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Introdução

O Transtorno do Espectro Autístico (TEA) é um transtorno de
desenvolvimento que se inicia na infância e tem como característi-
cas clínicas principais a dificuldade de interação social recíproca, a
de se comunicar com o outro, o pobre contato visual, a indiferença
afetiva ou demonstrações inapropriadas de afeto, bem como mani-
festações de comportamentos estereotipados e repetitivos (Leboyer,
2003; Schwartzman, 2003).

Essa forma peculiar de comportar-se interfere nos relacionamen-
tos intrafamiliares em geral e, em especial, com os irmãos. Estes, pela
proximidade etária, compartilham um único e importante relacio-
namento dentro da unidade familiar, o qual tem sido considerado
como altamente relevante para o desenvolvimento de habilidades
sociais na infância, já que um aprende constantemente com o outro

1 O estudo é parte integrante da dissertação de mestrado da primeira autora sob
orientação da segunda autora.

2 Programa de pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendi-
zagem da Unesp, campus de Bauru.

3 Programa de pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendi-
zagem da Unesp, campus de Bauru.
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em função do convívio (Gadia et al., 2004; Gomes & Bosa, 2004;
Kaminsky & Dewey, 2002; Powel & Ogle, 1992).

Investigar a interação entre irmãos possibilita entender o papel
daquela na aquisição de determinadas habilidades, como a social. O
estudo envolvendo irmãos com TEA inclui o pressuposto de que
esse tipo de relação pode apresentar algumas diferenças daquelas
encontradas em irmãos com desenvolvimento normal, tendo em vista
que as variáveis presentes nesses ambientes podem diferir daquelas
existentes em famílias de crianças com desenvolvimento normal, tais
como: a) a ausência constante da mãe que tem de acompanhar o fi-
lho com deficiência nos atendimentos especializados; b) a presença
de um membro que encontra maiores dificuldades para aprender
determinados comportamentos e habilidades, o que muitas vezes faz
com que a família não frequente junta determinados ambientes; c) a
presença de uma pessoa que não apresenta um desenvolvimento tí-
pico e requer atenção excessiva (Pereira-Silva & Dessen, 2001).

O sistema familiar é dinâmico e, portanto, qualquer circunstân-
cia que esteja relacionada com a vida das pessoas que compõem aque-
la família afeta o sistema como um todo (Ajuriaguerra, 1990). Assim,
o nascimento de um filho pode gerar tensão e estresse tanto para o
filho quanto para os pais, principalmente se uma das crianças tem
algum tipo de deficiência.

A literatura referente aos benefícios/prejuízos que um irmão
deficiente pode proporcionar ao irmão com desenvolvimento típico
é controversa, posto que estudos demonstram que ter um irmão com
uma incapacidade não está necessariamente associado ao apareci-
mento de vulnerabilidades e de dificuldades (Verte et al., 2003;
Pilowsky et al., 2004), enquanto outros destacam que a presença de
um irmão especial traz alguns prejuízos para os irmãos com desen-
volvimento típico (Kaminsky & Dewey, 2001; Rivers & Stoneman,
2003). Todavia, é possível que tal contradição esteja relacionada a
questões de ordem metodológica, como a falta de um grupo contro-
le com equiparações adequadas e utilização somente de medidas in-
diretas, via relato dos pais (Mulvany, 2000; Rossiter & Sharpe, 2001;
Verte et al., 2003).
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Gomes & Bosa (2004) não encontraram indicadores de estresse
em irmãos de crianças com Transtornos Globais do Desenvolvimen-
to (TGD), comparando com irmãos de crianças sem deficiência.
Marciano & Scheuer (2005) pesquisaram a qualidade de vida de ir-
mãos de autistas e os resultados indicaram que havia prejuízos na-
quela, quando comparada à dos irmãos do grupo controle. Dimov
(2006) buscou identificar a presença de problemas de comportamen-
to e a competência social em irmãos de crianças com autismo e os
resultados de seu estudo apontaram que os irmãos de autistas apre-
sentaram mais problemas de comportamento e baixos índices de
competência social quando comparados ao grupo controle, sendo
que esses escores eram piores nos irmãos mais jovens. Pilowsky et
al. (2004) examinaram as habilidades de socialização e problemas
de comportamento em irmãos de crianças com TEA e concluíram
que a maioria dos irmãos dessas crianças (86,7%) tinha um bom fun-
cionamento social, baseado em dados normativos. Para Cuskelly &
Gunn (2003), irmãos de crianças deficientes são mais tolerantes com
o próximo, mais empáticos, menos grosseiros e apresentavam laços
familiares mais estreitos, quando comparados a irmãos de crianças
com desenvolvimento típico.

