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Resumo 

 

O objetivo deste estudo foi examinar, através de uma abordagem qualitativa, a atuação e o 

significado atribuído à experiência da paternidade na adolescência. Os participantes da 

pesquisa foram pais de crianças com idades entre três e sete anos. Buscou-se apreender o 

impacto da experiência da paternidade em suas trajetórias pessoais, assim como identificar os 

fatores de promoção e constrangimento da participação paterna, no transcurso do tempo. 

Estudos sobre o fenômeno da paternidade na adolescência ainda são escassos, quando 

comparados ao volume de publicações dedicadas à mãe adolescente. Um menor número 

aborda os anos subsequentes do desenvolvimento infantil, de tal forma que há uma lacuna na 

literatura sobre os períodos posteriores aos vinte e quatro meses da criança. Partindo do 

referencial teórico-metodológico Bioecológico, com o uso de entrevistas semiestruturadas, 

quatro entrevistados participaram deste estudo, com idades entre 20 e 25 anos. Constatou-se a 

dinamicidade dos significados atribuídos e dos modos de atuação dos pais ao longo do 

tempo. As variações observadas nas várias possibilidades de se vivenciar a paternidade 

adolescente basearam-se nas interações recíprocas entre as oportunidades e restrições 

contextuais e as características individuais dos participantes. Dentre os principais fatores de 

constrangimento identificados à participação paterna, a separação do casal e a distância 

geográfica revelaram o maior impacto sobre as oportunidades de interação. Contudo, 

constatou-se que as diferentes fases do desenvolvimento infantil, especialmente o 

desenvolvimento da linguagem oral, contribuem para um salto qualitativo na interação pai-

filho (a), pois ocorre uma maior inclusão proporcionada pela própria criança, que revela a 

bidirecionalidade dos processos proximais. De modo geral, as dificuldades não diminuíram o 

interesse dos pais pelos filhos e a experiência da paternidade foi descrita como um processo 

de transformação na vida dos participantes. O apoio relatado em favor dos pais revelaram-se 

benéficos, especialmente aqueles advindos dos serviços de Psicologia. Destaca-se a 

importância da discussão e da produção de conhecimento sobre o tema, com vistas a ações 

que possam ser realizadas em favor do microssistema do qual o pai faça parte, e que 

envolvam, sobretudo, a família. 

 

Palavras-chaves: paternidade adolescente, significado atribuído, atuação dos pais, 

modelo bioecológico. 

 

  



Abstract 

 

The purpose of this study was to examine, through a qualitative approach, the performance 

and the meaning given to the experience of adolescent paternity. The participants of this 

survey were parents of children aged between three and seven years old. It was attempted to 

apprehend the impact of parenthood experience in their personal development and to identify 

the promoting and embarrassment factors of fatherly participation, in the course of time. 

Studies about the phenomenon of fatherhood in adolescence are still scarce compared to the 

amount of publications dedicated to adolescent mothers.A lower number discusses the 

subsequent years of children development, in a way that there is a gap in the literature 

concerning the periods of children over twenty-four-month years old. Based on the 

theoretical Bioecological framework, using semi-structured interviews, four participants were 

involved in this study, they were between 20 to 25 years old. It was observed the dynamics of 

the attributed meanings and the way fathers act throughout the time. The observed variations 

in the various possibilities of experiencing the adolescent fatherhood were based on 

reciprocal interactions between contextual opportunities and restrictions and the individual 

characteristics of the participants. Among the major embarrassment factors identified to 

fatherly participation, the couple’s divorce and the geographical distance revealed the 

greatest impact on the interaction opportunities. However, it was found that the different 

stages of child development, especially the oral language development, contribute to a 

qualitative leap in father-child interaction, because there is a greater inclusion provided by 

the child, which reveals the bi-directionality of proximal processes. In general, the difficulties 

have not decreased the father interest for their children and the experience of fatherhood was 

described as a process of transformation in the participants’ lives. Interventions on behalf of 

fathers were proved beneficial, especially the ones emerging from Psychology. It is necessary 

to emphasize the importance of this subject discussion and knowledge production, with a 

view to actions that can be performed in favor of the microsystem which the father makes 

part, and mainly involving the family. 

 

Keywords: adolescent fathers, meaning of parental role, bioecological model. 
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Introdução 

 

A adolescência é um período de profundas mudanças biopsicossociais e a vivência da 

sexualidade constitui um dos aspectos característicos desse estágio. Ocorre que, ao não serem 

reconhecidos socialmente como sexualmente ativos cria-se um quadro de vulnerabilidade, 

com ações direcionadas no sentido de coibir o exercício da sexualidade, ao contrário de 

garantir que ela seja vivenciada com os direitos e responsabilidades inerentes a ela. Com o 

advento das primeiras relações sexuais, a gravidez na adolescência muitas vezes se faz 

presente, sendo suas causas multideterminadas, frequentemente associadas a uma situação de 

vulnerabilidade social, tais como baixa escolaridade, situação socioeconômica desfavorável e 

a influência dos estereótipos de gênero (Heilborn et al., 2002; Lyra, 1997). 

Autores como Levandowiski (2001) e Lyra (1997) têm destacado o predomínio das 

pesquisas sobre gravidez e parentalidade a partir do enfoque feminino, que apontam a 

carência de estudos sob a perspectiva do pai adolescente. Isto faz com que sejam 

desconsiderados o papel e o cuidado masculino em relação ao ato sexual e suas possíveis 

consequências. Ressalta-se, assim, a importância da inclusão dos jovens do sexo masculino 

na participação referente à anticoncepção, gravidez e aos demais campos da saúde sexual e 

reprodutiva, constatando a baixa frequência desse grupo a serviços ligados à saúde 

reprodutiva e planejamento familiar no Brasil (Ministério da Saúde, 2006).  

Além disso, no decorrer desta pesquisa, pôde-se notar que os trabalhos realizados a 

partir da perspectiva do pai adolescente se concentram especialmente nos dois primeiros anos 

do curso de vida da criança. As pesquisam que enfocam a paternidade nos períodos 

posteriores do desenvolvimento da criança, são em sua maioria estudos longitudinais 

internacionais, com ênfase quantitativa, destacando a importância de abordagens qualitativas 

ao problema (Levandowski, 2001). Autores como Montemayor (1986), Levandowski e 

Piccinini (2002) e Maiden (2013), apontaram para a necessidade de estudos que 

compreendam períodos posteriores do desenvolvimento infantil, considerando que tanto o 

contexto quanto as pessoas e suas relações mudam com o tempo. 

Em uma revisão da literatura internacional sobre o tema (Levandowski, 2001), 

observou-se a carência de informações sobre aspectos relacionados às preocupações dos pais 

adolescentes, ao impacto da paternidade no curso de vida dos envolvidos, à qualidade da 

interação com a criança, dentre outros. Pouco se sabe, portanto, sobre como essas mudanças 

no desenvolvimento dos filhos e dos pais, além de seus contextos, afetam a estabilidade dessa 
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relação e como os pais têm se avaliado nesse papel, em diferentes momentos de sua 

trajetória. 

Neste sentido, o presente estudo buscou examinar a perspectiva dos jovens que foram 

pais na adolescência cujos filhos atualmente se encontram com idades entre três e sete anos, 

compreendendo o modo como se estruturou a ação e o significado atribuído à experiência no 

transcurso do tempo. Buscou-se apreender os indicadores de promoção e constrangimento do 

exercício parental, bem como as mudanças e continuidades dos processos interativos, 

envolvendo a família, a mãe da criança e principalmente o (a) filho (a). 

Baseado nos estudos que apontavam para a relação entre a idade da criança e o tipo de 

envolvimento estabelecido pelo pai, indicando que ele poderia ser maior ao longo dos vinte e 

quatro meses após o nascimento, ou seja, superior à medida que a criança cresce (Tremblay 

& Pierce, 2011; Lamb, Pleck, Charnov, & Levine, 1985), buscou-se investigar a experiência 

da paternidade adolescente no intervalo considerado.  

Para alcançar tal objetivo, adotou-se um enfoque qualitativo de pesquisa, por meio de 

estudos de casos coletivos, com os dados coletados a partir de entrevistas semiestruturadas. 

Os dados foram analisados a partir da Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1967), com 

suporte do referencial teórico-metodológico Bioecológico (Bronfenbrenner & Evans, 2000; 

Bronfenbrenner & Morris, 1998). 

O caminho percorrido no presente estudo se dividiu a partir do primeiro capítulo nos 

seguintes tópicos: o tópico inicial explicita a concepção de desenvolvimento humano 

adotada, a partir de uma perspectiva relacional e contextual; o segundo tópico propõe uma 

discussão sobre a adolescência e a sexualidade, destacando o impacto da concepção negativa 

desse estágio nas ações destinadas a esse grupo, principalmente nas questões relacionadas às 

práticas sexuais e reprodutivas; o tópico seguinte contextualiza a paternidade e a importância 

da participação paterna no desenvolvimento tanto da criança, quanto dos próprios pais; o 

quarto tópico revisa a literatura sobre a paternidade na adolescência, suas consequências e 

implicações na trajetória de vida dos jovens. 

O segundo capítulo aborda os objetivos gerais e específicos. No terceiro capítulo, 

descreve-se o método utilizado no estudo, caracterizando a pesquisa junto aos seus 

procedimentos metodológicos e éticos. Já o quarto capítulo trata da apresentação dos 

resultados encontrados, a apreciação dos casos e a discussão. Finalmente, são expostas as 

considerações finais e algumas recomendações para trabalhos futuros.  
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Fundamentação Teórica 

 

 

1.1. A Psicologia do Desenvolvimento Humano e as Teorias Dos Sistemas 

Desenvolvimentais 

 

Ao abordar a Psicologia do Desenvolvimento, como grande área de interesse do 

presente estudo, deve-se observar que a definição de seu objeto, a partir de perspectivas que 

diferem em suas dimensões ontológicas, epistemológicas e metodológicas, ocasiona várias 

psicologias do desenvolvimento. De acordo com Lerner, Lewin-Bizan e Warren (2011, p.5), 

“é necessário compreender os diferentes pressupostos filosóficos sobre os quais o estudo do 

desenvolvimento pode ser baseado e examinar os modelos ou visões de mundo que são 

usados hoje no estudo do desenvolvimento humano” (tradução nossa). 

Em conformidade com Tudge (2008), são três os paradigmas principais dentre os 

quais se localizam as teorias da psicologia, em especial, da psicologia do desenvolvimento: o 

mecanicismo, o contextualismo e o organicismo. Estes se diferenciam em suas concepções 

ontológicas, epistemológicas e metodológicas. Segundo o autor, os métodos utilizados pelos 

mecanicistas visam controlar a influência do contexto e são frequentemente experimentais. 

Os métodos adotados pelos contextualistas geralmente consistem no estudo dos indivíduos 

em seus próprios contextos, privilegiando a compreensão das interações às relações de causa 

e efeito. Os métodos organicistas não criam uma clara separação entre indivíduo e contexto, 

participante e pesquisador. Divergem dos contextualistas, por situar o desenvolvimento 

ocorrendo em determinada ordem, em direção a um estado final definido, enquanto os 

primeiros defendem que este só pode ser descrito em relação a valores, crenças e cultura em 

determinado período histórico.  

Abordar o contexto numa perspectiva de sistemas dinâmicos e integrados, revelou-se 

mais adequado na compreensão de como as bases do desenvolvimento humano se combinam 

para promover a mudança sistemática em todo o curso de vida. Neste mesmo sentido 

defendem Aspesi, Dessen e Chagas (2005), partindo da ideia da construção mútua, a 

substituição do conhecimento lógico, fragmentado, descontextualizado, simplista e 

reducionista, que inviabiliza a visibilidade do contexto global, complexo e multidimensional. 
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Bem assim, propõem a inclusão do indivíduo como agente ativo em sua construção sócio-

histórica, inserindo-o em uma teia relacional e contextual. 

Compreende-se, a partir desta perspectiva, ser mais adequado tratar o 

desenvolvimento sob a ótica do pluralismo, com coexistência de explicações de naturezas 

teóricas diversas. Além disso, compreendê-lo como um fenômeno não linear, mas como um 

processo dinâmico e complexo de interação entre fatores biológicos, históricos e culturais 

(Aspesi et al., 2005).  

