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RESUMO 

 

 

MACEDO, Janile Bernardo Pereira de Oliveira. Concepções de homens quanto a 

influência de uma gravidez sobre outra. 2011. 118f. Dissertação [Mestrado em 

Enfermagem]- Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2011. 

 

O processo de reprodução humana é caracterizado por experiências singulares que afetam o 

homem e a mulher de forma diferenciada. O homem que vivencia o processo gestatório de 

sua companheira, mesmo não sofrendo as modificações gravídicas, enfrenta transformações 

relacionadas ao papel que desempenha junto à mulher gestante. Tal vivência é entremeada 

por significados diversos que dependem tanto da forma como ele concebe a gestação de sua 

companheira, como da experiência com gestações anteriores. Sendo assim, torna-se 

imprescindível conhecer as concepções masculinas acerca das repercussões que uma 

gravidez conduz nas experiências seguintes, a fim de promover uma atenção em saúde 

direcionada para as necessidades apresentadas pelo homem, favorecer seu envolvimento e 

responsabilização no processo gestatório de sua companheira. Com base no exposto, 

objetivou-se compreender a concepção de homens, que vivenciaram a gestação de sua 

companheira, acerca da influência de uma gravidez anterior sobre as demais. Para tal, foi 

realizado uma pesquisa qualitativa por meio de entrevista semi-estruturada, com homens que 

vivenciaram duas ou mais gestações de sua companheira com intervalo de no máximo cinco 

anos entre tais experiências. Cumpre ressaltar que as entrevistas ocorreram após parecer 

favorável de n
o
 045/2011, emitido pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. Os dados foram coletados por amostragem teórica e analisados, de 

acordo com as etapas da Teoria Fundamentada nos Dados, sob a ótica proposta pelo 

Interacionismo Simbólico.  Seguindo o percurso dos referenciais adotados, foram elaboradas 

três categorias: Sentimentos vivenciados pelo homem diante da gestação da companheira, 

Expectativas do homem diante da gestação da companheira e Repercussões da vivência de 

uma gravidez anterior sobre a seguinte. A análise das propriedades e dimensões de tais 

categorias suscitou à construção da teoria Influências de uma gravidez sobre a outra. Assim 

evidenciou-se que a gravidez anterior influencia nos sentimentos do homem diante de uma 

nova gestação, nas suas expectativas, principalmente quanto ao sexo do segundo filho, bem 

como em suas atitudes e comportamentos diante da companheira, do primogênito e do 

recém-nascido. Revelou-se que em todos esses aspectos ocorreram processos interativos do 

homem consigo mesmo, com sua companheira e com o contexto social no qual estava 

inserido.  Assim sendo, conclui-se que a interação que o homem estabelece com a 

experiência anterior conduz a determinação de seus sentimentos e ações frente ao advento de 

uma nova gravidez. Diante disso, compreende-se que o entendimento sobre tal assunto é 

imprescindível para fundamentar ações do enfermeiro voltadas à inserção do homem no 

processo de gravidez, por meio da compreensão das repercussões de vivências anteriores na 

sua experiência com as demais gestações. Essa compreensão possibilitará uma dinâmica 

familiar favorável à adaptações requeridas em processos gestatórios seguintes, centrada na 

satisfação e valorização de seus membros. 

 

Descritores: Enfermagem; Enfermagem Obstétrica; Gravidez; Cônjuges. 
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ABSTRACT 

 

MACEDO, Janile Bernardo Pereira de Oliveira.  Men’s understanding on the influence of 

one pregnancy on another. 2011. 118p. Dissertation [Nursing Master Degree] - 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2011. 

  
The human reproduction process is characterized as an unique experience that affect men 

and women differently. The man who experiences his partner obstetric process, while not 

suffering from the pregnancy modifications, faces changes related to his role played 

along the pregnant woman. This experience is interspersed with many meanings which 

depend onhow the man conceives his partner pregnancy, as the experience with previous 

pregnancies. Thus, it is essential to recognize the men's understanding about the impact of 

one pregnancy on the following experiences, considering the purpose of promoting a health 

care directed to the man’s need, encouraging their involvement and responsibility in the 

obstetrical process of  his companion. Based on the context explained, it was aimed 

to comprehend the men’s understanding, while living the experience of partner’s 

pregnancy, about the influence of a previous pregnancy on  another. In this way, 

a  qualitative research was conducted through semi-structured interviews with men 

who experienced two or more companion’s pregnancies with an interval up to five years of 

this kind of experiences. It is important to be highlighted that the interviews took place after 

an assent of number 045/2011, issued by the Ethics Committee and Research from the 

Federal University of Rio Grande do Norte. Data were collected by theoretical sampling and 

analyzed in accordance to the steps of Grounded Theory, from the perspective proposed 

by Symbolic Interactionism. Following the path of the references used three categories were 

produced: Man’s feelings in front of their partners 'pregnancy, expectations of a man 

confronting their partners' pregnancy and repercussions of previous experience on the next 

pregnancy. The properties analysis and dimensions of these categories fostered the 

construction of a Theory on Influecies of one pregnancy on another. In this way became 

clear that the previous pregnancy influences the man's feelings before a new pregnancy, in 

their expectations, especially regarding the sex of this second child, as well as their attitudes 

and behaviors directed to his partner, the first born and the newborn. It was revealed that in 

all these aspects had interactive processes of man to himself, to his partner and to his social 

context. Therefore, it was possible to conclude that the man’s interaction established with 

previous experience leads to the determination of his feelings and actions before the advent 

of a new pregnancy. Therefore, it is understood that the understanding of this 

subject is essential to support actions aimed at nurse's insertion of man in the pregnancy 

process, through understanding the effects of previous experiences in their experience 

with another pregnancies. This understanding allows a favorable family dynamics to make 

required adaptations in the following obstetrical procedures, focusing on satisfaction 

and appreciation of each member. 

  

  

Descriptors: Nursing; Obstetric nursing; Pregnancy; Partners. 
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Quem somos se aprende desde o berço, quem nos tornamos se 

aprimora no decorrer de inúmeras trocas. 
 

(CRAMER, 1997) 
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1 APRESENTAÇÃO DA TEMÁTICA 

 

 

No transcorrer da vida, homens e mulheres aproximam-se de experiências singulares 

que caracterizam o processo de reprodução humana. Este período é permeado por 

significados que decorrem da subjetividade com o momento em que é vivido e do caráter 

social ao qual está fortemente relacionado. 

Tratando-se do contexto social, no qual a gravidez acontece, observa-se que a 

reprodução é influenciada por questões de gênero que apropriam o homem de papéis de 

provedor e atribui socialmente às mulheres a responsabilidade por todo o processo gestatório 

e parturitivo, bem como dos cuidados com os filhos. Desse entendimento, advém a 

distribuição dos papéis masculinos e femininos frente ao período gestacional, que 

determinou, no decorrer do tempo, o comportamento de ambos diante da experiência 

reprodutiva. 

Assim sendo, a mulher grávida foi revestida de cuidados durante a gravidez e sofreu 

uma concentração sobre si das ações de saúde destinadas a proporcionar condições 

biológicas adequadas para geração e desenvolvimento de um novo ser. Esse cuidado 

envolveu não só a garantia da sobrevida infantil como também a redução dos elevados 

índices de mortalidade materna no mundo, resultantes de intercorrências do período 

gravídico-puerperal.  

Frente a essa realidade, o Brasil destacou-se com o surgimento de políticas de 

atenção à saúde da mulher, na perspectiva de assegurar uma melhor qualidade da assistência 

reprodutiva à população feminina. Em função disso, vários programas foram instituídos e 

direcionados ao planejamento familiar, à gestação, ao parto, ao puerpério e ao aleitamento 

materno. Enquanto isso, se observou uma retração da figura masculina ante essas ações, que 

se voltaram exclusivamente para as mulheres, contribuindo assim, para o distanciamento do 

homem diante do advento da gravidez.  

Entretanto, nos dias atuais, vive-se um momento conscientizador, cenário de 

mudanças de concepções, valores e comportamentos que vem concorrendo para a inclusão 

do homem no contexto das ações de saúde, com base no princípio de igualdade vigente no 

sistema de saúde brasileiro. Em meio a essas ações, tem-se realizado, por diversos 

segmentos governamentais, debates crescentes acerca da participação do homem frente ao 
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processo reprodutivo. Nesses eventos, a discussão pauta-se na valorização do papel do 

homem junto à mulher durante a gravidez, parto, puerpério e aleitamento materno, bem 

como no seu reconhecimento enquanto pessoa fundamental para o desenvolvimento da 

criança. 

O homem que experiencia a gestação de sua companheira sofre mudanças 

significativas, principalmente no convívio familiar, as quais são atribuídas às concepções 

sociais construídas em torno do masculino. Na percepção de Brito (2001), o desejo do 

homem em participar da gravidez se manifesta de maneiras adversas e são correlacionadas 

aos sentimentos que experimenta. Assim sendo, ele vivencia a gravidez com felicidade, 

satisfação, responsabilidade e compromisso em manter vínculo afetivo e a harmonia 

familiar. Porém, tais sentimentos e atitudes encontram-se imbricados dos valores sociais no 

momento em que o homem sente a gravidez como obrigação para firmar sua masculinidade, 

reforçando sua posição de poder no contexto familiar. 

Segundo Heinowitz (2005), o desejo do homem em participar da gravidez é algo 

relativamente antigo entre as mais diversas culturas, o que provocou o desenvolvimento de 

crenças, ritos que não estão de todo extintos.  Como exemplo, ressalta-se os rituais de 

couvade, onde o pai prepara-se com hábitos dos mais variados para vivenciar a gravidez e o 

nascimento do filho. Esses hábitos incluem restrições alimentares, execução de movimentos 

semelhantes ao da mulher durante a parturição, descanso após o parto e responsabilidade 

pelos cuidados com o filho. Também são considerados exclusivos ao homem determinados 

procedimentos, como o corte do cordão umbilical e escolha do nome da criança.  

Entre algumas culturas, tais atitudes são reconhecidas como um desequilíbrio 

psicossomático manifestado pela inveja do homem diante da gravidez de sua companheira, 

levando a denominar-se como Síndrome de Couvade. Entretanto, observa-se 

cotidianamente, que pouco se discute sobre a ocorrência dessa síndrome entre os homens 

cujas companheiras estão grávidas.  

Embora se observe atualmente uma mudança no paradigma de gênero no país, 

percebe-se a predominância de uma transição unilateral, na qual a mulher vem assumindo 

funções tidas como exclusivamente masculinas, afastando-se do vínculo do lar e da família, 

à medida que conquista espaço no mercado de trabalho, na política e nos esportes. Enquanto 

isso, o homem permanece distanciado de questões familiares, persistindo sua pouca 

participação em assuntos relacionados à sexualidade e às questões reprodutivas.  
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Esse distanciamento torna-se preocupante quando se considera suas repercussões na 

sociedade. O homem contemporâneo vive permeado por uma dicotomia de papéis que o 

coloca em uma posição considerada difícil, entre assumir uma função tradicionalmente de 

provedor, enraizada no contexto social e intrafamiliar, ou abster-se disso em prol de uma 

postura recente de tornar-se um pai mais participativo no cuidado com os filhos. (DIEHL, 

2002).  

Nesse sentido, compreende-se que fortalecer o vínculo do homem com a 

companheira durante a gravidez, parto e pós-parto constitui um firme alicerce para a 

parentalidade, mediante a consciência da responsabilização compartilhada diante da geração 

de um novo ser. Por parentalidade entende-se o processo de desenvolvimento psicoafetivo 

iniciado a partir da concepção de uma criança, ou seja, do sentimento de tornar-se pai, 

envolvendo também o estabelecimento de vínculos de parentesco transgeracionais e 

transmissão de valores socioculturais. (VIDIGAL; TAFURI, 2010) 

Com a aprovação da Lei 11.108/2005 foi assegurado às mulheres o direito de 

acompanhante durante o trabalho de parto, parto e puerpério imediato, devendo este ser de 

livre escolha da parturiente. Isso mostra uma tendência de reconhecimento da figura 

masculina como participante fundamental no apoio a companheira durante a parturição. 

Porém, não garante efetivamente sua presença nesse período, visto que as instituições muitas 

vezes não oferecem estrutura adequada a preservar a privacidade de outras parturientes que 

também se utilizam do serviço. 

 Assim sendo, para valorizar o papel do companheiro frente à gravidez e cuidados 

com a criança, é imprescindível que os profissionais envolvidos com atenção à saúde 

reprodutiva, desenvolvam estratégias que prezem pelo comprometimento do homem durante 

a fase gestatório-puerperal da mulher, assegurando uma atenção integral à família em 

formação.  

Nesse entendimento, a gravidez revela-se como uma fase de transição para o casal, 

dado as alterações físicas, psicológicas e sociais a qual está relacionada. Em função disso, os 

cuidados pré-natais devem ser extensivos aos cônjuges na perspectiva de minimizar os 

anseios e as dúvidas que perpassam o cotidiano de ambos, favorecendo a vivência da 

gravidez e parto de forma harmônica. (BRITO, 2001).  

Visto isso, a motivação para realizar esse trabalho partiu da concepção de que o 

homem diante da gravidez da companheira torna-se susceptível às transformações 
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decorrentes desta, quer sejam psicológicas e sociais. Tais transformações podem acarretar 

um enfrentamento ineficaz com repercussões desfavoráveis na vivência da gravidez e na 

adaptação familiar. 

Essa realidade parece ainda ser influenciada pela ocorrência, ou não, de vivências 

anteriores bem como da forma como a gravidez é experienciada. Para Santos, Zellerkraut, 

Oliveira (2008) as expectativas elaboradas para a gravidez e parto são determinadas pela 

cultura e experiências anteriores, além de dados informativos provenientes dos meios de 

comunicação ou conversas com outras pessoas. 

Concordando com Bornholdt, Wagner e Staudt (2007), os conflitos que repercutem 

dessa experiência são principalmente observados com o advento da primeira gravidez, visto 

que a partir desta o casal inicia uma transição importante de sua relação, necessitando 

reestruturar antigos papéis e adotar outros para integrar-se a um novo membro familiar.  

Conforme Maldonado e Dickstein (2010), a insegurança masculina diante da 

paternidade é mais intensa na primeira experiência, visto seu pouco conhecimento sobre a 

gestação, parto e cuidados com o bebê, mas também se encontra presente na gravidez 

seguinte, especialmente quando ocorre uma gestação múltipla. Reforçando tal observação, 

os estudos de Brito (2001) comprovam que ao vivenciar a gravidez da companheira, o 

homem se reporta a gravidez anterior, levando ao entendimento de que há nessa vivencia um 

processo de aprendizagem quando se considera que uma experiência passada tende a 

influenciar as subsequentes, de acordo com o contexto em que elas ocorrem. 

Visto isso, para a realização desse estudo, partiu-se do pressuposto de que a vivência 

de uma gravidez anterior repercute na experiência do homem frente às demais gestações, 

interferindo no significado destas, no seu comportamento e na sua atuação junto à mulher 

gestante.  

Convém salientar que por meio da leitura e análise dos trabalhos encontrados nas 

bases de dados pesquisadas, evidenciou-se uma tendência para pesquisas nessa área, 

entretanto o enfoque é dado na perspectiva do exercício da paternidade. Porém, não foram 

encontrados estudos referentes à temática em questão.  

Sabe-se que o homem que compartilha com a mulher as transformações resultantes 

da gravidez, os cuidados que esta exige e a vivencia sem intercorrências, parece apresentar 

nas demais gestações contentamento e segurança relativa ao desenvolvimento de uma 

gestação seguinte. Contudo, quando o homem experiencia a gravidez anterior permeada por 
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situações de risco materno e fetal, projeta para a experiência presente insegurança quanto ao 

seu papel e medo de como se dará o desenvolvimento da gravidez atual. (BRITO, 2001) 

De acordo ainda com o mesmo autor, os homens evocam suas lembranças e projetam 

suas ações e sentimentos na gravidez atual baseando-se nas vivências anteriores. Dessa 

forma, quando ocorrem situações de risco ou quando vivenciam junto a sua companheira 

intercorrências nas gestações passadas, é desencadeado no homem, o medo, a apreensão, a 

insegurança entre outros sentimentos que influenciam diretamente a vivência do homem 

diante da gravidez, parto e pós-parto.  

As reflexões sobre o assunto em apreço levam a considerar que a experiência de uma 

gestação anterior junto à mulher/companheira influencia na vivência da atual. Assim sendo, 

questionou-se como o homem concebe, no seu cotidiano, a influência de uma gravidez sobre 

as seguintes. No âmbito dessa abordagem, consideram-se concepções como a compreensão 

do indivíduo sobre algo, seu conhecimento, idéia ou opinião sobre determinado assunto e 

influência como a ação de uma coisa sobre outra. 

Espera-se que a resposta a essa questão traga subsídios para os profissionais de saúde 

implementarem ações direcionadas às particularidades do homem que vivencia a gravidez de 

sua companheira e promovam benefícios que se estendam às demais gestações vivenciadas 

pelos mesmos. O enfermeiro, em consonância com os demais profissionais de saúde, insere-

se numa perspectiva holística com fins de promover ações que zelem pela saúde e bem-estar 

da família em formação, criando alicerces que a prepare para o enfrentamento da vida.  

Nesse sentido, haverá oportunidade de potencializar sentimentos entre o casal, 

favorecer a interação e a distribuição de papéis entre os cônjuges, indissociando o processo 

gestatório dos aspectos afetivos e sociais que o envolvem. Assim, pode-se, sobremaneira, 

contribuir para um resgate da vida familiar que valorize o homem como um ser possuidor de 

sentimentos. Para isso, é preciso compreender as fragilidades que ocorrem nas famílias 

durante o ciclo gestatório-puerperal, principalmente as resultantes das influências culturais e 

das experiências anteriormente vividas.  

Reconhecendo o homem como ser vulnerável a tais fragilidades, deve-se valorizar e 

oportunizar a expressão dos seus sentimentos sobre a gravidez, pois, conforme Galastro e 

Fonseca (2007), o companheiro adota uma postura na qual normalmente não expõe seus 

anseios. 
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Com base no exposto, objetivou-se compreender a concepção de homens acerca da 

influência da gravidez anterior de sua companheira sobre a experiência seguinte. Entende-se 

que essa compreensão possibilita identificar aspectos inerentes à gravidez que são 

percebidos e vivenciados pelo homem em processos gestatórios seguintes, conduzindo os 

profissionais de saúde ao desenvolvimento de um cuidar fundamentado nos significados 

construídos pelo homem durante tal período. 
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O HOMEM NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DE 

GÊNERO NO CICLO GRAVÍDICO PUERPERAL 
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2 O HOMEM NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DE GÊNERO NO CICLO 

GRAVÍDICO PUERPERAL 

 

 

 Para abordar a experiência do homem diante da gravidez de sua companheira, faz-se 

necessário compreender como se desenvolveram as concepções de gênero masculino no 

contexto da gestação e da família e também considerá-lo como partícipe na gravidez, parto e 

puerpério de sua companheira.  

 

 

2.1 CONCEPÇÕES DE GÊNERO QUE ENVOLVEM O HOMEM NO CONTEXTO DA 
REPRODUÇÃO 

 

 

O período reprodutivo implica no desenvolvimento de um núcleo familiar, portanto, 

convém ressaltar fatores relevantes sobre a formação da família e as atribuições de papéis 

construídos socialmente entre homens e mulheres que se originaram nos primórdios da 

sociedade.  

Em um recorte histórico-social sobre a origem da família, Ramires (1997) aborda que 

no princípio da existência humana, homens e mulheres organizavam-se em tribos cujos 

membros casavam-se entre si e subsistiam da caça e da coleta de frutas. Nesse período da 

história, o homem não possuía conhecimento sobre seu papel na reprodução e as mulheres 

eram valorizadas devido ao seu poder de procriar. 

Contudo, o homem adquiriu supremacia sobre as mulheres devido a sua força física e 

sua capacidade de prover o lar por meio da caça. A necessidade por alimentos levava-o a 

travar guerras entre os representantes das demais tribos para garantir a própria sobrevivência 

e a posse da terra. A inveja masculina por não poder controlar a reprodução desencadeia o 

domínio sobre as mulheres e o controle de sua sexualidade, iniciando as diferenciações de 

papéis no núcleo familiar. À elas ainda são delegadas os afazeres domésticos e criação dos 

filhos, sob o domínio masculino, que permaneceu mesmo após o homem conhecer sua 

influência na procriação. (RAMIRES, 1997).  

A família, portanto, é constituída seguindo as concepções de gênero que definem a 

distribuição de papéis e o comportamento de maternidade e paternidade. Conforme Pitanguy 
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(1982), as diferenças sexuais constroem uma estrutura hierárquica ente homem e mulher, 

reforçando a divisão de papéis segundo as concepções de gênero. Nesse contexto, se instala 

o patriarcado, manifestação social da soberania, força e liberdade sexual do homem sobre a 

mulher, originando-se daí o que seria por inúmeras décadas o tipo de relação entre os 

mesmos.  

A mulher sofreu repressão de sua sexualidade e tornou-se imprescindível para uma 

boa imagem social, a manutenção da virgindade até o casamento. (RAMIRES, 1997). 

Assim, viveu submissa aos preceitos que se formavam em sociedade sofrendo violência 

sexual, física e moral, o que revelou sua fragilidade diante da oponência masculina. 

Seguindo essa linha de considerações, as meninas eram educadas para o lar, não 

sendo permitida uma educação profissionalizante e a busca por maiores conhecimentos. 

Algumas, já no século XX, puderam receber estudo universitário, mas os cursos que lhes 

cabiam eram relacionados à arte e as ciências sociais. (BOFF; RIBEIRO, 2007). Como 

esposa, a mulher servia ao marido, cuidava dos afazeres domésticos, do plantio e da 

educação dos filhos, porém, faltava-lhe assistência em saúde para atender as necessidades do 

corpo gravídico. (ROCHA-COUTINHO, 2005).  

Nesse contexto, a identidade cultural de gênero foi construída sobre as características 

anatômicas e fisiológicas apresentadas pelo indivíduo. Isso provocou a estereotipação de 

papéis de acordo com os interesses dominantes nas sociedades, influenciando até mesmo a 

determinação das ações de saúde, que até o final do século XIX focavam a assistência a 

mulher gestante. Tais ações exaltavam as fragilidades femininas e sua principal finalidade 

residia em garantir que fossem gerados filhos sadios para contribuir com o crescimento 

econômico e desenvolvimento do país. (BRASIL, 2001).  

