao final das intervenções,
melhoras significativas nos comportamentos de pais e filhos. Isto é, foram verificadas reduções significativas na
frequência e severidade de comportamentos inoportunos e/ou indisciplinados, segundo avaliação dos pais (MARTINS;
SZYMANSKI, 2006).

Vale ressaltar, que muitas intervenções com pais, têm enfatizado aspectos que estão diretamente relacionados com a
interação dos mesmos com a criança, como por exemplo, o desenvolvimento de habilidades educativas parentais. No
entanto, é necessário levar em consideração todas as variáveis relevantes que possam ser causadoras de estresse, e que,
portanto, não são necessariamente todas estas relativas ao papel parental (MARTINS; SZYMANSKI, 2006).

Entretanto, educar os filhos não é uma tarefa fácil, e muitos pais sentem dificuldades, principalmente em saber se suas
estratégias educacionais são ou não efetivas. Educar da forma como foi educado é um dos pontos nos quais alguns pais
acabam por valorizar modelos de educação rígidos, utilizando-se da punição e da autoridade para educarem seus filhos,
visto que, alguns desses modelos não enfatizavam a relação de reciprocidade, afetividade e comunicação (CIA; BARHAM,
2012).

Partindo do princípio de que a forma e/ou estratégias utilizadas pelos pais podem contribuir para a ocorrência de
problemas de comportamento dos filhos, trabalhos direcionados para familiares vêm sendo realizados, principalmente
visando a promoção de práticas positivas (CIA; BARHAM, 2012).

Práticas Parentais e Problemas de Comportamento

Problemas de comportamento podem ser entendidos como aqueles que prejudicam o desenvolvimento saudável da
criança e/ou adolescente. Sendo assim, pode-se falar tanto de problemas de comportamento externalizantes, como
nervosismo, rebeldia, agressividade, quanto internalizantes, como tristeza e retraimento social, já que ambos podem
prejudicar o desenvolvimento da criança/ adolescente (ACHENBACH; RESCORLA, 2001).

Muitas variáveis podem influenciar o aparecimento e/ou manutenção desses problemas de comportamento, desse modo,
tem-se percebido que as práticas educativas parentais se constituem uma dessas variáveis. Existem as práticas
educativas parentais positivas e negativas, segundo Silveira e Marturano (2008), as primeiras podem evitar o surgimento
e/ou a manutenção de problemas de comportamento, isso inclui as práticas como expressão de afeto, estabelecimento de
limites, e promoção do comportamento moral, por exemplo; enquanto que as segundas podem provocar o aumento de
problemas de comportamento, como ausência de atenção e afeto, abuso físico e psicológico entre outros
(BOLSONI-SILVA; SILVEIRA; MARTURANO, 2008).

Pesquisas na área da Psicologia do Desenvolvimento vêm demonstrando que as interações sociais são essenciais para o
desenvolvimento humano, dessa forma muitos dos problemas de comportamentos internalizantes podem estar
diretamente relacionados com a privação das interações sociais, como por exemplo, a timidez, o que impossibilita que a
criança possa desenvolver comportamentos de aprendizagens importantes. Com isso, diante do exposto o treinamento de
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habilidades sociais para pais tem-se mostrado bastante eficaz.

Práticas Parentais e Intervenções com Pais

No que diz respeito às intervenções com os pais, tem-se utilizado o treinamento de habilidades sociais educativas
parentais (THSE-P), que se refere ao conjunto de habilidades sociais dos pais que possam ser aplicáveis à prática
educativa dos filhos, não descartando a possibilidade de generalização para outros contextos de interação (SILVA, 2000).

Sendo o comportamento dos pais fator decisivo para a prevenção e/ou manutenção do comportamento dos filhos,
Bolsoni-Silva, Silveira e Marturano (2008), enfatizam que a interação positiva juntamente com a consistência na forma de
estabelecer limites previnem o surgimento de problemas de comportamentos em pré-escolares. Desse modo, se faz
necessário a realização de intervenções que envolvam os pais para a obtenção de resultados mais satisfatórios, no que diz
respeito aos problemas de comportamentos de crianças e adolescentes.