Verte et al. (2003) investigaram a incidência de problemas de
comportamento em irmãos de crianças com Síndrome de Asperger
e de crianças com desenvolvimento típico, associando medidas di-
retas (autorrelato dos irmãos) e indiretas (relato dos pais), e obser-
varam que irmãos de crianças com a síndrome tinham mais proble-
mas de comportamentos, quando comparados às crianças do grupo
controle. Por outro lado, os irmãos dos indivíduos com a síndrome
apresentaram um autoconceito mais positivo e atribuíam alta com-
petência social a eles mesmos em relação aos irmãos de crianças com
desenvolvimento normal.

Kaminsky & Dewey (2001) objetivaram conhecer o relaciona-
mento entre irmãos de crianças e adolescentes com idade entre oito
e 18 anos, que foram divididos em três grupos de 30: (1) indivíduos
que tinham um irmão com diagnóstico de TEA, (2) indivíduos com
um irmão com Síndrome de Down (SD) e (3) indivíduos que tinham
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irmãos sem nenhuma deficiência. Observaram que os irmãos de in-
divíduos com TEA demonstraram menos intimidade, menos cui-
dado e menos comportamentos socialmente habilidosos para com
seus irmãos de referência em relação aos irmãos de indivíduos com
SD e aos irmãos de crianças com desenvolvimento típico. Em traba-
lho posterior, Kaminsky & Dewey (2002) investigaram ajustamen-
to social de irmãos de crianças com TEA, comparando com irmãos
de crianças com SD e com desenvolvimento típico, e os resultados
não indicaram maior risco para problemas de ajustamento e solidão
em irmãos de crianças com TEA, o que as autoras atribuem à parti-
cipação dos pais em grupos de apoio.

O comportamento socialmente habilidoso tem um valor funda-
mental para o desenvolvimento humano saudável, mas ainda são
poucos os estudos que investigam se esse comportamento está pre-
sentes em irmãos de indivíduos com alguma deficiência diagnosti-
cada. O campo das habilidades sociais conta com um conjunto de
métodos de avaliação e intervenção que inclui vários instrumentos e
procedimentos (entrevistas, observação direta, escalas avaliativas
etc.) e por meio de diferentes informantes: pais, professores, amigos
ou a própria criança (Morais et al., 2001).

Para Caballo (1996), as habilidades sociais abrangem relações
interpessoais, incluindo assertividade e habilidades de comunicação,
resolução de problemas imediatos e diminuição da probabilidade de
problemas futuros, entre outros comportamentos que ajudam na
interação social. Esses desempenhos são caracterizados por compo-
nentes comportamentais, afetivos e fisiológicos que, quando ade-
quadamente articulados entre si e ao contexto ambiental, revelam-
-se altamente funcionais para: 1) manutenção ou aprimoramento das
relações pessoais; 2) manutenção ou melhoria da autoestima; 3) ma-
nutenção ou aumento dos valores humanos socialmente estabeleci-
dos. Essa funcionalidade determina a competência social do indiví-
duo no meio em que ele vive (Del Prette & Del Prette, 1999).

Déficits em habilidades sociais resultam na queda da qualidade
de vida, principalmente devido às intercorrências ocasionadas pelas
dificuldades interpessoais. Não obstante, déficits em habilidades so-
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ciais podem propiciar o surgimento de diversos transtornos psicoló-
gicos, como depressão, timidez, fobias sociais, abuso de substâncias,
problemas de aprendizagem, entre outros (Kaminsky & Dewey,
2002; Bolsoni-Silva & Marturano, 2002; Hastings, 2003). O indiví-
duo socialmente competente acaba sendo autorreforçado, o que re-
sulta em boa autoestima e bom senso de autoeficácia, servindo para
habilitá-lo a enfrentar as dificuldades e os eventos estressantes, e os
contextos que mais influenciam no desenvolvimento dessas habili-
dades são a família, a escola e o grupo de amigos (Lucca, 2004).

