
Papo de barriga 
Nós já nos apresentamos por aqui…mas e vocês, se conhecem 
por aí? 

Quando nasce um pequeno em nossas vidas, teremos mudanças que ainda 
não saberemos medir como serão. Trarão novas sensações e novas formas de 
nos percebemos e uma das poucas certezas que termos é que tudo será mais 
incerto….e está tudo bem! Assim, vamos fazer um exercício para se perceber 
nesse processo: faça os três passos abaixo para começar a se cutucar à lá Bom 
pra Cuca…e depois vá para a outra página….                                          
Refaça sempre que quiser!  

Papo de Barriga 
Quem são vocês?

MÓDULO 1 BOM PRA CUCA

Você já se 
conheceu hoje? 
Aqui temos uma 
cutucada à lá Bom 
pra Cuca para isso. 

Esperando…. 
Enquanto 
esperamos o bebê, 
quais expectativas 
nos esperam! 

À favor de uma 
Parentalidade 
Real 
Romanceamos 
muito o ideal de 
pais e mãe…vamos 
rever isso?

VOCÊ 
ESCREVA como se 

define: valores, formas 
de pensar, sentir, agir…

1
EXPECTATIVAS 

ESCREVA o que espera 
de você como mãe/pai 
nos mesmos itens que 

se definiu em 1

2
ALINHANDO 

Olhando o 1 e o 2, faça 
duas marcações:  o que 
tem em comum entre 
eles; e o que pode ter 
em 2, mas não em 1.

3



Alinhando 
É natural ter uma série de expectativas, 
mas ficar em função delas pode nos 
trazer alguns tombos…. 

Pois bem, as expectativas fazem parte da 
maternidade/parentalidade e elas nos ajudarão 
em vários momentos. 

Então, pensando nas vantagens de termos 
expectativas, podemos pensar que elas nos 
ajudarão a nos organizar, elas trazem à tona 
coisas que são importantes para nós, mas que 
não necessariamente fazem parte de nós e de 
nossas vidas.  

Mas uma das maiores desvantagens envolve 
principalmente o fato de que se temos 
expectativas elevadas, nos frustramos! E diante 
da frustração, cada um tende a ter uma reação. 
E entre estas, desmotivação e raiva. 

Então vamos te contar uma coisa: isso também 
fará parte de uma parentalidade consciente. E 
saber o que se sente é o primeiro passo para 
enfrentar de forma neuroeficiente a nossa 
grande jornada com os pequenos. 

“Então vamos te contar 
uma coisa: isso 
também fará parte de 
uma parentalidade 
consciente.” 

Então se encaramos nossas emoções, estamos 
mais prontos para sermos pais mais seguros e 
tranquilos, conosco e com eles. 

E que sejamos pacientes, com os dois lados, pois 
a parentalidade não é para perfeccionistas, 
como diria Andrewn Salomon. 

Com isso, gostaria de te propor o próximo 
exercício. Vamos lá?

BOM PRA CUCA PAPO DE BARRIGA

PAIS DE CARNE E OSSO 
Seja como for, seremos os melhores pais que pudermos ser para os 
nossos pequenos! 

Com isso queria te propor uma reflexão profunda de que pai ou mãe 
REAL é/será você! 

Primeiro anote tudo que tem em comum entre o VOCÊ  e as 
EXPECTATIVAS do exercício 1. Se dê conta que você já tem um 
bocado de coisas no seu pacote… 

E então, pegue as expectativas que ainda não têm e separe até 3 que 
sejam de fato importantes. Anote-as. 

Então agora gostaria que pensasse em quais são as suas ações que 
podem te aproximar mais daquilo que você espera de você. Foque 
menos no resultado e mais no processo. Ou seja, o que você faz, em cada pequena ação, em cada 
pequeno gesto que te coloca mais perto daquilo que você espera ser. E acima de tudo, se parabenize! 