Assim sendo, o processo reprodutivo passou a ser vivenciado por ambos os sexos de 

formas distintas. À mulher, foi atribuído toda a responsabilidade e cuidados durante a 

gravidez, parto, pós-parto, aleitamento materno e a educação da criança. Segundo Boff e 

Ribeiro (2007), esse modelo maternal e doméstico tradicionalmente imposto pela sociedade 

era internalizado pelas próprias mulheres, o que as impossibilitava de descobrir outras 

formas de organizar seus papéis. Em contrapartida, ao homem destinou-se a representação 

da autoridade, que guardava sua relevância em preparar o filho para respeitar as proibições, 

as normas morais e éticas preconizadas pelo meio social. (PASSOS, 2005). 
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Nesse cenário, deu-se a organização primordial da família com cada um de seus 

membros delimitando suas funções parentais imbricadas nos preceitos sociais e 

disseminadas pela relação homem-mulher. Essa estrutura familiar permaneceu mesmo 

diante dos avanços trazidos pela industrialização e pelo crescimento urbano, quando se 

iniciou uma transformação do modelo familiar patriarcal hegemônico. A continuidade do 

modelo burguês reforçava a maternagem plena pelas mulheres, ou seja, a maternidade 

deveria ser a essência da vida feminina. Entretanto, a realidade das famílias mais pobres 

introduzia as mulheres a trabalhar pela sobrevivência, provocando dilemas sobre suas 

funções. (DINIZ; COELHO, 2005). 

Conforme Brito (2001) as diferenciações que se seguiram no decorrer dos anos entre 

masculino e feminino, são baseadas nas características biológicas, psicológicas e culturais. 

Isso resulta em uma visão estereotipada que repercute na família, principalmente quando 

relacionada à reprodução. O distanciamento da figura masculina do contexto da reprodução 

reforçou-se mediante comportamentos excludentes do homem no período gestacional que 

foram respaldados pelo conceito de masculinidade socialmente constituído. 

Nessa concepção, a maternidade foi reconhecida como experiência exclusivamente 

feminina, acirrando-se no país, programas que preservavam em sua execução, as raízes de 

gênero fecundadas pela sociedade. No Brasil, as políticas governamentais de atenção à 

mulher datam o ano de 1920, quando algumas ações voltadas à assistência materno-infantil 

começaram a ser consolidadas na reforma de Carlos Chagas. Porém essas ações 

apresentavam-se focadas na gravidez, numa abordagem biológica e de prestação de cuidados 

médicos. (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005; SILVA, 2009).  

Até então a assistência à gestante era considerada insipiente, e não havia uma política 

específica de atenção materna, fator que provocou a inquietação de alguns médicos para 

adoção de ações consideradas um esboço do que formaria a política de intervenção a este 

grupo. (ZAMPIERI, 2006). 

No princípio da década de 1930, iniciaram-se algumas ações de intervenção ao 

binômio mãe e filho, como a realização de visitas domiciliares, incentivo à amamentação, 

distribuição de leite às mulheres mais pobres, adoção das amas-de-leite e educação materna 

sobre os cuidados durante a gestação e com o bebê. (FERNANDES, 2003; MANDU, 2002).  

Nos anos que se seguiram, principalmente na década de 1940, o Estado manteve a 

governabilidade das medidas de assistência materno-infantil, criando o Departamento 
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Nacional da Criança (DNCr) que unia ações de iniciativa social e apoio de instituições 

privadas, com objetivo de elaborar, organizar e fiscalizar a atenção à maternidade. Com a 

criação do DNCr, foram expandindo-se progressivamente a atenção à mulher e à criança, 

dando origem a outros órgãos que tinham como função, implementar ações voltadas a 

assistência materno-infantil. (BOSCO, 2006). 

O DNCr atuou até 1965,  período no qual compreendeu-se a assistência materno-

infantil em uma ótica onde a gravidez tinha representação social e as medidas eram voltadas 

apenas para a conservação da vida, de maneira a formar uma sociedade forte e saudável. 

(TYRRELL; CARVALHO, 1995).  Isso garantia a manutenção de mão-de-obra suficiente 

para o capitalismo da época. Essa preocupação se manteve até o final da Segunda Guerra 

Mundial, onde a industrialização gerava necessidades crescentes de recursos humanos. 

(ZAMPIERI, 2006; MANDU, 2002). 

Nagahama e Santiago (2005) consideram ainda que a atenção à saúde materna e 

infantil seguia os mesmos alicerces das demais políticas de saúde pública, voltadas à 

população mais carente e foi implementada de forma pouco estruturada. Os programas 

materno-infantis, elaborados nas décadas de 1930, 1950 e 1970, traduziam uma visão restrita 

sobre a mulher, baseada em sua especificidade biológica e no seu papel social de mãe e 

doméstica, responsável pela criação, pela educação, pelo cuidado com a saúde dos filhos e 

demais familiares. (BRASIL, 2007). 

Essa assistência, com enfoque reducionista, foi ofertada até fins da década de 1970, 

quando começaram a surgir alguns movimentos em prol de uma maior cobertura e qualidade 

de atendimento, que seguia os princípios de universalidade, integralidade e equidade 

propostos pelo movimento sanitário para reorganização dos serviços de saúde do país. Tal 

situação ganha força com o movimento feminista da época que buscava defender, além da 

atenção à maternidade, questões relacionadas à sexualidade, desigualdades de gênero, 

doenças sexualmente transmissíveis e planejamento familiar com acesso à anticoncepção. 

Com fins de atender as necessidades femininas, houve a estruturação da assistência materno-

infantil, onde se estabeleceu um conjunto de ações organizadas para promover um cuidado 

mais efetivo a essa população. (SERRUYA; LAGO; CECATTI, 2004). 

Nesse contexto, surgiram as Diretrizes Gerais da Política Nacional de Saúde 

Materno-Infantil, no ano de 1971 que propunha ações de atenção à gravidez, principalmente 

a de alto risco, assistência à mulher durante o parto e puerpério, incentivo ao aleitamento 
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materno, assistência às crianças entre 0 a 4 anos, além de estimular orientações voltadas ao 

planejamento familiar. (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005). 

Continuando nessa linha de consideração, em 1986, o Ministério da Saúde 

regulamentou o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher
 
(PAISM), com o 

objetivo de transformar as intervenções de saúde voltadas à população feminina, 

promovendo abordagem integral da infância à senilidade. Para isso, propunha ações 

relacionadas à contracepção, prevenção e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis 

e do câncer ginecológico, sexualidade, planejamento familiar, assistência ao adolescente e à 

mulher no climatério. (ZAMPIERI, 2006; SERRUYA; LAGO; CECATTI, 2004). 

Conforme Serruya, Lago e Cecatti (2004), o PAISM consistiu um marco na luta 

pelos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, porém, sofreu dificuldades de 

implantação devido à questões financeiras, políticas e operacionais da época.  

Foi nesta década de 1980 que começaram a ocorrer em todo mundo, movimentos em 

defesa da humanização da assistência pré-natal, de forma a estimular um cuidado mais 

humano à mulher durante a gravidez, parto e puerpério. Este novo olhar resultou na criação 

do Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN), em 2000, pelo 

Ministério da Saúde. (BRASIL, 2002).   

O PHPN propôs objetivos diversos como redução das taxas de morbimortalidade 

materna e perinatal, ampliação do acesso ao pré-natal, qualidade das consultas e promoção 

de vínculo entre profissionais. (BRASIL, 2002). Todavia, a figura masculina enquanto 

partícipe da gravidez até então, revelava-se como quase invisível a luz dos programas. Sua 

participação durante a gestação resumiu-se a manter atitudes de provedor, fortemente 

incentivada pela sociedade e determinada pelas concepções de gênero.  

O distanciamento do homem no contexto da saúde reprodutiva é percebido pela 

pouca participação nas ações de saúde propostas pelas políticas públicas ao longo dos anos, 

o que limitou seu envolvimento com a gravidez de sua companheira. Segundo Heinowitz 

(2005) isso concorreu para o homem adotar uma posição secundária diante do período 

gestatório perpetuando sua imagem de figurante e distanciando-o da parentalidade.  

Nesse sentido, Fères-Carneiro (2005) ressalta que a parentalidade desenvolve-se 

sobre influências diversas as quais envolvem tanto o relacionamento do casal como os 

demais laços familiares e transgeracionais que se formam entres os membros. Assim, no 
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processo de filiação, faz-se necessário que cada sujeito se reconheça em sua função e ao 

mesmo tempo legitime a posição do outro.  

Nessa perspectiva, a maternidade é responsabilidade do casal e essa consciência deve 

ser aproveitada para inserir o homem no acompanhamento da mulher em todo o processo 

reprodutivo. A presença do pai durante as consultas e encontros de grupos de gestantes deve 

ser recomendada seguindo o juízo de que a relação entre a gestante, os familiares e o 

concepto sofrem influência de todos os contextos que permeiam as questões individuais e 

sociais dos indivíduos envolvidos nesse processo. Assim, os debates crescentes acerca da 

humanização do pré-natal, parto e puerpério suscitam a necessidade de valorizar e fortalecer 

o vínculo não apenas com a gestante como também com os familiares diretamente 

relacionados a ela, incluindo-os no desenvolvimento das ações materno-infantis. Tal atitude 

colabora para a promoção da parentalidade de forma responsável contribuindo para a 

harmonia familiar. (GALASTRO; FONSECA, 2007; BRASIL, 2005). 

Alguns autores discorrem que as transformações sociais que caracterizam o mundo 

contemporâneo, principalmente as percebidas nos países industrializados, têm contribuído 

para uma mudança nos comportamentos familiares, na qual o homem começa a assumir 

responsabilidades parentais, indicando tendências de modificações nas relações de gênero. 

As famílias apresentam uma significativa redução do seu tamanho decorrente da escolha 

reflexiva da gravidez e o deslocamento da mulher para trabalhos fora do lar, colaboram para 

o exercício de uma nova parentalidade que tem como objetivo uma responsabilização 

equânime entre homem e mulher. (SCAVONE, 2001; BRUMER, 2009). 

Conforme Heinowitz (2005), tem-se tentado implementar o cuidado compartilhado 

dos pais com a criança, porém, para o exercício da nova parentalidade é essencial a 

compreensão da gravidez também como um encargo comum. Nesse sentido deve-se 

promover a participação do homem desde o período gestatório, de modo que esta transcorra 

o parto e perdure durante a criação do filho. 

Diante disso, é preciso que os profissionais que participam do atendimento a mulher 

e família no período gestatório reconheçam a existência dessa nova parentalidade e 

considerem a figura masculina como ser fundamental durante a gravidez, rompendo 

preceitos excludentes que o distanciam de sua vivência reprodutiva.  
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2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O HOMEM DURANTE A GRAVIDEZ, O PARTO E 
PUERPÉRIO 

 

 

O fato de ser mãe ou pai propicia o surgimento de sentimentos diversos e muitas 

vezes contraditórios, representando uma fase de alegria e satisfação, ou seus opostos. Tais 

sentimentos são vivenciados de formas diferenciadas pelo homem e pela mulher. Dessa 

forma as emoções que surgem durante a transição à parentalidade podem contribuir para o 

desequilíbrio das relações conjugais com dissociação naquelas famílias mais fragilizadas. 

Nesse período, os conflitos anteriormente vividos pelo homem podem acentuar-se diante da 

sua compreensão sobre seu papel. (FREITAS; COELHO; SILVA, 2007; MALDONADO, 

1984; MALDONADO; DICKSTEIN, 2010).  

A relação conflitante entre os sentimentos que o homem vivencia durante o período 

gestatório, parto e pós-parto de sua companheira é decorrente do medo com a gestação, do 

sentido de responsabilidade por essa e das alterações comportamentais da companheira que 

repercutem no seu próprio comportamento e na sua participação frente à reprodução. 

(FREITAS; COELHO; SILVA, 2007; BRITO, 2001). 

Heinowitz (2005) afirma que dada a devoção pelo trabalho, a busca incessante pela 

realização profissional e reconhecimento social, o homem dissociou-se da experiência 

reprodutiva de sua companheira. Portanto, o seu papel na vivência da paternidade é 

permeado por questões emocionais, culturais e religiosas que influenciam o seu 

relacionamento com a mulher e com o futuro filho.  

Vale salientar que a própria tradição de responsabilizar apenas as mulheres pelos 

cuidados com a gravidez e com a criança, contribuiu de forma determinante para o pouco 

envolvimento paterno em todo o processo reprodutivo. Entretanto, o homem vem se 

direcionando a participar da gravidez de sua companheira com atitudes que se relacionam 

com o sustento do lar e ações de cuidado tanto para com a mulher como para o filho, nas 

fases que se sucedem e compõem o ciclo gravídico-puerperal. (BRITO, 2001). 

O cuidado é o meio pelo qual o homem participa e contribui para bem-estar e 

segurança da mulher durante todo o processo gestatório, como também no pós-parto. A sua 

presença, sua aceitação e o prazer de estar junto à companheira, permite a criação de 

relações mais igualitárias que satisfazem a todos os envolvidos com a gravidez. Frente a 

isso, existe a necessidade de se planejar ações institucionais específicas para atender a 
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gestante e seu companheiro, oferecendo apoio nas situações de conflito características do 

processo gravídico-puerperal. Dessa maneira, o homem pode se tornar referência no apoio 

emocional da grávida, contribuindo nas ações de cuidar. (FREITAS; COELHO; SILVA, 

2007; SILVA, 2009). 

Para Heinowitz (2005) os homens devem ser questionados sobre suas experiências 

com a gravidez, suas concepções e sentimentos para que possam sentir-se incluídos no 

processo da transição para a parentalidade. Durante os primeiros meses da gestação, 

costumam apresentar dúvidas e incertezas que em sua maioria são referentes ao seu anseio 

em desempenhar um papel ideal. Isso gera uma expectativa de como deve comportar-se e 

manifestar suas emoções. O homem grávido acaba ignorando suas emoções diante da 

imagem que faz para si mesmo, durante a gravidez, parto e pós-parto. Nessas fases, 

necessita sentir-se aceito, respeitado, valorizado, seguro e compreendido, obtendo espaço 

para revelar suas emoções e preocupações.   

De acordo com o mesmo autor, os homens, quando apoiados pelas companheiras, 

tornam-se mais confiantes e tem mais segurança no processo de cuidar dos filhos em 

comparação com os que não recebem incentivos para tal. O autor analisa ainda, que para o 

homem vivenciar uma experiência satisfatória durante o processo de transição para a 

parentalidade, é necessário dois fatores essenciais, quais sejam: uma companheira próxima, 

disposta a inseri-lo no processo de gravidez, parto e cuidados com os filhos e tempo para se 

conseguir um reconhecimento de como se dará a gravidez. 

Passos (2005) considera que mesmo a mulher sendo a protagonista central no 

primeiro contato com o bebê e durante todo o processo de maternagem, o pai/cônjuge deve 

compartilhar os cuidados com o recém-nascido. Ressalta o autor, que o reconhecimento do 

homem como pai se dá à medida que ele percebe a relação mãe e filho. Nesse sentido, 

Maldonado e Dickstein (2010) afirmam que o processo de vinculação do homem com a 

criança acontece de forma mais lenta e consolida-se progressivamente após o nascimento.  

Porém, muitos homens ao serem questionados sobre suas emoções demonstram 

atitudes de negação que, substancialmente, são reconhecidas como dificuldades em admitir 

suas fragilidades e repressão de sentimentos indesejados ao invés de aceitá-los. Ao agir 

assim, distancia-se física e emocionalmente da sua companheira, dificulta o fluxo de 

comunicação entre o casal gerando uma inacessibilidade entre ambos que persiste após o 

parto. (HEINOWITZ, 2005). 
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Santos, Zellerkraut e Oliveira (2008) evidenciaram as expectativas dos homens ao 

participarem juntamente com suas companheiras do curso de orientação no pré-natal. O 

estudo demonstrou que 51,56% dos participantes procuravam esclarecer dúvidas sobre o 

parto, as dores antecedentes a ele, banho e amamentação, 43,75% relataram estar buscando 

conhecimentos sobre a gestação e 4,69% pretendiam obter segurança em relação ao parto. 

Os autores ressaltaram também, que a maior dúvida dos homens durante a gravidez está 

relacionada ao processo de parturição. 

Com esses resultados, observa-se a necessidade de inclusão da figura masculina 

durante a experiência reprodutiva considerando seu desejo de compreensão sobre essa fase. 

Conforme Maldonado e Dickstein (2010), o homem que se considera excluído da gravidez 

apresenta-se pouco participativo nos cuidados com o bebê por compreender todo esse 

processo como uma experiência exclusivamente feminina.  

O homem, ao experienciar a gravidez de sua companheira, expressa o significado 

dessa por meio de sentimentos como contentamento, preocupação, medo, atitudes como 

cuidado e mudanças no padrão de relacionamento conjugal. Apesar de vivenciar sentimentos 

ambíguos, ele concebe a gravidez como um momento de grande felicidade, uma vez que irá 

concretizar a experiência de tornar-se pai e assim manter uma nova relação social. (BRITO, 

2001). 

Conforme a mesma autora, a gravidez representa para os homens uma realização 

pessoal que concorre para mudanças no convívio familiar, as quais podem ser 

experienciadas de forma harmoniosa ou conflitante. Em alguns companheiros podem ocorrer 

sentimentos de indiferença e tensão que favorecem conflitos pessoais, no qual se veem 

obrigados a mudar seu padrão de comportamento. Em meio a isso, o homem concebe a 

gravidez como problema quando esta acontece num momento inoportuno ou não está 

relacionada com os objetivos e metas pessoais planejados por ele. Portanto, existe um 

dinamismo na vivência masculina sobre a gravidez, haja vista que tais emoções são 

variáveis, oscilando de maneira positiva a negativa ou o contrário.  

Ainda em relação à vivência masculina na gestação da companheira, observa-se que 

em alguns casos, o homem pode manifestar sensações semelhantes as da mulher grávida, 

caracterizando a Síndrome de Couvade. O termo Couvade deriva do verbo francês couver, 

que significa ninhada ou escotilha. Essa denominação descreve de forma mais adequada os 

rituais de nascimento que existiam em muitas sociedades primitivas, os quais eram seguidos 
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por acreditar-se que as atividades paternas afetavam a criança. Assim sendo, o homem devia 

resguardar-se da caça após o nascimento do filho, mudando sua rotina e inclusive seus 

hábitos alimentares. Reconhece-se, em alguns grupos contemporâneos, a manutenção de tal 

comportamento por parte do homem. (TRETHOWAN; CONLON, 1965; YAJAHUANCA, 

2009). 

Burdur, Mathews e Mathews (2005) afirmam que essa síndrome corresponde a um 

fenômeno que ocorre no companheiro expectante com manifestação de sintomas somáticos 

de gravidez. Os autores relatam que os sintomas incluem indigestão, aumento ou diminuição 

do apetite, ganho de peso, diarréia ou constipação, cefaléia e odontalgia. Essa síndrome 

decorre da expressão de rivalidade, ansiedade, identificação com o feto, ambivalência sobre 

a paternidade e parto, bem como de hábitos culturais. Assim, são criados processos 

intrapsíquicos e psicossociais para adaptação do homem à nova realidade, contudo estes 

geralmente desaparecem com o parto. 

O processo de parturição provoca, no homem, sentimentos semelhantes ao da mulher 

e o envolvimento que ele mantém durante esse período revela uma história de vida na qual o 

parto assume diferentes significados. Para o companheiro, além de enfatizar sua virilidade, o 

parto tem um significado social, onde a chegada de um filho exalta seu papel de provedor 

além de gerar reconhecimento de poder e honra. Contudo, o homem requer uma preparação 

ainda maior para vivenciar esse momento, principalmente nos partos que representam risco 

materno e fetal. (MEDRADO; AZEVEDO; LIRA, 2008; CARVALHO et al., 2009) 

A participação do companheiro no parto traz importantes contribuições que 

concorrem para o respeito aos direitos reprodutivos do homem e da mulher, uma vez que 

possibilita o casal vivenciar de forma compartilhada um momento de grande relevância na 

vida de ambos. Além disso, colabora para o exercício de uma paternidade participante e 

afetiva. (CARVALHO, 2003). 

Os sentimentos experimentados pelas mulheres durante o parto sofrem interferência 

das atitudes do acompanhante, uma vez que elas se sentem mais confiantes, amparadas e 

dispostas a vivenciar o processo de parturição ao lado de seu companheiro. Isso possibilita 

transformar um momento de apreensão e medo em uma experiência familiar, plena de 

emoções, fortalecendo o vínculo e a responsabilização do casal nos cuidados do pós-parto e 

na vigência do aleitamento materno. (JARDIM, 2009; MALDONADO, 1984). 
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Ainda nesse contexto, com a chegada do filho, o homem experimenta reações 

variadas e emoções muitas vezes adversas das que imaginara sentir. Entre essas, pode 

frustrar-se ao sentir-se indiferente à chegada do bebê, incomodar-se com a sua aparência, 

sentir-se temeroso diante do compromisso de ser pai, ou simplesmente vivenciar um grande 

contentamento em ver e sentir a criança pela qual esperou. (MALDONADO; DICKSTEIN, 

2010). 

De acordo com os mesmos autores, durante o pós-parto, o homem apresenta um 

maior desenvolvimento da paternidade favorecendo comportamentos de satisfação diante da 

construção do vínculo afetivo com a criança. Porém, o mesmo pode experienciar 

sentimentos de ciúme e inveja ao perceber a mulher como principal cuidadora do filho. Tais 

sentimentos são intensificados diante da ausência das relações sexuais no pós-parto, pois 

surge o temor da mulher dedicar sua atenção e amor exclusivamente à criança.  

Como forma de amenizar as repercussões de todo o período reprodutivo, faz-se 

necessário que o homem compartilhe com a companheira as obrigações no lar e na 

assistência ao filho, compreendendo os aspectos inerentes a esse período. Para tanto, é 

imprescindível que os profissionais de saúde compreendam o significado que a gestação tem 

para o homem e como ocorre a vivência masculina nesse período. 
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REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 

Para compreensão do fenômeno em estudo utilizou-se como referenciais teórico-

metodológico a Teoria Fundamentada nos Dados, de acordo com Strauss e Corbin (2008) e 

o Interacionismo Simbólico proposto por Blumer (1969). 

A Teoria Fundamentada nos Dados desenvolveu-se mediante a necessidade de se 

identificar, ampliar e relatar conceitos como base para o entendimento das pesquisas sociais 

recebendo forte contribuição de dois sociólogos, Barney Glaser e Anselm Strauss. Esse 

último trabalhou o referido método embasado nos princípios interacionistas e pragmáticos 

de diversos autores como Park, Mead e Blumer. (STRAUSS; CORBIN, 2008). 