A família é o primeiro grupo social de que o indivíduo faz parte,
por isso oferece modelos de comportamento e modela a conduta so-
cial por meio de práticas disciplinares e do simples convívio diário
(Bolsoni-Silva & Marturano, 2002). Os pais e os irmãos costumam
funcionar como modelos, uma vez que passam boa parte do tempo
juntos, e por serem pessoas significativas na vida das crianças, a in-
fluência acaba sendo inevitável. Os irmãos desempenham papéis
importantes à criança, pois possibilitam modelos de comportamen-
tos diferenciados que em outros contextos poderiam ser impróprios
e, ainda, favorecem o autoconhecimento e o treino de novas habili-
dades, além daquelas já aprendidas. Segundo Snyder (2002), o con-
tato entre irmãos provê um contexto adicional, único e poderoso que
proporciona o surgimento de diferenças individuais durante o de-
senvolvimento social da criança.

Portanto, para se viver com qualidade é preciso saber desempe-
nhar com esmero diversos papéis, muitos deles essencialmente sociais,
que podem ser ensinados, treinados e perfeitamente executados, pro-
porcionando a harmonização da pessoa consigo e com o mundo que a
rodeia. Esses pressupostos aplicam-se a inúmeras situações e mui-
tas dessas questões podem relacionar-se com os TEAs, haja vista
que as habilidades sociais são carências apresentadas pelas pessoas
com esse tipo de problemática, sendo imprescindível investigar se
os membros familiares também podem apresentar déficits nessa área.

Diante do fato de que os autistas apresentam uma incapacidade
acentuada em desenvolver e manter relações interpessoais, o que
pode resultar em pouca interação com os irmãos (Carlier &
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Roubertoux, 1979), o presente trabalho questiona se há diferenças no
repertório de habilidades sociais de crianças que têm um irmão com
TEA quando comparado ao de crianças que têm irmãos com desen-
volvimento típico. Nossa hipótese é que irmãos de indivíduos com
TEA apresentam menos comportamentos socialmente habilidosos
do que irmãos de indivíduos com desenvolvimento típico, em decor-
rência, principalmente, da pobre interação entre eles.

O objetivo deste estudo descritivo foi investigar as habilidades
sociais de crianças que possuem um irmão com TEA, comparando
com as habilidades sociais de crianças com irmãos com desenvolvi-
mento típico.

Método

Esta pesquisa respeitou todos os aspectos éticos e foi realizada
mediante parecer favorável de um comitê de ética local. Assim, os
participantes e seus familiares foram esclarecidos quanto aos objeti-
vos, aos procedimentos metodológicos e ao anonimato garantido e
assinaram termo livre de consentimento esclarecido.

Participantes

O estudo foi realizado com dez crianças com idades entre sete e
12 anos, de ambos os sexos, as quais foram divididas em dois gru-
pos: Grupo 1: Grupo Descritivo, composto por indivíduos com de-
senvolvimento típico que tinham somente um irmão com TEA, diag-
nosticado por um especialista. Grupo 2: Grupo Controle, composto
por indivíduos com desenvolvimento típico que tinham irmãos sem
nenhuma deficiência diagnosticada. Esses dados foram obtidos a
partir do Formulário de Informações da Família e possibilitou a ca-
racterização da amostra estudada, conforme apresentado na Tabela
1. Do total de crianças, 60% dos participantes dos grupos 1 e 2 são
do sexo feminino, com idade média de 9,8 anos. Das crianças de
ambos os grupos, a maior parte frequentava a 4ª série.
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Tabela 1 – Caracterização dos participantes dos grupos 1 e 2.

Grupo 1
Participante Sexo Idade Série Mais Mais Diferença de idade

novo velho entre os irmãos
1 STS F 12 6ª Sim Não Quatro anos
2 ERS M 10 4ª Sim Não Dois anos
3 BRS M 10 4ª Sim Não Dois anos
4 TEFS F 9 3ª Sim Não Um ano
5 ZCS F 8 2ª Sim Não Nove anos

Grupo 2
1 EISR F 12 6ª Sim Não Dez anos
2 VHLFV M 10 4ª Sim Não Cinco anos
3 YRF M 10 4ª Não Sim Quatro anos
4 TMS F 9 3ª Não Sim Três anos
5 PBFD F 8 2ª São Não Quatro anos
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Todos os participantes do Grupo 1 eram mais novos do que os
demais irmãos, sendo inclusive mais novos do que o irmão com TEA,
ou seja, são os últimos filhos do casal. Dessa amostra, a diferença
média de idade entre as crianças participantes e o irmão com TEA
foi de 3,6 anos, mostrando que o irmão de referência (com TEA) e o
irmão participante não tinham uma diferença de idade muito gran-
de, o que aumenta a chance de influenciar o outro devido à proximi-
dade de idade entre ambos. Os participantes 2 e 3 do Grupo 1 eram
gêmeos, portanto, tinham as mesmas características familiares, e o
irmão com TEA era, evidentemente, o mesmo para os dois. No Gru-
po 2, 60% das crianças eram mais novas que os irmãos de referência
e a média de diferença de idade entre eles foi de 5,2 anos. Com isso,
a amostra do Grupo 1 apresentou uma diferença de idade menor
entre os irmãos do que a amostragem do Grupo 2, ressaltando que
neste existem participantes que são mais velhos que os irmãos de
referência, o que não aconteceu no Grupo 1.