Percebendo a eficácia dessas intervenções, muitas pesquisas têm procurado trabalhar com grupos de pais e até mesmo
individualmente com as famílias, com o objetivo de alterar estratégias parentais de manejo na tentativa de se reduzir
e/ou prevenir problemas de comportamento. Estas, por sua vez, vêm apresentando resultados bastante positivos,
principalmente quanto a competência social dos pais e consequentemente a prevenção de problemas de comportamento.
No entanto, Bolsoni-Silva, Silveira e Marturano (2008), ressaltam a necessidade de se incluir nos procedimentos de
intervenção para tratamento de problemas de comportamento, variáveis mais amplas, como conflito conjugal e
isolamento social, por exemplo, já que essas podem ser decisivas, para a manutenção do comportamento problema.

Quanto aos resultados encontrados, percebeu-se que de modo geral houve uma redução de problemas de
comportamento, através da avaliação do CBCL após a intervenção num seguimento de seis meses. Dos 14 participantes,
10 obtiveram tais melhoras. Além disso, os pais obtiveram melhora nas habilidades sociais gerais, principalmente, nas
categorias comunicação, expressividade e consistência, o que contribuiu para que os mesmo servissem de modelo de
comportamentos para os filhos, onde estes, por sua vez, reduziram comportamentos problema. (BOLSONI-SILVA;
SILVEIRA; MARTURANO, 2008).

Metodologia

Participantes

Participaram do grupo de orientação a pais, atendido no período de 08/04/2013 a 27/05/13, sete mães, sendo que, duas
delas participaram apenas da entrevista inicial, uma não participou de todas as etapas que compõem o GO, a mesma
desistiu de participar por motivos pessoais. Através das entrevistas iniciais, pode-se observar que média de idade das
mães foi de 40 anos. A escolaridade variou entre ensino fundamental incompleto e ensino médio completo. Em relação ao
estado civil, quatro são casadas, duas solteiras e uma divorciada.

Já sobre os dados dos filhos, seis são do sexo masculino e um do sexo feminino, as idades variaram entre 5 anos e 13
anos, todos frequentam a escola e cursam as séries do ensino fundamental. As queixas foram para P1 problemas no
estudo, para P2 problemas de convívio, rebeldia e respondão, para P3 falar palavrão e ter insônia, para P4 desobediência,
carência, ciúme, chorona e tudo tem que ser do seu jeito, para P5 agressividade, calado e não respeita as pessoas, para
P6 dificuldade de aprendizagem, agressividade e isolamento, e para P7 dificuldade de aprendizagem e calado.

Local

Todas as etapas envolvidas no decorrer do GO foram realizadas numa das salas do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA),
órgão vinculado ao departamento de Psicologia da UFS.

Materiais e Instrumentos

Roteiros de Entrevistas, inicial e final.
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Foram utilizados roteiros de entrevista semi-estruturado, inicial e final, que foram aplicados às mães em dois momentos,
antes do início grupo e após o encerramento do mesmo. O objetivo da entrevista inicial foi o de coletar informações sobre
as queixas das mães, a dinâmica familiar, a vida escolar da criança e sua participação nesta, suas práticas educativas e
expectativas em relação ao grupo; e o objetivo da entrevista final foi o de coletar informações sobre a percepção de
mudanças dos comportamentos queixa dos filhos, e dos seus próprios comportamentos após participação do grupo,
avaliação do GO, e sugestões.

Registro de Observação

Entre as 12 sessões do GO três delas são sessões de brincadeiras, onde as mães levam seus filhos para brincarem
livremente, enquanto a equipe observa suas interações durante a brincadeira. O objetivo é o de intervir para a
maximização da interação mãe-filho. Para essa observação é utilizado um roteiro de Registro de Observação estruturado.
Este roteiro pode ser visualizado no tópico “Atividades Realizadas”.

Material

Para realização das sessões do GO foram utilizados em cada uma delas matérias diferente, entre eles estavam, a saber:
caixa com brindes, celular, computador, música, papel, lápis de cor, canetinhas, tintas, giz de cera, cartolina com desenho
de animal, venda, chapéu com espelho, brinquedos e jogos.