Aproximando-se do paradigma contextualista (Tudge, 2008), um grupo de 

pesquisadores se destaca como particularmente influente na criação do que se denominam 

teorias de sistemas de desenvolvimento ou sistemas desenvolvimentais (Lerner et al., 2011), 

dentre eles: Baltes (1980,1987, 1997) e a teoria do Ciclo de Vida; Brandtstädter, (1998, 

2006) e a teoria da Ação; Elder (1996, 2006) e a teoria do Curso de Vida ; e Bronfenbrenner 

(Bronfenbrenner & Morris, 1998; Bronfenbrenner & Evans, 2000) e o modelo Bioecológico 

do desenvolvimento humano. A escolha por esses autores e teorias como referência para o 

estudo de determinado fenômeno no curso de vida, justifica-se pela comunhão de ideias 

compartilhadas pelos membros do grupo e, ao mesmo tempo, pelas contribuições únicas e 

importantes realizadas por cada modelo à grande área do Desenvolvimento Humano.  

A perspectiva de desenvolvimento adotada no presente trabalho alinha-se, portanto, à 

heterogeneidade e ao caráter multidimensional do próprio objeto de estudo (Heilborn et al., 

2002; Meincke, 2007; Corrêa, 2005; Levandowiski, 2001) - a paternidade na adolescência - 

que exige uma abordagem que integre os diversos aspectos individuais, contextuais, 

relacionais e temporais, este último compreendido em seu caráter histórico e dinâmico.  

O modelo Bioecológico de Bronfenbrenner (Bronfenbrenner & Morris, 1998; 

Bronfenbrenner & Evans, 2000) é o referencial teórico central do presente trabalho, 

associado à contribuição de outros autores da teoria dos sistemas desenvolvimentais, que 

serão brevemente abordados, de forma a adentrar-se prioritariamente na abordagem 

Bioecológica. 

 

1.1.1. Teorias de Sistemas de Desenvolvimento 

 

Em comum, os autores desta perspectiva defendem uma visão caracterizada por 

modelos integrados que reconhecem as influências bioecológicas sobre o desenvolvimento 

humano; a importância das influências do sistema macro, como os eventos históricos, sociais 
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e culturais e o modo como repercutem nas trajetórias individuais, de desenvolvimento no 

transcurso do tempo; além de convergirem na importância conferida não apenas na 

formulação da ciência desenvolvimental, mas, sobretudo, na sua aplicação (Bornstein & 

Lamb, 2005; Lerner, 2006). 

Em uma breve introdução à perspectiva dos sistemas desenvolvimentais, o 

desenvolvimento é conceituado privilegiando aspectos distintos por seus respectivos autores 

e teorias. Para a teoria do Ciclo de Vida (Baltes, 1987, 1997), o desenvolvimento não se 

conclui na idade adulta, sendo abordado desde a concepção até a velhice, tratado como 

“resultado da interação dinâmica entre fatores biológicos, históricos e culturais” ao longo do 

tempo (Fonseca, 2007, p.283). Na teoria da Ação (Brandtstädter, 1998, 2006), o foco recaí 

sobre o papel central assumido pela intencionalidade do indivíduo nas trocas bidirecionais 

que ocorrem entre ele e o meio (Lerner et al., 2011). A teoria do Curso de Vida (Elder, 1996) 

aborda o modo como os contextos históricos e culturais, representados pelas mudanças 

sociais ocorridas no transcurso do tempo, tal como guerras, conflitos políticos, alternância de 

sistemas socioeconômicos, impactam nas trajetórias de vida dos indivíduos ou de suas 

famílias, alterando os percursos do desenvolvimento humano (Aspesi et al., 2005). O modelo 

Bioecológico (Bronfenbrenner & Morris, 1998; Bronfenbrenner & Evans, 2000) destaca a 

importância de o desenvolvimento ser contextualizado, considerando-se simultaneamente o 

indivíduo e o ambiente ecológico que o rodeia, constituído de contextos e relações (Fonseca, 

2007). Para o modelo Bioecológico (Bronfenbrenner, 2001; 2011) o desenvolvimento é 

definido como: 

[...] fenômeno de continuidade e de mudança das características 

biopsicológicas dos seres humanos como indivíduos e grupos. Esse 

fenômeno se estende ao longo do ciclo de vida humano por meio das 

sucessivas gerações e ao longo do tempo histórico, tanto passado quanto 

presente. (2011, p. 43). 

 

Baltes (1987) ainda descreve a importância que determinados eventos – assim como 

as transições deles decorrentes - adquirem para a compreensão dos fatores envolvidos no 

desenvolvimento psicológico dos indivíduos. Especial contribuição se dá na definição das 

influências não normativas relacionadas a determinados eventos da vida. Estas não são 

indexadas diretamente pelo tempo, por não ocorrerem para todas as pessoas ou até mesmo 

para a maioria das pessoas. Ao contrário, são idiossincráticos no desenvolvimento. E, por 
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isso, quando ocorrem, podem diferir significativamente em termos de agrupamento, tempo e 

duração. Como exemplo desses eventos, incluem: o adoecimento, o divórcio e a gravidez na 

adolescência (Lerner et al., 2011).  

O foco de Brandtstädter (2006), em ações autorreguladas, reflete a perspectiva de um 

indivíduo que é tanto produtor como produto de sua ontogenia. Deste modo, os indivíduos se 

esforçam por atingir determinados fins ou objetivos ao procurar modelar o seu próprio 

desenvolvimento através da seleção e/ou criação de condições ecológicas artificiais [grifo 

nosso] – ex: emprego, local para viver – ajustadas quer aos seus interesses, quer às suas 

capacidades e competências (Brandtstädter, 2006). Porém, estas possibilidades não são 

ilimitadas, reconhecendo-se fatores de constrangimentos tais como: as desigualdades sociais; 

as inabilidades pessoais, a escassez de recursos naturais – representando tanto os eventos 

previsíveis, quanto imprevisíveis (Lerner et al., 2011).  

As noções de estágio, transição e trajetória de vida, conceitos associados à teoria do 

Curso de Vida (Elder, 1996), também contribuem para a compreensão de desenvolvimento 

sob a perspectiva adotada. De acordo com Aspesi et al. (2005), por estágio compreende-se o 

conjunto de padrões comportamentais e habilidades características de uma determinada idade 

ou fase do ciclo de vida do indivíduo. Por transição, os períodos de passagem de um estágio 

para outro no ciclo de vida ou na aquisição de habilidades, sejam motoras, cognitivas, 

afetivas, dentre outras. Por trajetória, compreende-se a forma como se estruturam as 

interações entre um determinado indivíduo e seu contexto, entre um estágio de vida e outro e 

o modo como os elos do funcionamento psicológico são estabelecidos entre os estágios, daí 

surge uma trajetória específica de influências (Elder 1996).  

Reconhece-se que certas condições na relação indivíduo-ambiente poderão aumentar 

ou diminuir o risco de se transferir, de um estágio para outro, um processo patológico. Como 

destacado por Aspesi et al. (2005), as situações geradoras de crise, tensão ou ruptura dos 

padrões de relação, podem se reverter em uma maior vulnerabilidade no desenvolvimento 

dos indivíduos que as enfrentam. Entende-se por situação de risco, as situações 

potencialmente desencadeadoras de comportamentos prejudiciais à saúde, ao ajustamento do 

indivíduo ao seu contexto, seu bem-estar e desempenho social (Masten & Garmezy, 

conforme citado por Aspesi et al., 2005). Há ainda a probabilidade de que os efeitos adversos 

possam afetar negativamente o crescimento e desenvolvimento do indivíduo, sobretudo se 

apresentar vulnerabilidades, estiver em situação de transição e for exposto a situações de 

risco (Aspesi et al., 2005).  
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Segundo Fonseca (2007, p. 286), “as situações de transição (vividas com maior ou 

menor estresse) podem revelar-se uma oportunidade para o desenvolvimento pessoal”, 

sofrendo variações em sua repercussão sobre o bem-estar psicológico e a saúde dos 

indivíduos de acordo com a interferência de outras variáveis, de modo que, não 

necessariamente, esses eventos se tornarão processos patológicos.  

 

1.1.2. O Modelo Bioecológico de Desenvolvimento Humano 

 

O modelo Bioecológico ocupa um papel singular dentre as demais correntes teóricas 

por liderar o caminho que marcou o necessário vínculo entre teoria e aplicação, pesquisa e 

prática. Juntamente com seus respectivos delineamentos de pesquisa, significa uma evolução 

do sistema teórico para o estudo científico do desenvolvimento humano ao longo do tempo. 

Como destacado por Meincke (2007, p. 52), este referencial também é conhecido como 

“Teoria Ecológica do Desenvolvimento Humano; Teoria dos Sistemas Ecológicos; 

Abordagem Bioecológica do Desenvolvimento Humano; Modelo Ecológico do 

Desenvolvimento Humano”.  

As várias denominações demonstram como, no decorrer dos anos, Bronfenbrenner 

(2011) se dedicou ao desenvolvimento de sua teoria, ao buscar por definições cada vez mais 

precisas e evoluir para a ampliação de suas proposições. De acordo com Lerner et al. (2011), 

esse conjunto de ideias promovem uma visão dinâmica da relação contexto-pessoa ao 

processo de desenvolvimento humano.  

Bronfenbrenner (2011) considerava, assim como outros teóricos que utilizam a teoria 

dos sistemas (Lerner, 2005, 2007; Baltes, 1987, 1997; Brandtstädter, 1998, 2006; Elder, 

1996), que “todos os níveis de organização envolvidos na vida humana são integralmente 

ligados à constituição do trajeto da ontogenia individual” (Bronfenbrenner, 2011, p.24). O 

autor reconheceu, dessa forma, que sua teoria estaria incompleta caso não incluísse o nível 

estrutural e funcional do indivíduo - que compreende seus aspectos biológicos, psicológicos e 

comportamentais - unindo-os de forma integrada com os sistemas ecológicos, o que explica a 

denominação bioecológico dada ao modelo (Bonfenbrenner & Morris, 1998; Bronfenbrenner 

& Evans, 2000).  

A teoria Bioecológica possui quatro elementos centrais que a constitui, também 

denominado modelo Processo-Pessoa-Contexto-Tempo (PPCT), mantendo entre si relações 

dinâmicas e recíprocas (Bonfenbrenner & Morris, 1998; Bronfenbrenner & Evans, 2000). A 
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partir da integração entre a pessoa e o ambiente, e considerando as matizes temporais e 

contextuais, as pesquisas a partir do modelo proposto devem se preocupar em revelar os 

processos intrínsecos entre os elementos considerados, seus níveis de complexidade e de 

transformação (Polonia, Dessen, & Pereira-Silva, 2005).  

O primeiro elemento considerado são os Processos Proximais, basicamente as 

atividades diárias em que as pessoas se engajam, como a relação entre pais e filhos. As 

diferentes formas de interação entre as pessoas passam a ser vistas não como uma função do 

ambiente, mas do processo, que é definido em termos da relação entre o ambiente e as 

características da pessoa em desenvolvimento (Koller, 2004). A forma, a força, o conteúdo e 

a direção dos processos proximais variam em seu efeito sobre o desenvolvimento como uma 

função conjunta das características biopsicológicas da pessoa, do ambiente (imediato e 

remoto), da natureza dos resultados sobre o desenvolvimento, das mudanças e continuidades 

sociais ao longo do tempo e do período histórico em que a pessoa vive (Bronfenbrenner, 

1995; Bronfernbrenner & Morris, 1998). A bidirecionalidade dos processos proximais é outro 

pressuposto central no modelo Bioecológico (Polonia et al., 2005), que assegura a 

interdependência e a influência mútua entre o indivíduo e seu ambiente e entre os indivíduos 

nas relações interpessoais.  

O segundo componente do modelo PPCT diz respeito à Pessoa, cuja concepção deve 

considerar o contexto no qual o indivíduo se insere, sendo definido de forma conceitual e 

operacional com referência ao ambiente, incluindo a cultura, classe e local em que a pessoa 

vive (Bronfenbrenner, 2001). Os seres humanos, a partir dessa perspectiva, não são apenas 

uma espécie produtora da cultura, são também produzidos por ela, e as características 

psicológicas da espécie são um conjunto ou uma função interativa das características 

biológicas e potenciais de um organismo em atividade. Por outro lado, da interação das 

formas de funcionamento psicológico e dos possíveis cursos de desenvolvimento existentes 

em uma determinada cultura em um dado período histórico. As características pessoais são 

distinguidas no seu potencial para evocar respostas, alterando ou criando o ambiente externo, 

influenciando o percurso subsequente do crescimento psicológico da pessoa. Nisso incluem 

os aspectos cognitivos, socioemocionais e motivacionais (Bronfenbrenner, 1992, 2011).  