Entre as crianças diagnosticadas com TEA, quatro eram do sexo
masculino, uma era do sexo feminino e elas tinham entre dez e 17
anos (média de 13,4 anos). Em todas as famílias (n = 5) o indivíduo
com TEA era o filho mais velho, sendo que os participantes eram o
segundo filho (com exceção dos gêmeos). As demais crianças tinham
apenas o irmão com TEA.

Materiais

Utilizou-se o Formulário de Informações sobre a Família, que
permitiu obter dados gerais para a caracterização dos participantes,
e o Inventário Multimídia de Habilidades Sociais de Crianças – Del
Prette – IMHSC (Del Prette & Del Prette, 2005), que é composto
por um conjunto de instrumentos e materiais para avaliação de ha-
bilidades sociais de crianças de sete a 12 anos.

As 21 situações do IMHSC, constantes no caderno de aplicação,
retratam vários contextos do cotidiano de crianças das séries iniciais
do Ensino Fundamental em suas interações com outras crianças e
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com adultos. Segundo definição dos autores, cada situação expõe
uma circunstância em que determinada habilidade social é requerida
e três possibilidades de reações são apresentadas: uma habilidosa
(conforme definição de habilidade social), uma não habilidosa ativa
e uma não habilidosa passiva. Embora as reações apresentadas como
respostas à situação considerada não contemplem todas as possibili-
dades do repertório social da criança, as situações retratadas no
IMHSC – Del Prette permitem obter uma amostragem de habilida-
des exigidas nas áreas socioafetivas (empatia, civilidade, expressão
de sentimentos, comportamentos pró-sociais e cooperação, asserti-
vidade e autocontrole), as quais têm sido consideradas na literatura
como fundamentais para a qualidade das relações das crianças com
os colegas e professores e, a médio e longo prazo, para o bom desen-
volvimento socioemocional desses indivíduos. Nesse instrumento,
as crianças respondem qual das três possibilidades corresponderia à
atitude que elas tomariam naquela situação apresentada. Em segui-
da, analisam o grau de dificuldade que encontrariam ao agir daque-
la maneira e, ainda, julgam a adequação de cada uma das três rea-
ções apresentadas pelo teste, bem como a frequência em que se
comportariam em cada uma das três maneiras. O Inventário permi-
te identificar quatro subescalas: Empatia e civilidade; Assertividade
e enfrentamento; Autocontrole e Participação. As situações avaliadas
pelo IMHSC – Del Prette produzem indicadores do repertório so-
cial das crianças nas dimensões Comportamental: frequência de cada
reação; Cognitiva: adequação conferida a cada reação; e Afetiva: di-
ficuldade avaliada para emitir a reação habilidosa.

Procedimento

a) Identificação dos participantes

As famílias desse grupo foram recrutadas antes das famílias do
Grupo 2 (irmãos sem deficiência), para que fosse possível efetuar o
emparelhamento adequado. Para identificar qual irmão participava
do estudo – visto que as famílias poderiam ter outros filhos que não
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somente os dois: o diagnosticado com TEA e o outro com desenvol-
vimento típico, este foi identificado como “irmão participante”, en-
quanto que o(s) outro(s), “irmão(s) de referência”. No Grupo 1, os
participantes foram aqueles que tinham a idade exigida e não pos-
suíam deficiência (IP-G1). No Grupo 2, os participantes foram aque-
les que possuíam as mesmas características do participante corres-
pondente do Grupo 1 (IP-G2), atendendo o emparelhamento
adequado entre grupos. Nesse caso, os irmãos de referência do Gru-
po 2 também não podiam apresentar qualquer tipo de deficiência.