Procedimentos de coleta de dados

Etapa 1 – Formação do GO, Entrevista e CBCL iniciais.

Inicialmente foi feita uma seleção com mães de crianças e adolescentes que tinham fichas de inscrição para atendimento
no Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da UFS, do ano de 2012 e 2013, em seguida foi feito o contato telefônico com as
mães para convidá-las a fazer parte do grupo de orientação a pais. Nesse primeiro contato as mães eram informadas
sobre o objetivo e funcionamento do grupo, bem como, o dia de realização e o horário do mesmo. Foram feitos vários
contatos, porém apenas quatro mães se interessaram em fazer parte do grupo.

Com as quatro mães interessadas foram marcadas as entrevistas iniciais e a primeira aplicação do CBCL, antes do início
das sessões do grupo propriamente ditas. Essas entrevistas ocorreram numa das salas do SPA, em dia e horário escolhido
pelas mães. Das quatro mães que fizeram à entrevista inicial, apenas duas tiveram disponibilidade e aceitaram participar
do GO, sendo que, por motivos pessoais uma delas deixou de frequentar as sessões do GO. Devido ao fato da
permanência de apenas uma mãe no GO, foram feitos novos contatos telefônicos com outras mães para participar no
grupo, mais três mães tiveram interesse em participar do GO, então foi feita a entrevista inicial e aplicação do CBCL com
cada uma delas, em seguida, na quinta sessão essas três mães começam a frequentar as sessões do GO, totalizando
quatro participantes.

Etapa 2 – Sessões do GO

O início do GO se deu após aplicação da entrevista inicial e do CBCL com as mães interessadas. Nesse GO foram
realizadas excepcionalmente 12 sessões, devido à entrada de novas mães na quinta sessão do grupo. Cada encontro
possui um planejamento de atividades, que inclui, discussão de temáticas sugeridas pelas mães, tarefas de casa, como
por exemplo, observar situações em casa e relatá-las no grupo, dinâmicas e etc. A estrutura, bem como as atividades
realizadas em cada uma das sessões, será descritos no tópico “Atividades Realizadas”.

Etapa 3 – Entrevista e CBCL finais

Como é previamente programado, na última sessão é aplicado às mães a entrevista final e o CBCL, com o objetivo de
receber feedback das mães e de avaliar mudanças nos comportamentos da criança.
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Procedimentos de análise de dados

Foi feita análise das entrevistas iniciais, tanto descritiva quanto de conteúdo (BARDIN, 2006). As entrevistas finais e o
CBCL estão sendo analisadas.

Resultados

Serão apresentados os resultados da entrevista inicial das sete mães contatadas. Os resultados da entrevista final e a
análise do CBCL não serão apresentados nesse relatório, pois os mesmos ainda estão em andamento.

Entrevista Inicial

Na entrevista inicial as mães foram solicitadas a falarem características de seus filhos (Quadro 1). É interessante notar
que todas elas relataram características negativas deles, estas relacionadas às queixas. P1, P2, P4 e P7 também falaram
aspectos positivos do filho. Observar e valorizar as características e os comportamentos positivos dos filhos é um bom
caminho para lidar com os comportamentos problemas, que por vezes são mais evidenciados do que os bons
comportamentos.

Sobre os momentos de interação mãe-filho e as atividades que realizam juntas, percebeu-se que poucas mães as
realizam, apenas P6 disse que brinca com o filho. A maioria não realiza atividades diferentes daquelas da rotina. As
modificações que essas mães fariam no filho dizem respeito às queixas que relataram.

Quadro 1: Caracterização dos filhos pelos pais

Características do filho atribuídas
pelos pais

Atividades que costuma
fazer com o filho

O que os pais
mudariam no filho

Positivas Negativas Aspecto psicológico

P1 Carinhoso,
cuidadoso,
educado.

Muito elétrico.
“Durante a semana não sai
com ele, somente nos finais

de semana que sai”.

Que fosse mais
atencioso com as coisas.

P2 Agitado, ativo. Tem o ‘gênio’
forte.

“Não desenvolve nenhuma
atividade com ele, porque

trabalha o dia todo”.

A rebeldia e o
questionamento.

P3 -
Desobediente,

rebelde e destrói
tudo.

