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Diante da importância da família, profissionais atuando em intervenção precoce devem estar 
preparados para suprir demandas da mesma. Quando se trata de crianças com necessidades 
educacionais especiais esse atendimento é essencial. Além disso, o pai desempenha papel único 
no desenvolvimento dos filhos e sua participação nos programas de intervenção deve ser 
estimulada. Uma das formas pela qual o envolvimento paterno positivo beneficia o 
desenvolvimento infantil é por meio de brincadeiras. Assim, este estudo avaliou uma intervenção 
com o pai como participante principal quanto aos padrões de interações com seu bebê com 
síndrome de Down em situações de brincadeira. O Protocolo de Categorias de Análise das 
Filmagens de Interação permitiu analisar cinco filmagens de interação: duas antes, uma durante, 
uma após a intervenção e uma de follow-up. Houve treino de comportamentos com o pai, com 
orientações sobre como estimular a criança. Por meio de modelo e instruções diretas o pai era 
ensinado a preparar o ambiente; dar instruções mais claras e objetivas; rotular ações, objetos e 
pessoas e suas características; reforçar diferencialmente diferentes níveis de desempenho da 
criança em diferentes estágios do treino; usar diferentes níveis de ajuda (modelo, ajuda física, 
dicas verbais e gestuais); retirada gradual de ajuda; redirecionamento de comportamentos errados 
ou inadequados; ignorar comportamento inconsequente e reforçar seletivamente outro 
comportamento apropriado. Observou-se aumento na frequência de comportamentos 
positivos após o feedback fornecido aos pais e ao longo da intervenção até o final  
desta, indicando um efeito positivo do treino, embora não tenha ocorrido manutenção no follow-up. 
Os efeitos positivos não foram observados com a mesma magnitude nas mães, as quais não 
foram participantes do treino. As crianças também mostraram maior frequência de 
comportamentos positivos nas interações. Concluiu-se que o ensino de técnicas comportamentais 
enriqueceu as interações pai-bebê e que é possível envolver o pai nos programas de intervenção 
precoce visando ao melhor desenvolvimento de bebês com atraso. 
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