O Grupo 1 e o Grupo 2 foram pareados para facilitar a compara-
ção entre grupos, garantindo-se a estabilidade entre as variáveis ida-
de, sexo, série dos participantes, número de filhos do casal, estado
civil dos pais e nível socioeconômico da família. As famílias do Gru-
po 2 foram selecionadas em uma escola da rede pública que atendia
alunos de 1ª a 5ª série em uma cidade do interior do estado de São
Paulo, baseando-se nas características apresentadas pelos irmãos dos
indivíduos com TEA (Grupo 1), que deveriam ser as mesmas, como
já foi comentado. A etapa seguinte ocorreu de maneira semelhante à
do Grupo 1.

b) Aplicação dos instrumentos

A coleta de dados contemplou as seguintes etapas para os dois
grupos: aplicação do Formulário de Informações sobre a Família,
com um dos pais, e aplicação do Inventário Multimídia de Habili-
dades Sociais de Crianças – IMHSC (Del Prette & Del Prette, 2005),
com os irmãos. Foi necessário apenas um encontro com cada crian-
ça, sendo que o tempo total das coletas variou entre cinquenta mi-
nutos e uma hora e vinte minutos. Todos os instrumentos foram pre-
enchidos pela pesquisadora para garantir o preenchimento correto.
A coleta de dados com o irmão participante foi feita individualmen-
te, a fim de evitar-se a inibição de respostas caso estivesse presente
alguma outra pessoa. Aos pais garantiu-se o direito de terem acesso
aos resultados obtidos pelos seus filhos nos diferentes instrumentos
aplicados, o que foi feito ao final do trabalho.
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c) Análise dos dados

Os dados do IMHSC foram obtidos por meio da versão impres-
sa do material e as respostas das crianças foram registradas na Ficha
de Autoavaliação Individual C, para posteriormente serem proces-
sadas pelo MPD (Módulo de Processamento de Dados). Trata-se
de um recurso do próprio material (IMHSC), organizado em um
CD-ROM, com formato, funcionamento e conteúdos equivalentes
ao IMHSC Del Prette. O MPD permite a inserção de todos os da-
dos das crianças em planilhas do Excel, os quais são processados pelo
programa que, em seguida, gera gráficos, tabelas e o protocolo final
de cada criança, com base nas subescalas e nos itens avaliados pelo
instrumento. Os resultados também foram analisados interindivi-
dualmente, situando-os em relação ao grupo de referência e compa-
rando-os entre grupos, utilizando análises estatísticas.

Resultados e discussão

No perfil geral das crianças, observou-se que o escore médio dos
irmãos participantes do Grupo 1 em relação às reações habilidosas
foi de 82,85%. Nas reações não habilidosas ativas (NH Ativas) e nas
não habilidosas passivas (NH Passivas), a média foi a mesma: 8,57%.
Com isso, percebe-se uma prevalência das reações habilidosas sobre
as demais (NH Ativas e Passivas). Entretanto, mesmo que em pe-
queno número, estas não deixaram de aparecer, e as crianças desse
grupo reagem na mesma proporção no que se refere aos comporta-
mentos não habilidosos ativos e passivos, conforme apresentado na
Tabela 2.
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Tabela 2 – Perfil geral dos participantes dos grupos 1 e 2, em por-
centagem, no que se refere aos tipos de reações avaliadas.

Perfil geral

Participantes Tipos de reações

Habilidosas NH Ativas NH Passivas

Grupo 1
STS 80,95 14,29 4,76
ERS 95,24 0 4,76
BRS 85,71 9,52 4,76

TEFS 52,38 19,05 28,57
ZCS 100 0 0

Média 82,85 8,57 8,57

Grupo 2
EISR 95,24 0,00 4,76

VHLFV 90,48 9,52 0
YRF 95,24 4,76 0
TMS 95,24 4,76 0

PBFD 95 4,76 0

Média 94,24 4,76 0,95

Para o Grupo 2, a média dos resultados das crianças dessa amos-
tra foi superior à do Grupo 1 em relação às reações habilidosas e in-
ferior no que se refere às reações não habilidosas ativas e passivas.
Essa afirmação pode ser constatada tendo em vista os escores mé-
dios dos irmãos desse grupo, cujos resultados revelaram 94,24% de
reações habilidosas, 4,76% de reações não habilidosas ativas e 0,95%
de reações não habilidosas passivas. Percebe-se que os participantes
desse grupo, quando se comportam de maneira não habilidosa,
mostram maior tendência aos comportamentos externalizantes do
que aos internalizantes.
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A análise estatística demonstrou que não há diferença significa-
tiva para os resultados dos dois grupos em relação aos tipos de rea-
ções, o que possibilita a inferência de que tanto o Grupo 1 quanto o
Grupo 2 são habilidosos socialmente, isto é, o Grupo 1 (Descritivo)
não apresentou prejuízos em relação a habilidades sociais, o que faz
supor que o fato de terem um irmão com TEA não interfere na aqui-
sição de respostas socialmente habilidosas, o que vai ao encontro de
outras pesquisas que avaliaram habilidades sociais em irmãos de in-
divíduos com TEA, nas quais igualmente não foram encontradas
pontuações clínicas ou diferenças significativas em relação ao grupo
controle (Pilowsky et al., 2004; Verte et al., 2003).