Através da influência dos estudiosos mencionados, formou-se alguns dos preceitos 

para a Teoria Fundamentada nos Dados, como a relevância de seus resultados na condução 

de ações sociais e a percepção de que os significados atribuídos a um fenômeno ditam as 

atitudes do indivíduo. Estas são definidas e redefinidas a partir de sua interação, consciência 

inter-relações entre condições, ações e consequências, bem como sobre a complexidade e 

variabilidade dos fenômenos e ações humanas. (STRAUSS; CORBIN, 2008). 

Nesse entendimento, Strauss e Corbin (2008) definem esta teoria como um produto 

dos dados sistematicamente reunidos e analisados, os quais mantém estreita relação entre si. 

Assim sendo, a teoria não é preconcebida, mas sim construída através dos dados, portanto 

oferece mais discernimento, melhora a compreensão sobre determinado fenômeno e torna-

se, um valioso guia para a ação. 

Seguindo esse entendimento, após o início da coleta de dados, foi realizada 

transcrição e microanálise da entrevista gravada com o intuito de elaborar os conceitos 

provenientes do discurso e da observação do entrevistado.  

A microanálise consiste na análise inicial e detalhada que possibilita gerar as 

primeiras categorias, suas propriedades e dimensões, permitindo ao pesquisador identificar 

as relações existentes entre estas. Dessa forma, a microanálise é um processo que exige uma 

interpretação precisa e cuidadosa dos dados coletados e observados, na qual o próprio 

pesquisador é afetado pela interação com a análise, uma vez que esta o leva a uma nova 

maneira de pensar, envolvendo conceitualização e classificação teóricas. (STRAUSS; 

CORBIN, 2008). 
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Os conceitos gerados pela microanálise, suas propriedades e dimensões serviram de 

base para as entrevistas seguintes e construção de novos conceitos. Assim sendo, a análise 

dos dados ocorreu concomitantemente com a coleta, determinando como se daria as 

entrevistas seguintes.  

Segundo Strauss e Corbin (2008), são utilizadas para a análise, ferramentas 

específicas as quais oferecem ao pesquisador mecanismos e técnicas que facilitam o 

processo de codificação. Uma das técnicas fundamentais é a análise por meio de 

comparações, cujo intuito é a busca de similaridades ou diferenças entre as propriedades e 

dimensões identificadas em um conceito. O uso de questionamentos, análise de palavras, 

frases e comparações teóricas dos conceitos favorecem o rigor metodológico necessário à 

codificação dos dados, porém esses autores ressaltam que todo o processo deve ser seguido 

pelo pesquisador, de forma flexível. Dessa forma, a codificação é um processo dinâmico, 

contínuo, que consiste em três etapas: aberta, axial e seletiva.  

Tais etapas foram criteriosamente seguidas pelo pesquisador para construção da 

teoria. Na codificação aberta foram identificados os conceitos, suas propriedades e 

dimensões. Tais conceitos constituíram pilares para a construção da teoria, uma vez que por 

meio destes ocorre a definição das categorias e subcategorias sobre um fenômeno. Na 

codificação aberta foi ainda realizado a construção dos memorandos (memos) permitindo 

correlações de pensamentos, interpretações, e avaliação da necessidade de coletar novos 

dados para esclarecimentos de questões não bem elucidadas.  

No processo de codificação axial, procedeu-se com a análise relacional entre 

categorias e subcategorias segundo suas propriedades e níveis dimensionais para cada 

fenômeno identificado, permitindo a compreensão de como estas se associavam entre si. 

Conforme Strauss e Corbin (2008), cada categoria corresponde ao fenômeno em si e as 

subcategorias apresentam uma maior explanação acerca de determinados conceitos, à 

medida que respondem a questionamentos sobre como, onde, por que, quem e com que 

consequências o fenômeno ocorre. A análise de como as categorias e subcategorias estão 

relacionadas conduziram ao aprofundamento e estruturação da teoria. 

A última etapa denominada codificação seletiva, consistiu na integração e refinação 

das categorias que resultou na definição de uma categoria central que se relacionava com as 

demais categorias. Para isso, as categorias foram exaustivamente investigadas e 

desenvolvidas, sendo este procedimento ser realizado até a redação final da pesquisa. Na 
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etapa final, procedeu-se com a revisão do esquema teórico por meio de releituras das etapas 

anteriores e avaliação das informações construídas, em busca de eliminar falhas e excessos 

teóricos. 

Com fins a obter uma visão geral sobre a construção teórica, foi elaborado uma 

representação gráfica para melhor visualização e reconhecimento das relações entre as 

categorias, servindo como uma síntese do pensamento analítico. A teoria foi validada 

através da comparação com os dados brutos certificando-se de sua coerência com os 

depoimentos anteriormente explanados. 

A análise dos dados foi embasada no Interacionismo Simbólico, cujo principal 

conceito guarda íntima relação com o proposto na Teoria Fundamentada nos Dados. O 

Interacionismo Simbólico aborda três fundamentos principais, a saber: o ser humano age 

com base no sentido que as coisas representam para ele; os sentidos se originam ou derivam 

da interação que o sujeito estabelece com os outros; e estes sentidos podem ser modificados 

ou manipulados através da interpretação do sujeito ao lidar com as situações em que se 

encontra. Portanto, o homem é um ser em ação que não só responde ao outro, como também 

pode ser objeto de sua própria ação. Dessa forma, o indivíduo se relaciona consigo mesmo, 

por um processo de definição de si e percepção de como os outros o veem. (BLUMER, 

1969). 

Tal processo é possível diante da capacidade de autoconsciência, aptidão 

essencialmente humana que permite o homem imaginar e planejar sua maneira de agir, 

tornando-se, portanto, um ser “pensante-intuitivo-sensível-atuante”. (MAY, 1999, p.76). 

Nesse entendimento, nasce o self, a habilidade de se distinguir entre o Eu e o Mundo, que 

evolui mediante relacionamentos interpessoais e processos de interação interna. Assim, o 

self é referido como a capacidade pela qual “vemos e temos consciência das diferentes 

facetas de nossa personalidade”, através do entendimento interacionista que envolve o Eu e 

o Mim. 

Para Blumer (1969), o Eu é descrito como um impulso desorganizado do homem 

frente uma decisão para agir. O Mim, por sua vez, consiste na ação organizada, nas 

definições e consciências do indivíduo como ser incorporado ao outro, o que, por 

conseguinte, direciona-o a um comportamento social. 

Nesse sentido, Alves (2007) considera que é a partir das ações individuais que se 

constrói a ação coletiva, e dos significados atribuídos a determinadas ocorrências é que se 
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constroem as crenças, valores e ações frente a determinado fenômeno. Para Araújo, Oliveira 

e Fernandes (2005) essas construções são responsáveis pelas transformações sociais do 

homem no mundo e constituem a perspectiva de seu papel por meio da comunicação, 

linguagem e interação.  

Adotou-se a análise interacionista por considerá-la propicia a presente investigação, 

uma vez que o seu conceito central consiste no significado das interações entre o fenômeno, 

o meio social e as pessoas. Conforme Brito e Enders (2011, p.29) o desenvolvimento de 

estudos sob a ótica do Interacionismo Simbólico possibilita refletir “o comportamento 

humano baseado em significados e, assim, desvelar o mundo empírico do homem em 

diferentes contextos da sua vivência”. 
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
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4 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

 

Para responder as questões suscitadas optou-se pelo delineamento qualitativo da 

pesquisa, embasando-se na Teoria Fundamentada nos Dados, segundo Strauss e Corbin 

(2008) e no Interacionismo Simbólico proposto por Blumer (1969). Considerou-se que esse 

caminho metodológico possibilitaria desvelar os significados atribuídos pelos participantes 

ao objeto de estudo, uma vez que tal método considera a subjetividade intrínseca ao ser 

humano frente a determinado fenômeno. 

 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 

Tendo por base os objetivos propostos, a pesquisa foi caracterizada como 

exploratória e descritiva. Conforme Polit, Beck e Hungler (2004, p.34), a pesquisa 

exploratória parte da investigação sobre a natureza de um fenômeno e sobre os fatores ao 

qual este encontra-se  relacionado. Assim sendo, objetiva “desvendar as várias maneiras 

pelas quais um fenômeno se manifesta, assim como os processos subjacentes”.  

A pesquisa descritiva é conceituada pelos autores supracitados como aquela em que 

o pesquisador observa, descreve e classifica determinado fenômeno, ressaltando dimensões, 

variações e significados deste. Conforme Cervo, Bervian e Silva (2007) esse tipo de 

pesquisa descreve com precisão a natureza, as características, a freqüência e as relações de 

um fenômeno com outro e favorece, juntamente com a pesquisa exploratória, um estudo 

amplo e completo sobre um objeto em estudo. 

De acordo com Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa consiste em um 

campo complexo em torno da qual se encontra um conjunto de conceitos, termos e 

suposições, que atravessam vários momentos históricos e adquire diferentes significados. O 

pesquisador estuda e tenta entender ou interpretar os fenômenos baseado no significado que 

as pessoas atribuem à determinada coisa. Nesse sentido, Silverman (2009) discorre que o 

pesquisador qualitativo deve possuir sensibilidade contextual para identificar como os 

participantes encontram-se unidos por um determinado fenômeno. 
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Assim sendo, a pesquisa qualitativa enfoca significados que não podem ser 

quantificados ou trabalhados como variáveis, valorizando comportamentos, motivos e 

relações de um determinado grupo frente a um fenômeno. (MINAYO, 2003). 

 

 

4.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa foi realizada na Unidade Materno Infantil das Quintas, localizada à Rua 

dos Paiatis, s/n, Distrito Oeste, Natal, RN-Brasil.  

O município de Natal está dividido em quatro regiões administrativas: Leste, Oeste, 

Norte e Sul, organizados em Distritos Sanitários: Distrito Sanitário Leste, Oeste,  Norte I,  

Norte II e  Sul. 

O Distrito Sanitário Oeste, onde se situa a instituição em apreço, é composto pelos 

bairros Nordeste, Quintas, Dix-Sept Rosado, Nazaré, Cidade da Esperança, Felipe Camarão, 

Cidade Nova, Guarapes e Planalto. Conta com 12 Unidades de Saúde da Família, três 

Unidades Básicas de Saúde e um Posto de Saúde, além de duas maternidades, quais sejam a 

Maternidade das Quintas e a Maternidade de Felipe Camarão.  

A Maternidade das Quintas, campo da presente pesquisa, encontra-se situada em área 

urbana e limita-se geograficamente a leste com o bairro do Alecrim, a oeste com Felipe 

Camarão, a norte com o rio Potengi e a sul com Dix-sept Rosado.  

A referida unidade, reinaugurada após reforma em outubro de 2008, possui uma área 

construída de 1740 m
2
, onde são realizados por mês, cerca de 300 partos, além de 

atendimentos ambulatoriais incluindo o pré-natal, prevenção de câncer de colo uterino, 

planejamento familiar, realização de exames bioquímicos e de ultrassonografia.  

A instituição dispõe de duas salas de partos e uma de centro cirúrgico, sendo este 

último, reaberto no início de setembro de 2010, depois de oito anos de interdição. Dos trinta 

leitos existentes, seis destinam-se ao setor de pré-parto o qual é constituído por três 

enfermarias. Os demais leitos são distribuídos em quatro enfermarias de Alojamento 

Conjunto destinadas a receber puérperas e recém-nascidos.  

A assistência materno-infantil na Maternidade das Quintas é prestada por 

enfermeiros, técnicos de enfermagem, obstetras, neonatologistas, nutricionistas, 

http://www.natal.rn.gov.br/sms/paginas/File/relacaodistritoleste.pdf
http://www.natal.rn.gov.br/sms/paginas/ctd-752.html
http://www.natal.rn.gov.br/sms/paginas/ctd-761.html
http://www.natal.rn.gov.br/sms/paginas/ctd-854.html
http://www.natal.rn.gov.br/sms/paginas/ctd-854.html
http://www.natal.rn.gov.br/sms/paginas/ctd-765.html
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bioquímicos, fonoaudiólogos e assistentes sociais. Ressalta-se que a instituição recebeu o 

prêmio Hospital Amigo da Criança, em 2003 como também o Galba de Araújo, em 2005, 

dado o reconhecimento do incentivo ao parto normal e à humanização na assistência 

obstétrica e neonatal.  

A escolha do local da pesquisa deu-se pelo fato da instituição citada apresentar uma 

grande demanda de atendimentos a mulheres no período gravídico-puerperal, nos quais se 

observa a participação do companheiro junto a essas. Tal fato facilitaria o contato e diálogo 

da pesquisadora com homens que atendessem aos critérios de inclusão da pesquisa. Assim 

sendo, a pesquisadora considerou o local como um campo propício a investigar o objeto do 

presente estudo. 

 

 

4.3 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

 

Por se tratar de uma pesquisa envolvendo seres humanos, o presente estudo foi 

realizado de acordo com os preceitos da Resolução nº. 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS/MS), que dispõe sobre diretrizes e normas para a regulamentação da pesquisa 

envolvendo seres humanos. Nesse sentido, o estudo prezou pela garantia dos princípios 

básicos de autonomia, não maleficência, beneficência e justiça.  

A partir da elaboração do projeto referente ao estudo em apreço, realizou-se contato 

com a direção da Maternidade das Quintas, a fim de apresentar a proposta do estudo, sua 

finalidade e seus objetivos, momento no qual foi solicitado a autorização, por meio da 

assinatura da carta de anuência (APENDICE A), para instituir a unidade como local de 

coleta de dados. 

Posteriormente, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (CEP – UFRN), tendo obtido parecer favorável n
o
 045/2011 

(ANEXO 1) em março de 2011.  

Todos os participantes deste estudo foram convidados oralmente pela pesquisadora 

sendo informados, através de linguagem clara e acessível, sobre o motivo da pesquisa e seus 

objetivos, bem como das contribuições que o trabalho traria para a vivência de famílias 

durante o período gestatório. Nesse sentido, ressaltou-se que a participação dos entrevistados 

auxiliaria a atuação dos profissionais junto ao casal durante a gravidez, parto e pós-parto, 
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dado a possibilidade de compreender os significados que uma nova gestação traz para a vida 

do homem e para sua vivência familiar.   

Foi enfatizado ainda junto aos participantes que a pesquisa era de baixo risco, não 

oferecendo probabilidade de danos físicos, além de não necessitar de procedimentos 

invasivos. Assim, os mesmos foram assegurados de que não ocorreria nenhuma forma de 

dano biológico, psicológico e econômico diante da sua aceitação em participar do estudo, 

exceto algum possível constrangimento em responder à questões propostas. Nesse caso, 

havendo repercussões psicológicas diante das entrevistas, seria providenciado 

acompanhamento psicológico do participante por profissionais capacitados, além de 

indenização por danos decorrentes de sua participação no estudo, desde que esses fossem 

legalmente comprovados. Nesse sentido, durante a realização da pesquisa, não ocorreu 

nenhum caso de danos referentes aos participantes. 

Os sujeitos foram esclarecidos que as informações emitidas por eles teriam uso 

exclusivamente científico, voltados para a área da saúde e enfermagem e que diante da 

aceitação em participar da pesquisa, não receberiam por isso nenhum tipo de benefício 

financeiro ou similar. Contudo, em caso de comprovado ônus decorrente da participação do 

entrevistado no estudo, o valor referente seria ressarcido pela pesquisadora. Nesse aspecto, 

não foram registrados nenhum gasto financeiro por parte dos entrevistados em decorrência 

de sua inclusão na pesquisa. 

Todas as entrevistas foram precedidas pela aquiescência formal dos depoentes, após 

leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 

B) e da autorização para gravação das falas (APÊNDICE C). Caso o participante não 

desejasse por qualquer motivo, ter seu depoimento gravado, as respostas seriam registradas 

manualmente pelo pesquisador. A gravação dos dados poderia despertar no homem 

sensações de timidez ou constrangimentos visto que os mesmos relataram sentimentos, 

lembranças e demais aspectos de sua vida pessoal, conjugal e social.  

Para prevenção de tal situação, a pesquisadora procedeu com a sensibilização dos 

sujeitos para a pesquisa e garantiu que as entrevistas ocorressem em ambiente reservado, 

confortável e tranquilo, devidamente preparado para receber o homem durante todo o seu 

depoimento. Visto isso, optou-se pela utilização da sala da gerência de enfermagem, sendo 

os demais profissionais avisados com antecedência sobre a utilização daquele espaço para 

tal fim, evitando-se assim interrupções na gravação dos depoimentos. 
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 Os participantes foram ainda informados quanto ao direito de solicitar sua exclusão 

da pesquisa em qualquer fase de desenvolvimento, sem que houvesse nenhuma punição ou 

interferência no seu atendimento ou de sua companheira. Ressalta-se que durante o estudo, 

não foi solicitada nenhuma desistência por parte dos entrevistados.  

Com fins a garantir o anonimato dos mesmos durante toda a pesquisa, as entrevistas 

foram numeradas de acordo com a ordem em que aconteceram. Posteriormente, optou-se por 

atribuir nomes de pássaros a cada um dos depoimentos, como meio de evitar exposições 

públicas que pudessem acarretar danos morais aos participantes diante da divulgação e 

publicação dos resultados. Os nomes foram selecionados pela pesquisadora, após transcrição 

de todas as entrevistas.  

 

 

4.4 PARTICIPANTES DA PESQUISA  

 

 

A pesquisa foi desenvolvida junto a homens, companheiros de puérperas internadas 

na unidade de Alojamento Conjunto da referida unidade. Para o processo de amostragem, 

foram consideradas algumas questões iniciais que permitiram o direcionamento da coleta de 

dados. Tais questões incluíram a determinação do grupo abordado, o tipo de dados e o 

tempo em que se processaria a coleta.  

Quanto às características referentes ao grupo, foram incluídos participantes do sexo 

masculino, acima de 18 anos, que tivessem convivido com sua companheira durante a 

primeira gravidez e por períodos gestatórios seguintes. Consequentemente, os homens com 

idade inferior a 18 anos, que não conviveram com sua companheira durante pelo menos duas 

gestações, foram excluídos da pesquisa. Todos os homens que participaram deste estudo 

vivenciaram, portanto, por duas vezes ou mais, o processo gestatório-parturitivo de sua 

companheira. 

Tendo em vista o objetivo da presente investigação, optou-se por incluir, 

inicialmente, homens que vivenciaram as gestações de sua companheira com um intervalo 

menor que dois anos. Contudo, a dificuldade em encontrar sujeitos que atendessem a tal 

requisito, provocou a necessidade de se ampliar esse intervalo, viabilizando assim a 

participação de homens que tiveram tal vivência com intervalo de até, no máximo, cinco 
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anos. Considerou-se que um período superior a este poderia gerar vieses à pesquisa em 

relação às propriedades da mesma. 

O tamanho da amostra foi definido em observância à saturação de dados.  Conforme 

Strauss e Corbin (2008), essa saturação é obtida quando se encontra três situações: quando 

nenhuma informação diferente ou relevante é verbalizada em relação a uma categoria; 

quando a categoria apresenta propriedades e dimensões bem desenvolvidas demonstrando 

variações e quando as relações entre as categorias estão bem estabelecidas e validadas. 

Dessa forma, participaram da pesquisa 13 homens, companheiros das puérperas que se 

encontravam internadas na instituição escolhida, os quais se dispuseram a fazer parte da 

investigação. 

 

 

4.5 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

Os dados foram coletados na Maternidade das Quintas, na sala da gerência de 

enfermagem, em horário agendado e preferencialmente após os homens saírem da visita à 

sua companheira, como forma de garantir que realizassem os depoimentos sem pressa e 

tendo experimentado o contato pós-parto com mulher e filho.  

Optou-se por realizar a técnica de amostragem teórica, respeitando o período em que 

a pesquisadora encontrou-se no campo para obtenção dos dados. A amostragem teórica é 

definida por Strauss e Corbin (2008) como aquela que se processa durante a coleta de dados, 

sendo conduzida com base nos conceitos previamente identificados pela pesquisadora 

quanto ao objeto de estudo.  

Esse tipo de amostragem permite identificar e comparar fenômenos, gera condições 

para aprofundar categorias, estabelece diferenças e variabilidade entre estas. Proporciona, 

portanto, maior aporte na construção da teoria uma vez que é cumulativa e ocorre 

paralelamente à análise dos dados. (STRAUSS; CORBIN, 2008). 

Para guiar a entrevista utilizou-se um roteiro contendo questões sociodemográficas 

para caracterização dos participantes, bem como a questão norteadora inerente ao objeto de 

estudo (APÊNDICE D). Mediante parecer favorável, foi realizado em março de 2011, o 

processo de pré-teste do instrumento de coleta de dados com o objetivo de averiguar o 

entendimento do participante quanto à questão norteadora. Foram realizadas duas entrevistas 
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de pré-teste com dois homens cujos depoimentos não foram incluídos no desenvolvimento 

do estudo, por não seguirem o rigor da amostragem teórica. Contudo, tais entrevistas 

proporcionaram a pesquisadora identificar se a questão apresentava clareza e conduzia o 

entrevistado a relatar aspectos essenciais para o desenvolvimento do estudo em apreço. 

Tendo sido o instrumento de entrevistas adequado à pesquisa, procedeu-se com a coleta de 

dados propriamente dita. 

Inicialmente, para coleta da primeira entrevista realizou-se amostragem intencional, 

na qual o pesquisador selecionou propositalmente um participante que atendeu aos requisitos 

supracitados, tendo o mesmo aceitado participar do estudo.  

A amostra intencional ou proposital é um método de amostragem não-probabilístico, 

onde o pesquisador, baseado no conhecimento da população a ser estudada, seleciona um 

sujeito considerado típico ao seu objeto de estudo para ser incluído em sua pesquisa. 

(POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

Assim, a primeira entrevista ocorreu no mês de abril de 2011, durante visita da 

pesquisadora a maternidade em questão. Para realizar uma pré-seleção de possíveis 

companheiros, foi realizado junto aos prontuários um levantamento quanto ao número de 

gestações vivenciadas pela puérpera. Nesse sentido, seria facilitado a identificação daqueles 

homens que já haviam experienciado pelo menos uma gravidez anterior junto à mulher. 

Dessa forma, de todas as puérperas internadas no alojamento conjunto obteve-se um 

levantamento de quatro mulheres cujos companheiros, possivelmente, atenderiam aos 

critérios de inclusão do presente estudo.   

Após essa etapa, durante os minutos que antecederam a visita hospitalar, ocorreu o 

primeiro contato com os prováveis participantes. Com auxílio da assistente social convocou-

se os homens pré-selecionados e os mesmos foram informados um a um sobre a ocorrência 

da pesquisa, sua finalidade e objetivos. Dois destes homens foram excluídos por estarem 

vivenciando pela primeira vez a gravidez da companheira atual, muito embora já tivessem 

tido a mesma vivência com companheiras anteriores. 