“Não faço atividades. Fico
com ele só a noite e

meio-dia”.

As palavras feias que
ele fala, e se ele fosse

mais calmo

P4 Doce, meiga,
carinhosa.

Desobediente,
teimosa. “Nenhuma, só vê TV”. O choro e a

desobediência.

P5 - Agressivo, xinga.
Muito calado.

“Exijo muito dele, para
comer, escovar os dentes,

comportamento.”

Tudo. Preguiça, os
comportamentos
desagradáveis.

P6 -
Agressivo,

esquece as coisas
que lhe pedem.

“Brinco com ele. Passo o
tempo todo com ele quando

está em casa”.
O ensinamento.

P7 Danado, gosta de
ajudar.

Gosta de sair, não
gosta de ficar em

casa.

“Passo as manhãs e tardes
com ele”. A desobediência.

Foi investigado também sobre como as mães educam seus filhos, e suas dificuldades (Quadro 2). Em relação a isso, seis
mães relataram que utilizam estratégias positivas, conversam, colocam de castigo (P3), é prestativa (P7). P5 não
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conseguiu relatou, pelo diferencial que esta cuidadora apresenta, está com o sobrinho há seis meses, após o falecimento
de sua irmã, mãe deste. Como estratégia negativa, apenas P7 relatou que costuma bater no filho em algumas situações.
Sabe-se que práticas educativas parentais negativas levam ao desenvolvimento e/ou manutenção de padrões de interação
familiar perturbadores e consequentemente, de problemas de comportamento dos filhos. Por esse motivo, no GO
procurou-se orientar as mães a utilizarem mais as práticas positivas, já que estas favorecem o bom desenvolvimento da
interação familiar, o que tende a reduzir problemas de comportamento em crianças e adolescentes (COELHO; MURTA,
2007).

Quando questionadas sobre os motivos de agirem assim, algumas mães pontuaram a importância da conversa, de dar
atenção e ser carinhosa (P6). P4 fez referência à queixa da filha, e P3 citou seu estado emocional como causa do seu
modo de agir: “Fico nervosa e parto para a violência”, no entanto, ela entende que essa prática não é correta: “mas eu sei
que não é certo, o certo é carinho”. Sobre o que pode ser modificada nelas, com exceção de P1 que relatou que não
modificaria nada, e P7 que não respondeu, o restante mencionou que gostariam de conversar mais com o filho (P2), ter
mais paciência (P3 e P6), ser menos nervosa (P4), e poder ajudá-lo (P5). Todas relataram sentirem dificuldade na
educação do filho, e diversas foram às dificuldades mencionadas (Quadro 2).

Quadro 2: Educação dos filhos

Ações em relação à educação
do filho Razões para agir

desse modo

O que poderia
ser mudado nos

pais

Dificuldade na
educação do

filhoPositivas Negativas

P1 “Converso sobre
qualquer assunto”. - “Acho importante

conversar”.

Nada. “Sou muito
carinhosa,

grudada. Mas
acho que não
estou errada”.

Parte dos estudos,
não quer estudar

matemática,
inglês.

P2
“Educo, dou

compromisso e
obrigações, e
converso”.

-

“Acho importante
mostrar a

realidade ter
responsabilidade”

Gostaria de
conversar mais. Às vezes sim, por

causa da rebeldia.

P3 “Coloco de
castigo”.

“Fico nervosa e
parto para a

violência, mas eu
sei que não é

certo, o certo é
carinho”.

“Conversar com
ele, ter

paciência”.

“Sim. Eu falo e
ele não obedece.

Não sei como
agir”.

P4

“Eu acho que eu
educo bem. Chamo
atenção no dever,

procuro saber o que
aconteceu na

escola”.

- “Porque ela é
desatenta.”.

“Ser mais
controlada, e

menos nervosa”.

“Como agir na
desobediência,

como dizer não”.

P5 - -

“Eu não tive
coragem de ir na
escola, para falar
sobre a morte da

mãe”

“Eu quero muito
ajuda-lo, mas é
tudo novo, no

momento eu não
sei”.