Tais resultados são favoráveis para o desenvolvimento dessas
crianças, ainda que tenham um irmão com deficiência, pois, confor-
me ressaltam Patterson et al. (1992), as interações sociais satisfató-
rias contribuem para a instalação de repertórios comportamentais
necessários para a aprendizagem, uma vez que facilitam o acesso da
criança a novas contingências de reforçamento.

Com base nos dados do IMHSC – Del Prette, foi possível obter
os valores atribuídos pelas crianças aos diferentes tipos de reações
(habilidosa – Hab, não habilidosa passiva – NHP e não habilidosa
ativa – NHA) e aos diferentes indicadores avaliados (frequência,
adequação e dificuldade), os quais variavam de zero a dois. A Tabe-
la 3 mostra os escores dos participantes do Grupo 1 e do Grupo 2 no
que diz respeito a esses indicadores e reações.

Em termos de frequência, os participantes do Grupo 1 alcança-
ram uma média de 1,464 nas reações habilidosas; 0,466 nas reações
não habilidosas passivas e 0,166 nas reações não habilidosas ativas.
Os irmãos do Grupo 2 obtiveram uma média um pouco acima da-
quela atingida pelos participantes do Grupo 1 em relação às reações
habilidosas. Nesse quesito, a média do Grupo 2 foi de 1,76, indican-
do que essas crianças comportam-se mais frequentemente de ma-
neira habilidosa do que as crianças do Grupo 1. Ainda com relação
ao Grupo 2, no que diz respeito às reações não habilidosas passivas,
as crianças dessa amostra apresentaram um escore de 0,65, valor que
se situa acima do encontrado no Grupo 1, o que revela que, embora
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Tabela 3 – Escores nos diferentes indicadores e reações dos participantes do Grupo 1 e do Grupo 2.

Indicadores e reações (Valores médios para os 21 itens)

Frequência Adequação Dificuldade

Participantes Hab NHP NHA Hab NHP NHA Hab NHP NHA

Grupo 1

STS 1,43 1,05 0,24 1,76 1 0,1 0,19 - -
ERS 1,9 0,95 0,29 1,95 1,05 0,38 0 - -
BRS 1,71 0,14 0,19 1,67 0,19 0,19 0 - -

TEFS 0,38 0 0 1 0,1 0,1 1 - -
ZCS 1,9 0,19 0,1 1,95 0,19 0,1 0,67 - -

Média 1,464 0,466 0,164 1,666 0,506 0,174 0,172 - -

Grupo 2

EISR 1,85 0,81 0,29 1,95 0,9 0,19 0,24 - -
VHLFV 1,81 0,86 0,14 1,95 1,05 0,1 0,05 - -

YRF 1,67 0,67 0,19 1,86 0,71 0,1 0 - -
TMS 1,9 0,48 0,1 1,9 1 0,1 0 - -

PBFD 1,57 0,43 0,1 1,57 0,57 0,1 0,38 - -

Média 1,76 0,65 0,164 1,846 0,846 0,118 0,134 - -
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as crianças do Grupo 2 referem que se comportariam com maior fre-
quência de maneira habilidosa, estas, em contrapartida, também
utilizam com maior frequência reações não habilidosas passivas, quan-
do comparadas às do Grupo 1.