De acordo com Polonia et al. (2005), o autor da teoria Bioecológica propõe ainda três 

elementos que compõem as características da Pessoa e que influenciam o curso do 

desenvolvimento, são eles: as disposições, os recursos e as demandas. As características 

pessoais de disposição, dizem respeito aos fatores tanto promotores, quanto disruptivos do 
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desenvolvimento. As características dos recursos biopsicológicos envolvem as deficiências 

(defeitos genéticos, baixo peso ao nascimento, deficiência física, mental) ou atributos 

psicológicos (capacidades, habilidades, conhecimento) que evoluíram no transcurso do 

desenvolvimento. Tais características influenciam a prontidão da pessoa para se engajar de 

forma efetiva nos processos proximais. Já as características das demandas são atributos 

pessoais (inatos ou não) que convidam ou desencorajam reações do ambiente e podem 

fomentar ou corromper as operações dos processos proximais (Bronfenbrenner & Morris, 

1998).  

O terceiro componente do modelo PPCT é o Contexto ou ambiente ecológico, que 

inclui: o Microssistema, o Mesossistema, o Exossistema e o Macrossistema. O ambiente 

imediato, chamado de Microssistema, é compreendido como um padrão de atividades, papéis 

e relações interpessoais experenciadas pela pessoa em desenvolvimento nos contextos em 

que estabelece relações face a face com suas características físicas e materiais, com outras 

pessoas de distintas características de temperamento, personalidade e sistemas de crenças. O 

Mesossistema compreende as inter-relações entre dois ou mais ambientes (vários 

microssistemas) em que a pessoa em desenvolvimento está inserida e participa de maneira 

ativa (ex. relações casa-escola, casa-trabalho). O Exossistema engloba ligações e os 

processos que ocorrem entre dois ou mais contextos, nos quais pelo menos um deles não 

contém necessariamente a pessoa em desenvolvimento, mas ocorrem eventos que 

influenciam os processos no contexto imediato a que essa pessoa pertence (ex: o trabalho dos 

pais afeta a criança, por contribuir para a ausência dos pais, embora ela não tenha acesso 

direto a esse sistema). Por fim, o Macrossistema pode ser definido como um modelo social 

para determinada cultura, subcultura ou outro contexto mais amplo, em particular os 

“sistemas instigadores de desenvolvimento de crenças, recursos, riscos, estilos de vida, 

oportunidades estruturais, opções de curso de vida e os padrões de intercâmbio social que são 

imersas em cada um desses sistemas” (Bronfenbrenner, 1992, 2011, p. 177). 

O ambiente, porém, não é uma entidade fixa, constante, sofrendo os efeitos 

cumulativos de uma sequência de transições e mudanças, no transcurso do tempo. Neste 

aspecto, Bronfenbrenner (1994) emprega a noção de Cronossistema como mais um nível do 

contexto de desenvolvimento, que engloba a passagem do tempo no ambiente e na sociedade 

em geral.  
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O quarto e último componente do modelo PPCT é o Tempo, dividido em três níveis 

sucessivos: microtempo, mesotempo e macrotempo. De acordo com Bronfernbrenner (1998, 

2011):  

O microtempo refere-se à continuidade versus descontinuidade dentro de 

episódios contínuos do processo proximal. O mesotempo reporta-se à 

periodicidade desses episódios por amplos intervalos, como dias e semanas. 

Finalmente o macrotempo focaliza nas expectativas e eventos em mudança 

no âmbito da ampla sociedade, tanto dentro como através das gerações, 

como influenciam e são influenciados pelos processos e resultados do 

desenvolvimento humano ao longo do ciclo de vida. (2011, p. 27) 

 

De acordo com Polonia et al. (2005), o tempo abarca dois sentidos: referindo-se 

primeiramente ao processo microgenético, da interação que acontece entre o indivíduo em 

desenvolvimento e aqueles que com ele convivem (interação pai-filho); secundariamente 

abarcando a passagem do tempo histórico, que pode produzir mudanças significativas no 

desenvolvimento do indivíduo, tanto positivas como negativas.  

A dinamicidade dos processos de transição e mudanças no decorrer do 

desenvolvimento é ilustrada pelo conceito de Transição Ecológica (Bronfenbrenner, 1977). 

Esta ocorre quando o indivíduo em decorrência da mudança de papeis, de status, e do próprio 

ambiente ou pela combinação destes fatores, experimenta uma modificação em sua posição, 

ou seja, a passagem da pessoa em desenvolvimento de um contexto ecológico para outro 

contexto novo e diferente. Deste modo, cada uma dessas transições tem consequências no 

desenvolvimento humano, envolvendo a pessoa em novas atividades e em outros tipos de 

estrutura social. A importância das transições ecológicas se relaciona às mudanças nos 

papéis, isto é, expectativas por condutas associadas a determinadas posições na sociedade, 

alterando a maneira como as pessoas são tratadas, como agem, o que fazem, pensam e o que 

sentem (Polonia et al., 2005; Bronfenbrenner, 1979, 2011). A paternidade na adolescência é 

um exemplo de transição ecológica, porém, com sérias restrições quanto ao reconhecimento 

do adolescente no papel de pai (Lyra, 1997).  

Metodologicamente, o modelo Bioecológico incentiva a inclusão do “maior número 

possível de contrastes ecológicos significativos, em função do planejamento de pesquisa e da 

viabilidade de sua execução” (Polonia et al., 2005, p.78). Neste aspecto, diferencia-se do 

paradigma mecanicista, cujos experimentos restringem ao máximo o número de variáveis, 
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comprometendo a compreensão das interações recíprocas e das inter-relações entre os níveis 

do sistema. Segundo Bronfenbrenner (2011), nem sempre é possível garantir e satisfazer 

todos os requisitos apontados em um delineamento bioecológico em um único estudo. Cabe 

aos investigadores identificar quais as dimensões consideradas e comunicá-las em sua 

pesquisa (Polonia et al., 2005). A seguir, o estudo da adolescência e da sexualidade, com a 

abordagem das contribuições dos teóricos clássicos e da concepção contemporânea deste 

estágio de vida. 
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1.2. Adolescência, Sexualidade e Gravidez 

 

1.2.1. Adolescência 

 

A adolescência pode ser definida como um período dentro do ciclo de vida em que a 

maioria das características biológicas, cognitivas, psicológicas e sociais de uma pessoa está a 

mudar, a partir da transição da infância para a vida adulta (Lerner & Spanier, 1980). Porém, 

como destacado por Cerqueira-Santos, Paludo, Schirò e Koller (2010) e Heilborn et al. 

(2002), a perspectiva teórica deste estágio como uma transição para a vida adulta, muitas 

vezes não inclui a diversidade de “adolescências” que podem ser vivenciadas, nem as 

possibilidades que os diversos contextos fornecem para o seu desenvolvimento. Conforme 

Heilborn et al. (2002, p. 31), observa-se uma “precocidade da vida adulta ou de brevidade da 

adolescência nas classes populares, sobretudo quando se toma as classes médias como 

parâmetro comparativo”.  

Montemayor (1986) sinaliza a dificuldade de delimitação dos aspectos que 

caracterizam os estágios de vida. O autor chama atenção para a imprecisão dos parâmetros 

que definem a adolescência, a quebra da suposta linearidade da passagem entre as fases do 

desenvolvimento humano, ressaltando a historicidade das categorias etárias. Desse modo, 

embora exista uma delimitação proposta pela Organização Mundial da Saúde [OMS] - 10 aos 

19 anos - e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente [ECA] - 12 aos 18 anos - para o 

período que compreende a adolescência, o mesmo pode ser ampliado ou reduzido de acordo 

com os contextos e eventos de vida de cada indivíduo (Venturini, 2010). 

A partir de uma definição multidimensional da adolescência, Montemayor (1986) 

elege cinco componentes que em conjunto permitem uma definição mais abrangente desse 

estágio de vida: a idade cronológica, o desenvolvimento biológico, o desenvolvimento 

cognitivo e o psicológico, o status jurídico e a possibilidade de participação em eventos da 

vida adulta. O autor ressalta a dinamicidade desses componentes, que devem ser 

considerados a partir do contexto sócio-histórico em que se configuram. 

Em uma revisão histórica da adolescência, Schoen-Ferreira, Farias-Aznar e Silvares 

(2010) identificaram uma visão marcada por inevitáveis crises durante essa fase, assim como 

uma concepção de desenvolvimento naturalista e universal. Segundo Ozella (2002), esta 

perpectiva predominou por um longo período, compartilhada tanto pela filosofia, quanto pela 

psicologia, incorporando-se à cultura ocidental (macrossistema) e ao senso comum 
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(microssistema), propagados pelos meios de comunicação (Ozella, 2002). A partir das 

correntes epistemológicas dominantes na Psicologia do Desenvolvimento, tal concepção de 

naturalização dos processos humanos foi sendo consolidada, predominando por determinado 

período, e ainda presente atualmente (Castro & Souza, 1994).  

Schoen-Ferreira et al. (2010), diante da discussão sobre a universalização da 

adolescência, afirmam que embora as mudanças biológicas da puberdade 1  possam ser 

universais e visíveis, tais como modificações na altura das crianças, na sua forma e em 

questões de sexualidade, essas mudanças por si só não transformam a pessoa em adulto. Para 

alcançar a maturidade são necessárias mudanças e adaptações não apenas físicas, mas 

alterações cognitivas, sociais e de perspectiva sobre a vida (Martins, Trindade, & Almeida, 

2003). Desta forma, embora o início da adolescência coincida com as mudanças corporais da 

puberdade, termina com a inserção social, profissional e econômica na sociedade adulta 

(Formigli, Costa & Porto, 2000). 

Medrado e Lyra (1999) afirmam que a adolescência vem sendo ainda encarada como 

um problema social a ser resolvido, a partir do enfoque de risco: gravidez de risco, risco de 

vida frente à violência, de contrair doenças sexualmente transmissíveis, do uso de drogas. De 

acordo com os autores, sobre o adolescente ou jovem do sexo masculino recai ainda uma 

nítida divisão de risco por gênero, descrevendo-o como naturalmente violento, agressivo, 

promíscuo, inconsequente, aventureiro e impulsivo. 

Credita-se a Hall (1904) a tendência de estereotipar e estigmatizar a adolescência 

como uma etapa conturbada, vinculadas à emergência da sexualidade (Ozella, 2002) e como 

um período de transição universal e inevitável (Senna & Dessen, 2012). A associação entre 

adolescência e crise foi reforçada ainda por algumas abordagens psicanalíticas que a 

caracterizaram como uma etapa de confusões, estresse e luto também causados pelos 

impulsos sexuais que emergem nessa fase do desenvolvimento (Ozella, 2002). Baseado nos 

pressupostos da psicanálise de Sigmund Freud (1972) e de Ana Freud (1983), embora a 

adolescência não fosse identificada como uma fase distinta no desenvolvimento foi 

reconhecida a emergência de determinado aspecto da sexualidade humana a cada fase do 

ciclo vital.  

Contudo, como salienta Sposito (1997), embora associada a certa instabilidade e a 

determinados problemas sociais, o conceito de juventude - tal como o conceito de 

                                                 

1 Puberdade refere-se aos fenômenos fisiológicos, que compreendem as mudanças corporais e hormonais, 

enquanto adolescência diz respeito aos componentes psicossociais desse mesmo processo. 
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adolescência - tem variado ao longo dos anos no modo como se processa sua transição, 

duração e características, tanto nas relações sociais, quanto na maneira como os 

pesquisadores a abordam.  

Tendo em vista a extensão da produção científica sobre o tema, as diferentes formas 

de compreender a adolescência, bem como as inúmeras teorias e autores, tanto clássicos 

(Hall, 1904; Freud, 1972; Erikson, 1971, 1976; Piaget, 1994, 1995; Wallon, 1979, 1986b; 

Vigotski, 1996), quanto contemporâneos (Lerner, 2007; Montemayor, 1986), e uma vez que 

o enfoque deste estudo é a paternidade na adolescência, este tópico visa delimitar apenas 

alguns fatores associados a este estágio de vida. Em especial, pretende-se apontar como o 

momento histórico, o meio cultural e o próprio grupo social do qual o adolescente faz parte 

poderá determinar o que se espera que o jovem cumpra na adolescência, e consequentemente, 

como a situação da paternidade nessa fase pode ser percebida e vivenciada de diferentes 

maneiras e não apenas avaliada a partir do enfoque de risco. Outrossim, deve-se considerar a 

dinamicidade das diversas possibilidades de intercâmbio entre o adolescente e seus 

contextos, possibilitando que alcance percursos marcados por oportunidades de saúde e 

desenvolvimento positivo (Lerner & Overton, 2008). 