Os outros dois homens entraram para a visita à sua companheira e filho. Um destes 

foi selecionado intencionalmente pela pesquisadora e convidado a realizar a entrevista. O 

mesmo aceitou o convite e após término da visita hospitalar, foi direcionado para a sala de 

gerencia da enfermagem a fim de ser esclarecido sobre os demais aspectos éticos da 
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pesquisa. Ao mesmo foi apresentado o TCLE e declaração de gravação dos dados, o qual 

procedeu com assinatura dos mesmos. 

Antes de iniciar a gravação da entrevista, realizou-se preenchimento da 

caracterização sociodemográfica do participante, sendo apresentada a questão norteadora. 

Procedeu-se com a entrevista e após o término da gravação, o sujeito foi questionado sobre 

possíveis dúvidas e sobre o desejo de ouvir o depoimento gravado. 

Após a coleta do primeiro depoimento, a pesquisadora procedeu com escuta da 

entrevista, seguida de transcrição na íntegra da fala do participante. De acordo com os 

procedimentos da Teoria Fundamentada nos Dados, realizou-se análise dos trechos da 

primeira entrevista e definição dos conceitos, o que conduziu à elaboração de 23 hipóteses. 

Posteriormente, foi construído o primeiro memo com fins de favorecer o entendimento e 

correlações dos aspectos elucidados na análise. 

Para a realização das demais entrevistas, foi seguido o mesmo procedimento descrito 

acima. A cada um dos entrevistados foi apresentada a questão norteadora do estudo 

realizando dessa forma, uma abordagem padronizada aos participantes com o intuito de 

proporcionar a identificação de possíveis novas hipóteses.  

No transcorrer da coleta de dados ocorreu a necessidade de acrescentar novos 

questionamentos à entrevista com o intuito de elucidar fatos e aprofundar a compreensão de 

determinados aspectos relatados pelos homens. De acordo com Dantas et al. (2009), tal 

mudança busca especificar e explorar a realidade investigada de forma mais precisa, 

esgotando o máximo das informações que se aproximam do entendimento dos participantes 

sobre o assunto. 

Todo o procedimento descrito acima ocorreu até haver saturação de informações, 

encerrando-se em agosto de 2011. As entrevistas gravadas foram salvas em CD-ROM 

permanecendo sob a responsabilidade da pesquisadora, de acordo com o termo de 

confidencialidade, da Resolução CNS 196/96. Todo o material coletado, as entrevistas e 

termos de consentimento foram guardados pela coordenadora da pesquisa na instituição 

sediadora, precisamente no Departamento de Enfermagem da UFRN e serão preservados por 

um prazo mínimo de 05 anos, sob a garantia de que nenhuma outra pessoa terá acesso aos 

mesmos. 
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4.6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Os resultados foram discutidos levando em consideração a literatura consultada sobre 

as concepções de gênero que envolvem o homem no contexto da gravidez e da família, bem 

como a vivência do homem na gravidez, parto e puerpério. 
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COMPREENDENDO AS INFLUÊNCIAS DE UMA 

GRAVIDEZ ANTERIOR SOBRE A EXPERIÊNCIA 

SEGUINTE 
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5. COMPREENDENDO AS INFLUÊNCIAS DE UMA GRAVIDEZ ANTERIOR 

SOBRE A EXPERIÊNCIA SEGUINTE 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DOS PARTICIPANTES  

 

 

Quanto à faixa etária, os participantes do presente estudo apresentaram idade entre 

18 e 35 anos, sendo que 06 destes tinham entre 24 e 29 anos e 05 encontravam-se com idade 

entre 30 e 35 anos.  

Em relação à escolaridade, houve predominância de entrevistados que relataram 

segundo grau completo. Ressalta-se que 02 participantes referiram ter concluido ensino 

superior, estando cursando pós-graduação. 

Quanto à renda familiar, houve maior referência a valores entre 1 e 2 salários 

mínimos, bem como entre 2 e 4 salários. Houve ainda participantes que referiram renda 

acima de 4 salários.  

No que se refere ao tipo de união conjugal, 05 entrevistados referiram estar casados 

com a companheira atual, enquanto os demais afirmaram estar em uma união estável. Dez 

dos participantes ainda relataram estar na primeira união conjugal. Quanto ao convívio com 

a companheira atual, houve predominância de tempo entre 2 e 4 anos, havendo também 

relatos de união acima de 10 anos. 

No que concerne à experiência dos homens com a gravidez da companheira, 

observou-se que a maioria dos participantes vivenciaram a primeira gravidez entre 21 e 23 

anos. Quanto ao número de gestações, 11 participantes estavam vivenciando pela segunda 

vez o período gestatório-puerperal da mulher, enquanto os demais vivenciavam a terceira ou 

quarta gravidez da companheira. Foi referido por 9 entrevistados que tais gestações 

ocorreram com intervalo entre 1 e 2 anos. 

Os dados levam a destacar que a maioria dos homens participantes do estudo tinham 

renda entre 1 e 2 salários minimos, estavam vivenciando a primeira união conjugal e 

experienciaram a primeira gravidez da companheira ainda jovens. Os depoentes em sua 

maioria haviam passado por duas gestações, tendo sido o intervalo destas 

predominantemente entre 1 e 2 anos.  
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5.2 APRESENTANDO AS CATEGORIAS  

 

 

Após análise das entrevistas, foram elaboradas as seguintes categorias: Sentimentos 

do homem diante da gestação da companheira; Expectativas do homem diante da gestação 

da companheira e Repercussões da vivência de uma gravidez anterior a seguinte. 

 

 

5.2.1 Sentimentos vivenciados pelo homem diante da gestação da companheira 

 

 

No que diz respeito a primeira categoria, o quadro abaixo (Quadro 1) apresenta os 

sentimentos referidos pelos participantes diante da gravidez da companheira, de acordo com 

suas experiências. Durante o processo de construção da categoria, observou-se duas 

situações distintas: a experiência na primeira e na segunda gravidez.  Para tanto, a presente 

categoria foi constituída por duas subcategorias, a saber: Sentimentos do homem diante da 

primeira gestação e Sentimentos do homem diante de gestações seguintes. 
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QUADRO 1 - Sentimentos vivenciados pelo homem diante da gestação da companheira 
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Subcategoria 1 

 

SENTIMENTOS 

DO HOMEM 

DIANTE DA 

PRIMEIRA 

GESTAÇÃO  

Conceitos Dimensões 

Alegria 

 

Vontade de ser pai 

 

Vínculo estabelecido com a 

companheira  

Preocupação e 

Medo 

 

Evolução da Gravidez 

 

Saúde da mulher e da criança/ Medo de 

perder o bebê 

 

Reação diante da gravidez da 

companheira  

 

Questões financeiras 

 

Relacionado à inexperiência com a 

gravidez 

Subcategoria 2 

 

SENTIMENTOS 

DO HOMEM 

DIANTE DE 

GESTAÇÕES 

SEGUINTES 

Preocupação e 

Medo 
 

 

Questões financeiras/ 

Manutenção da renda  

 

Educação dos filhos 

 

Relacionado com intercorrências 

vivenciadas anteriormente  

 

Assistência à saúde da mulher e do filho 

Tranquilidade 

Relação com experiência anterior 

 

Relação com o convívio com a 

companheira 

 

 

A partir do exposto no quadro acima, pode-se perceber os conceitos e as dimensões 

emergentes dos sentimentos apontados pelos participantes do estudo, quanto a vivência da 

gestação de sua companheira.  
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5.2.1.1 Sentimentos do homem diante da primeira gestação  

 

A subcategoria inicialmente descrita, aborda os sentimentos de alegria, preocupação 

e medo, apresentados pelos participantes diante da vivência da primeira gravidez da 

companheira. 

No tocante ao sentimento de alegria, observou-se que esta se relaciona a duas 

dimensões: à vontade de ser pai e ao vínculo estabelecido com a companheira.  

O s depoentes do presente estudo revelaram que a alegria referida pelos participantes 

é justificada pela sua vontade de tornar-se pai: 

 

 
[...] eu era doidinho pra ter um menino, uma criança, um filho [...] até fiz 

comemoração e tudo quando nasceu. (João de Barro) 

 

[...] Eu fiquei animado, a minha vontade era ser pai mesmo. (Canário) 

 

 

 Os depoimentos desses participantes evidenciaram que ocorre uma associação dos 

sentimentos vividos na primeira gravidez com a realização do desejo de ser pai, mesmo 

tendo experienciado a gestação ainda jovens. Quanto a isso, o estudo de Hoga e Reberte 

(2009) desenvolvido com pais adolescentes, mostrou que os mesmos foram pais porque 

assim haviam desejado, sendo a paternidade vislumbrada como forma de garantir sua 

masculinidade e virilidade. 

Conforme Moreira (1997), o desejo do homem em tonar-se pai está associado  à um 

processo de realização subjetiva do seu eu bem como à possibilidade de viver um papel que 

o permite ser inserido no sistema sociocultural. Assim, entende-se que o desejo que 

depoentes manifestam em suas falas guardam relações com aspectos subjetivos e sociais que 

envolvem a paternidade. 

Concernente aos sentimentos evidenciados nos discursos acima, a pesquisa realizada 

por Oliveira et al (2009) demonstrou que os homens, diante do conhecimento da gravidez, 

referiram, em sua maioria, envolvimento com a gestação e reações de alegria. Nesse sentido, 

Krob, Piccinini e Silva (2009) observaram que os pais vivenciaram emoções intensas e 

sentimentos de alegria. Dessa forma, o contentamento e a satisfação evidenciados pelos 

participantes do presente estudo corroboram com os achados literários sobre esse assunto. 

Segundo Freitas, Coelho e Silva (2007) a notícia da gestação desperta no homem bem-estar 
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e afeto pela mulher e sendo traduzido como um momento especial, que merece, portanto, ser 

comemorado. Sobre isso, Maldonado e Dickstein (2010) afirmam que o impacto dessa 

notícia pode traduzir-se em um momento de euforia extrema, de grande poder e importância.  

Esse fato leva a acreditar que o homem assume, ainda que de forma insipiente, um 

sentimento de paternidade, despertado logo após saber do estado gravídico da companheira, 

conforme expressam os relatos abaixo: 

 

 
[...] senti uma emoção, que assim, todo pai quer sentir claro, uma emoção 

tremenda quando ela me disse que eu ia ser pai. (Pintassilgo) 
 

[...] eu tinha vontade de ser (pai), ai ela falou que tava. [...] Foi ótimo, 

ótimo [...] O sentimento que assim só quem é pai sente, único, momento 
único. (Acauã) 

 

 

Percebe-se que a ocasião na qual o homem toma consciência sobre a primeira 

gravidez reveste-se de um significado único e é a partir desta que os mesmos passam a se 

definir como pais. Tal fato leva à confirmação de uma mudança na perspectiva da 

paternidade, uma vez que apresenta um envolvimento precoce com o filho, desde período 

gestacional. Isso diverge das considerações de autores como May (1982) quando concebe 

que o sentimento de paternidade é despertado no terceiro trimestre de gestação ou após o 

parto. 

O reconhecimento de tornar-se pai, ainda durante a gestação, traduz uma 

sensibilidade contemporânea do homem em perceber seu papel frente à companheira 

grávida. Nesse sentido, os estudos de Freitas, Coelho e Silva (2007) referenciam uma 

mudança qualitativa no significado da paternidade no qual o homem assume uma postura 

mais afetiva e solidária ainda durante a gravidez, iniciando um processo de vínculo que será 

concretizado com o nascimento do filho. 

Para Brito e Tavares (2011), a gravidez, ao consistir em um momento de felicidade, é 

resultante de visões subjetivas e culturais que o homem elabora durante seu 

desenvolvimento em sociedade, o que determina suas atitudes e sentimentos. Assim, as 

autoras consideram que o contentamento vivido no período gravídico sofre influências de 

fatores do contexto social em que o indivíduo encontra-se inserido. 

Ainda quanto à alegria vivenciada pelo homem diante da gestação da companheira, 

observou-se a presença de dois aspectos: a sua percepção quanto à resposta da mulher frente 
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à gravidez e o seu sentimento em relação à mesma. No tocante ao primeiro aspecto, 

evidenciou-se que a alegria dos entrevistados diante da primeira gravidez guarda 

aproximação com o contentamento apresentado pela companheira:  

 

 

[...] fiquei alegre também porque era primeiro filho [...] e ela também ficou 
alegre. (Uirapuru) 

 

[...] A primeira a gente quis ai aconteceu [...] ela queria [...] foi ótimo. 
(Acauã) 

 

 

Esse fato pode ser analisado sob a luz de um dos fundamentos do Interacionismo 

Simbólico proposto por Blumer (1969) no qual os sentidos de um determinado evento se 

originam ou derivam da interação que o sujeito estabelece com os outros. No caso deste 

estudo, percebe-se que a interação do homem com a companheira, influencia de algum 

modo, o processo de elaboração do sentimento que o mesmo apresentará frente ao evento da 

primeira gravidez. 

Com relação ao segundo aspecto citado – sentimento do homem em relação à 

companheira – a alegria referida pelos participantes leva à compreensão de que o 

contentamento em saber da primeira gravidez está associado ao sentimento que o homem 

tem pela mulher. Isso é representado pelo discurso de Acauã:  

 

 
[...] foi ótimo, ótimo [...] perfeitamente com ela, assim, alma gêmea eu e 
ela.  

 

 

Neste trecho, percebe-se que o homem retrata a primeira gravidez como uma 

situação perfeita, visto que esta acontece com a mulher considerada por ele como sua alma-

gêmea. A primeira gravidez, nesse entendimento, é percebida como algo que vai firmar os 

laços entre o casal. Dessa forma, infere-se que o amor sentido pela companheira, direciona o 

homem a viver esse momento com grande satisfação e contentamento, corroborando com os 

resultados obtidos por Heinowitz (2005). O referido autor constatou que a vivência 

psicológica da gravidez depende de dois fatores essenciais: uma parceira próxima, acessível 

e disposta a compartilhar o momento, e um tempo que permita ao homem vivenciar cada 

fase da gravidez. 
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Em contrapartida, para alguns homens a notícia da primeira gravidez foi vivenciada 

com um misto de sentimentos envolvendo alegria e preocupação, sendo este último 

relacionado a várias causas. Tais considerações podem ser percebidas no relato a seguir: 

 

 

[...] A mesma hora era animação, a mesma hora era preocupação [...] A 
preocupação era porque todo mundo dizia da dificuldade que é criar um 

filho né, aí graças a Deus no primeiro filho eu não levei dificuldade 

nenhuma [...] Na primeira [...] ficava preocupado porque um dizia que um 
filho ia quebrar a cabeça. Eu dizia: não, é só se o pai não quer. Se é bem 

vindo, como é filho meu [...] (Canário) 

 

 

Sobre essa ambigüidade de sentimentos que envolvem o processo de ter um filho, 

para Maldonado e Dickstein (2010) o fato desse processo ser um compromisso irreversível e 

profundo, justifica assim a intensidade e diversidade de emoções. Segundo os autores, 

quando se considera a complexidade dos sentimentos relacionados a tal evento, facilmente 

presencia-se uma ambivalência quanto ao querer e não querer, aceitação e não aceitação, 

alegria e temor. Nessa abordagem, Krob, Piccinini e Silva (2009) e Brito e Tavares (2011) 

também observaram existir sentimentos ambivalentes entre os pais estudados, envolvendo 

vivências de ansiedades e conflitos. 

Com base no depoimento acima, entende-se que essa ambivalência é influenciada 

por padrões culturais que são determinados pelo contexto social no qual o indivíduo 

encontra-se inserido, em conformidade com o fundamento do interacionismo simbólico. 

Assim sendo, as concepções quanto à dificuldade de criar um filho, relatadas por familiares 

e indivíduos que interagem com Canário, levam-no a um estado de preocupação inicial, que 

conforme explicitado no discurso parece dissipar-se após o nascimento do primeiro filho.  

Nesse sentido, a preocupação apontada pelos participantes do presente estudo 

relacionou-se à evolução da gravidez, à saúde da mulher, à reação diante da gravidez da 

companheira e à questões financeiras. 

Os depoentes consideraram que parte dessa preocupação vivenciada diante da 

primeira gravidez da companheira está relacionada ao desejo, ou não, de que a mesma 

ocorra. Dessa forma, um dos fatores que contribuem para esse misto de emoções no homem 

é a falta de planejamento do casal quanto à gravidez. Pelos depoimentos pode-se 

compreender a influência do planejamento na vivência desse período: 
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[...] A primeira a gente quis ai aconteceu [...] Foi ótimo, ótimo. (Acauã)  

 
[...] Na verdade, foi um “relaxo” tanto meu quanto dela. [...] Porque na 
verdade eu não queria o bebê agora [...]. (Jandaia) 

 

 

De acordo com Heinowitz (2005) quando não existe o planejamento da gravidez ou 

mesmo quando não se quer conceber um filho em um determinado momento da vida, as 

emoções podem variar entre decepção, ressentimento, apreensão, confusão e culpa. No 

discurso de Jandaia, observou-se culpa e rejeição, uma vez que o mesmo explicita a segunda 

gravidez como uma consequência ao comportamento de “relaxo” do casal.  

Seguindo essa discussão, os entrevistados demonstraram em seus discursos 

preocupação diante da vivência da gestação da companheira. Quanto à evolução gravidez, 

percebeu-se que a preocupação estava associada com a inexperiência dos depoentes nesse 

processo.  

 
 

[...] a primeira a pessoa não conhece aí dá mais aperreio, quando dava 

uma dor corria, chamava logo um carro pra levar pra maternidade, aí 

chegava lá não era. (Beija-flor)  
 

[...] Toda hora ligava, e aí como é que tá, entendeu?(Arara azul) 

 
[...] na época era muito relato de muitas mulheres tendo parto e o bebê 

não vindo a sair com vida, então até praticamente o oitavo mês [...] eu me 

recolhi pra mim mesmo [...] preocupação era acima de tudo [...] Com a 
saúde dela e do bebê, porque pra mim não era interessante se viesse um e 

o outro não. (Príncipe) 

 

 

 A análise desse último depoimento mostra que ocorre influência de experiências 

vividas por terceiros sob o sentimento e comportamento do homem durante a primeira 

gestação. O depoente revela um estado de preocupação em quase todo o período gestacional 

o que o faz adotar uma postura de introspecção pelo temor da perda do bebê.  

 Conforme Moreira (1997, p.50) o medo do parto está associado, entre outras coisas, à 

história de mortes maternas ou de mulheres que quase morreram diante do parto, que são 

“contadas e recontadas entre gerações, incorporando-se ao imaginário social”. Assim, 

observa-se que o depoente do estudo em pauta fundamenta seus sentimentos de preocupação 

e medo pela interação que o mesmo estabelece com vivências ocorridas no meio em que se 

encontra.  
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Nesse sentido, alguns participantes conceberam interligação entre medo e 

preocupação, apontando como causas a ocorrência de quedas, problemas respiratórios da 

mãe e ainda alterações genéticas. 

 Esse temor também foi citado por outros participantes, evidenciando um cuidado a 

mais do homem diante da companheira grávida no intuito de assegurar a evolução da 

gravidez:  

 

[...] Eu me preocupei mais [...] pra ela não ter muita raiva, pra ela não ter 
susto, que é uma coisa que influi muito no início da gravidez, pode vir até 

o caso de a pessoa perder, então eu evito [...] fiquei mais preocupado. 

(Pintassilgo) 

 
[...] preocupado em relação a alguma coisa vir em relação ao bebê [...] 

tipo assim deficiência, ai isso tive medo sempre. (Acauã)  
 

[...] Com certeza né [...] Ela levou duas quedas [...] medo né? [...] medo de  

perder [...] o bebê [...] se preocupar com ela também, pela saúde dela 

também. (Galo de campina) 

 
[...] a gente se preocupava [...] devido a alguns sintomas [...] a falta de ar. 
(Martim pescador) 

 

 

Resultados semelhantes sobre os sentimentos de preocupação com a saúde da mulher 

e do filho são apontados pelos estudos de Krob, Piccinini e Silva (2009), Piccinini et al. 

(2004), Bornholdt, Wagner e Staudt (2007). Os autores evidenciaram que as preocupações 

do homem em relação ao bebê referiam-se à sua saúde durante a gravidez e nascimento, 

sendo comum o medo de haver malformações, síndromes, prematuridade e aborto.  

Problemas vivenciados na infância também foram referidos como justificativa para o 

medo e apreensão voltados para a possibilidade do mesmo ocorrer com seus filhos: 

 

 
[...] eu tinha nascido com meus dois pés tortos, então eu tava naquela dele 

nascer com os pezinho torto, mas só que não nasceu. E essa outra também 

[...] eu tava com essa mesma preocupação. (Jandaia) 
 

 

Essa declaração reafirma as concepções de Maldonado; Dickstein (2010) quando 

consideram que, no homem, esse medo é intensificado diante da ocorrência de alterações 

genéticas em familiares. Segundo esses autores a ansiedade, a apreensão e o medo estão 

sempre presentes em alguma fase da gravidez, sendo o temor mais comum, aquele 

relacionado à distúrbios físicos e mentais na criança. Acrescentam ainda que isso pode 
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guardar relação com algum sentimento de culpa, por vezes inconsciente, responsável por 

gerar medo de sofrer algum castigo em não merecer um filho perfeito. 

 No estudo em apreço a preocupação também esteve relacionada à saúde da mulher e 

do filho, principalmente, diante da classificação de risco durante a gravidez. Observa-se nas 

falas que os depoentes relacionaram sua preocupação com a saúde da mãe à sobrevivência 

do filho após o parto: 

 

 
[...] as gravidez dela é de alto risco então a gente se preocupava.  (Martim 

pescador) 

 

[...] será que o bebê esse tempo todinho vai suportar, vai sair com vida [...] 
(Bem-te-vi) 

 

 

Nesses termos, admite-se que há um temor bem mais intenso quando se vivencia 

risco na gestação, pois dessa forma, mais do que uma possibilidade remota, existe uma 

ameaça constante de perda (MALDONADO; DICKSTEIN, 2010). De acordo com os 

depoentes do presente estudo, essa preocupação e o medo diante de situação de risco 

persistiram até a parturição, transformando o parto num momento de apreensão em perder o 

filho ou a companheira: 

 
 

[...] mas eu tive medo [...] em relação à vida dos dois [...] (Galo-de-

campina) 

 

 

 Quanto à vivência da primeira gestação os entrevistados também referiram 

preocupar-se com suas reações e comportamentos diante da paternidade, revelando que essa 

transição gera expectativas e ansiedades, como se observa a seguir: 

  

 
[...] preocupação também [...] como vai ser, como vou me dar, lidar com 

isso. (Arara Azul) 
 

[...] Na primeira, foi o primeiro filho meu, então eu fiquei naquela, meio 

preocupado como eu ia reagir, porque eu nunca tinha sido pai. (Jandaia)  

 
 

Esses depoimentos levam à compreensão de que os entrevistados vivenciaram de 

forma apreensiva a necessidade de descobrir suas ações e posicionamentos diante da 
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gravidez, preocupando-se com a reação que terá nesse período de transição. Nesse contexto, 

é possível afirmar que o homem diante da gravidez interage consigo mesmo e a partir disso 

elabora respostas que exprimem dúvidas quanto ao seu comportamento diante do 

nascimento do filho. Seguindo essa linha de considerações, Heinowitz (2005) ressalta que a 

preocupação, apesar de gerar incômodo no homem, tem por sua vez um sentido construtivo, 

ao indicar uma necessidade do indivíduo em agir para ele mesmo.  