“Muita. Porque eu
to sozinha”

P6

“Normal, chamo
ele de manhã, dou

café, levo na -

“Eu sou assim
mesmo, gosto de
dar atenção, e é “Queria ter mais

“Às vezes. Acho
difícil ensinar
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escola. Sou uma
mãe prestativa”.

bom pra
educação”.

paciência”. para ele as
coisas”.

P7
“Conversa bastante,

que tem que
estudar”.

Bate só em
algumas

situações.

Esse é o caminho,
é importante” - “Sim, com a

desobediência”.

Em relação ao suporte familiar (Quadro 3), duas mães (P2 e P5) relataram não possuí-lo. As que possuem, citaram o
apoio de irmãos (P1, P3 e P6), e/ou do pai da criança (P3, P4 e P7). No entanto esse apoio foi relatado por alguma delas
de modo negativo, como foi o caso de P3: “Ajudam batendo, vê as coisas erradas e batem”, ou de modo insuficiente,
como disse P7: “Ele poderia ajudar mais. Responsabilidade em cima da mãe”. A mãe muitas vezes sente-se
sobrecarregada devido às responsabilidades que lhes são atribuídas, o cuidado com a casa, trabalho, e a educação dos
filhos. Segundo Borges e Boeckel, (s.d) é importante destacar que cada membro da família tem um papel e funções que
refletirão no todo familiar. Se o pai for pouco atuante, há maiores possibilidades de ocorrer sobrecarga materna, devido
ao acúmulo de tarefas.

Além disso, quatro mães citaram aspectos que poderiam ser modificados no ambiente de casa. Três delas falaram de
aspectos relacionais, como sair mais com o filho (P3), determinar horários de o filho assistir TV e almoçar (P4), e o pai ser
mais participativo (P5). Apenas P7 citou um aspecto físico, esta modificaria o quarto do filho, pois acha pequeno.

Quadro 3: Suporte familiar

Ajuda de outros membros da casa na educação
do filho

O que poderia ser mudado no
ambiente da casa

Parente Como ajuda Aspecto físico Aspecto psicológico
/ relacional

P1 Irmão, 26 anos. Ensina a ele, principalmente
matemática. - -

P2 - - - -

P3 Pai e irmãos. “Ajudam batendo, vê as
coisas erradas e batem”. - Sair mais com ele.

P4 Pai “Às vezes ele grita, mas ela
não leva a sério”. -

Ter horário
determinado para ver

TV, almoçar.

P5 - - - O pai ser mais
participativo.

P6 Irmã
“Ela age como se quisesse
proteger, defender. Faz que

nem eu, ensina a ele”.
- -

P7 Pai.
Ele poderia ajudar mais.

Responsabilidade em cima
da mãe.

O quarto, pois é
pequeno. -

Já em relação à educação, sabe-se que a escola, junto com a família, é a instituição social que maiores repercussões tem
para a criança. Não só intervém no saber científico organizado culturalmente como influi todos os aspectos relativos aos
processos de socialização e individuação da criança (PALACIOS; COLL; MARCHESI, 1995). Devido a essa importância é de
necessária importância a participação dos pais no espaço escolar para que haja uma boa comunicação entre ambos e a
criança possa ter um desenvolvimento satisfatório. As mães entrevistadas relataram que são participativas na vida escolar
do filho. A maioria delas acredita ser importante o diálogo com os diretores e professores, e acompanhar o filho nesse
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contexto. Apenas P5 relatou ainda não conhecer a escola e professores. Vale ressaltar que essa participante está com a
criança há seis meses, devido ao falecimento da irmã, mãe da criança.

No que poderia ser mudado no ambiente escolar, três mães relataram aspectos relacionais voltados para atuação dos
professores. Mas nenhuma relatou providências que foram tomadas sobre esse aspecto.

Sobre os outros contextos que a criança frequenta e como elas se comportam, as mães citaram os ambientes próximos da
criança, como casa de parentes, amigos da família, igreja e local de trabalho dos pais, como foi o caso de P7. Nesses
ambientes apenas duas mães (P3 e P6) relataram que seus filhos se comportam da mesma maneira que em casa, ou
seja, apresentado comportamentos inadequados. As outras relataram que seus filhos ou se comportam bem (P5 e P7) e
ficam felizes (P4), ou se comporta de maneira “normal” (P1). Esses dados nos revelam, mais uma vez, a influência do
ambiente para o comportamento das crianças. Além disso, as mães não foram capazes de relatarem aspectos que
poderiam ser modificados nesses ambientes para melhorar o comportamento dos filhos, já que todas estas disseram que
não modificariam nada nesses outros ambientes.