 

1.2.2. Teorias clássicas sobre a adolescência 

 

Autores têm indicado duas fases teóricas sobrepostas na história do estudo científico 

da adolescência, (Lerner & Steinberg, 2004; Goosens, 2006; conforme citado por Senna & 

Dessen, 2012, p. 102). A primeira delas seria caracterizada pela realização de estudos 

descritivos e não-teóricos, entre as décadas de 1950 e 1970. Incluem-se nesse grupo os 

teóricos clássicos, como G. Stanley Hall (1904), Sigmund Freud (1972), Erik Erikson 

(1971/1976), Margaret Mead (1979) e Jean Piaget (1994/1995). Já na segunda fase, 

reconhece-se o maior interesse nos processos de desenvolvimento humano influenciados por 

contextos amplos e diversificados, como o modelo Bioecológico de Bronfenbrenner 

(1979/1996, 1999) e a teoria do curso de vida (Elder, 1996), com foco na avaliação de 

modelos teóricos e hipóteses. 

Em uma breve menção a alguns dos teóricos clássicos, Erikson (1971, 1976) avança 

em relação às outras vertentes ao criticar a hipótese de uma adolescência universal e enfatizar 

as dimensões do contexto (Oliveira, 2006; Schoen-Ferreira et al., 2010; Senna & Dessen, 

2012). A partir de uma aliança entre psicanálise e antropologia, este autor destaca a interação 
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entre as dimensões institucional, sociocultural, histórica e biológica. Sua teoria psicossocial 

divide o desenvolvimento humano em oito etapas, representando os diferentes momentos de 

investimento da energia psíquica. A adolescência é relacionada à quinta crise normativa, 

definida em termos do conflito entre identidade e difusão de papéis (Erikson, 1976). Segundo 

Ozella (2002, p.128) – em referência à teoria psicossocial - a partir do conceito de moratória, 

esta fase foi identificada como uma confusão de papéis e dificuldades de se estabelecer uma 

identidade própria, e como um período que passou a “ser quase um modo de vida entre a 

infância e a idade adulta”. 

Piaget (1994, 1995) é considerado o precursor de um grupo de teorias que se 

dedicaram ao estudo dos processos de desenvolvimento psicogenético na infância e 

adolescência. O autor enfatizou as mudanças na forma de pensar dos adolescentes, como 

origem das transformações observadas em seus comportamentos (Senna & Dessen, 2012), 

destacando duas conquistas nessa direção: o desenvolvimento do pensamento hipotético-

dedutivo2
 e da moral autônoma3 (Oliveira, 2006). Desse modo, os processos cognitivos do 

desenvolvimento foram privilegiados por essa perspectiva. 

Na adolescência, dada a capacidade para as operações mentais formais, o sujeito pode 

alcançar a forma mais evoluída de desempenho cognitivo (Oliveira, 2006). Por meio da 

assimilação e da acomodação de novas estruturas, o adolescente revela uma maneira própria 

de compreender a sua realidade e constrói sistemas próprios de valores, como tentativa de se 

adaptar e mudar o mundo (Piaget & Inhelder 1976, 1999). Reconhece-se a partir das 

conquistas do adolescente no campo moral (Piaget, 1994), a consolidação da capacidade de 

subordinar a ação moral ao julgamento moral, baseando-se em critérios independentes do 

modo como as circunstâncias se apresentam (Oliveira, 2006). De acordo com esta 

perspectiva, as dimensões lúdica, afetiva, social e moral da pessoa, estariam subordinadas à 

dimensão cognitiva (Oliveira, 2006).  

Alguns autores (Lerner, 2011; Castro & Souza, 1994; Castro, 1998) se contrapõem às 

perspectivas que evidenciam os processos de desenvolvimento segundo critérios normativos, 

partindo-se de um conjunto de comportamentos que definiriam os critérios de normalidade na 

adolescência.  Segundo Avila (2005), estas perspectivas não negam a importância do meio 

                                                 

2 É o raciocínio que implica deduzir conclusões de premissas que são hipóteses, em vez de fatos que o sujeito 

tenha realmente verificado. 
3 O pensamento moral autônomo permite que o indivíduo reaja a partir de uma norma, tendo consciência da 

existência dela e avaliando seu contexto. 
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sociocultural na determinação das manifestações dos adolescentes, mas consideram que 

como bases dessa expressão sociocultural se encontram os fatores psicobiológicos. 

Na concepção de adolescência elaborada por Wallon (1979, 1986b), o 

desenvolvimento estaria marcado pelas alternâncias entre cognição e afeto e entre razão e 

emoção. Cognição e afeto vão “construindo-se reciprocamente, num permanente processo de 

integração e diferenciação” (Galvão, 1999, p. 46). A entrada na puberdade representa um 

processo de instabilidade em relação ao próprio self, de modo que, se anteriormente a criança 

que estava relativamente confortável com sua identidade, esta etapa irá resultar na 

reconstrução de sua identidade, caracterizando a predominância funcional novamente afetiva 

na adolescência.  

Para Vigotski (1996), o desenvolvimento compreende as mudanças na atividade 

integral da criança, no modo como elas se manifestam nas condições concretas de sua vida. 

Desse modo, as atividades específicas de cada idade, ao determinar as transformações 

psíquicas, determinariam a consciência da criança e sua relação com o meio, sua vida interna 

e externa (Teixeira, 2003). 

Segundo S.H. Cabral (2003), a adolescência para Vigotski (1996) seria, portanto, uma 

etapa que consolida criações novas em que os interesses, as formas de compreender o mundo 

e as relações estabelecidas com os adultos são modificadas. Nessa etapa da vida, seriam os 

interesses e as necessidades a força motriz do comportamento, caracterizando a adolescência 

como uma ruptura com os antigos interesses e o desenvolvimento de outros, com base na 

maturação e na formação de determinadas atrações vitais. Dos estudos de Vigotski (1996) 

depreende-se a “processualidade do desenvolvimento do adolescente, que existe socialmente 

e cuja personalidade, por sua natureza social e histórica, não pode ser conceituada ou 

concebida universalmente”. (S.H. Cabral, 2003, p. 48). 

Margaret Mead (1979) representa um grupo de teorias de desenvolvimento 

reconhecido por priorizar os aspectos socioculturais da adolescência e por preconizar que o 

comportamento do adolescente é moldado, até certo ponto, pelo ambiente social imediato - 

pais e pares – e pelo ambiente social amplo da cultura (Senna & Dessen, 2012). Duas 

importantes questões são levantadas a partir desses estudos: a adolescência não precisa ser 

necessariamente um período turbulento; e as características do desenvolvimento psicossocial 

não são universais (Schoen-Ferreira et al., 2010). A adolescência, portanto, ocorre de forma 

diferenciada, sendo resultado das especificidades das condições de vida do adolescente, tais 

como a cultura e classe social. Contudo, Clímaco (1991) aponta deficiências neste modelo: 
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[...] esta tendência, portanto, não só reconhece, como enfatiza o papel do 

social no desenvolvimento: só que o social aqui é genérico e indiferenciado, 

exterior ao indivíduo, que, por ser considerado passivo, receptivo e 

contemplativo, não tem poder de transformação da sociedade. (p.36) 

 

De acordo com Senna e Dessen (2012), as teorias clássicas descreveram as várias 

mudanças na adolescência, ao focar em diferentes aspectos do indivíduo (sentimentos, 

cognições e interações), contudo, não foram suficientes para explicar o desenvolvimento 

nessa etapa do curso de vida. Tais limitações perpassam principalmente as dicotomias entre 

os aspectos maturacionais e genéticos e os aspectos exclusivamente contextuais, com um dos 

pólos predominando ao outro (Lerner et al., 2011). 

Novos modelos relacionais de desenvolvimento foram surgindo, dentre eles, a visão 

contextualista do desenvolvimento humano, que reconhece o caráter fundamental e 

integrador das influências dos diferentes níveis de organização da ecologia do 

desenvolvimento humano, e culmina na teoria dos sistemas desenvolvimentais, em destaque, 

a Teoria do Curso de Vida de Elder (1996) e o modelo Bioecológico de Bronfenbrenner 

(1998, 2000). 

 

1.2.3. Teoria dos sistemas do desenvolvimento e a adolescência 

 

A adolescência nesta perspectiva se identifica como um estágio de vida, nos seus 

aspectos temporais, contextuais e processuais, adquirindo significados próprios de seus 

contextos e das experiências de outros significativos. Em conformidade com Elder (2006) e 

Senna e Dessen (2012), os adolescentes são considerados como agentes ativos de seu próprio 

desenvolvimento, influenciando as mudanças que se reconhece nessa fase a partir das 

escolhas efetivadas com base em suas experiências (disposições, conhecimentos, crenças). 

Estas afetam suas perspectivas, expectativas e adaptações subsequentes.  

Pode-se reconhecer nesse estágio de vida os efeitos diretos e indiretos gerados pelas 

mudanças e estabilidades sucessivas, que ocorrem não somente nas características 

individuais, mas, sobretudo, nas transformações histórico-culturais, sociais, políticas e 

econômicas, atribuídas à época em que ela é vivida (Bronfenbrenner, 1999). Os resultados do 
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desenvolvimento, em especial no período da adolescência, poderão sofrer variações 

conforme as influências bidirecionais estabelecidas entre as pessoas e seus contextos – 

incluindo as crenças, valores, religião, além da disponibilidade de recursos e oportunidades - 

considerados no transcurso do tempo (Bronfenbrenner, 1979/1996). 

Lerner (2005), outro representante dessa perspectiva, assume uma visão de 

adolescência mais otimista, em que os adolescentes não são vistos como problemas a serem 

corrigidos, mas como recursos a serem desenvolvidos. O conceito de plasticidade é um 

aspecto fundamental dessa visão, evidenciando o potencial que as pessoas têm para a 

mudança sistemática ao longo da vida. Esse potencial permite compreender que as trajetórias 

dos adolescentes não são fixas e podem ser significativamente influenciadas por fatores como 

família, escola e comunidades (Lerner, 2006). De acordo com Lerner (2007, p.31): 

 

[...] o desenvolvimento de cada adolescente é um culminar de como ele 

interage com uma incrível variedade de fatores biológicos, psicológicos, 

sociais e culturais, incluindo a sua família, seus colegas, seu ambiente físico, 

sua própria composição biológica e psicológica, as instituições com as quais 

ele interage (como escolas, igrejas, locais de trabalho, equipes e clubes), sua 

sociedade, seu nicho histórico, então nós não podemos simplesmente 

defender a existência de um adolescente "normal", ou acreditar que qualquer 

concepção única (ou estereótipo) de adolescência é geralmente verdade. 

(Tradução nossa) 

 

O percurso proposto por Lerner (2006) se baseia na identificação dos pontos fortes 

associados aos adolescentes que não estão em risco, buscando identificar quais são os ativos 

de desenvolvimento [grifo nosso], ou seja, quais os elementos presentes no ambiente que 

promovem o desenvolvimento positivo. Nesta perspectiva, haveria um esforço por parte das 

políticas e programas para identificar, medir, e promover estas características importantes 

(primeiramente), bem como corrigir problemas e prevenir (secundariamente). 

Percebe-se, na perspectiva dos sistemas desenvolvimentais, que o processo básico de 

desenvolvimento da adolescência envolve a influência mútua das relações estabelecidas entre 

o indivíduo e os vários níveis referentes ao seu contexto (R.M. Lerner, Eye, J.V. Lerner, 

Lewin-Bizan, & Bowers, 2010). Essas relações regulam o curso do desenvolvimento (ou 

seja, o seu ritmo, direção e resultados). Quando a influência mútua entre indivíduo e o 
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contexto beneficiam tanto a pessoa quanto sua ecologia, estes regulamentos de 

desenvolvimento podem ser chamados de “adaptativos” (Brandtstadter, 1998, 1999). 