Outra preocupação, frequentemente referida pelos entrevistados diante da ocorrência 

da gravidez, foi quanto à questões financeiras. Considerando isso, identificou-se que um dos 

aspectos mais evidenciados que se relaciona ao estado de preocupação, foi quanto ao tipo de 

vínculo profissional que a maioria dos participantes tinha, uma vez que trabalhavam sem 

registro e tinham renda variável.  

 

 

[...] tem aquela preocupação [...], a pessoa sem trabalho ou sem ser 
registrado, é aquela preocupação. (Arara Azul) 

 

 

Dessa forma, percebe-se a influência de questões econômicas e sociais relacionadas 

ao nascimento de um filho.  Concorda-se com Bornholdt, Wagner e Staudt (2007) quando 

afirmam que com a chegada do filho muitos homens demonstram a necessidade de serem os 

principais provedores financeiros da família. Isso é compreensível quando se considera a 

representatividade cultural dos papéis masculinos e femininos ainda presentes nos dias 

atuais. Corroborando com esses autores, Saffioti (1987) afirma que mesmo o homem 

dividindo com a mulher a responsabilidade pelo sustento familiar, ao mesmo cabe a 

ideologia de ter êxito econômico e adotar assim, a postura de chefe da família. 

Bornholdt, Wagner e Staudt (2007) consideram ainda que a preocupação relativa a 

questões financeiras seja possivelmente intensificada quando casal apresenta uma vida 

financeiramente difícil. Quanto a isso, o estudo desenvolvido por Brito (2001) retrata que os 

entrevistados pertencentes à famílias com menor renda, vivenciaram a gravidez com maior 

preocupação, principalmente, devido ao fato de não poderem atender as necessidades de 

saúde da companheira durante à gestação. 

Mesmo diante de tais considerações e embora os participantes do estudo em pauta 

demonstrassem preocupação quanto ao estado financeiro do casal, não houve interferência 

desse no desejo de ter o filho: 
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[...] por ter vontade eu sempre tive [...] não olhar a dificuldade e tal, se 

tinha condição ou não [...] E graças a Deus eu não tava trabalhando e ela 

tava, mas não faltou nada. (Bem-te-vi) 

 

 

 Percebe-se nessa fala um desejo intrínseco do homem em ser pai apesar da 

consciência das dificuldades econômicas que vivencia. Pode-se entender esse desejo, 

mediante considerações de Montgomery (2005) sobre a existência de três motivações 

básicas para o ser pai e o ser mãe. A primeira é pelo instinto de sobrevivência, representando 

uma motivação biológica, a segunda é originada diante da evolução psicossexual da 

personalidade do indivíduo e a terceira de motivações socioculturais e antropológicas, 

incluindo-se nessa última os preceitos em torno da masculinidade.  

 Nesse sentindo concebe-se que o desejo e a aceitação da gravidez estão imbricados 

de valores sobre o comportamento sexual do homem, a representação de sua virilidade e, 

possivelmente, por uma nova perspectiva de vida em torno da construção de um núcleo 

familiar que superam as limitações financeiras existentes.  Sentimentos semelhantes também 

foram apresentados pelos depoentes ao relatarem a experiência das gestações seguintes.  

 

5.2.1.2 Sentimentos do homem diante de gestações seguintes 

 

No presente estudo, observou-se que o medo e a preocupação abordados 

anteriormente também foram referidos pelos participantes diante da vivência da segunda 

gestação: 

 

 
[...] Quando a gente soube assim, eu fiquei meio aperreado [...] porque não 

tinha trabalho fixo [...] duas meninas e eu sozinho em casa sem trabalho, 

trabalhando autônomo [...] mas Deus dá um jeito, a pessoa vai levando 

[...] mas a gente sempre quis o segundo sabe? (Uirapuru) 

 

 

Nessa fala, além do explanado acima, pode-se reconhecer preocupação e 

conformismo, uma tendência do depoente em adaptar-se à vinda de mais uma criança que 

aparece associada na fé em Deus. Entretanto, alguns participantes demonstraram haver 

maior tensão diante do fato de não saberem como se dará esse ajustamento: 
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[...] a pessoa fica mais preocupado, mais tenso, como é que vai ser, e tal, 

com dois agora. (Arara Azul) 
 

 

Entende-se que a preocupação dos entrevistados diante do advento da segunda 

gravidez, é decorrente de três elementos principais: adaptação de papéis do homem e do 

casal, adaptação do espaço físico e adaptação do orçamento familiar diante do nascimento 

de mais um filho. Tais elementos podem ser visualizados nos discursos abaixo: 

 

 
[...] só eu trabalhando um certo tempo, enquanto as crianças se formam 

mais e a colocamos em ambientes seguros [...] (Acauã) 
  

[...] tem que dar um cuidado a mais, porque a família vai crescendo então, 

sempre aquele cuidado de ou um ou outro ficar desempregado [...] 
(Pintassilgo) 

 

[...] é um filho a mais, então tem que adaptar a casa pra receber aquele 
filho [...] tanto em casa, como também plano de saúde. (Martim pescador) 

 

 

No primeiro relato o depoente enfatiza sua maior responsabilidade financeira durante 

os primeiros anos de vida das crianças. Dessa forma, o mesmo retrata uma modificação no 

cotidiano do casal, visto que antes da chegada dos filhos a mulher contribuía com a renda 

familiar. Compreende-se assim, que embora se discuta sobre novas tendências para o 

exercício da paternidade, em alguns casos, ocorre necessidade do homem em assumir uma 

posição de provedor, característica do patriarcalismo.  

A necessidade de adaptação da casa e do orçamento familiar é retratada pelo 

depoimento de Martim pescador. Nesse sentido, o sujeito revelou existir uma preocupação 

do casal diante de uma nova gestação em reorganizar o espaço físico de forma que o mesmo 

seja favorável a acolher uma segunda criança. O mesmo participante também faz alusão à 

necessidade de incluir no orçamento da família aumento de custos devido a adesão de um 

plano de assistência privada à saúde do bebê. 

Diante de tais considerações, concorda-se com Oliveira (2007) ao considerar que 

apesar do homem vir demonstrando atitudes de cuidado e envolvimento familiar, os mesmos 

ainda associam a figura paterna como responsável pelo provimento financeiro da família 

dado concepções de gênero e ideologias ainda presentes na sociedade. 
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Outro aspecto abordado pelos entrevistados no contexto das gestações subsequentes 

foi quanto a educação dos filhos: 

 

 
[...] essa segunda que os pensamentos vão mais longe em relação à 

educação [...] Estruturar financeiramente [...] de assim, dar uma educação 
decente também [...] (Acauã) 

 

 [...] O mercado já tá tão competitivo no mundo de hoje, e é quatro menino 

pra botar no colégio, colégio particular é bem melhor que o estadual [...] 
tem que por eles pra fazer curso [...] (Beija-flor) 

 

[...] (a primeira) estuda em colégio particular, que ela é bolsista né [...] ela 
(segunda filha) vai ter o mesmo direito que a primeira teve, sendo que eu 

vou pagar a metade e ela (companheira) a outra. (Sabiá) 

 

 

Analisando os depoimentos acima, evidencia-se que a partir do nascimento dos 

demais filhos, houve uma preocupação dos depoentes em garantir o acesso dos filhos à uma 

educação de qualidade. Essa preocupação é fundamentada na percepção de mundo que os 

mesmos demonstraram ter, ao reconhecerem a atual competitividade do mercado de 

trabalho, conforme citou Beija-flor. Assim, consideraram a necessidade de adaptar a renda 

familiar aos gastos com ensino, à medida que reconhecem o ensino privado como sendo de 

melhor qualidade para os filhos. Sobre isso, Steiner (1976, p. 150) afirma que as 

“expectativas que repousam sobre os filhos centralizam-se no desempenho escolar, ou seja, 

preparação para o mercado de trabalho”. 

Essa preocupação quanto à educação dos filhos também foi evidenciada nos estudos 

de Krob, Piccinini e Silva (2009). Os pais entrevistados revelaram expectativas em relação 

ao futuro dos filhos, afirmando que desejavam que o filho tivesse acesso a uma boa 

educação, condizente não só aos estudos para alcance de uma profissão no futuro, como 

também à ensinamentos morais e valores que consideravam essenciais ao filho. 

 Os dados evidenciaram ainda, que a preocupação quanto à questões financeiras na 

segunda gravidez está relacionada ao planejamento do casal e à influências de situações 

vividas anteriormente:  

 

 
[...] A segunda pegou um pouco mais desprevenido, a gente não esperava 

[...] não tinha se programado pra isso [...] é isso, essa preocupação de ter 

o segundo filho, eu gastei muito com o outro [...]. (Martim pescador) 
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Nesse sentido, considera-se que a falta de planejamento para as gestações seguintes 

intensificou as preocupações financeiras dos entrevistados pelo fato dos mesmos 

conduzirem à descontinuidade da organização familiar existente, requerendo assim, uma 

adaptação imediata, que pode ainda ser prejudicada por dificuldades encontradas em 

experiências anteriores. Dessa forma, pode-se admitir que a influência de aspectos vividos 

com o primeiro filho determinou nos entrevistados um estado de maior preocupação 

financeira. 

Ainda em relação à gravidez, foi demonstrado pelos participantes que a preocupação 

também está relacionada ao intervalo de tempo decorrido entre uma gestação e outra, bem 

como ao convívio que os mesmos tinham com suas companheiras. Na fala de Acauã 

observa-se claramente esse primeiro aspecto: 

 

 
[...] Fiquei preocupado assim, de ter uma criança com dois anos e outra 
em cima [...] (Acauã) 

 

 

Nesse sentido, o entrevistado considera inadequado o período decorrido entre o 

nascimento do primeiro e o do segundo filho, uma vez que o mesmo utiliza a expressão “e 

outra em cima”, levando à compreensão de que essa ocorrência não foi programada e gerou 

um estado de preocupação maior, possivelmente relacionado à questões financeiras. 

Concebe-se que isso guarde relação com o fato do mesmo participante sentir-se unicamente 

responsável por prover o lar, enquanto os filhos crescem, como foi discutido anteriormente. 

Ademais, foi reconhecida a repercussão de situações vivenciadas anteriormente pelo 

homem, quanto à assistência prestada à mulher durante todo o período gestacional, inclusive 

durante a parturição: 

 

 
[...] Me preocupei porque eles mentiam, diziam que ela não tinha descido 

pra enfermaria, pra não poder deixar visitar. Ai passou dois dias sem ter 

contato com a gente [...] Preocupou demais, porque a gente não sabia o 
que era que estava acontecendo com ela lá, porque eles inventavam coisa 

[...] (Galo de campina) 

 
[...] Na verdade a gente se preocupa porque [...] a propaganda é a alma do 

negócio [...] a gente vê aquilo [...] e se baseia de ir pra lá [...] mas quando 

passa pra qualidade do trabalho, a gente vê que deixa a desejar [...] (Bem-

te-vi) 
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 [...] a gente vê passar direto nos noticiários, que até crianças chegam a 

falecer por conta de [...] uma má assistência [...] (Pintassilgo) 

 

 

A preocupação com a assistência obstétrica esteve relacionada à falta de 

profissionalismo da equipe em fornecer informações precisas sobre o estado de saúde da 

mulher, à qualidade do atendimento prestado e notícias passadas pelos meios de 

comunicação. Dessa forma, situações vivenciadas por outrem influenciaram os depoentes no 

âmbito de suas preocupações. Soma-se a isso, o modo de agir dos profissionais que atendem 

à mulher, o que contribuiu para uma vivência de tensão extrema diante de situações como o 

parto: 

 

[...] esse dr. foi quem torou o cordão da menina da minha prima, ai foi 
devido a esses procedimentos que eu já tava com aquele medo, aquela 

ânsia assim de acontecer o mesmo [...] Eu tinha tanto medo que [...] fiz um 

BO na polícia civil [...] de negligência. (Sabiá) 

 

Nesse discurso o homem deixou claro a insegurança e o medo sentidos frente à 

conduta profissional, resultantes da interação com experiências vivenciadas por familiares, a 

partir da qual o sujeito projeta a possibilidade de que tais acontecimentos se repitam diante 

do nascimento de seu filho.  

 Percebem-se também as repercussões de intercorrências vividas no parto anterior 

determinando os sentimentos de preocupação e medo do homem nesse período: 

 

 
[...] fiquei muito preocupado porque a primeira demorou cinco horas para 

nascer e nasceu desacordada [...] será que vai acontecer a mesma coisa 
que aconteceu com o primeiro [...] eu fiquei pensando [...] o que pode 

acontecer, será que ela vai agüentar, será que o bebê esse tempo todinho 

vai suportar, vai sair com vida [...] (Bem-te-vi) 

 
 

Foi ainda enfatizado entre os participantes, a preocupação quanto ao tipo de parto, 

quando este foi vivenciado de maneira diferente da atenção recebida na primeira gravidez. 

No tocante ao tipo de parto, a cesárea anterior foi experienciada por alguns entrevistados 

como tipo de parto que conferia mais tranquilidade em comparação ao parto eutócico. Assim 

na segunda experiência, o entrevistado revelou o medo de ter acompanhado o período 
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parturitivo da companheira, pelo fato de experienciar uma situação não vivenciada 

anteriormente: 

 

 
[...] antes eu tinha um plano de saúde então foi uma coisa marcada, no dia 

ela não sentiu uma dor na unha [...] eu senti medo dessa segunda gravidez 

porque como eu falei, eu não tinha vivido o que eu vivi agora. (Pintassilgo) 

 

 

Sabe-se que vários fatores levam à preferência do casal pelo parto cesáreo, como 

pouca motivação para o parto normal, o medo associado à dor na parturição, a cultura pela 

medicalização e institucionalização do parto, insatisfação com o nascimento eutócico 

anterior e o desejo pela laqueadura tubária. No caso do depoente acima, além da influência 

de tais fatores, também considera-se que o medo referido pode estar relacionado à idéia de 

que se o parto anterior foi cirúrgico foi devido a incapacidade da mulher parir via vaginal. 

Dessa forma o homem vivencia o parto com apreensão, principalmente quando nesse 

decorrem eventos não vividos anteriormente. (HOTIMSKY et al, 2002; FAISAL-CURY; 

MENEZES, 2006). 

Entendendo o parto como um momento difícil para o homem, Carvalho (2005) 

considera que a equipe de saúde precisa acolher a mulher e seu companheiro visando a 

criação de vínculo afetivo e transmitindo confiança ao casal, uma vez que cada gravidez é 

um novo acontecimento e portanto passível de gerar ansiedade, medo e estresse durante a 

parturição. 

Dessa forma, a preocupação do homem também se atrela a assistência que é 

dispensada à mulher em parturição, conforme enfatiza Bem-te-vi: 

 

 
[...] estou feliz, por esse estabelecimento aqui de saúde [...] pelos 

profissionais que tem aqui, que se [...] tiver o terceiro, que eu ainda penso 

em ter [...] não ir pela propaganda, mas ir pelo profissional que existe.  

 

 

 Nesse discurso, novamente se observa a interferência dos meios de comunicação em 

determinar os serviços que são buscados para assistência obstétrica, contudo, isso não 

garante a satisfação do depoente quanto à atuação dos profissionais de saúde. Evidencia-se, 

quanto à isso, que a criação de vínculo é algo que leva o homem a sentir-se tranquilo em 

relação à assistência recebida pela companheira, influenciando a escolha da instituição de 
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saúde em gestações futuras. Essa tranquilidade é reforçada mediante a permanência do 

acompanhante na sala de parto: 

 

 
[...] Não me preocupei [...] Primeiro, podia deixar acompanhante, minha 

irmã ficou com ela, ligando toda hora, então eu dormi em paz [...] (Galo de 
campina) 

 

 

Compreende-se que diante da garantia do acompanhamento da mulher durante o 

trabalho de parto, o homem tende a sentir-se tranquilo quando pode contar com alguém de 

sua confiança para informar-lhe sobre a evolução do período parturitivo. 

A interação entre o convívio diário com a companheira e o estado de tranquilidade 

do homem mostrou que existiram dois tipos de relações:  

 

 
[...] na primeira eu fiquei mais sossegado [...] porque na primeira gravidez 

eu tinha assim, mais ocupação na minha mente aí não ficava muito focado 

naquilo [...] (na segunda) fiquei com mais freqüência em casa. Aí a pessoa 
fica mais preocupado, mais tenso [...] (Arara Azul) 

 
[...] depende da convivência dela com o marido dela [...] uma convivência 
boa [...] sempre convivi com ela, sempre morei com ela [...] ia ser maior (a 

preocupação) porque eu não estava perto dela. (Canário) 

  

  

Analisando esses depoimentos, percebe-se que houve dois tipos de resposta dos 

entrevistados quanto à relação entre convívio e a tranquilidade vivenciados. Primeiro, foi 

revelado a dimensão de que o homem ao ausentar-se do convívio com a mulher, vivencia 

uma menor tranquilidade visto que sente-se menos inserido no contexto da gravidez da 

companheira. E segundo, essa resposta apareceu relacionada à freqüência do convívio, ou 

seja, o primeiro depoente enfatizou que por estar convivendo mais proximamente com a 

mulher sentiu uma maior tensão em relação à gravidez. Entretanto, observa-se a 

possibilidade de uma inversão em tais respostas, à medida que Canário concebe uma maior 

preocupação do homem quando o mesmo não está presente junto à companheira.  

Nesse sentido, tranquilidade e preocupação se entrelaçam diante da vivência da 

gravidez à medida que o homem interage com determinadas situações e responde à estas, ora 

com tensão ora com tranquilidade.  
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 Observou-se ainda que a preocupação quanto à sua resposta diante da gravidez não 

foi sentida pelos participantes ao vivenciarem processos gestatórios subseqüentes: 

 

 
[...] Essa segunda vez já me deixou mais tranquilo já, as preocupações 

foram bem menores. (Martim pescador) 

[...] na segunda agora, já sei como é que foi na primeira, aí por isso que eu 

fiquei mais tranquilo [...] (Uirapuru) 

 

 

Pode-se compreender que essa tranquilidade está associada ao fato do homem ter 

experienciado anteriormente tal período, adquirindo conhecimento sobre suas atribuições, 

descobrindo e compreendendo seu comportamento durante a gravidez, parto e cuidados da 

criança. 

Seguindo essa discussão, ao analisar os dados obtidos nessa pesquisa, observou-se 

que a tranquilidade do homem em relação à gravidez esteve condicionada ao aparecimento 

de intercorrências na gestação anterior, como retrata Canário: 

 

 
[...] Nas outras eu já vi que na primeira ela teve a gravidez bem saudável 

aí eu já percebi já, porque sempre que uma mãe tem uma gravidez de risco 

na primeira, na segunda, na terceira o pai já fica né, com medo. Mas eu 

não [...] já fiquei mais calmo, porque eu já percebi que a gravidez dela, a 
primeira gravidez dela foi bem normal. (Canário) 

 

 

Dessa forma, o homem ao vivenciar complicações na primeira gravidez da 

companheira projeta para o período atual seus medos e preocupações, principalmente em 

relação à vida da mulher e do filho. Nesse processo, evidencia-se a interação que o indivíduo 

estabelece entre uma experiência e a outra: se a primeira gravidez for vivida sem riscos 

específicos há uma tendência do homem em sentir-se tranquilo diante do processo gestatório 

seguinte.  

Tais considerações também são expostas no estudo de Brito (2001). A autora aponta 

que a experiência atual com a gravidez da companheira tem raízes no passado, sendo 

vivenciada pelo homem de forma mais estressante caso a gestação anterior tenha sido 

permeada por risco. Dessa forma, a autora conclui que o modo pelo qual o homem 

experiencia o período gestatório anterior servirá de referência para gestações subsequentes. 
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Em síntese, a análise dessa categoria, levou à compreensão dos sentimentos 

vivenciados pelos homens durante a gravidez da companheira, revelando haver interação 

entre as emoções apresentadas por eles na primeira gravidez e nos períodos gestatórios 

seguintes. Evidenciou-se que o homem manifesta sentimentos de alegria, preocupação e 

medo diante da primeira experiência. Ressalta-se que estes dois últimos sentimentos foram 

também vivenciados em processos gravídicos posteriores, quando da ocorrência de situações 

de risco na primeira gestação. 

  

5.2.2 Expectativas do homem diante da gravidez da companheira 

 

 

No que diz respeito à segunda categoria, o quadro Quadro 2 refere-se às expectativas 

vivenciadas pelos participantes diante da gravidez da companheira. Conforme Bornholdt, 

Wagner e Satudt (2007) as expectativas em torno da gravidez são inúmeras não só para as 

mulheres, como também para os pais. Nesse entendimento, por meio da análise dos dados 

originaram-se duas subcategorias: Primeira gestação e Gestações seguintes. 

 

QUADRO 2 - Expectativas do homem diante da gravidez da companheira 
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4.2.2.1 Primeira gestação  

 

Como pode ser observado no quadro 2, as expectativas relacionadas à primeira 

gravidez voltam-se para a curiosidade do homem em conhecer seu filho: 

                            

 
[...] Eu tive mais expectativa do primeiro [...] acho que por ser primeiro 

filho né, a gente fica mais curioso entendeu? Eu acho que deve ser isso [...] 

saber como era, como era a criança. (Arara azul) 

 
[...] como vai ser, com quem vai parecer [...] quando nasce [...] a gente tira 

as nossas dúvidas, e aí já vem completando as nossas vidas, aquela 
realidade que era de expectativa se torna realidade, de cumprir com a 

criança, de ver com quem parece. (Bem-te-vi) 

 

Entende-se que a curiosidade referida pelo depoente surge a partir do processo 

interativo que o pai estabelece consigo e com o filho, mesmo antes do nascimento. Diante 

disso, compreende-se haver uma inter-relação entre a expectativa vivenciada pelo homem 

durante a primeira gravidez e o desejo em tornar-se pai, quando a criança passa a ser real 

para ele.  

