
A concepção de díades como sustentação do 
processo de desenvolvimento do indivíduo pode apon‑
tar para a análise da relação dual como recurso da ava‑
liação e intervenção da relação entre pais e filhos. Nesse 
sentido, a linha condutora de Interação pais e filhos com 
Síndrome de Williams: relatos sobre avaliação e intervenção 
apoiou ‑se na apreciação da interação de díades mães‑
‑filhas com Síndrome de Williams. As situações de ob‑
servação, autoavaliação e reflexão dessas mães nos 
encontros com suas filhas revelam um recurso fecun‑
do e ampliam a compreensão das relações familiares, 
tornando ‑se um importante norteador em procedimen‑
tos de intervenção de crianças na área dos transtornos 
do desenvolvimento. 

Dessa maneira, este livro pode inspirar nos pais e 
nos profissionais das áreas da psicologia, saúde e edu‑
cação a observação tanto da dimensão objetiva como 
da profunda comunicação intersubjetiva de diversos 
pares que se formam e sustentam as intermitentes 
transformações familiares.
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[...] História de um viajante no interior  
da viagem que fez,

história de uma viagem que em si transportou um 
viajante, 

história de viagem e viajante reunidos
em uma procura da fusão daquele que vê

e daquilo que é visto,
encontro nem sempre pacífico

de subjetividades e objetividades. 
[...] Nenhuma viagem é definitiva.

[...] O viajante  
[...] tem apenas o legítimo e humaníssimo desejo 

de ver o que outras pessoas viram,
de assentar os pés onde outros pés deixaram marcas [...] 

O fim de uma viagem é apenas o começo de outra. 
É preciso ver o que não foi visto,  

ver outra vez o que já se viu, 
ver na primavera o que se vira no verão, 

ver de dia o que se viu de noite,
 com o sol onde primeiramente a chuva caía, 

ver a seara verde, o fruto maduro,  
a pedra que mudou de lugar, 

a sombra que aqui não estava. 
É preciso voltar aos passos que foram dados, 

para repetir e para traçar caminhos novos  
ao lado deles.

É preciso recomeçar a viagem.
Sempre.

J O S É  S A R A M A G O  ( 1 9 9 7 )

R2_InteracaoPaisFilhos_ST.indd   7 06/12/2016   11:16:40



Sumário

SOBRE OS AUTORES                                            11

APRESENTAÇÃO

Luiz Renato Rodrigues Carreiro                                 13

INTRODUÇÃO 

Lucia Cunha Lee                                                15

PARTE I 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA                                 19

CAPÍTULO 1 

Relações familiares: interfaces da avaliação                     21

CAPÍTULO 2 

Díades: a relação dual como recurso da avaliação              25

CAPÍTULO 3 

Experiência de aprendizagem mediada: norteadores para 
avaliação das intervenções de pais na interação com seus filhos    29

CAPÍTULO 4 

A Síndrome de Williams                                         35

CAPÍTULO 5 

Repercussões na família                                         39

R2_InteracaoPaisFilhos_ST.indd   9 06/12/2016   11:16:40



PARTE II 

INTERAÇÃO ENTRE PAIS E FILHOS: 

AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO                                45

CAPÍTULO 6 

Um modo de avaliação e intervenção com díades              47

CAPÍTULO 7 

Histórias e considerações sobre os encontros com as díades      57

CONSIDERAÇÕES FINAIS                                      99

REFERÊNCIAS                                                 105

ÍNDICE                                                          111

R2_InteracaoPaisFilhos_ST.indd   10 06/12/2016   11:16:40



Sobre os autores

Lucia Cunha Lee possui graduação em Psicologia, especializa-
ção em Psicologia Clínica: Psicodiagnóstico, mestrado em Psico-
logia pela Universidade São Marcos e doutorado em Distúrbios 
do Desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(UPM)  Atualmente, é professora da UPM  Tem experiência na 
área de Psicologia, atuando principalmente nos seguintes temas: 
saúde mental, avaliação psicológica, formação em psicologia, es-
tratégias de ensino e pesquisa em clínica -escola e intervenções 
psicológicas em clínica -escola 

Luiz Renato Rodrigues Carreiro possui graduação em Psico-
logia pela Universidade Federal Fluminense (UFF), especializa-
ção em Neurobiologia pela UFF, mestrado em Ciências (Fisiolo-
gia Humana) pela Universidade de São Paulo (USP) e doutorado 
em Ciências (Fisiologia Humana) pela mesma instituição  Atual-
mente, é professor adjunto do curso de Psicologia da UPM, 
onde também coordena o Programa de Pós -Graduação em Dis-
túrbios do Desenvolvimento (stricto sensu)  É editor da revista 
Psicologia: Teoria e Prática e bolsista de produtividade do 
CNPq  Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em 
Processos Cognitivos e Atencionais, atuando principalmente 
nos seguintes temas: atenção e percepção, tempo de reação e 
aspectos cognitivos do desenvolvimento  

R2_InteracaoPaisFilhos_ST.indd   11 06/12/2016   11:16:40



Apresentação

Interação pais e filhos com Síndrome de Williams: relatos 

sobre avaliação e intervenção ressalta possibilidades de avaliação 
e intervenção em crianças e adolescentes com dificuldades cogni-
tivas presentes na Síndrome de Williams  As considerações advin-
das do estudo da relação entre mães e seus filhos com essa síndro-
me clareiam possibilidades de avaliação e intervenção psicológica 
que, muitas vezes, não são consideradas em condições atípicas 
como nessa síndrome 

As conclusões da pesquisa apresentada aqui podem, e devem, 
ser ampliadas para auxiliar na compreensão das relações entre 
díades (mães e seus filhos) de todas as crianças e adolescentes, 
mesmo sem comprometimento cognitivo associado ou não a sín-
dromes genéticas 

Este livro foi produzido para auxiliar pais e diferentes profis-
sionais das áreas da educação e da saúde que atendam crianças e 
adolescentes  A partir da leitura e do conhecimento dos casos 
aqui apresentados, espera -se que possam refletir e ter um olhar 
diferente sobre as suas práticas 

Luiz Renato Rodrigues Carreiro
em julho de 2016
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