 

1.2.4. Sexualidade e gravidez na adolescência 

 

Como anteriormente exposto, a adolescência é um período marcado por “profundas 

mudanças biopsicossociais, especialmente relacionadas à maturação sexual, a busca da 

identidade adulta e o processo de autonomia perante os pais” (Cerqueira-Santos, Paludo, 

Schirò, & Koller, 2010, p. 74). No que concerne à maturação sexual, em confomidade com 

Ott (2010), a experimentação da sexualidade tem sido reconhecida entre os adolescentes 

como uma importante tarefa desta etapa do curso de vida. No entanto, no discurso e na 

expectativa social, o exercício pleno da sexualidade é reservado às mulheres adultas, 

desconsiderando-se que as jovens em fase de transição podem vivenciar aspectos desse 

estágio de vida, a saber, a experiência sexual (Lyra, 1997). 

Para muitos autores (Lerner & Galambos, 1998; Schoen-Ferreira et al., 2010; 

Taquette & Vilhena, 2008) a atividade sexual na adolescência não é um fenômeno 

contemporâneo, tampouco as uniões ocorridas nesse estágio de vida, havendo registros 

históricos que remetem à Grécia Antiga e ao Império Romano, em que a idade ideal para o 

casamento variava entre doze e quinze anos (Schoen-Ferreira et al., 2010). Heilborn et al. 

(2002) corroboram com essa visão, chamando atenção para as “mudanças operadas na 

concepção social das idades e do sexo que redefinem as expectativas sociais depositadas nos 

jovens nos dias atuais” (p. 18). Os autores destacam que, por muito tempo, essa foi 

considerada a época ideal para a gestação. Em consonância com o exposto, Pearce (1993) 

descreve a gravidez na adolescência como uma norma que perdurou por muito tempo entre as 

mulheres, tanto na história norte-americana, como em outras partes do mundo.  

Segundo Heilborn et al. (2002), o que parece fundamentar essa nova definição quanto 

à idade ideal para se ter filhos, perpassa as mudanças contextuais e históricas, relacionadas às 

chances abertas aos jovens, no que concerne à escolarização, inserção profissional, e a 

desvinculação entre reprodução e o exercício livre da sexualidade. De acordo com os autores: 

 

Nesse panorama, a gravidez na adolescência desponta como um desperdício 

de oportunidades, uma subordinação – precoce – a um papel do qual, durante 

tantos anos, as mulheres tentaram se desvencilhar. Essa argumentação 
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subestima o fato de esse leque de oportunidades sociais não ser igualmente 

oferecido para jovens de diferentes classes e, além disso, supõe como 

universal o valor ou o projeto de um novo papel feminino. (p.18) 

 

Reconhece-se a influência das mudanças sociais e culturais sobre as representações 

relativas à especificidade das fases do ciclo vital, alterando-as profundamente (Peralva, 

1997). É o que indica Lyra (1997), em sua descrição sobre essas expectativas na 

contemporaneidade: 

 

[...] os pais de classe média, bem como as instituições sociais, de um modo 

geral, parecem incorporar um modelo de transição da adolescência (pelo 

menos masculina), para a idade adulta na sequência: terminar os estudos, 

encontrar boa colocação no mercado de trabalho, casar-se (com alguém de 

mesma classe social), fixar nova moradia e, finalmente, ter filhos. (p. 60) 

 

Também a noção de sexualidade vem sofrendo diversas transformações no transcurso 

do tempo, assim como a instituição familiar, no sentido de se adequar aos parâmetros 

estabelecidos pela ordem política e social (Rodrigues, 2009). Bozon (2004) e Foucault (1976, 

2007) descrevem a existência de um processo de normatização da sexualidade, a partir da 

construção e disseminação de regras e padrões, configurando as formas e contextos de 

expressão das práticas sexuais e o sentido atribuído a elas. Foucault (1976) defende ainda a 

impossibilidade de separação da consciência da infância e da puberdade, da consciência da 

sexualidade infantil e juvenil - encaradas como sexualidades desviantes – associando esta 

perspectiva à necessidade de constituição de dispositivos científicos cujo efeito pretende 

promover o ordenamento sobre os costumes e os comportamentos. 

Com relação à influência normativa dos grupos, Brandão e Heilborn (2006) 

descrevem a existência de um processo de experimentação pessoal, relacionando-o com o 

microssistema do qual o jovem pertence, a saber, a cultura sexual compartilhada entre os 

pares. Este aprendizado passa pela familiarização de representações, valores, atribuições de 

gênero, rituais de interação e práticas, distinguindo os papéis de homens e mulheres no que 

tange o exercício da sexualidade e questões ligadas à saúde e direitos reprodutivos. 

Observa-se que também no plano da sexualidade, a visão negativa da adolescência 

acarreta no tratamento de sua manifestação sob o enfoque de risco, por não reconhecê-los 
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como capazes de promover sua saúde e de realizar escolhas relacionadas à sua sexualidade e 

vida reprodutiva. As intervenções, quando ocorrem, consequentemente assumem 

características protecionistas e coercitivas, desconsiderando a possibilidade de promoção da 

autonomia e da construção de projetos de vida pelos adolescentes. Reforça-se desse modo o 

estereótipo da adolescência marcada pelo despreparo e inaptidão, tal como abordado 

anteriormente (Ministério da Saúde, 2006; Lyra, 1997). 

Por conseguinte, esses sujeitos não são reconhecidos socialmente como pessoas 

sexuadas, livres e autônomas, o que os tem submetido a situações de vulnerabilidade, no 

plano pessoal, social e institucional, e a diversas interdições pessoais (Ministério da Saúde, 

2006; Lyra, 1997). Quando se considera o adolescente sob uma perspectiva infantilizada, os 

procedimentos são direcionados no sentido de coibir sua sexualidade. Por outro lado, quando 

se enfatiza o sexo responsável, trata-se o adolescente como adulto, “pelo menos no plano da 

sexualidade, abrindo caminhos para políticas públicas em consonância com a aceitação de 

que mulheres adolescentes também são ativas sexualmente” (Medrado & Lyra, 1999, p. 6). 

Deve-se reconhecer, portanto, a adolescência como uma fase da vida com 

necessidades, potencialidades e vivências “presentes em todos os aspectos da vida social, 

inclusive na sexualidade, na reprodução e na saúde, que devem ser vividas de forma plena 

com todos os direitos e responsabilidades inerentes a ela” (Ministério da Saúde, 2006, p. 31). 

Desta forma, com o advento das primeiras experiências sexuais, quando não há 

informação ou uso de métodos anticoncepcionais adequados, o adolescente pode se expor a 

uma gravidez inesperada. Em muitos casos, a gravidez na adolescência está relacionada com 

a situação de vulnerabilidade social, bem como com a insuficiência de informação e acesso 

aos serviços de saúde, e ao baixo status de adolescentes mulheres nas relações sociais 

vigentes, sobretudo das pobres e negras (Ministério da Saúde, 2006). 

Além da exposição à gravidez, segundo as estatísticas, observa-se um ligeiro aumento 

na concentração de novos casos de Aids - de 2003 a 2012 - entre os jovens de 13 a 24 anos de 

idade, passando de 9,7% do total de novos casos, em 2003, para 10,7% em 2012. A tendência 

de “feminização” dos casos entre as jovens observada em 2003, não é mais percebida em 

2012. Foi diagnosticado em 2003 (Coordenação Nacional de DST/AIDS) um total de 3.390 

casos neste intervalo, contra 4.380 em 2012.  

O Marco Teórico e Referencial: Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva de Adolescentes e 

Jovens (Ministério da Saúde, 2006), chama atenção para a importância da inclusão dos 

jovens do sexo masculino aos serviços de saúde com o objetivo de cuidar de sua saúde sexual 
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reprodutiva, assim como no atendimento em planejamento familiar, uma vez constatado que 

este grupo pouco frequenta esses espaços. Contudo, destaca-se a prevalência feminina dos 

serviços, “prioritariamente voltados para o atendimento de mulheres, historicamente 

entendidas como sujeito exclusivo das ações nesta área” (Ministério da Saúde, 2006, p.26). 

Esta realidade resulta na ausência de práticas, condutas e ações voltadas para a inclusão de 

adolescentes e jovens no atendimento relacionado à gravidez, à anticoncepção e aos demais 

campos da saúde sexual e saúde reprodutiva, especialmente na atenção básica. Desta forma, 

observa-se que os adolescentes não são ainda reconhecidos como partícipes da vida sexual e 

da vida reprodutiva, e em seu direito, como, por exemplo, de assumir a paternidade 

(Ministério da Saúde, 2006).  

Por fim, como destacado por Lerner (2006), é preciso que se ultrapasse o enfoque da 

“remediação”, caracterizada pela tentativa de diminuir ou amenizar os problemas, uma vez 

que já tenham surgido. Também a perspectiva da “prevenção”, caracterizada pela tentativa de 

evitar que eles surjam. Neste caso, pode-se tomar como exemplo, a tentativa dos adultos em 

evitar que os adolescentes se envolvam em sexo inseguro, quando na verdade, não se oferece 

a eles as habilidades necessárias para desfrutar de um relacionamento amoroso e íntimo, 

honesto e duradouro com outra pessoa, ou para ensiná-los a encontrar os meios para 

promover uma contribuição positiva para suas próprias vidas e para a sociedade (Lerner, 

2007).  

Optou-se por descrever a paternidade na adolescência seguindo o conceito de 

promoção, identificando os fatores que possam constranger sua realização e os recursos 

potenciais disponíveis no ambiente e na pessoa e que instigam o desenvolvimento (Lerner, 

2007). Porém, nem todos os adolescentes necessitam dos mesmos recursos e nem todos os 

recursos estarão disponíveis para todos os adolescentes. 

No próximo tópico, serão abordadas as mudanças no conceito de paternidade no 

transcurso do tempo, a importância do pai e o conceito de envolvimento paterno. Em seguida, 

explora-se o fenômeno da paternidade na adolescência, em seus aspectos pessoais, 

processuais e contextuais, dado que, “o fenômeno é complexo, sendo influenciado por 

diversos fatores, nas mais diversas intensidades” (Levandowski, 2001, p. 199). 
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1.3. Aspectos gerais da paternidade e a paternidade na adolescência 

 

1.3.1. O conceito de paternidade: contexto histórico 

 

Durante muitos anos, a figura paterna foi retratada como distante e não envolvida nos 

cuidados dos filhos, com a função principal de prover o sustento econômico da família, ao 

passo que à mãe cabia as demais responsabilidades (Lewis & Dessen, 1999). Além do aporte 

material, cabia ao pai preparar os filhos para o trabalho e discipliná-los. Ser uma fonte de 

afeto não era uma função paterna comum, até o início do século XIX, pois, segundo Silva 

(2003, p. 9), isso poderia resultar em “indulgência parental, a qual arruinaria o caráter da 

criança”.  

Em conformidade com Elder (2006) e Silva (2003), as mudanças sociais ocorridas no 

transcurso do tempo alteraram o contexto de desenvolvimento das crianças e famílias, o que 

contribuiu para a reconfiguração do papel paterno. Reconhecem-se nesse aspecto as 

mudanças nos papéis sexuais, tanto masculinos, quanto femininos, identificados a partir do 

movimento feminista, com a maior inserção da mulher no mercado de trabalho e 

diversificação da participação paterna na família. Também foi significativo para esse quadro 

o aumento do número de pais não residentes, reflexo da maior incidência de separações 

observadas nos últimos tempos (Cabrera et al., 2000).    

Desta forma, o estudo do impacto dos pais no desenvolvimento da criança só pode ser 

avaliado (Lamb, 2010) com a consideração do desempenho dos vários papéis paternos 

possíveis (como companheiros, cuidadores, cônjuges, protetores, modelos, guias morais, 

chefes de família e disciplinadores), inseridos em contextos sócio-ecológicos específicos. 

Estudos comparativos sobre interações de pais e mães com seus filhos geralmente se 

concentram nas diferenças entres eles, o que pode promover visões estreitas dos papéis, e 

deixar de capturar semelhanças no significado ou no grau de influências que os pais exercem 

sobre seus filhos. O conceito de coparentalidade (Cabrera et al., 2000) ilustra a influência dos 

aspectos macrossistêmicos, tais como as mudanças nos ideais culturais da participação 

paterna, nos padrões reconhecidos no microssistema familiar, em que os pais deixam de ser 

apenas auxiliares das esposas nos cuidados dos filhos, e passam a ser reconhecidos como 

capazes de exercer vários comportamentos paternais, envolvendo dentre eles o cuidado direto 

à criança e o suporte afetivo (Fein, 1978; Muzio, 1998; Pleck, 2012).  
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Como destacado por Hewlett (2000), o papel esperado ou exigido de um pai é 

fortemente influenciado pelos diversos contextos culturais, ecológicos e modos de produção. 