A expectativa em de tornar-se pai demonstrada pelos participantes, conforme análise 

de gênero, pode estar associada à imagem socialmente desejada para o homem, onde a 

paternidade consolida sua autoridade e poder. Assim, ser pai significa o cumprimento de 

mais uma etapa da vida, na qual o homem reafirma sua honra, virilidade e identidade sexual 

(NOLASCO, 1993; FREITAS; COELHO; SILVA, 2007). 

 Pela análise dos depoimentos, pode-se perceber ainda que as expectativas do homem 

durante a primeira gravidez da companheira são atribuídas à dois fatores: ao reconhecimento 

de tal vivência como uma experiência nova e ao sexo do bebê: 

 

 
[...] A primeira gravidez é a expectativa, né, primeiro filho, é o sexo, se é 

menino ou menina, aí tudo é novidade na primeira [...] (Bem-te-vi) 

 

 

Nesse sentido, identifica-se uma expectativa mais intensa dos entrevistados durante a 

primeira gestação que está relacionada ao sexo do primogênito. Resultados semelhantes 

foram obtidos por Piccinini et al (2009). Conforme os autores, os pais podem imaginar seus 

filhos ainda durante a gravidez, levando em consideração vários aspectos, entre eles o sexo 
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do bebê. Essa inclusão do feto no psiquismo dos pais, por meio de projetos e expectativas 

que os mesmos elaboram, prepara o homem para receber e acolher seu filho após o 

nascimento. Acrescenta Montgomery (2005) que quando o primeiro filho é masculino, o pai 

vivencia uma maior alegria e satisfação diante do primogênito. 

Sobre essa questão, a maioria dos participantes do estudo em pauta revelaram ter 

preferência por filho do sexo masculino: 

 

 
[...] sempre o homem quer mais um menininho né, ai eu disse tá bom [...] 

veio outra menina, duas mocinhas. (Arara azul) 

 
[...] agora (a expectativa) tá sendo maior porque foi um rapaz. [...] 

(Canário)  

 
 

Nessas falas os entrevistados traduzem sua realização diante do nascimento de um 

menino. Acredita-se que esse fato pode estar relacionado a um processo interativo do pai 

com o filho, à medida que poderá compartilhar com o mesmo, aspectos vivenciados na sua 

infância e adolescência. Dessa forma, concebe-se que um filho homem representa para o pai 

uma aproximação com o seu passado.  

O desejo por um filho homem ocorre desde a Antiguidade. Essas preferências foram 

documentadas em rituais, religiões, costumes e organizações socioeconômicas. Mesmo 

havendo nos dias atuais o discurso pela igualdade de gêneros, pode-se evidenciar que ainda 

existe preferência “quase universal” pelo filho homem, como afirma Montgomery (2005, 

p.56). 

Alguns aspectos sobre a preferência dos pais quanto ao sexo do filho, foram também 

mencionados por Piccinini et al (2009). As implicações do sexo do bebê nos sentimentos dos 

futuros pais e no futuro relacionamento com ele estão associadas à diferenciação de atitudes 

e práticas entre menino e menina. Esta preferência é também relacionada pela identificação 

por filho do mesmo sexo, pelo papel que o bebê ocupará na família e pelo sentimento de 

exclusão que o homem ocasionalmente sofre ao entender que determinado sexo pode tornar 

a relação mãe-bebê mais próxima. 

Nessa linha de raciocínio, Montgomery (2005, p.57) enfatiza que pais e mães 

parecem obter uma satisfação direta ao conceber filhos do próprio sexo, como se a 

paternidade e a maternidade significassem a continuação de si mesmos. Dessa forma, o pai 

ao expressar isso mais intensamente, manifesta uma identificação imediata com o filho e 
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“pode projetar nele aspirações de seus ideais, antecipando, inconscientemente, sua futura 

auto-realização no filho homem.” O autor considera ainda, que tal fato não ocorre nas 

mesmas proporções entre mulheres que gestam uma filha, visto o reconhecimento e a 

valorização social do masculino, ou mesmo, por querer reassegurar seu amor pelo marido, 

agradando-o com um filho homem. 

Desse modo, retrata-se mais uma vez a valorização do masculino entre os 

entrevistados, levando a evidenciar como o sexo da criança traz uma significação para a vida 

do pai que é influenciada por padrões de gênero discutidos no presente estudo.  Dessa forma, 

concorda-se com Nolasco (1993) ao considerar que os homens ainda relacionam o sexo ao 

valor social, por mais que possam, entretanto, perceber excessos nessa valorização e na 

oposição estabelecida entre homem e mulher.  

Nesse sentido, embora a maioria dos entrevistados tenha sustentado a concepção de 

que o homem tem preferência por um filho do sexo masculino, outros afirmaram ter 

desejado que seu primogênito fosse do sexo feminino: 

 

 
[...] na primeira sempre queria uma menina [...] e graças a Deus a 

primeira foi uma menina. (Bem-te-vi) 

 

 

Acredita-se que, possivelmente, essa preferência do pai também guarde relação com 

concepções de gênero, à medida que o homem, ao perceber-se como pai, manifesta através 

do desejo de uma filha mulher, uma intensificação do seu papel de protetor. Isso é 

compreendido à medida que o depoente considera que seu desejo por um bebê do sexo 

feminino se relaciona ao fato de que uma menina necessita de mais cuidado e “dá pra 

enfeitar mais”. Assim, foi revelado uma atitude de zelo, de cuidar, imbuída à fragilidade 

socialmente atribuída à mulher, bem como uma preferência que parece ser associada ao 

culto pela beleza feminina.  

Sobre o papel de protetor, Steiner (1976, p.39) afirma que “a maior parte da conduta 

de Pai é aprendida, construída sobre essas duas tendências inatas: proteção e apoio”. Quanto 

a isso, Nolasco (1993) considera que essa atitude de proteção associa-se à cultura de gênero, 

uma vez que tal atitude se articula ao papel de chefe protetor, idealizado pelo homem e 

conseguido por meio da constituição da família, o que reforça padrões característicos do 

modelo patriarcal, como a sua autoridade, supremacia e força em relação à mulher e filhos. 
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Nessa linha de considerações, reforça-se entre os entrevistados a cultura de gêneros 

ainda presente na constituição da família, à medida que se evidenciou a expectativa em 

tornar-se pai e as preferências quanto ao sexo do primeiro filho. 

 

5.2.2.2 Gestações seguintes 

 

De acordo ainda com os relatos, foram demonstradas perspectivas do homem quanto 

ao sexo do segundo filho. Nesse aspecto, o desejo por um segundo filho menino foi 

referenciado como uma possibilidade de formar um casal de filhos. Entretanto, diante do 

nascimento de um bebê do mesmo sexo que o anterior, foram expostas manifestações de 

conformismo e aceitação do segundo filho.  

 

 
[...] Na segunda, a gente [...] queria um casal, mas [...] fiquei feliz também, 

duas meninas assim. (Uirapuru) 

 
[...] Se você já tem uma menina aí você já diz: agora vou ter um menino 

pra fazer um casal. Aí se vem outra menina você fica pensando, veio outra 
menina! Mas foi mandado por Deus, seja bem vindo, mas foi meio falho 

também, porque queria um rapaz [...] (Canário) 

 
 

A preferência pelo sexo do filho levou o participante a considerar como “falho” o 

fato do segundo filho ter sido novamente uma menina, impossibilitando assim a formação 

do almejado casal de filhos. O desejo de ter dois filhos de sexo distintos guarda relação com 

o significado que o homem atribui às preferências do casal. Dessa forma, filhos de sexo 

diferente contemplariam as necessidades do homem em ter um menino para dividir com ele 

atividades consideradas masculinas, enquanto que a companheira poderia compartilhar com 

a menina atividades socialmente atribuídas à mulher. 

Outro aspecto evidenciado foi que os entrevistados consideraram diferenças entre a 

gestação de um feto feminino para a de um feto masculino: 

 

 

[...] a expectativa foi, assim, teve diferença um pouco [...] por ser primeiro 
uma menina e agora na segunda ser um menino [...] o menino é muito 

diferente da menina, que [...] a menina é mais quieta na barriga, como o 

menino não é, coisa que eu presenciei na gravidez da minha esposa, que a 
barriga mexia muito; da minha filha eu não observei, não percebia [...] 

(Pintassilgo) 
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[...] diferença grande. Ela fica mais preguiçosa [...] quando a gravidez é de 

menina [...] dormindo mais. Do menino, um sono normal, dormia o que? 

Oito horas, sete horas numa noite, disposta toda hora, entendeu? (Galo de 
campina) 

  

[...] Sentiu, mais do que nas outras, enjôo, sentiu muito enjôo, ficou muito 
sem comer, e foi tanto, que ela ficou mais com enjôo, mais sem comer e o 

menino nasceu mais pesado do que os outros, nasceu com quatro quilos e 

quatrocentos, e os outros nasceram com dois quilos e novecentos [...] 

(Canário) 
 

 

Nesse sentido, percebe-se que o homem faz uma comparação entre uma gravidez e 

outra e relaciona o surgimento de alguns aspectos gestacionais ao sexo do feto. Esse fato 

atrela-se aos conhecimentos do senso comum que são passados de gerações em gerações 

perpassadas por concepções de gênero que ditam o homem como um ser mais forte e ativo, 

enquanto associa-se à menina a um comportamento mais calmo. 

Contudo, alguns participantes revelaram ainda, não haver preferências quanto ao 

sexo do bebê. Compreende-se que isso se deu pelo fato dos depoentes não atribuírem 

significados às questões de gênero que determinam preferências pelo sexo da criança. Isso 

pode estar associado às representações de gênero presentes no meio familiar e social no qual 

os participantes se inserem. Nesse sentido, o homem sofre influências das concepções do 

meio em que vive levando-o a ter ou não preferência pelo sexo do filho.  

Observou-se ainda, que a perspectiva dos depoentes esteve relacionada com o 

planejamento do casal quanto à gravidez: 

 

 
[...] A primeira gravidez foi mais esperada que a segunda. A segunda 

pegou um pouco mais desprevenido a gente, não esperava [...] (Martim 
pescador) 

 

[...] a segunda [...] Porque aí ela queria [...] acho que a segunda mesmo 
que foi mais esperada. (Uirapuru) 

 

 

Compreende-se que a expectativa do homem no contexto da gravidez ocorre de 

forma mais intensificada quando há o planejamento da mesma, sendo esta experiência 

reconhecida como uma realização do casal. Tal compreensão se dá pelo fato dos mesmos 

fazerem alusão ao desejo de sua companheira pelo filho, conforme citou Uirapuru. Nesse 

sentido, partindo do princípio de que a expectativa do homem se articula com o 
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planejamento da gravidez, observa-se que o mesmo ocorreu com Martim pescador, haja 

vista o depoente ter admitido que na segunda gravidez houve menor expectativa em relação 

à primeira, pois o casal não havia planejado ter o segundo filho.  

Quando ocorre o planejamento, os pais antecipadamente ponderam entre perdas e 

ganhos que virão com esse evento, passando a desejar mais o filho e incluí-lo na vida do 

casal. Assim, “as expectativas que os pais têm em relação ao filho são um gesto de amor e 

proteção familiar” (TIBA, 2006, p.24). Dessa forma, concebe-se que as expectativas em 

torno do filho planejado correspondem aos ideais sonhados para aquele novo ser, ao amor e 

ao desejo que os pais manifestam pela criança, causando ansiedade e curiosidade quanto à 

sua chegada.  

Entretanto, vale ressaltar que conforme Tiba (2006), o fato de não planejar a gravidez 

não significa que o filho seja necessariamente indesejado. No estudo de Andreani (2006) 

também foi constatado que o planejamento ou não da gravidez não interferiu no medo e na 

insegurança sentidos pelos pais em relação com o filho, e que os mesmos demonstraram 

engajamento, carinho e preocupação com a criança e o ambiente que o cerca. 

Esses resultados foram corroborados pelos participantes do estudo em apreço, pois 

diante de uma gravidez não esperada, houve aceitação e adaptação à vinda do filho, como 

explicita Uirapuru: 

 

 
[...] mas Deus dá um jeito e pronto, fiquei alegre também porque era 

primeiro filho [...] a gente foi vivendo uma vida normal, melhorou mais 

ainda [...] 
 

 

Mesmo assim, considera-se que a vivência de uma gravidez não planejada pode 

provocar o surgimento ou intensificação de conflitos entre o casal, mediante dificuldades de 

cuidar do filho, relacionadas à preocupação com questões financeiras. Nesse contexto, vale 

ressaltar a importância de ações destinadas ao planejamento da família, com fins a favorecer 

o crescimento e desenvolvimento harmonioso do núcleo familiar. 

Dessa maneira, o homem poderá vivenciar os processos gestatórios de sua 

companheira de forma plena, com expectativas positivas quanto à chegada do primeiro filho 

ou dos filhos seguintes. Conforme Oliva, Nascimento e Santo (2010) quando existe um 

planejamento da gravidez o homem elabora um projeto sexual de vida no qual considera as 
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conseqüências de tal experiência, estabelecendo assim determinadas estratégias que atendam 

à sua decisão de tornar-se pai. 

Em relação a esse assunto, o estudo Osis et al (2006) aponta para questões 

primordiais quanto as ações de planejamento familiar. Os autores observaram que essas 

atividades não eram prioritárias nos municípios pesquisados, ocorrendo uma maior ênfase 

nos programas de assistência ao ciclo gravídico-puerperal. Quando realizadas, as ações de 

planejamento familiar foram desenvolvidas isoladamente, diminuindo sua eficácia. Além 

disso, evidenciou-se que os profissionais atuantes na estratégia saúde da família não se 

consideravam capacitados para oferecer tal assistência. Por outro lado, os sistemas de 

referência e contra-referência municipais não funcionavam corretamente, dificultando a 

implementação de um programa de planejamento familiar adequado às necessidades da 

população. 

 De um modo geral, observou-se nessa categoria que a interação do homem no 

contexto da gravidez da mulher leva-o a vivenciar expectativas em relação ao sexo do filho, 

à diferenças entre as gestações e ao planejamento do casal. A maioria dos participantes 

demonstrou ter uma preferência por um menino, outros com menor freqüência referiram 

querer primeiro uma menina ou não tiveram preferências quanto ao sexo da criança. 

Evidenciou-se também, que a expectativa do homem frente ao sexo da criança guarda 

relações com o sexo do filho anterior e com as representações de gênero presentes na 

sociedade em que vive.  

 

5.2.3 Repercussões da vivência de uma gravidez anterior sobre a seguinte 

 

 

Os dados analisados conduziram à uma terceira categoria, intitulada Repercussões da 

vivência anterior sobre a gravidez seguinte.  Essa temática contempla 02 subcategorias as 

quais se relacionam com a experiência adquirida pelo homem e com as mudanças percebidas 

entre uma gravidez e outra, o que leva a compreender como as experiências de uma gravidez 

anterior repercutem na atual. Dessa forma, o quadro 3 apresenta as subcategorias, seus 

conceitos e suas dimensões. 
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QUADRO 3 - Repercussões da vivência de uma gravidez anterior sobre a seguinte. 
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Atitude  

 

Cuidado com o primogênito  

 

Cuidado com a companheira  

 
Harmonia familiar 

 

Responsabilidade afetiva e financeira 

Comportamento 

Comportamento da mulher  

 
Comportamento do casal 

 

 

5.2.3.1 Experiência com a gravidez anterior 

 

 

A categoria em apreço permitiu compreender a influência da gravidez anterior na 

vivência dos homens em gestações seguintes. Inicialmente, é válido discutir que os 

participantes do estudo em pauta referiram-se à primeira gravidez como um período de 

experiência, por meio do qual puderam conhecer aspectos relacionados à gestação, ao parto 

e aos cuidados com a criança. Isso pode ser evidenciado a partir dos seguintes discursos: 

 

 
[...] já estava preparado, já sabia como era que ia ser, como era que ia a 
gravidez, entendeu? Como a gravidez ia acontecer [...] (Canário) 

 

[...] na segunda agora, já sei como é que foi na primeira [...] (Uirapuru)  
 

[...] a primeira é uma expectativa, curiosidade e a segunda é o 

cumprimento da experiência que a gente já tem convivido [...] (Bem-te-vi) 

 

 

Nesses depoimentos os participantes se reportam à primeira gravidez da companheira 

como uma experiência que lhe gerou conhecimento e preparo para vivência das gestações 

subsequentes. Tais resultados assemelham-se aos achados de Brito (2001) e Vivian (2010), 

quanto às experiências obtidas com a primeira gravidez. 
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Dessa forma, a gestação atual é vivenciada com base em conhecimentos adquiridos 

anteriormente, conferindo um amadurecimento pessoal que concorre para a maior 

tranquilidade do homem quanto ao estado gravídico da companheira (BRITO, 2001). Por 

sua vez, a mulher também vivencia sentimentos de tranquilidade quando já tem passado por 

uma experiência anterior, conforme nos traz o estudo de Vivian (2010). Através dessas 

considerações, compreende-se que o casal tende a viver processos gestatórios subsequentes 

de forma mais harmoniosa e tranquila, pois de certa forma, homem e mulher sentem-se mais 

seguros e preparados devido aos conhecimentos obtidos com a primeira gravidez.  

 Essa relação do conhecimento com a segurança e tranquilidade do homem durante a 

gestação da companheira foi observada também nos relatos dos participantes do presente 

estudo: 

 

 
Na segunda [...] eu já estava mais seguro de si, eu sabia que ia transcorrer 

tudo bem. (Príncipe) 

 
 [...] essa segunda [...] a gente já conhecia, já sabia quais os médicos que 

procurava, quais os tipos de exames [...] de cumprir à risca o pré-natal [...] 

essa segunda foi mais tranqüila.(Martim pescador) 
 

 

Evidencia-se nesses relatos que na vivência da segunda gravidez, o homem parece 

compreender melhor os cuidados a serem tomados em relação à gestação da companheira, 

no que diz respeito à realização de exames necessários e das consultas de pré-natal. Os 

depoentes deixam transparecer um melhor reconhecimento do homem sobre seu papel diante 

da companheira grávida: 

 

 
[...] (aprendi) como lidar no começo da gravidez, por ter convivido com a 

primeira; então, na segunda, a gente já sabe como tomar as decisões mais 
certas [...] a segunda já vem como um reforço [...] com a experiência da 

primeira. (Bem-te-vi) 

 

[...] o primeiro é bem diferente e a gente vem pro segundo já sabendo 
quais as minhas funções em ajudar ela [...] (Acauã) 

 

 

Conforme Heinowitz (2005) a confiança e segurança na paternidade surge a partir de 

um movimento de auto-aceitação do homem quanto ao seu papel, que é reforçada a cada vez 

que são vividas experiências semelhantes. Assim sendo, entende-se que a cada experiência 
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com a gravidez, o homem interage consigo mesmo, descobrindo como atuar junto à 

companheira e quais decisões são mais adequadas para determinados momentos. 

Nesse processo de olhar para si e para o papel desempenhado durante gestação 

anterior, os entrevistados demonstraram elaborar um processo de reflexão sobre sua vivência 

com a gravidez, conjeturando sobre atitudes a serem mantidas ou modificadas durante os 

períodos gestatórios seguintes: 

 

 
[...] Com certeza eu já estou mais experiente, já sei a atitude que eu posso 

tomar nas horas difíceis ou nas horas boas. (Pintassilgo) 

 

 

Assim sendo, os participantes referiram estar mais experientes nas gestações 

posteriores, o que os levou a sentir-se mais confiantes, a terem uma vivência mais fácil e 

tranqüila durante as demais gestações: 

 

 
[...] a dificuldade maior foi na primeira porque eu não tinha muita 

experiência, mas a segunda e a terceira eu já estava mais experiente, já 
achei mais fácil [...] (Canário) 

 

[...] com esse eu fiquei normal, por causa do primeiro, mas se fosse o 

primeiro eu ia tá agoniado [...] Interferiu nesse sentido, só que pra melhor, 
passou mais confiança. (Jandaia) 

 

 

A análise dos dados levou à compreensão que a maior segurança do homem e seu 

estado confiante durante gestações seguintes, estão relacionados ao conhecimento adquirido 

na gravidez anterior. Esse conhecimento refere-se não só ao período gravídico, como 

também ao parto e cuidados com a criança. Os participantes revelaram que com a primeira 

experiência puderam entender aspectos específicos da gravidez, como os desconfortos 

apresentados pela companheira grávida e a duração da gestação: 

 

 
[...] na primeira eu não tinha conhecimento de nada não [...] mas na 

segunda já estava mais [...] Não conhecia o tempo de gravidez, na segunda 
eu sabia [...] eu escutava bem o que a médica dela falava a respeito da 

gravidez, o passo a passo [...] quais as seqüelas que estaria sendo causado 

pela gravidez [...] (Príncipe) 
 

[...] Na segunda vez agora sabia assim, dos nove meses completos [...] que 

o povo chama quarenta semanas [...] (Pintassilgo) 
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Essas falas levam a crer que o conhecimento adquirido pelos depoentes relaciona-se 

a um processo de interação com o outro, que possibilitou a aquisição de informações sobre a 

gravidez. Através dessa interação, o mesmo apropriou-se de conhecimentos que lhe foram 

fornecidos, utilizando-os, inclusive, diante de experiências futuras. 

Observa-se que os entrevistados apreenderam a denominação científica sobre o 

tempo gestacional, relacionando este saber aos termos popularmente utilizados (“nove meses 

completos”). O conhecimento popular, que parece mais frequente na vivência da primeira 

gravidez, foi também referido quanto a aspectos relativos ao parto: 

 

 
[...] quando você não tem a experiência, eu já ouvi falar e até mesmo 

assisti nas novelas essas coisas, que assim que a bolsa estoura é que a 

criança tem que vir né, não pode perder muito tempo, que aquele líquido é 
que sustenta a criança [...] (Bem-te-vi) 

 

 

Nesse depoimento, observa-se a interação desse entrevistado com seu meio, 

representado pela influência do saber popular na vivência da primeira gravidez. Assim, as 

concepções adquiridas no contexto em que vive determinam muitas vezes o comportamento 

do homem frente a eventos críticos, como o parto: 

 

 
[...] quase todas as noite a gente tava na maternidade, dando toque e não, 

não, estava na hora [...] teve essa expectativa no final [...] a preocupação, 
porque a bolsa estourou de cinco horas e a menina veio nascer de dez e 

cinco da manhã [...] Na segunda já vem já um pouco da experiência da 

primeira, saber se tá na hora ou não, se realmente essa contração já é pra 
ter [...] eu fiquei assim um pouco baseado que [...] dá um certo tempo [...] 

então não me preocupei muito [...] o primeiro [...] eu num tinha carro, fui 

chamar o vizinho [...] saímos na carreira porque não tinha aquela 

experiência, achava que estourou tinha que sair naquela hora, então a 
segunda não, já sabia que não era tão daquele jeito que eu pensava, 

aperreado [...] (Bem-te-vi) 

 

 

Percebe-se que o fato de desconhecer tais eventos conduziu o participante a um 

enfretamento ineficaz, gerando apreensão, medo e ansiedade quanto ao parto. Sobre isso, 

Andreani (2006) afirma que a inexperiência com o período gestacional corrobora para o 

estabelecimento de dúvidas e conflitos vivenciados pelo companheiro. 