Quadro 4: Expectativa em relação ao programa

Expectativas

P1 “Não sabe. Que ela pode ter alguns defeitos que não sabe e, de repente, possa
mudar”.

P2 “Espera aprender, descobrir se está sendo falha e poder corrigir os erros”.
P3 “Ter sucesso. Quero resolver o problema do meu filho”.

P4 “Saber lidar mais com a minha filha, saber dizer não na hora certa, dizer a ela que
ela é adotada”.

P5 “Eu espero, acredito que alguma coisa mude. Eu melhorar”.

P6 “Eu espero aprender a saber lidar mais com isso. Quero aprender com as outras
pessoas e que elas aprendam comigo”.

P7 “Espero ser ajudada e o meu filho também”.

Mães que procuram orientação já demonstram estarem dispostas a aprender a lidar com os problemas dos filhos, e
quererem acertar na hora de educá-los. Na entrevista inicial, as mães confirmam isso ao relatarem como expectativa em
relação ao GO, o desejo de aprender, mudar, e como afirmou P7 “ser ajudada e meu filho também”, como demonstra o
Quadro 5. Campbell e Palm (2004) acreditam que os pais tentam acertar, mesmo quando erram, e é nessa filosofia que o
GO abre a possibilidade do pai falar sem receio de ser censurado, tirar suas dúvidas e aprender.

CBCL Inicial e Final

Todas as mães antes do início do GO fazem uma entrevista inicial e a aplicação do CBCL, porém, das sete mães que
participaram dessa fase apenas cinco responderam o CBCL inicial, a saber: P1, P2, P4, P5 e P7. Ao final do GO é
reaplicado o CBCL, mas apenas duas mães responderam o CBCL final, P5 e P7. Os resultados do CBCL são divididos em
internalizantes e externalizantes, os internalizantes estão relacionados à ansiedade, depressão, retraimento e queixas
somáticas, já os externalizantes estão relacionados à quebra de regras, desobediência e comportamento agressivo.

A partir das análises do CBCL inicial, pode-se concluir que P1/F1, P2/F2, P4/F4, P6/F6 e P7/F7 apresentam quadro Não
Clínico relacionado a eventos internalizantes, e P5 apresenta quadro Clínico para eventos internalizantes. Já relacionados
aos eventos externalizantes P1/F1, P4/F4 e P6/F6 apresentaram quadro Não Clínico, P2/F2 e P7/F7 apresentaram quadro
Limítrofe e P5/F5 apresentou mais uma vez quadro Clínico. Sendo assim, os resultados gerais da análise do CBCL inicial,
foram, a saber: P1/F1, P2/F2, P4/F4, P6/F6 e P7/F7 apresentaram quadro Não Clínico e apenas P5/F5 apresentou quadro
Clínico. Em relação à análise do CBCL final pode-se concluir que P5/F5 apresentou quadro Clínico para eventos
internalizantes, e Não Clínico para os externalizantes, já P7/F7 apresentou quadro Não Clínico para eventos internalizantes
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e externalizantes. Comparando o CBCL inicial e final de P5/F5 e P7/F7 percebe-se que houve uma mudança apenas no
resultado de P5/F5, que no CBCL inicial apresentou um quadro Clínico e no CBCL final apresentou quadro Limítrofe, o que
indica melhora na percepção da mãe sobre os comportamentos problemáticos da criança. Já P7/F7 manteve quadro Não
Clinico. Esses resultados podem ser observados no quadro abaixo.