Conforme Lamb (2010), as ideologias históricas, culturais e familiares informam os pais 

sobre os seus papéis, moldando as quantidades absolutas de tempo que os pais gastam com 

suas crianças, as atividades que eles compartilham entre si e talvez até mesmo a qualidade 

das relações entre pais e filhos. 

 

1.3.1.1. A importância do pai 

 

De acordo com Lamb (2010), os pais e as crianças devem ser vistos como partes de 

um complexo sistema social (nomeadamente, a família), onde se reconhecem a influência 

recíproca dos processos proximais entre as pessoas nele contidas. Tais influências ocorrem de 

forma direta ou indireta, de tal forma que, tanto os pais influenciam seus filhos, como são por 

eles influenciados. Um bebê, por exemplo, é capaz de afetar diretamente o ambiente e as 

pessoas que o circundam através de expressões faciais e vocalizações e indiretamente 

alterando a rotina de toda família, que procura adaptar-se a ele. Do mesmo modo, um pai 

influencia seu filho diretamente, atuando como um modelo de conduta e valores e 

indiretamente através de sua influência sobre outras pessoas e circunstâncias sociais, 

promovendo ou restringindo as oportunidades de desenvolvimento do filho.  

Destaca-se que as dimensões importantes das influências dos pais são aquelas que têm 

mais relação com suas características e suas capacidades de interação e de envolvimento, do 

que características relacionadas com o gênero do cuidador. A proximidade e o carinho são 

associados a resultados positivos na criança, independente se o envolvido é uma mãe ou um 

pai (Lamb, 2010). Outro ponto destacado pelo autor é que as características individuais dos 

pais, tais como sua masculinidade, seu intelecto e até mesmo o sua afeição, são muito menos 

importantes, formativamente falando, do que são as características das relações que eles têm 

estabelecido com seus filhos.  

Neste sentido, segundo Lamb (2010), as crianças que têm relações de apoio, de 

reciprocidade, de sensibilidade e de segurança com seus pais, são mais propensas a ser bem 

ajustadas psicologicamente do que aquelas cujas relações com seus pais são menos 

satisfatórias. Do mesmo modo, a qualidade (o que eles fazem com o tempo) ganha destaque 

sobre a quantidade de tempo que eles passam juntos.  
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Em relação ao contexto familiar, este é pelo menos tão importante quanto às relações 

individuais dentro da família. A paternidade deve ser vista a partir do contexto familiar mais 

amplo, uma vez que as influências paternas positivas são mais prováveis de ocorrer não 

apenas quando há apoio na relação entre pai e filho, mas quando as relações dos pais com 

suas parceiras, suas ex-parceiras e presumivelmente outras crianças, estabelecem e mantém 

contextos familiares positivos (Lamb, 2010). 

Segundo Allen e Daly (2007), o envolvimento paterno apresenta vantagens não 

apenas para os filhos (incluindo aspectos emocionais, sociais, cognitivos, físico), mas, para 

os pais em seu próprio caminho de desenvolvimento como adulto, assim como para as mães, 

na relação coparental. No geral, a ausência do pai tem efeitos deletérios sobre uma ampla 

gama de resultados de desenvolvimento da criança, como nos termos acima referidos 

(Wertheimer, Croan, Moore, & Hair, 2003). Os efeitos negativos da ausência paterna sobre 

as crianças parecem, contudo, estar mais relacionados aos efeitos decorrentes desse 

afastamento, tais como sobrecarga materna; restrições financeiras e materiais; e conflito 

interparental do que necessariamente a presença ou ausência específica do pai (Allen & Daly, 

2007). 

Em relação aos benefícios do envolvimento paterno para os próprios pais, percebe-se 

que os homens que são envolvidos se sentem mais autoconfiantes e eficazes com a 

paternidade (DeLuccie, 1996a), encontram mais satisfação, se sentem mais intrinsecamente 

importantes para o seu filho (Lamb, Pleck, Charnov, & Levine, 1987) e se sentem 

encorajados a estar ainda mais envolvidos (DeLuccie, 1996a). Esses pais são ainda mais 

propensos a ver as suas interações com os seus filhos de forma positiva (DeLuccie, 1996a), 

estar mais atentos ao desenvolvimento de seus filhos (Lamb, 1987), compreendê-los melhor, 

e ter maior aceitação sobre seus filhos (Almeida & Galambos, 1991). 

As implicações diretas e indiretas da qualidade da relação coparental, são observadas 

respectivamente na forma como os pais são envolvidos com os filhos e no modo como o 

apoio e incentivo se reverte em mães mais pacientes, flexíveis, emocionalmente sensíveis e 

disponíveis para seus bebês e crianças (Allen & Daly, 2007). Isso tende a melhorar a 

qualidade da relação mãe-filho e, assim, facilitar os resultados positivos de desenvolvimento 

para seus filhos (Lamb, 1987).  

Contrariamente, quando a relação coparental não é favorável, as crianças sofrem. É o 

que indicam as pesquisas sobre a associação negativa entre discórdia marital e resultados no 

desenvolvimento infantil, tais como sucesso acadêmico, conduta comportamental, 
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ajustamento emocional, autoestima e competência social (Cummings &O'Reilly, 1997; 

Davies & Cummings, 1994; Emery, 1988; Grych & Fincham, 1990; Kandel, 1990). Outras 

pesquisas ainda demonstram que o nível de participação do pai na vida da criança é, entre 

outros aspectos, determinado pela extensão com que as mães permitem tal participação 

(DeLuccie, 1995; Silva, 2003). 

Contudo, de acordo com Palkovitz (2002), não é adequado estabelecer relações muito 

específicas entre os padrões de envolvimento paternal e os resultados de desenvolvimento da 

criança, uma vez que o desenvolvimento é multideterminado. Ademais, deve-se considerar 

que os padrões de envolvimento do pai são apenas um fator em um grande e diversificado 

número de possibilidades que contrinuem para os resultados de desenvolvimento da criança. 

Reconhece-se a existência de um contexto complexo de outras influências, onde as atividades 

compartilhadas entre pai e filho ocorrem. Nesse sentido, o foco é deslocado do pai e 

direcionado para a qualidade e a natureza das interações que as crianças estabelecem com 

outras pessoas significativas, como professores, psicólogos, vizinhos, colegas, familiares, 

irmãos e todos os que podem de alguma forma influenciar os resultados de desenvolvimento 

da criança (Allen & Daly, 2007). O envolvimento paterno deve então ser compreendido 

considerando a multidimensionalidade dessa relação dentro do contexto de outras influências 

e interações, para explorar o impacto de parâmetros estruturais sobre o envolvimento, como 

as condições de emprego, renda e estudo. 

Ademais, Lamb (1986) chama a atenção para a extensão em que as autoridades 

políticas têm ignorado a importância dos pais para a criação de políticas públicas e 

programas projetados para melhorar as oportunidades de desenvolvimento das crianças. A 

licença paternidade é um exemplo da discrepância do tratamento estatal dispensado aos pais e 

mães, o que reforça os estereótipos de gênero. No Brasil, enquanto a mãe tem direito a quatro 

meses de afastamento, o pai tem direito apenas a cinco dias 4 . Esta política tem como 

consequência restrições ao convívio e cuidado dos pais com o bebê, assim como do 

envolvimento paterno (Silveira, 1998).  

                                                 

4 A Constituição da República de 1988 prevê no artigo 7º, inciso XVIII, a licença-maternidade de 120 dias, 

assim como previsto na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), artigo 392. Porém, a Lei Federal 

11.770/2008 criou o programa Empresa Cidadã, que faculta à empregada estender sua licença-maternidade para 

180 dias. Quanto à licença-paternidade, a Constituição da República de 1988, prevê no artigo 7º, inciso XIX, 

combinado com o artigo 10, §1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o prazo de 5 dias contados 

da data do nascimento. Antes, a CLT (publicada em 1943) previa somente um dia de licença para o empregado, 

conforme artigo 473,inciso III, que foi tacitamente revogado pela CF/88. 
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De acordo com Silva (2003), os pais vivem uma constante tensão entre forças que os 

empurram para maior participação e influências que os impedem de exercê-la. A autora 

aponta a necessidade de flexibilização do sistema judiciário no que concerne ao direito do pai 

não residente de conviver com seu (a) filho (a). Em seu estudo a autora demonstrou que 

“alguns pais não residentes têm seu convívio com o filho bastante restringido, apesar de seu 

desejo e disponibilidade para interagir mais com a criança” (Silva, 2003, p.158). Tais 

determinações acarretam sofrimentos tanto para os pais, quanto para as crianças, 

especialmente para aqueles que já residiram juntos por algum período de tempo, além de 

prejudicar a participação e envolvimento dos pais não residentes.  

Lamb e Lewis (2011) afirmam que o conceito de envolvimento é essencialmente 

relacional, desenvolvendo-se em interações dinâmicas que variam de acordo com os 

contextos sociais dos indivíduos.  Parke (2000) argumenta que a natureza do envolvimento 

do pai muda ao longo do tempo em função das crianças, sendo que nos vários estágios do 

desenvolvimento dos filhos os pais são submetidos a vários desafios em sua trajetória 

paterna. De acordo com Lamb e Lewis (2011), a paternidade é um construto dinâmico, o que 

implica em distintas formas de relacionamento entre os pais e seus bebês, filhos em idades 

pré-escolares e na adolescência, devendo-se considerar tais mudanças na educação dos filhos.  

Com o aumento do número de pais não-residenciais, durante as décadas de 1960 e 

1970, houve o reconhecimento por parte dos pesquisadores de que medir o envolvimento do 

pai apenas pela quantidade de tempo em que permanecia em casa não era uma medida 

representativa para todas as populações e contextos, particularmente para os pais que não 

coabitavam com os filhos e os pais adolescentes (Hawkins & Palkovitz, 1999). 

Observa-se que a qualidade das relações iniciais é preditivamente valiosa para o 

desenvolvimento infantil, porém, não tanto quanto a qualidade contínua de interações entre 

pais e filhos ao longo do tempo. Segundo Lamb e Lewis (2011) o padrão de resultados 

colocaria o lócus de estabilidade em interações contínuas entre pais e filhos, ao invés de 

alguma característica fixa em interações de formação com os pais nos primeiros meses de 

vida. Conforme ilustram Aberastury e Salas (1984), um bom pai de uma criança de dois anos, 

não necessariamente será um pai compreensivo e/ou presente para o filho adolescente. O 

bom relacionamento inicial não é garantia de estabilidade, pois tanto as pessoas quanto os 

contextos se modificam no transcurso do tempo. Maior ênfase recai, portanto, sobre a 

qualidade contínua das interações. 
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O conceito de envolvimento tem se constituído um dos principais domínios da área da 

paternidade, definido segundo autores contemporâneos como a “participação paterna nos 

processos educativos e nas experiências da criança” (Jeynes, 2010, p. 42). O conceito passou 

por importantes revisões nas últimas décadas, a mais recente delas proposta por Pleck 

(2010a, 2012) e Lamb (2010). Pleck (2010a) propõe uma conceituação revista de 

envolvimento paterno que inclui três componentes principais: (1) atividades de engajamento5 

positivo, (2) calor e capacidade de resposta (responsividade) e (3) controle. O componente 

responsabilidade, originalmente definido por Pleck, Lamb e Levine em 1985, na 

reformulação de Pleck (2010a) foi desmembrado em dois domínios auxiliares: (4) cuidado 

social e material indireto (atividades que os pais fazem para a criança, mas não com a 

criança) [grifo do autor]; e (5) processo de responsabilidade (assegurar que os quatro 

componentes anteriores são fornecidos).  

Destacam-se ainda os fatores que interagem na determinação do envolvimento 

paterno, que incorporam aspectos relacionados à Pessoa (motivação, 

habilidades/autoconfiança); ao micro e mesossistema (rede de apoio social); e ao exo e 

macrossistema (fatores institucionais). A motivação refere-se à prontidão do pai para se 

envolver na rotina dos filhos. É influenciada tanto pela história do desenvolvimento do 

indivíduo (idade, história marital e as experiências com o próprio pai), quanto pelas 

características de personalidade e crenças em relação aos papeis paternos e de gênero. As 

habilidades e autoconfiança se relacionam à autopercepção paterna quanto a sua competência 

em interagir com a criança. A rede de apoio social focaliza as características e papel da mãe e 

a qualidade da relação conjugal, bem como a participação dos familiares e dos pares. Os 

fatores institucionais, por fim, incorporam as características de emprego e renda do pai. Desta 

forma, o envolvimento paterno destaca sua importância por manter forte relação com o bem-

estar da criança e de todo sistema familiar, independente do pai residir ou não com o filho 

(a), como demonstra os estudos de Amato e Gilbreth (1999) e Silva (2003).  