79 

 

Nesse entendimento, ressalta-se a importância de abordar o homem durante as 

consultas de pré-natal, a fim de orientá-lo e prepará-lo para que a vivência da gravidez e 

parto ocorra de maneira menos aflita. Considera-se que a sua inclusão no pré-natal, leva-o a 

interagir satisfatoriamente com a mulher à medida que o mesmo se inteira dos aspectos 

vivenciados no período gravídico-puerperal. Para Brito (2001, p. 117) “isso pode significar 

uma relação de maior tranquilidade na convivência com o estado gravídico da 

companheira”. 

Conforme Santos, Zellerkraut, Oliveira (2008), o companheiro ao participar da 

gravidez permite-se sentir parte desse processo, contribuindo para relação menos conflituosa 

com a companheira, com conseqüente aumento da qualidade na vida conjugal.  

Também foi evidenciado no presente estudo, que os entrevistados, ao passarem pela 

experiência da gravidez anterior, conseguem compreender sinais e sintomas relacionados ao 

parto de sua companheira: 

 
 

[...] O dia dela descansar eu sabia [...] Aí com três dias antes, faltava três 

dias pra ela descansar [...] aí começou a dar as moleza [...] ter dor, ter as 
moleza, que eu já tinha quase certeza, tava perto já [...] Da primeira vez eu 

já não tinha essa experiência não [...] (Canário) 

 

[...] Na segunda já vem já um pouco da experiência da primeira, saber se 
tá na hora ou não, se realmente essa contração já é pra ter [...] (Bem-te-

vi) 

 
 

Percebe-se que a vivência anterior leva o homem a construir uma simbologia relativa 

ao trabalho de parto e parto, à medida que refere facilidade em identificar posteriormente, 

símbolos específicos a tais períodos. Isso posto, concorda-se com Brito e Carvalho (2011) 

que diante de uma visão interacionista, o significado atribuído a uma determinada situação 

pode alterar ou modificar outra vivência semelhante. Vale ressaltar, que conforme as 

autoras, o processo interacionista durante o trabalho de parto e parto se processa de forma 

específica a cada fase e, portanto, os significados que lhes são atribuídos tendem a ser 

diferenciados, induzindo o homem a agir conforme o simbolismo criado para cada etapa. 

No presente estudo, identificou-se ainda que o aprendizado adquirido com a primeira 

gravidez também esteve relacionado aos cuidados do pai com o bebê: 
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[...] quando a criança nasceu, nos três primeiros meses eu não consegui 
pegar ele, porque eu tinha medo de quebrar ele, sabe? Com esse aqui não, 

esse ontem, eu já fui com ele dá banhozinho nele ontem, mas com o 

primeiro [...] eu vim pegar nele com três meses que eu tinha medo tal, eu 
tinha medo de pegar nele de qualquer jeito. (Jandaia) 

 

[...] O primeiro eu não chegava nem perto, dessa agora já peguei, já dei 
banho, já troquei a fralda. O primeiro eu tinha um medo de pegar [...] O 

bicho é molinho, vai desmanchar, mas depois já to melhor do que era. 

(Beija-flor) 

 
 

 Esses depoimentos explicitam o despreparo do homem ao cuidar do primeiro filho, o 

que despertou medo entre os entrevistados no que se referia a segurar, dar banho e trocar 

fralda do recém-nascido. Entende-se que tal fato guarde relações com questões de gênero, 

pois evidencia que muitas vezes o homem não é preparado para os cuidados com o filho, 

limitando-se a dividir tais responsabilidades com sua companheira. Pelos depoimentos, 

identifica-se ainda que ao manusear o bebê na primeira experiência, o homem adquire 

segurança para assistir aos filhos seguintes, revelando um posicionamento de interesse e co-

participação com a mulher frente aos cuidados com a criança. 

 Sobre isso, Andreani (2006) considera que a participação do pai além de contribuir 

com a esposa e filho, torna-se um exercício que configura a transformação de suas funções 

na família, como partícipe no cuidado e educação do filho bem como em sua vida privada. 

Na percepção de Cia et al (2006) essa inserção do homem nos cuidados da criança 

apresenta resultados positivos não só para a mulher, como também para o filho, uma vez que 

o mesmo tem menos chances de ser negligenciado.  

 

5.2.3.2 Mudanças entre uma gravidez e outra 

 

 

Por meio do estudo em apreço, pode-se entender que na segunda experiência em 

diante, o homem estabelece vínculo com o filho, interagindo com a criança durante 

atividades voltadas ao cuidar. Tal fato gera uma maior responsabilização e aproximação pai-

filho, característicos da mudança do modelo de paternidade, emergente nos dias atuais. 
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Identificou-se que além dos cuidados demonstrados pelos participantes com o recém-

nascido, o mesmo passa a adotar uma atitude de maior assistência ao primogênito ou demais 

filhos, quando se dá ausência da companheira devido ao nascimento de outra criança: 

[...] tinha vez que eu ficava com o menino, sabe?(Uirapuru) 

 
[...] voltei pra minha residência pra cuidar da outra né, que a outra ficou 

só, dormindo, aí eu fiquei preocupado com a outra [...] eu sempre fico 

cobrindo ela, dando atenção, pode ela precisar de mim, ela tem nariz 

entupido eu fico sempre passando pomada na ponta do nariz [...] dando 
carinho que a mãe naquela hora não tá pra preencher, eu to preenchendo 

aquele vazio dela [...] (Sabiá) 

 
 

Desse modo, é revelado o envolvimento do pai com o primeiro filho, durante o 

período em que a companheira se encontrava hospitalizada. Tal envolvimento foi 

manifestado por um estado de preocupação com a criança, atitudes de atenção, carinho e 

apoio, imprescindíveis para o processo de transição vivido pelo filho anterior diante da 

chegada de um novo membro familiar.  

Atitudes semelhantes foram evidenciadas no estudo de Andreani (2006) e Silva e 

Piccinini (2007), quando constataram a sensibilidade do homem em dar atenção ao bebê. 

Assim, a interação do pai com o seu filho ocorre de formas variadas, pois  incluem 

atividades de cuidado como dar banho, trocar fralda, fazer mamadeira, por para dormir, bem 

como acompanhar ao médico e à escola.  

Essas atitudes, desempenhadas de maneira mais segura e com maior 

responsabilização pelo filho, confirmam mudança no papel paterno diante do nascimento de 

uma nova criança. Nesse sentido, o estudo de Piccinini et al (2007) mostra que o nascimento 

do segundo filho traz a necessidade de adaptações dos membros da família, provocando 

mudanças em suas relações intrafamiliares e sociais. 

Portanto, são estabelecidos processos de interação entre homem-companheira, pai-

recém-nascido, pai-filhos e homem/pai-meio social, que determinam transformações de 

atitudes e comportamentos do homem durante a vivência da primeira gravidez e por 

períodos gestatórios subsequentes. 

Nesse entendimento, foi demonstrado também relação entre comportamentos e 

atitudes do homem durante as gestações da companheira, como se observa abaixo: 
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[...] Eu sempre agi de acordo com o que foi na primeira, atento sobre o 
que (ela) tava comendo [...] (João-de-barro) 

 

[...] pra ela não se estressar, pra não ter susto, alimentação dela, pra 
comer coisa saudável [...] essas coisas. (Arara Azul) 

 

 

Os entrevistados revelaram que o homem embasa-se em sua vivência anterior para 

adotar determinadas posturas, que considera adequadas frente à mulher grávida. Nesse 

sentido, demonstra que, assim como na experiência anterior, manteve um estado de atenção 

maior quanto à alimentação da companheira: 

 

 
[...] sempre (atento) na primeira e na segunda (gravidez) [...] ela defendia 

que era porque tava com desejo [...] tava e queria, aí a gente comprava, 

mas tudo dentro do limite. (Bem-te-vi) 

 
[...] para evitar comidas gordurosas, comer comida leve, mas que seja [...] 

saudável tanto pra ela quanto pra criança. (Pintassilgo) 

 
 

A atitude de cuidar da saúde da companheira, no que diz respeito à sua alimentação 

durante a gravidez, apareceu relacionada também a preocupação com a saúde do feto, 

evidenciando certo envolvimento do homem com o filho, à medida que o mesmo pareceu 

incluí-lo no relacionamento familiar já antes do nascimento: 

 

 
[...] eu ajudando „olha coma isso que você sabe que é melhor pro nosso 

bebê‟ [...] (Príncipe) 

 

 

Percebe-se desse modo, que o homem adotou papel de apoiar à mulher gestante 

quanto às necessidades que emergem durante a gravidez. Nesse sentido, observou-se que 

durante a vivência de gestações seguintes, os participantes do estudo também referiram 

mudanças em suas atitudes de cuidado com a mulher: 

 

[...] dialogar mais com a esposa, ver o que precisa durante a gravidez, né, 

se a esposa está precisando de mais carinho [...] (Pintassilgo) 

 

[...] evitar constrangimentos. Tinha que ter todo cuidado, eu tratava como 
se fosse um copo de vidro [...] para evitar que se quebre [...] estar 

verificando constantemente a pressão dela [...] acompanhamento da 

alimentação dela (Príncipe) 
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No âmbito do cuidado à companheira, as mudanças de atitudes do homem ocorreram 

pela sua percepção quanto às necessidades da mesma, no que diz respeito à interação com a 

mulher por meio de maior diálogo, bem como pela percepção da sua fragilidade durante os 

períodos gravídicos. 

Sobre isso, Santos, Zellerkraut e Oliveira (2008) consideram que quando os pais 

estão mais emocionalmente conectados com a gravidez, tornam-se mais predispostos a 

atender as necessidades de apoio e compreensão da mulher.  Para Piccinini et al (2004, p. 

306) esse apoio inclui “tranqüilizar e acalmar a companheira, elogiar as modificações no seu 

corpo, estar mais disponível, conversar com ela e ser mais paciente e compreensivo”. 

Nesse sentido, percebeu-se, entre tais cuidados, uma tentativa do homem em buscar 

um convívio harmonioso com a companheira, aumentando sua participação durante a 

vivência de gestações seguintes, a fim de ofertá-la apoio emocional e ajuda necessária: 

 

 
[...] já devido a ela estar grávida, eu não quis mais viajar, dei baixa nessa 

firma, e meu irmão é coordenador desse colégio [...] surgiu uma vaga lá e 

eu entrei [...] é perto da minha residência [...] então devido eu tá viajando, 
muito longe [...] dela também que é uma pessoa muito carente, então, eu 

digo “não, eu vou ficar por perto” e por perto sempre quando ela precisa 

eu chego junto. (Sabiá) 

 

 

É válido ressaltar que diante da ocorrência de uma segunda gravidez, o participante 

toma uma atitude de mudança da rotina experimentada anteriormente, que neste caso 

relacionava-se ao seu trabalho. Assim, o mesmo interage com suas próprias experiências 

anteriores, despertando para a necessidade de estar mais próximo de sua companheira 

durante a gravidez. No tocante a essa discussão, o homem estabelece seu papel de apoio à 

companheira, exaltando sua função de protetor, ao envolver-se com a mulher grávida. 

Segundo Andreani (2006) esse envolvimento pode ser facilitado ou dificultado por 

vários fatores, tais como a informação sobre a importância de seu papel na gravidez, a 

valorização de seus sentimentos, o suporte emocional e o respeito por seu ritmo de atuação. 

Nesse sentido, compreende-se que a mudança de atitude admitida pelo homem na vivência 

da segunda gravidez é resultante da interação que o mesmo estabelece com tais fatores 

durante experiência anterior. 
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Isso posto, torna-se imprescindível o respeito às concepções do homem sobre seu 

papel na gravidez, através do entendimento da multifatorialidade envolvida na formação de 

suas atitudes. Portanto, o homem ao sentir-se seguro sobre sua atuação, ao receber apoio 

para tal envolvimento e ser reconhecido como parte desse processo, vivencia uma nova 

gestação de forma responsável e mais participativa. 

No presente estudo, observou-se que outros fatores se relacionaram aos 

comportamentos e atitudes do homem frente ao advento da primeira gravidez e das 

experiências seguintes. Entre esses fatores, evidenciaram-se as influências de 

comportamentos e atitudes perpassados em família: 

 

[...] eu sempre tive o melhor, minha mãe sempre se esforçou para que eu 

tivesse o melhor, então, os meus filhos, também quero que eles tenham o 
melhor [...] (Bem-te-vi) 

 

[...] Eu já sabia, porque já vi em casa, entendeu? Meu pai já vinha falando, 
desde antes de casar, meu pai falava que casar não é brincar [...] 

entendeu, já vinha já de berço. (Arara azul) 

  

 

 Os depoimentos levam a considerar que, por meio da interação dos participantes com 

sua família de origem, ocorreram influências sobre os papéis desempenhados pelos mesmos, 

sobretudo, quanto à prover os filhos de melhores condições e educá-los com base em 

princípios familiares. Os participantes demonstraram, portanto, que receberam influências 

de familiares acerca de suas responsabilidades frente ao casamento e à paternidade. Sobre 

isso, Goode (1964, p.116) considera que as relações inerentes aos papéis sociais modificam-

se de através da própria vida familiar, sendo as pessoas, portanto, “moldadas, 

gradativamente, por todos os demais membros da família”.  

 Esses achados corroboram com os resultados obtidos na pesquisa de Andreani (2006, 

p.74), ao afirmar a existência de implicações da família de origem no ajuste matrimonial 

vivido pelos participantes e na criação do filho. Nesse sentido, refere haver uma repetição 

“quanto à forma como o pai foi criado e sua aspiração por criar o filho da mesma forma”. A 

autora observou, ainda que ao vivenciar a gestação de sua companheira, houve uma maior 

aproximação afetiva do homem com sua família, quer seja pela intensificação dos contatos 

físicos ou pelo simples exercício de pensar sobre a mesma.  Essa aproximação também foi 

constatada no estudo em apreço: 
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[...] eu não tive pai, já cresci sem pai, vim saber quem era meu pai depois, 

há dois anos atrás, com vinte e seis anos foi que ele [...] veio atrás de mim 
e eu quis saber quem era [...] não tinha (referência). E o que eu puder 

fazer, o que eu vou fazer com eles dois, foi o que eu não tive. Porque até os 

vinte seis anos, vinte e cinco, eu não sabia quem era meu pai [...] (Jandaia) 

 

 

Analisando tais considerações, percebe-se que o participante interessou-se em 

conhecer seu pai já após o nascimento de seu primeiro filho. Além disso, observou-se que a 

interação que o mesmo estabeleceu com seu passado familiar, leva-o a uma reflexão sobre 

oferecer aos filhos coisas que o mesmo não recebeu do seu pai, quais sejam: a companhia, o 

afeto, o amor, bem como a referência da figura masculina durante as principais fases de seu 

desenvolvimento.  

Diante dessas considerações, concorda-se com Steiner (1976, p 39) quando o autor 

enfatiza que o estado de pai tranforma-se ao longo da vida “à medida que a pessoa se depara 

com novas situações que exijam comportamento paternal, ao mesmo tempo que encontra 

figuras autoritárias ou admiradas de quem são adotados os exemplos para tal 

comportamento”. 

Nesse estudo, foi evidenciado pelos entrevistados como a figura paterna influencia o 

comportamento e atitudes do homem frente ao nascimento do filho, o que demonstra uma 

interação transgeracional no processo de paternagem:  

 

 
[...] O exemplo que meu pai me deu, quero dar pra minha família. Ele me 

deu um exemplo sempre de respeito, caráter, sempre respeitar o povo [...] 
então o mesmo que ele me passou eu quero passar pro meu filho [...] 

(Canário) 

 
 

Pode-se evidenciar que a preparação para a paternidade se processa bem antes do 

nascimento do filho e está diretamente relacionada ao tipo de interação que o homem 

vivenciou com sua família, particularmente com seu pai. Assim, ele tende a manter 

comportamentos e atitudes da família de origem, ressaltando entre esses a afetividade, a 

educação e à responsabilidade paterna, quando os considera adequados à vivência da 

gestação e dos cuidados com os filhos. Tais achados corroboram com o descrito por Steiner 

(1976, p. 38) sobre o estado paterno ser algo constituído por condutas copiadas dos próprios 

pais, sendo assim “receptáculo de tradições e valores”. 
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Foi percebido que, diante da experiência com gestações subsequentes, ocorreram 

mudanças na percepção do homem quanto a suas responsabilidades: 

 

 
[...] (muda) mais ainda, pelo fato de ter mais responsabilidade [...] 

procurar fazer o melhor sempre para as duas. (Sabiá) 

 

 

Observou-se que há um aumento da responsabilização do homem à medida que o 

mesmo vivencia períodos gestatórios seguintes e que esse aumento está associado à chegada 

de mais uma criança. No presente estudo houve referência à responsabilização no tocante a 

dois aspectos, o financeiro e o afetivo: 

 

[...] mudou em que? Na minha forma de trabalhar, passar mais noite 
acordado, pelo meu trabalho [...] (Galo de campina)  

 

 [...] Muda as responsabilidades, aumenta [...] as coisas dentro de casa [...] 
já teve muitas discussões no trabalho [...] eu não deixei o trabalho por 

causa deles. (Beija-flor)  

 

[...] muda porque é mais um filho né, há mais responsabilidade porque tá 
aumentando a família [...] tanto em casa, como também plano de saúde. 

(Martim pescador) 

 
[...] A responsabilidade é dar, dividir o seu amor que você tem entre só seu 

filho, que é o único, e sua esposa, como aumentou mais um agora vai ser 

distribuído para os três. (Pintassilgo) 
 

 

Apesar de perceber o desempenho de um novo papel paterno entre os entrevistados 

deste estudo, ainda existe forte associação dos mesmos quanto as suas responsabilidades de 

provedor. Sendo assim, a ocorrência de gestações subsequentes leva o homem a reconhecer 

um aumento de suas responsabilidades financeiras, o que requer mudanças de suas atitudes e 

comportamentos. Essas mudanças são percebidas nos discursos de Galo de campina e Beija-

flor, que refletem um maior envolvimento com seu trabalho, seja pelo acréscimo da sua 

carga horária ou por manifestar maior tolerância quanto à adversidades no emprego. No 

relato de Martim Pescador evidencia-se que o aumento de tais responsabilidades financeiras 

guarda relação com gastos do lar e com a assistência à saúde do novo filho. 

É imprescindível destacar, que por meio de relato de alguns participantes, 

identificou-se percepções do homem quanto as transições afetivas sofridas pela família 

diante da segunda gravidez. Dessa forma, foram retratadas mudanças no relacionamento 
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com a esposa e com o primogênito, à medida que um novo membro torna-se presente. Assim 

sendo, o homem estabelece para si uma responsabilidade quanto a prover o novo filho de 

amor, levando ao entendimento sobre a existência de uma redistribuição de afetividades 

concretizada após o nascimento do mesmo. 

Sobre esse assunto, os estudos de Piccinini et al (2007, p. 257) refletem que a 

redistribuição da atenção entre genitores e primogênito, torna-se fundamental quando se 

considera a transição emocional e física passada pela companheira e comportamentos de 

enfrentamento do filho anterior. Assim, a chegada do segundo filho traz repercussões para o 

relacionamento do casal, gerando “efeitos negativos” ou mesmo melhorando a convivência e 

aproximação entre os cônjuges. Para os mesmos autores os efeitos negativos relacionam-se 

ao aumento de discussões, a perda de espaço afetivo do casal e diminuição do tempo 

destinado aos dois. Além dos genitores, o primogênito também enfrenta uma adaptação com 

a chegada de outra criança, demonstrando principalmente, atitudes regressivas, de 

agressividade e ciúmes.  

Quanto aos comportamentos do primogênito, resta esclarecer se ocorrem relações de 

dependência com o intervalo decorrido entre o seu nascimento e a ocorrência das demais 

gestações. No presente estudo, houve alusão dos participantes quanto a esse intervalo, ao 

considerarem aspectos relativos à vinda do segundo filho: 

 

 
[...] era de daqui a cinco anos [...] de ter o segundo, porque o primeiro já 

está estabilizado, pelo menos a idade [...] um, dois, três anos que dá mais 
trabalho [...] acredito eu, já tava resolvido, aí a gente ia dar toda 

assistência no segundo. (Bem-te-vi) 

 
[...] Porque ele tá com cinco anos, ele tá muito feliz, eu trouxe ele, ele tá 

muito feliz. (Jandaia) 

 

 

Os depoentes consideraram que o período ideal entre a ocorrência de uma gestação e 

outra é de cinco anos. Assim, houve inferência que esse intervalo proporcionaria uma 

melhor adaptação do primeiro filho, principalmente, quanto à aceitação do irmão, o que 

pode ser entendido por meio do relato de Jandaia.  

A análise dos depoimentos permitiu ainda elucidar que o homem considerou o menor 

intervalo como fator predisponente a uma melhor interação entre os filhos, permitindo aos 

mesmos desenvolverem juntos uma relação de união durante as fases de crescimento: 
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[...] Queria menos tempo, mas ela não quis. Queria assim um ano de 

diferença [...] Foi, razoável, vai crescer unido né, juntinhos, os dois, num 
vai ser um grandão e outro pequenininho, entendeu. (Galo de campina) 

 

 

O intervalo de cinco anos foi também relacionado ao amadurecimento dos cônjuges e 

estruturação familiar: 

 

 
[...] foi um desequilíbrio estrutural pra gente praticamente, que a gente só 
queria esse depois que ela tivesse com cinco anos. (Acauã) 

 

[...] hoje a gente já tem maturidade, né, cinco anos se passou de uma 
gravidez pra outra [...] (Martim pescador)  

 

 

Desse modo, existe uma relação entre o período de tempo decorrido entre uma 

gestação e outra, quanto ao comportamento, as atitudes e perspectivas do homem, da mulher 

e dos primeiros filhos diante de uma nova experiência. Entende-se que por mais que tenha 

ocorrido um processo interativo permanente e longitudinal entre experiências vividas pelos 

depoentes no processo da gravidez e paternidade, há uma influência temporal na 

determinação de como essa interação se desenvolverá. 