Quadro 5: Resultado da análise do CBCL inicial

ITENS
PONTUAÇÃO CBCL INICIAL

P1/F1 P2/F2 P4/F4 P5/F5 P6/F6 P7/F7
Internalizantes

RESULTADO
Não

clínico Não clínico Não clínico Clínico Não
clínico Não clínico

Externalizantes

RESULTADO
Não

clínico Limítrofe Não clínico Clínico Não
clínico Limítrofe

RESULTADO
TOTAL

Não
clínico Não clínico Não clínico Clínico Não

clínico Não clínico

ITENS
PONTUAÇÃO CBCL FINAL

P5/F5 P7/F7
Internalizantes

RESULTADO
Clínico Não clínico

Externalizantes

RESULTADO
Não Clínico Não clínico

RESULTADO
TOTAL Limítrofe Não clínico

Entrevista Final

Foi feita a entrevista final apenas com P5 e P7, a partir dos relatos dessas mães nas entrevistas finais foi possível
observar modificações nos comportamentos dos filhos e no comportamento das mesmas em relação aos seus filhos. No
primeiro momento da entrevista as queixas iniciais foram retomadas, através do questionamento do motivo que as
levaram a participar do GO, P5 citou que seu filho é muito calado, se estressa fácil e não tem iniciativa para fazer suas
atividades. Já P7 falou da desobediência do filho e a falta de fazer o dever de casa.

Sobre a evolução do problema que as levaram a participar do grupo, durante o período de realização do GO, as duas
mães deram respostas diferentes, P5 disse que ‘melhorou muito’, e P7 avaliou como ‘melhorou pouco’, mas quando
questionadas se houve influência do grupo na melhora da queixa as duas responderam sim, sendo que P5 disse que ‘o
grupo ajudou bastante’ já P7 disse que ‘houve um pouco de influência do grupo’.

Já em relação à mudança no comportamento de seus filhos, P5 disse que não notou mudança no comportamento dele,
mas sim na relação dos dois, já P7 respondeu fora do contexto da pergunta, com um exemplo de comportamento do seu
filho. Quando foram questionadas sobre mudança no comportamento delas, as duas disseram que ‘sim’, P5 disse que
conversa com ele, chama atenção sem precisar bater e que tem mais paciência, P7 disse que recebe conselho de outras
pessoas, age de modo diferente com seu filho, conversa mais.

Por conta dos imprevistos que ocorreram nesse GO, como desistência de participantes e entrada de novas mães na quinta
sessão no grupo, só foi possível fazer a aplicação do CBCL e da entrevista final em apenas duas mães, P5 e P7.
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Quando questionadas sobre os pontos positivos e negativos do GO, ambas apresentaram apenas pontos positivos, P5
citou como positivo o acolhimento, o conhecimento, as palavras amigas, P7 disse que grupo ajudou as mães, dando força
para saber como agir com as crianças.

Conclusão

Foi possível verificar que os objetivos da proposta de extensão puderam ser atingidos. Dessa forma, acredita-se que este
trabalho foi bastante relevante, não só para os integrantes do grupo de extensão, mas também para todas as mães que
se fizeram presente nos encontros. Por isso, avaliamos como muito pertinente à existência de projetos que fomentem
ainda mais nos alunos o anseio científico, dando utilidade a sua vivência acadêmica, aplicando-a em benefício da
sociedade. Este que é um dos papéis da universidade, transformar os conhecimentos produzidos nela em ações que se
estendam à comunidade.

Ressalta-se ainda a importância de se trabalhar-se com os pais, a fim de se minimizar os comportamentos-problema de
crianças e/ou adolescentes, e ainda a realização de outras atividades que venham a oferecer suporte psicológico e
emocional para as famílias acometidas por diversos problemas que prejudiquem a relação pais e filhos.

Como contribuição da intervenção pode-se citar à oportunidade da equipe de experimentar um pouco do contexto clínico,
conhecendo melhor a realidade familiar tanto das crianças que já são atendidas no SPA, como as que ainda serão. Outra
contribuição se trata da chance que se teve de contrapor teoria coma prática, pois à medida que as discussões iam sendo
realizadas pudemos verificar na prática o que a teoria nos ofereceu.

Para tanto, algumas limitações dificultaram o desempenho das atividades deste Grupo de Orientação Pais, tais como: a
falta de disponibilidade das mães em participar do grupo, no dia e horário estabelecido e a pequena quantidade de mães
que conseguem frequentar todas as sessões do GO.
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