Os aspectos da paternidade aqui discutidos se referem à paternidade quando esta 

acontece como uma crise normativa, ou seja, esperada para a fase adulta do ciclo vital. No 

entanto, a ocorrência deste fenômeno não permanece circunscrita apenas à idade adulta, 

podendo acontecer durante a adolescência. Em diferentes configurações, como é o caso da 

                                                 

5 Originalmente, o primeiro componente do envolvimento paterno foi nomeado como “interação”, mas Lamb 

(1987) renome como engajamento, correntemente usado nos dias atuais (Pleck, 2010a).  
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paternidade adolescente, impõem-se novos desafios ao pai em relação ao seu envolvimento 

com o (a) filho (a), destacando-se a relevância da compreensão desse processo a partir de sua 

própria experiência.  

 

1.3.2. Paternidade na adolescência 

 

Diversos autores apontam a carência de estudos sobre a paternidade na adolescência 

(Orlandi & Toneli, 2008; Lyra, 1997; Levandowski, 2001), o que denuncia a invisibilidade 

deste fenômeno explicitada pela insuficiente literatura sobre o tema e a insuficiência de dados 

sobre esta população (Lyra, 1997). Atualmente, após a contribuição de pesquisadores 

brasileiros e estrangeiros sobre o fenômeno, é possível que o foco recaia sobre a desigualdade 

relativa à proporção de estudos e disponibilidade de dados entre maternidade e paternidade 

na adolescência, uma vez que o domínio continua sob a perspectiva feminina do fenômeno, 

conforme mencionado por Levandowski (2001).  

Destaca-se ainda, a carência de estudos que compreendam períodos ulteriores da 

paternidade adolescente (Montemayor, 1986), uma vez que grande parte das pesquisas se 

concentra na gestação e nos dois primeiros anos da criança. É o que indicam Levandowski e 

Piccinini (2002) e Levandowski, Piccinini e Lopes (2009), ao chamar a atenção para a 

importância de se avaliar a interação de pais adolescentes com seus filhos em períodos mais 

avançados, e traçar um perfil das modificações e da estabilidade por que passam durante seu 

desenvolvimento.  

De acordo com vários autores (Parke, 2000; Aberastury & Salas, 1984; Levandowski 

& Piccinini, 2002; Montemayor, 1986) a interação pai-bebê passaria por grandes 

modificações, tendo em vista o surgimento de novas demandas familiares e da própria 

criança, com suas necessidades específicas de cuidado. Assim, o adolescente poderia 

encontrar maiores dificuldades na interação com a criança em outros momentos do 

desenvolvimento, tendo em vista os novos contextos e exigências que caracterizam cada fase. 

Conforme Cabrera et al. (2000), à medida que a criança cresce e demonstra um novo 

conjunto de habilidades e necessidades, o pai também se desenvolve e modifica.  

Algumas categorias mais frequentes nos trabalhos sobre paternidade na adolescência 

foram levantadas por Levandowski (2001) em uma breve revisão da literatura internacional 

sobre o tema. Obtidas a partir da classificação desses artigos quanto ao tema ou tipo de 

estudo, tais categorias foram divididas nas seguintes seções de revisão: Causas, Antecedentes 
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e Fatores de Risco; Consequências e Resultados; Aspectos Familiares e Conjugais; 

Experiências, Percepções e Vivências; Intervenção e Aconselhamento e Outros - aquelas que 

não se enquadravam nas categorias anteriores.  

No presente trabalho, optou-se ao revisar a literatura por utilizá-las no ordenamento 

desta seção. As categorias “Aspectos familiares e conjugais; Experiências, Percepções e 

Vivências; e Intervenção e Aconselhamento” foram incorporadas à categoria “Consequências 

e Resultados”, por estarem inter-relacionadas. De acordo com Medrado e Lyra (1999), há 

dois momentos e formas de se abordar o fenômeno da paternidade e gravidez adolescente: 

um momento anterior de reflexão e discussão sobre a gravidez antes de sua ocorrência; e o 

levantamento de dados e o apoio após esta ter se concretizado. Em conformidade com os 

objetivos deste estudo, maior ênfase será dada a este segundo momento, apenas indicando os 

aspectos mais relevantes dos fatores que antecedem a gravidez, sem, no entanto, aprofundar 

em sua análise. 

 

1.3.2.1. Revisão da literatura - Causas/Antecedentes/Fatores de risco na paternidade 

adolescente 

 

O termo “fator de risco” remete muitas vezes à noção de patologia, e orienta as ações 

no sentido de repressão e prevenção do fenômeno em questão, tratando-o a priori como 

problemático e indesejável (Lyra, 1997). De acordo com Koller, Morais e Santos (2009, p. 

27), entende-se por fatores de risco: “(...) toda sorte de eventos negativos de vida que, quando 

presentes no contexto ecológico da pessoa, aumentam a probabilidade de que esta apresente 

problemas físicos, psicológicos, comportamentais e sociais.”. Porém, como indicado por 

Cerqueira-Santos et al. (2010), a gravidez na adolescência, por si só, não pode ser descrita 

como fator de risco ou de proteção, devendo ser visto como um processo e não uma única 

variável. O termo “fator de vulnerabilidade” exprime melhor o caráter multideterminístico do 

fenômeno e indica que ações podem ser direcionadas no sentido de promoção dos sujeitos 

envolvidos e de seus contextos. Entretanto, em alguns momentos, o termo “fator de risco” 

poderá ser apresentado por uma questão de convenção teórica. 

Relacionada aos fatores que contribuem para a ocorrência da paternidade na 

adolescência, esta seção descreve as condições de vulnerabilidade sob a perspectiva dos 

processos proximais (influência da família e de outros significativos), dos aspectos 
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individuais (conhecimento, habilidade, competência, personalidade) e do contexto (classe, 

escolaridade, gênero), no transcurso do tempo. 

Abordado em seus aspectos processuais, observa-se que o envolvimento com os pais é 

um fator crítico na previsão de resultados comportamentais de adolescentes (Lamb, 2010; 

Pleck, 2010a; Carlson, 2006). O estudo de Ellis et al. (2003) ilustram esta declaração. De 

acordo com os dados dessa pesquisa, as adolescentes que vivem sem o pai são mais 

propensas a se envolver mais cedo em atividades sexuais – em comparação à média 

americana - e têm maior probabilidade de engravidar na adolescência. Esses dados são 

corroborados pelo estudo de Quinlan (2003), que identificou o maior risco de antecipação da 

menstruação e maiores riscos de gravidez na adolescência em meninas cujos pais se 

separaram entre o nascimento e os seis anos de idade. Neste mesmo sentido, de acordo com 

Allen & Daly (2007), a paternidade na adolescência é mais provável de ocorrer em jovens 

que não cresceram vivendo com seus pais. A ausência paterna, física ou emocional, e o maior 

vínculo do jovem com a mãe, têm sido apontados pela literatura (Trindade e Bruns, 1998) 

como padrões familiares característicos que envolvem pais adolescentes. 

Porém, os dados mencionados se tomados linearmente podem empobrecer os 

processos que permeiam essas relações, submetendo-os a simples presença ou ausência dos 

pais. Contrariando este modelo, observa-se que também há efeitos deletérios mesmo quando 

os pais residem com seus filhos, como nos casos de discórdia entre o casal, abuso de 

substâncias e agressividade, que também imputam sofrimento às crianças e comprometem os 

resultados de desenvolvimento (Allen & Daly, 2007; Silva, 2003; Amato, 1998). Portanto, 

não se trata apenas de presença ou ausência, residência ou não residência dos pais, mas a 

existência e manutenção de uma relação que envolva frequência e qualidade de interações 

recíprocas - processos proximais (Silva, 2003; Lamb, 2010; Pleck, 2010a; Allen & Daly, 

2007). De acordo com Cerqueira-Santos et al. (2010, p. 81), “os adolescentes provenientes de 

microssistemas familiares e educativos descomprometidos com o cuidado e a proteção terão 

dificuldades para efetivas relações significativas e protetivas”. 

O aumento da jornada de trabalho dos pais tem sido fortemente associado à ausência e 

suas consequências. Segundo Paula, Bittar, Silva e Cano (2011), o convívio limitado com os 

filhos, restringem a intimidade e o espaço para um diálogo e discussão sobre questões 

relacionadas à sexualidade, por exemplo. Esta realidade é reforçada por Bronfenbrenner 

(2011, p.284) na seguinte afirmação: “Sem tempo para a parentalidade e reconhecendo que 

ela é a força motriz em toda a sociedade, somos confrontados com o potencial da 



32 

 

desintegração do nosso tecido social”. Pode-se observar que o quadro de desintegração 

familiar a que o autor se refere está muitas vezes fortemente associado com a situação de 

vulnerabilidade de alguns adolescentes diante da paternidade (Cerqueira-Santos et al., 2010). 

Porém, não somente os pais são fonte de influência, pois os adolescentes interagem 

dentro de um ambiente complexo de outras relações e, neste sentido, deve-se considerar a 

qualidade e a natureza das interações com outras pessoas significativas, como professores, 

profissionais da saúde, assim como a influência dos pares nesta etapa da vida. Harris, 

Furstenberg e Marmer (1998) destacam o importante papel do grupo de pares no 

desenvolvimento, principalmente na adolescência, contestando a ênfase anterior da 

prevalência dos pais nos resultados de desenvolvimento. Estudos de Fagot, Pears, Capaldi, 

Crosby e Leve (1998) encontraram como um dos preditores mais importantes para a 

paternidade na adolescência o engajamento em um grupo de jovens com comportamento 

desviante. 

No que concerne à troca de informações, Luz e Berni (2010) destacam que as famílias 

compostas por homens e mulheres adolescentes tendem a falar e orientar mais as filhas sobre 

as responsabilidades do início da vida sexual, do que os filhos. Segundo Paula et al. 

(2011,p.9), ao não receberem educação sexual de seus pais, o aprendizado dos rapazes passa 

a ser direcionado pela “observação e informações de revistas e jornais, relatos de amigos, de 

pessoas mais experientes, parentes e, às vezes, na escola (...).” Segundo os autores, haveria 

receio por parte dos pais de que o diálogo sobre sexualidade pudesse indicar aos jovens uma 

espécie de autorização para a iniciação sexual, uma sinalização de que estariam prontos.  As 

questões sobre orientação sexual são transferidas pelos pais para a escola, por entender que a 

instituição está mais preparada para lidar com o tema. Contudo, também os professores se 

sentem despreparados para orientá-los (Paula et al., 2011). Em conformidade com Cano e 

Ferriani (2000), essa realidade coloca o adolescente em situação de vulnerabilidade, 

desprovido de uma fonte segura para discutir as questões da sexualidade. 

 A ausência crescente dos pais nas últimas décadas e seu impacto no desenvolvimento 

dos filhos também foi destacada por Bronfenbrenner (1973/ 2011). Segundo o autor, durante 

anos a responsabilidade pela educação passou da família para outros contextos sociais, com o 

agravante de que não foram reconhecidas ou assumidas essas tarefas. Embora ainda seja a 

responsável legal e moral, a família muitas vezes não tem o poder ou a oportunidade de 

realizar esse trabalho, principalmente porque os pais e filhos não passam tempo suficiente 

juntos nas situações em que essa formação seria possível. O autor destaca como 
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consequência uma crescente tendência à permissividade (que se aplica em diversas áreas 

como comportamento verbal, dependência, sexo, agressividade e liberdade de circulação fora 

de casa) relacionando-a inversamente à quantidade de contato entre pais e filhos. Nas 

palavras de Bronfenbrenner (1973; 2011):  

 

[...] a extensão na qual um sistema recíproco possa ser desenvolvido e 

mantido depende do grau em que outras estruturas sociais de proteção e de 

acompanhamento fornecem o lugar, o tempo, a referência e o reforço aos 

sistemas e de seus participantes. (2011, p.73) 

 

A análise do autor permite avaliar os antecedentes da paternidade na adolescência não 

apenas como responsabilidade dos pais - possivelmente classificados como negligentes - 

tampouco exclusivamente sobre os indivíduos, classificados como irresponsáveis, uma vez 

que adotar essa perspectiva é negligenciar o contexto social no qual vivem as famílias. 