No entanto, se forem confrontados os resultados das reações ha-
bilidosas e das reações não habilidosas passivas e não habilidosas ati-
vas, constata-se o valor elevado das reações habilidosas, sendo que as
demais se encontram no intervalo de zero a um, enquanto que as
habilidosas estão mais próximas do valor máximo (= 2). No que se
refere às reações não habilidosas ativas, as crianças do Grupo 2 atin-
giram uma média de 0,164, apontando que raramente agiriam desse
modo. Todavia, quando tratados estatisticamente, os resultados de
ambos os grupos mostraram-se iguais, ou seja, não houve diferen-
ças significativas nos resultados dos grupos 1 e 2, em que pesem as
diferenças dos resultados brutos. Assim, nota-se que tanto o Grupo
1 quanto o 2 comportam-se mais frequentemente de maneira habi-
lidosa, preferindo como segunda opção as reações não habilidosas
passivas e preterindo as reações não habilidosas ativas. Relacionan-
do-se esses valores (Grupo 1 e Grupo 2) com os valores médios da
amostra de referência do IMHSC da população em geral, nota-se
que os escores das crianças do Grupo 1 estão na média da população
geral dessa idade (média de frequência da população = 1,44),4 ou
seja, o que é esperado para a faixa etária em que se encontram. En-
tretanto, os resultados apresentados pelas crianças do Grupo 2 en-
contram-se acima dessa média, indicando que os irmãos dessa amos-
tra possuem repertório social acima do esperado. Esses resultados
mostraram-se contrários aos achados de Dimov (2006) e Kaminsky
& Dewey (2001), cujos trabalhos apontaram que irmãos de autistas
apresentam mais problemas de comportamento e baixos índices de
competência social quando comparados ao grupo controle.

Por outro lado, muitos estudos, assim como a presente pesquisa,
demonstraram que ter um irmão com uma incapacidade não impli-

4 Del Prette & Del Prette (2005).

Saude_e_desenvolvimento_(FINAL_V3).pmd 27/3/2011, 16:51105



106 TÂNIA GRACY MARTINS DO VALLE E LÍGIA EBNER MELCHIORI (ORGS.)

ca necessariamente no aparecimento de vulnerabilidades e de difi-
culdades para a vida do irmão com desenvolvimento típico (Verte et
al., 2003; Pilowsky et al., 2004). Verte et al. (2003) concluíram que
os irmãos dos indivíduos com a síndrome apresentaram um
autoconceito mais positivo e atribuíram alta competência social a
eles mesmos.

Kaminsky & Dewey (2002), em trabalho posterior, também não
encontraram maior risco de problemas de ajustamento e solidão em
irmãos de crianças com TEA. Uma razão apontada pelas autoras a
respeito dessas constatações estava relacionada ao fato de a maior
parte das famílias participantes frequentar grupos de apoio que tra-
zem benefícios para os usuários, implicando em melhoras nas con-
dições de vida. Pais assíduos em grupos de apoio podem ter mais
privilégios por obterem informações sobre a condição e o prognósti-
co do irmão deficiente e por terem maior possibilidade de interagir
com outras famílias que enfrentam a mesma condição (Kaminsky &
Dewey, 2002). O fato de os irmãos do presente estudo também te-
rem apresentado bons repertórios em habilidades sociais pode estar
associado ao fato de as mães acompanharem o trabalho desenvolvi-
do pela escola especial na vida do filho com TEA.

No que concerne à adequação, a média dos irmãos participantes
do Grupo 1 em relação às reações socialmente habilidosas perfez um
total de 1,666, enquanto que a média do Grupo 2 nesse mesmo fator
foi de 1,846. Apesar de o escore de avaliação da adequação dos com-
portamentos socialmente habilidosos do Grupo 2 ser um pouco
maior do que o escore apresentado pelo Grupo 1, ambos encontram-
se acima da média da população geral (= 1,03),5 isto é, essas crianças
consideram mais adequadas as reações habilidosas, situando-se em
segundo lugar as não habilidosas passivas e em terceiro as não habili-
dosas ativas. O Grupo 1, a respeito das não habilidosas passivas, apre-
sentou uma média de 0,506, e o Grupo 2, uma média de 0,846.
Assim, observa-se que a avaliação média sobre adequação do Gru-

5 Del Prette & Del Prette (2005).
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po 2, no que se refere às reações não habilidosas passivas, é maior do
que a avaliação média do Grupo 1. Isso revela que a amostra deste
grupo indica que utilizaria menos comportamentos passivos do que
a amostra do outro grupo. Com relação à adequação das reações não
habilidosas ativas, o Grupo 1 apresentou uma média de 0,174, en-
quanto que o Grupo 2 atingiu uma média de 0,118. Apesar de o
resultado médio do Grupo 1 ser maior do que o Grupo 2 – o que
indica que este afirma que fariam uso de menos reações não habili-
dosas ativas –, os escores de ambos os grupos são próximos e encon-
tram-se bem abaixo da média da população geral (= 0,65).