Alguns aspectos sobre a interação do homem com a companheira puderam ser 

identificados neste estudo. Quanto a isso, observou-se que o homem concebe que ocorre 

mudanças no comportamento da mulher durante a vivência de gestações seguintes, como 

exemplifica-se nos depoimentos abaixo: 

 

 
[...] Mudou, deixou ela bem mais madura, na primeira ela era muito 

infantil [...] (Beija-flor)  

 

[...] tornou ciumenta, coisa que ela não era, possessiva, ela praticamente 

quis que eu parasse de trabalhar pra tá vinte e quatro horas do lado dela, 
na segunda [...] (Príncipe) 

 

[...] Porque na primeira gravidez, o comportamento dela era, como é que 

eu posso dizer? Ela (pausa) ela passou uns dois meses, é... afastada de 
mim, porque tinha enjôo, num podia me ver não [...] eu tive que ir pra casa 

do pai [...] Essa, na segunda, era toda carinhosa. Diferente da primeira 

[...] eu pensei que ela fosse me enjoar. (João-de-barro) 
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Observa-se que na concepção desses homens tais mudanças ocorreram em relação à 

maturidade, à afetividade, à reações psíquicas e ao humor da mulher grávida. Nesse sentido, 

a análise dessas falas leva a afirmar que a interação do homem com sua companheira ocorre 

baseada na percepção que eles tem quanto às consequências psíquicas e fisiológicas 

provocadas pela gravidez na vida da mulher. Acredita-se que tais percepções podem, ainda, 

ser resultantes da interação do homem com concepções sobre a mulher grávida presentes no 

meio em que vive.  

Pôde-se identificar que os participantes deste estudo, também relacionaram tais 

mudanças a alterações hormonais surgidas com o advento da gravidez: 

 

 
[...] quanto ao período da segunda [...] senti que minha esposa ficou 
diferente, o humor dela ficou mais frágil [...] não sei se devido ao 

problema da gravidez, mas também porque surgiu um problema de 

tireóide nela o que levou ela a se tornar um pouco frágil, praticamente 

passou a gravidez toda em prantos de choro [...] (Pintassilgo) 

 

 

Esse conhecimento do homem sobre as causas de determinados comportamentos de 

sua companheira pode contribuir para um enfrentamento conjugal eficaz centrado na 

compreensão entre os seus membros.  

Ultrapassando as mudanças concernentes à mulher, os participantes realizaram uma 

reflexão sobre o comportamento do casal, revelando haver transformações no 

relacionamento entre si durante a vivência de uma gravidez e outra: 

 

  
[...] teve diferenças, né, bastante diferença entre essa daí pra essa daqui, 
principalmente assim, em termos [...] de convivência. Nela, a minha esposa 

não teve [...] tipo rejeição pra mim. Já dessa menina ela ficou meio assim, 

isolada, entendeu como é? [...] acho que deve ser da gravidez mesmo. [...] 
Acho que depende da gravidez, uma gravidez para a outra muda bastante, 

né? (Arara Azul) 
 

Muda em algumas coisas, o temperamento da mulher passa a ser diferente 
entendeu? [...] em relação a sexo também muda, que fica uma coisa como 

é que se diz, constrangido, tanto pra mulher como para o homem, chegar a 

um ponto no final da gravidez e ter relações constantes [...] me sinto 
constrangido pela criança já estar formada e haver uma relação [...] 

percebi que ela se sentiu constrangida várias vezes. Da primeira gravidez 

nem tanto, não sei se era porque nós éramos mais novos, não que nós 

sejamos velhos, mas já somos mais maduros e a gente passa a entender 
mais [...] a gravidez. (Pintassilgo) 
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Evidencia-se a partir dos trechos acima que os participantes relataram diferenças no 

convívio e no comportamento sexual com a companheira diante da vivência de outro 

período gestacional. Chama atenção, o fato de que ambos os participantes perceberam uma 

redução quanto a tais aspectos durante a segunda gravidez: Arara azul referiu que sofreu 

rejeição de sua companheira durante a gestação de sua segunda filha, enquanto que 

Pintassilgo revelou que na segunda experiência, o casal sentiu-se constrangido em manter 

relações sexuais no final do período gestatório. 

De acordo com Moreira (1997) as alterações acerca do desejo e satisfação sexual são 

comuns na gravidez e podem variar para o aumento da atividade ou sua diminuição, sendo 

esta última associada, entre outras coisas, ao medo de causar danos ao feto.  

Vale ressaltar que houve uma compreensão por parte dos entrevistados de que essas 

mudanças podem acontecer na gravidez, e que estas se relacionam ao nível de 

amadurecimento entre os cônjuges. Nesse sentido, percebe-se uma interação entre o tipo de 

experiência passada anteriormente e a idade em que esta é vivenciada. Assim, os próprios 

entrevistados chegam a concluir que tais mudanças dependem do contexto em que são 

vividas, uma vez que admitem que tal fato ocorre com alguns casais e outros não: 

 

 

[...] Em alguma coisa interfere, tanto para o lado masculino, quanto para 
o feminino, chega um momento que mal a gente passa a ter relações [...], é 

uma coisa que modifica, já tem casais que não altera [...] e tem outros que 

modifica. (Pintassilgo) 
 

 

Segundo Silva (2009) durante a gravidez, a mudança na relação do casal pode 

decorrer de aspectos fisiológicos, psicológicos e emocionais da mulher, o que requer do 

homem uma maior compreensão e cuidado.  

Observa-se que tal posicionamento é referido pelos participantes do presente estudo 

o qual parece conduzir à maior aproximação do casal diante da vivência da segunda 

gravidez: 

 

 
 [...] eu acho que até melhorou mais, porque a gente se aproximou mais um 

do outro, um dá apoio ao outro. Pra mim assim, do meu ponto de vista, eu 

me apeguei mais ainda, porque tem homem que parece que abusa né, 
quando vê a mulher, barrigona, e fica, já eu não eu procuro dar o amor 

que sempre a mulher precisa naquelas horas, e carinho. (Sabiá) 
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Evidencia-se nessa fala, uma referência do homem a uma maior interação do casal, à 

medida que o mesmo considera o apoio mútuo formado com a companheira. Desse modo, 

tal apoio pode estar relacionado à concepção que ele tem sobre o aumento das 

responsabilidades diante da vinda de uma nova criança.  Possivelmente, isso o conduziu a 

uma maior participação frente os cuidados com a mulher e o primogênito, o que envolve 

também a afetividade declinada sob a companheira. Conforme Piccinini et al (2007) esse 

apoio oferecido pelo homem reveste-se de importância pois pode contrabalancear as 

dificuldades conjugais enfrentadas diante do aumento das responsabilidades do casal. 

Esse apoio também foi evidenciado nos estudos de Pereira e Piccinini (2007) e Krob, 

Piccinini e Silva (2009). Os autores identificaram a gravidez como momento propício para a 

aproximação entre o casal. Nesses estudos, os homens referiram dar apoio emocional e 

material à gestante, através da realização de afazeres domésticos e de um maior 

envolvimento afetivo que envolvia escuta, diálogo, compreensão e paciência. Portanto, 

entende-se que com o advento de uma nova gravidez, tal apoio é intensificado, sendo assim 

favorável à aproximação referida por Sabiá. 

No relato deste participante, percebe-se ainda alusão à comportamentos masculinos 

de rejeição da mulher grávida. Entende-se que essa percepção está relacionada à ditames 

sociais ou troca de experiências com terceiros, o que pareceu influenciar na atitude de apoio 

referida por Sabiá. Assim, o homem interage com as concepções presentes em seu meio, 

reflete sobre estas e elabora o comportamento que considera adequado àquela situação. 

Compreende-se que essas atitudes e comportamentos dos participantes desse estudo 

resultam de um processo interpretativo considerado pelo Interacionismo Simbólico, o qual 

conforme Brito e Enders (2011, p.27) consiste em duas etapas: Num primeiro momento, o 

homem determina, por meio de uma comunicação consigo, o significado que uma 

determinada coisa tem para ele e como agirá sobre a mesma. As autoras consideram que é 

diante dessa comunicação interna que se processa a segunda fase, fundamentalmente 

interpretativa, onde o indivíduo manipula os sentidos de determinada coisa, uma vez que 

“formula significados, reconsidera-os, revisa-os e os utiliza na condução de suas ações”. 

Outras mudanças sofridas pelo casal na ocorrência de uma nova gravidez, diz 

respeito ao distanciamento entre os cônjuges: 
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[...] Não, a primeira e a segunda não foi diferente não. Mas a partir da 
terceira, ela dormia mais lá do que aqui, a gente se via só de vez em 

quando, aí eu nem tive muito contato com a pequena [...] (Beija-flor) 
 

 

Supõem que o distanciamento do casal esteja relacionado a um enfrentamento 

ineficaz diante da ocorrência de um número maior de gestações, dado o aumento da 

responsabilidade parental. Assim, observa-se que o depoente retratou a participação de 

outros familiares da gestante, quando não ocorre a adaptação do casal frente à vinda de mais 

uma criança.  

A dificuldade em adaptar-se a um novo membro familiar ocorre mediante influências 

do contexto em que os cônjuges vivem. Inclui-se nesse contexto sua situação financeira, 

realização ou não de planejamento familiar, padrão de afetividade mútua, problemas 

vivenciadas com os filhos anteriores e outros fatores que afetam diretamente o significado 

que aquele novo filho terá para ambos. Evidencia-se, portanto, que no contexto desse estudo, 

houve influências sobre o convívio do homem com a companheira, bem como sobre a 

interação desenvolvida com os próprios filhos. 

Mediante reflexões expostas, percebe-se que as experiências vividas anteriormente 

afetam a vivência do homem com a gravidez atual, à medida que repercutem no 

conhecimento do mesmo sobre a gestação, nos cuidados com o filho e com a companheira. 

Além disso, a vivência da gravidez anterior leva o homem a conceber mudanças em seus 

comportamentos e atitudes, bem como a entender que tais mudanças se dão também em 

relação ao comportamento da mulher e do casal como um todo. 

De posse dessa compreensão, ressalta-se que os profissionais de saúde envolvidos na 

assistência a casais durante o período reprodutivo, podem criar mecanismos de abordagem a 

casais grávidos, principalmente aos que vivenciam períodos gestatórios subsequentes. A 

elaboração de estratégias de atenção centradas no entendimento de como ocorre a interação 

entre uma gravidez e outra, possibilita um cuidado focado nas peculiaridades do homem, da 

mulher e da família que ambos formam. 

Assim, concorda-se com Moreira (1997) ao considerar a necessidade de garantir 

ações de saúde baseadas nas dimensões existentes em torno da gravidez, pois dessa forma é 

possível atenuar conflitos existentes, prevenir dificuldades provocadas pela falta de 

conhecimento e abrir espaços para discussão e troca de experiências entre sujeitos que 

vivenciam tal período.  
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Portanto, compreende-se que essa assistência deva integrar as necessidades 

biológicas, psicológicas e sociais do casal durante a gravidez. Assim sendo, quando se 

viabiliza esse tipo de cuidar, os profissionais de saúde colaboram para uma assistência 

humanizada e acolhedora que, sobretudo, pode torna-se facilitadora para o enfrentamento 

das dificuldades surgidas entre casais que esperam por um novo filho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A inclinação para realização desse estudo surgiu mediante a necessidade de 

compreender como a gravidez anterior influencia a vivência de homens diante de uma 

gestação seguinte.  Essa proposta assumiu forma de um grande desafio, à medida que foi 

sendo percebida a complexidade de coisas e significados em torno da temática.  

A aproximação com o tema se deu paulatinamente, por meio de leituras que tratavam 

sobre questões subjetivas e sociais relacionadas à vivência reprodutiva de homens e 

mulheres. Nesse momento, foram imprescindíveis leituras sobre as representações de gênero 

relacionadas à gravidez, como uma forma de apreender concepções sociais que pudessem 

determinar o significado de tais vivências para os homens, bem como justificar 

comportamentos que seriam por ele apresentados. 

Tais conhecimentos permitiram identificar o distanciamento da figura masculina 

diante do advento da gravidez, bem como identificar um movimento de inclusão do homem, 

considerado objeto de vários estudos que envolvem o companheiro no período reprodutivo. 

Nesse ponto, identificou-se a constante iniciativa de autores em trazer à tona a valorização 

de sua presença como fundamental para o desenvolvimento da criança.  

Essa valorização foi percebida, entre outras coisas, pelo interesse em se compreender 

como o homem vivencia a gravidez da companheira, seus sentimentos e atitudes durante 

esse período. As reflexões sobre o assunto e os resultados de algumas pesquisas conduziram 

a questionamentos sobre quais fatores estariam envolvidos na determinação de como essa 

vivência se processaria. Desse modo, pressupôs-se que a vivência anterior do homem com a 

gravidez repercute na experiência atual, influenciando no seu significado, no seu 

comportamento e na sua atuação junto à mulher grávida. 

Para tanto, foram realizadas entrevistas com homens que vivenciaram duas ou mais 

gestações de sua companheira a fim de atender o objetivo proposto. A escolha pelos 

procedimentos centrados na Teoria Fundamentada nos Dados e a análise sob a ótica do 

Interacionismo Simbólico foi favorável à lapidação dos resultados e sua compreensão, 

desvelando a estrutura conceitual referente ao fenômeno estudado. 

Esta foi constituída de três categorias: Sentimentos vivenciados pelo homem diante 

da gestação da companheira; Expectativas do homem diante da gravidez da companheira e 

Repercussões da vivência de uma gravidez anterior sobre a seguinte. Cada categoria 
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apresentou as dimensões envolvidas para o entendimento de como a gravidez anterior 

interfere nas demais, revelando a interação estabelecida pelo homem nesse período. 

Evidenciou-se que a gravidez anterior influencia nos sentimentos do homem diante 

de uma nova gestação, nas suas expectativas, principalmente quanto ao sexo do segundo 

filho, bem como em suas atitudes e comportamentos diante da companheira, do primogênito 

e do recém-nascido.  

Identificou-se que a primeira gravidez constitui um período crítico para o homem, de 

caráter experimental para tudo o que concebe sobre tal período. A segunda gravidez em 

diante, se processa como o “cumprimento dessa experiência”, sendo vivenciada com uma 

maior segurança e preparo pelo homem. Essa segurança se deu em relação à prestação de 

cuidados com os filhos anteriores, bem como com os recém-nascidos. 

Revelou-se que em todos esses aspectos ocorreram processos interativos do homem 

consigo mesmo, com sua companheira e com o contexto social no qual estava inserido. 

 Assim, o homem ao experienciar processos gestatórios subsequentes recebe influências de 

gestações anteriores na determinação de como seu enfrentamento atual se processará.  

Concluiu-se que a interação estabelecida pelo homem com a experiência anterior conduz a 

elaboração de sentimentos e ações frente ao advento de uma nova gravidez.  

A influência de uma gravidez sobre a outra foi apresentada nesse estudo como um 

fenômeno dinâmico que afeta a vivência reprodutiva de homens durante os períodos 

gestatórios da mulher. Nesse sentido, evidenciou-se que a primeira gravidez consiste em um 

evento que influencia o homem no tocante a seus sentimentos, as suas expectativas bem 

como repercute na sua vivência em gestações futuras, provocando mudanças em seus 

comportamentos e atitudes diante do período gravídico da companheira. Diante dessa 

constatação compreende-se que existe um processo de interação entre tais componentes e 

que, de uma forma geral, os processos interativos do homem ocorrem ainda, com o meio 

social no qual o indivíduo está inserido.  

Cumpre destacar que durante a realização dessa pesquisa não ocorreram desistências 

dos depoentes em contribuir com o estudo, suscitando a idéia de que os mesmos se 

interessaram pelo assunto. Nesse sentido, pode-se considerar uma perspectiva favorável à 

construção de mais pesquisas direcionadas à abordar os homens em suas diversas fases de 

vida, visando sua inclusão e valorização principalmente no ciclo gravídico-puerperal e no 

desenvolvimento da paternidade. 
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Evidenciou-se durante a construção desse trabalho uma limitação de publicações 

referentes à vivência do homem quanto a processos gestatórios seguintes, o que desperta 

para a necessidade de demais estudos envolvendo essa temática. Diante dos resultados 

apresentados, sugere-se que sejam desenvolvidas pesquisas voltadas a esclarecer aspectos 

sobre a influência de familiares na vivência do homem durante o período gravídico 

puerperal da companheira, uma vez que foi demonstrado haver interação entre ambos.  

Outrossim, necessita-se aprofundar como o intervalo de uma gravidez para outra 

interfere nas funções familiares, à busca de compreender processos adaptativos vividos pelo 

casal, possibilitando um cuidar de enfermagem direcionado às características e necessidades 

emergentes da família durante períodos gestatórios seguintes. 

Compreende-se que o entendimento dos aspectos aqui evidenciados são 

imprescindíveis para fundamentar ações do enfermeiro voltadas à inserção do homem no 

processo de gravidez, por meio da compreensão das repercussões de vivências anteriores na 

sua experiência com as demais gestações. Essa compreensão possibilita tornar viável uma 

dinâmica familiar favorável à adaptações requeridas em processos gestatórios seguintes, 

centrada na satisfação e valorização de seus membros. Nesse contexto, é oportuno 

considerar as histórias de vida do casal pelo entendimento de que estas provocam 

repercussões sobre os sentimentos do homem que vivencia uma nova gestação.  

O conhecimento gerado através dos resultados do presente estudo contribui para o 

preenchimento de lacunas científicas sobre a temática abordada. Além disso, possibilita 

embasar as ações de enfermagem ao casal que vivencia o período gestatório. Assim sendo, 

os profissionais de saúde que atuam junto a casais grávidos, ao compreenderem as 

dimensões resultantes da interação entre uma gravidez e outra, podem elaborar estratégias de 

que minimizem os medos, as angústias, e preocupações do homem e do casal durante esse 

período. Por meio dessa compreensão, acredita-se que famílias possam ser beneficiadas com 

uma assistência à saúde humanizada, permeada por trocas interpessoais favoráveis a 

vivência da gravidez. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIENCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Natal/RN, _____ de ________ de 20___. 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa Concepções de homens acerca 

da influência da gravidez anterior sobre a subsequente, que é coordenada por Rosineide 

Santana de Brito, enfermeira, professora doutora do Departamento de Enfermagem da 

UFRN.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. Informamos também que não ocorrerá, em nenhuma circunstância, qualquer tipo 

de remuneração por participar do estudo. 

Essa pesquisa procura compreender a concepção do homem que vivencia a gestação 

de sua companheira acerca da influência que uma gravidez exerce sobre a outra. Entende-se 

que o alcance dessa compreensão fundamentará as ações do enfermeiro na inserção do 

homem no processo de gravidez, com vistas a tornar viável uma dinâmica familiar centrada 

na satisfação e valorização de seus membros.  

Caso decida aceitar o convite, você será submetido a uma entrevista que só será 

gravada mediante sua autorização, podendo ser realizada sem o uso do gravador se assim 

desejar. Você poderá desistir da entrevista ou solicitar suspensão da mesma a qualquer 

momento até a data de publicação da pesquisa. 

Os riscos envolvidos com sua participação são os de sentir-se constrangido ou 

emocionado ao relatar sentimentos, evocar lembranças sobre as outras gravidezes ou demais 

aspectos de sua vida pessoal. Caso isso venha a ocorrer, será garantido seu atendimento 

psicológico na Unidade Mista das Quintas. Além disso, se ocorrerem danos físicos 

decorrentes de sua participação nessa pesquisa e estes forem comprovadamente relacionados 

à sua inclusão entre os participantes do estudo, você será devidamente indenizado.  
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Ao participar dessa pesquisa, você estará contribuindo para o desenvolvimento das 

ações que zelem pela saúde e bem-estar da família em formação, criando alicerces para a 

inclusão do homem no processo de gravidez e reconhecimento das repercussões que a 

vivência de uma gravidez traz para as demais experiências reprodutivas do companheiro. 

 Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados 

será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite.  

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para Rosineide Santana de Brito no endereço: 

Departamento de Enfermagem, Campus Universitário, S/N, Lagoa Nova, Natal-RN ou pelo 

telefone (84) 3215-3888. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN no Campus Universitário, Av. Senador Salgado Filho, 3000, 

Natal-RN, ou pelo telefone (84) 3215-3135. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os 

riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa: 

Concepções de homens acerca da influência da gravidez anterior sobre a subsequente. 

Natal/RN, _____/______/________. 

Participante da pesquisa: 

 

Assinatura  

Pesquisador: 

_____________________________________________________________________________ 

Janile Bernardo Pereira de Oliveira Macedo 

Endereço: Departamento de Enfermagem, Campus Universitário, S/N, Lagoa Nova, Natal-

RN ou pelo telefone (84) 3215-3888. 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN 

Endereço: Av. Senador Salgado Filho, 3000, Natal-RN, ou pelo telefone (84) 3215-3135. 
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APÊNDICE C - CONSENTIMENTO PARA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIENCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 Campus Universitário – BR 101, Lagoa Nova, Natal-RN CEP: 59072-970. 

Fone/Fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

 

 

Natal, _______ de ___________ de 20____. 

 

 

Eu, _____________________________________________________ declaro que autorizo 

a utilização de gravador de áudio durante minha entrevista para a pesquisa intitulada 

“CONCEPÇÕES DE HOMENS ACERCA DA INFLUÊNCIA DA GRAVIDEZ 

ANTERIOR SOBRE A SUBSEQUENTE”, realizada pela pesquisadora Janile Bernardo 

Pereira de Oliveira Macedo. 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

_______________________________________________________ 

Pesquisadora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pgenf@pgenf.ufrn.br
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APÊNDICE D - ROTEIRO DA ENTREVISTA 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIENCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 Campus Universitário – BR 101, Lagoa Nova, Natal-RN CEP: 59072-970. 

Fone/Fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA N
o
 __________ 

 

1. DADOS GERAIS 

Idade: ________   Escolaridade: _______________  Profissão:_________________ 

Renda Familiar Mensal (Salário Mínimo): 

(   ) menos de 1 (   ) entre 1 e 2 (   ) entre 2 e 3 (   ) entre 3 e 4  

(   ) acima de 4 

Estado Civil:  

(   ) Casado (   ) União Estável (   ) Outro: ___________________ 

Número de união conjugal: (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3  (   ) _____________ 

Tempo de convívio com a parceira atual: ______________________ 

Idade em que vivenciou a primeira vez a gravidez da companheira ________ 

Número de gravidezes que já vivenciou com a companheira atual ________ 

 

2. Fale-me como foi para o senhor vivenciar as gestações de sua companheira. 
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ANEXO  
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