Em relação às dificuldades apontadas para comportarem-se nas
reações socialmente habilidosas, a média do Grupo 1, nesse aspecto,
foi de 0,172, e a do Grupo 2 foi de 0,134. Com base nesses resulta-
dos, percebe-se que o Grupo 1 considera um pouco mais difícil do
que o Grupo 2 apresentar comportamentos socialmente habilido-
sos, embora essa diferença de resultados seja pequena (ver Tabela 3,
já apresentada). Não obstante, os escores de ambos os grupos en-
contram-se muito abaixo da média da população geral nesse quesito
(= 0,71),6 ou seja, essas crianças relatam que se comportariam de
maneira socialmente habilidosa com menor dificuldade do que as
outras crianças de mesma idade da amostra de referência, que re-
presenta a população em geral.

Tais resultados são indicativos de que as crianças participantes,
por serem socialmente habilidosas, acabam sendo autorreforçadas
e, segundo Lucca (2004), isso resulta em uma autoestima elevada,
por terem um bom senso de eficácia. Essas capacidades demonstra-
das por essas crianças servem para habilitá-las a enfrentar as dificul-
dades e os eventos estressantes, inclusive os que estão relacionados
ao advento de terem um irmão com TEA.

Entretanto, é válido ressaltar que o fato de os irmãos de indivíduos
com TEA terem obtido bons resultados no Inventário, não significa
que, na prática, eles apresentem esses índices de habilidades sociais.

6 Del Prette & Del Prette (2005).
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Essas considerações podem ser comentadas à luz dos apontamentos
de Costa (2005), os quais informam que uma pessoa pode ter um am-
plo repertório de habilidades sociais, mas não ser capaz de utilizá-lo
de modo a alcançar seu objetivo na interação social. Desse modo, se-
gundo o autor, muitas vezes uma pessoa pode saber teoricamente
qual seria a melhor forma de agir em uma determinada situação, mas
não o faz, o que pode ocorrer em função de diferentes variáveis, e isso
mostra que a existência de um vasto repertório de habilidades sociais
não garante que o indivíduo seja socialmente competente.

Sendo assim, os irmãos de indivíduos com TEA, quando questi-
onados sobre como reagiriam em determinadas circunstâncias, re-
latam, na maior parte das vezes, que se comportariam de maneira
habilidosa, mas não necessariamente agem assim quando se depa-
ram na prática com essas situações. Por isso, estudos que fazem uso
de observações diretas podem servir para complementar os achados
do presente trabalho.

Considerações finais

A análise estatística, ainda que limitada ao contexto das peque-
nas amostras deste estudo, focou a rede de relações familiares de ir-
mãos de indivíduos autistas e suas habilidades sociais por meio do
IMHSC – Del Prette. Demonstrou que não houve diferença signifi-
cativa entre os resultados de ambos os grupos nas dimensões e ele-
mentos estudados, aceitando-se, portanto, a igualdade entre os re-
sultados das duas amostras.

Com base nessas considerações, a hipótese de que irmãos de in-
divíduos com TEA apresentam menos comportamentos socialmente
habilidosos do que irmãos de indivíduos com desenvolvimento típi-
co, em decorrência, principalmente, do risco ambiental e da pobre
interação entre os irmãos, foi refutada.

Verte et al. (2003) associam a presença de problemas de compor-
tamento em irmãos de crianças com TEA à baixa qualidade dos re-
lacionamentos estabelecidos entre essas crianças, seus pais e seus ir-
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mãos. Entretanto, o presente estudo encontrou que irmãos de autistas
relatam agir de maneira socialmente habilidosa em diversas circuns-
tâncias da vida. Assim também o fazem os irmãos de indivíduos com
desenvolvimento típico.

Interações de fatores mais complexos não foram encontradas
neste estudo devido ao tamanho pequeno da amostra, o que limita
nossas conclusões. Assim, pesquisas com maior número de partici-
pantes que avaliem a relação entre habilidades sociais e relaciona-
mentos familiares em irmãos de crianças com TEA são indicadas,
ou, ainda, novos estudos que utilizem tanto instrumentos de medi-
das diretas (observações) quanto indiretas, a fim de verificar se o
que as crianças dizem que fazem está de acordo realmente com o
que elas fazem.

Em função dos resultados obtidos, evidenciou-se a necessidade
de se divulgarem estudos e intervenções, realizados com essa e outras
populações, que enfatizem a importância da formação de relações
familiares sólidas e satisfatórias, que contribuem para o aprendiza-
do de diferentes habilidades na infância, fundamentais para um de-
senvolvimento social saudável.
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