Em seus aspectos contextuais (micro, meso, exo e macrossistêmico) destaca-se a 

influência da escolaridade, das condições socioeconômicas das famílias e dos estereótipos de 

gênero no quadro de vulnerabilidade para a paternidade adolescente (Paula et al., 2011; 

Almeida & Hardy, 2007; Heilborn et al., 2002; Lyra, 2007, Cerqueira-Santos et al., 2010). 

Estudo realizado por Fagot et al. (1998) sobre os preditores da paternidade na adolescência 

citam o mau desempenho acadêmico como um forte preditor deste evento. Dearden, Hale e 

Alvarez (1992) avaliaram os antecedentes educacionais de homens ingleses que haviam sido 

pais na adolescência, e identificaram maiores dificuldades acadêmicas neste grupo do que 

nos não pais, antecedendo a experiência da paternidade em mais de uma década. Com 

resultados semelhantes, Luz e Berni (2010) constataram em seu estudo que a quase totalidade 

dos pais adolescentes pesquisados exercia algum tipo de atividade remunerada, embora sem 

vínculo empregatício formal e metade deles já não estudavam mais, mesmo antes do 

nascimento do filho. 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE] (2012) confirmam a 

relação entre escolaridade e o exercício da sexualidade, pois, de acordo com o instituto, em 

2011, entre as mulheres de 15 a 19 anos de idade com maior escolaridade (oito anos ou mais 

de estudo), 7,3% tinham filhos, enquanto entre as menos escolarizadas esta proporção 

aumentou para 18,3%. De acordo com a Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde da 

Criança e da Mulher [PNDS] (2006), maiores níveis de escolaridade acarretam no adiamento 
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das primeiras relações sexuais. A escolaridade refletiu ainda no uso da camisinha e na forma 

de encarar seu uso.  

De acordo com Aquino et al. (2003), maior ênfase deve ser dada aos contextos 

sociais, que definem os universos de possibilidades e de significações possíveis entre os 

jovens de distintas classes sociais. A análise do fenômeno da gravidez e paternidade na 

adolescência deve perpassar a perspectiva de classe e gênero, conforme destacam os 

pesquisadores da área (Heilborn et al., 2002; Siqueira, Mendes, Finkler, Guedes, & 

Gonçalves, 2002; Paula et al, 2011; Almeida & Hardy, 2007; Brandão, 2004; Lyra, 1997). 

Conforme observado por Aquino et al. (2003), a ocorrência de uma gravidez antes dos vinte 

anos varia inversamente com a renda e a escolaridade.  

Fagot et al. (1998) encontraram como um dos preditores mais importantes para a 

paternidade na adolescência o contexto de risco (baixo status socioeconômico, baixa renda, 

comportamento familiar antissocial). Esta relação encontra sustentação nos efeitos 

prejudiciais da pobreza sobre os resultados do desenvolvimento da criança, colocando-a em 

maior risco de má nutrição e de problemas de saúde (Klerman, 1991), além de estar associada 

a baixo rendimento e abandono escolar (Levin, 1986). A renda da família pode melhorar o 

acesso das crianças e dos adolescentes aos recursos educativos e de saúde, além do aumento 

de quantidade de estimulação em casa (Graham, Beller e Hernandez, 1994; Knox & Bane, 

1994), e pode melhorar o padrão de vida e bem-estar geral. 

Já em uma análise macrossistêmica no campo dos valores e da cultura, as questões de 

gênero permeiam os temas relacionados à saúde sexual e reprodutiva. Neste sentido, intenta-

se buscar a “igualdade entre mulheres e homens no que diz respeito à relação sexual e 

reprodução, incluindo-se o respeito à integridade, requer respeito mútuo, consentimento e 

divisão de responsabilidades pelos comportamentos sexuais e suas conseqüências.” 

(Ministério da Saúde, 2006, p.36). 

A socialização de gênero, nos moldes tradicionais, acarreta em estereótipos de gênero, 

atribuições próprias de homens e de mulheres, legitimadas pelas instituições sociais, tais 

como: homem protetor, controlador da mulher frágil e dependente, provedor, trabalhador. Os 

papeis sociais de gênero são aprendidos desde a infância e se consolidam ao longo da 

adolescência, dependendo do contexto ecológico em que estes se desenvolvem. De acordo 

com Almeida e Hardy (2007, p.566), “a percepção que os homens adolescentes têm de sua 

heterossexualidade obrigatória e dos requisitos sociais para que sua masculinidade seja 

reconhecida se refletem nas situações concretas de sua vida”. Segundo os autores, este 
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quadro se reverte como um fator de vulnerabilidade para a paternidade na adolescência. Os 

entrevistados da sua pesquisa revelaram ter incorporado, a partir do exemplo de outros 

homens, que eles poderiam exercitar a sexualidade livremente, uma vez que ela é 

incontrolável, o que mantém forte relação com o comportamento contraceptivo errático. 

Em seus aspectos individuais (Pessoa), a gravidez na adolescência, tal como a 

paternidade na adolescência, tanto pode ser fruto da vontade, como da falta de informação ou 

uso incorreto e/ou inconsistente dos meios contraceptivos (Ultimada, 2010). Rodriguez 

(2008) descreve a relação existente entre a auto-eficácia regulatória e o envolvimento com 

atividade sexual desprotegida. Segundo a autora, este conceito faz referência ao conjunto de 

habilidades que o sujeito é capaz de utilizar para modificar a própria conduta e se 

autorregular, e, por consequência, de acioná-las de forma a evitar se envolver em condutas 

que possam lhe trazer consequências indesejáveis. Em conformidade com o anteriormente 

exposto, para Ayres, França, Clazans e Saletti (2003), a análise do componente individual 

envolve o grau de qualidade da informação que a pessoa dispõe sobre o risco, a capacidade 

de elaborar e incorporar as informações aos seus cotidianos de preocupações e ao interesse e 

a capacidade efetiva de transformar tais preocupações em práticas protegidas e protetoras. 

Características pessoais como ousadia, impulsividade, impetuosidade e onipotência indicadas 

como inerentes à adolescência (Basso, 1995; Kiselica & Pfaller, 1993), são muitas vezes 

utilizadas para se explicar o efeito sinérgico dessas com os sentimentos, as emoções e as 

sensações prazerosas do ato sexual, acarretando na ausência de cuidados preventivos.  

Bronfenbrenner (1984, 2011) e Almeida e Hardy (2007) acrescentam ao componente 

individual a relação existente entre falta de oportunidade dos homens de exercitar o “cuidar” 

durante a infância e a atitude negligente no cuidado do outro e de si mesmo no decorrer do 

desenvolvimento. Esta realidade reforça os estereótipos de gênero de que cabe ao homem o 

provimento material, afastando-o das tarefas de cuidado e educação dos filhos, reservados 

tradicionalmente às mulheres. A mesma lógica poderá ser adotada no comportamento 

contraceptivo, pois se são as mulheres que geram e cuidam dos filhos, a responsabilidade de 

proteção será a elas atribuída (Altmann, 2001). 

1.3.2.2. Revisão da literatura - Consequências/Resultados da paternidade adolescente 

 

Esta seção aborda as implicações da gravidez e da paternidade adolescente na 

trajetória escolar, profissional e pessoal dos envolvidos. Inclui ainda os aspectos familiares e 
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conjugais, as experiências, as percepções e as vivências na perspectiva dos pais, e as 

propostas de intervenção e de aconselhamento. O ponto de partida é a questão central que 

norteia o fenômeno da paternidade e gravidez na adolescência, a saber: por que o fenômeno é 

tratado como problema social? A resposta a esta questão remete às consequências e 

resultados e se relaciona necessariamente aos seguintes achados de acordo com a revisão da 

literatura:  

 

Consequências e resultados da gravidez na adolescência 

Tabela 1 

Achados sobre consequências e resultados da 

gravidez na adolescência e que dão ao fenômeno o 

caráter de um problema social: 

Referências Bibliográficas 

 

 Os impactos socioeconômicos na 

trajetória escolar e profissional dos 

adolescentes e de seus familiares 

 

 

 

 A incapacidade da maioria dos 

adolescentes de ser autossuficientes em 

relação aos recursos financeiros e a 

característica de informalidade dos 

empregos  

 

 A quebra da suposta linearidade: 

estudar, formar, trabalhar, casar e ter filhos, 

indo na contramão das expectativas sociais 

 

 

 O impacto psicológico pela 

inserção em um novo papel social - mãe/pai  

 

 

 Os riscos gestacionais e da saúde 

do bebê  

 

 

 

 A visão “adultocêntrica” de 

incapacidade de cuidado por parte dos 

adolescentes, que seriam pouco 

contingentes às necessidades 

desenvolvimentais do bebê, bem como em 

educar a criança  

 

 A maior probabilidade de que o 

casal venha a se separar ou mesmo que a 

união não ocorra, com sobrecarga de 

 

 (Siqueira et al., 2002; Madeira e 

Wong, 1988; Costa, Junior, Santos, Araújo, 

& Assis, 2005; Luz & Berni, 2010; 

Almeida & Hardy, 2007; Cerqueira-Santos 

et al., 2010); 

 

 (Siqueira et al., 2002; Luz & 

Berni, 2010; Almeida & Hardy, 2007);  

 

 

 

 

 (Heilborn et al, 2002; C.S.Cabral, 

2002; Lyra, 1997); 

 

 

 

 

 (Corrêa & Ferriani, 2006; Luz & 

Berni, 2010; Nunes, 1998; Robinson, 1988; 

Young, 1988; Trindade & Bruns, 1999); 

 

 (Siqueira et al., 2002; Bemfam, 

1997; Gontijo & Medeiros, 2004; PNDS, 

1996; Vitalle, 2001); 

 

 (Siqueira et al., 2002; Cabral, 

2003; Montemayor, 1986; Belsky & Miller, 

1986; Lamb & Elster, 1986);  

 

 

 

 (Siqueira et al., 2002; Luz & 

Berni, 2010; Montemayor, 1986; Cervera, 

1994; Trindade & Bruns, 1999; Steinberg, 

1985); 
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funções para a mãe adolescente  

 

 O aumento relativo da participação 

de partos de adolescentes, em comparação a 

outros grupos etários que apresentam 

declínio, o que resulta em maior 

visibilidade ao fenômeno, embora os 

números não sejam absolutos  

 

 A prática revelada de relações 

desprotegidas que expõe os jovens aos 

riscos de contraírem doenças sexualmente 

transmissíveis  

 

 A exposição ao risco do aborto 

provocado  

 

 

 (Pesquisa GRAVAD, 2006; 

PNDS, 2006); 

 

 

 

 

 (Paula et al., 2011; PNDS, 2006; 

Campos, 2000); 

 

 

 

 

 (Heilborn et al. 2002; Carvalho & 

Barros, 2000; Basso, Huino, Luna, & 

Giorgi, 1991); 

 

 

Conforme Silva (2002, p.250), “nenhum desses argumentos problematizam a gravidez 

adolescente em si mesma, refletindo, tão somente, problemas de estruturação social.” Outros, 

como os riscos relacionados às DST’s e ao aborto provocado estão fortemente associados às 

questões estruturais e ao fenômeno em si, e, assim, merecem maior atenção por parte das 

autoridades e da comunidade científica. Porém, não é objetivo deste trabalho aprofundar em 

suas análises.  

Dentre os aspectos relacionados às consequências e aos resultados da paternidade 

adolescente presentes na literatura, algumas considerações são necessárias, com destaque aos 

seus pontos de tensão. Em primeiro lugar, a idade não pode isoladamente ser considerada 

como causa de consequências adversas da gravidez, assim como da paternidade em 

adolescentes, tal como afirma Cabral (1997). Cerqueira-Santos et al. (2010) destacam a 

impossibilidade de descrever este fenômeno de forma determinística e causal, já que é 

multideterminado. Autores (Cerqueira-Santos et al, 2010; Medrado & Lyra, 1999) têm 

chamado a atenção para os estudos que atribuem as dificuldades enfrentadas pelos pais e 

mães adolescentes diretamente à gravidez ou à adolescência, desconsiderando-se a conjunção 

de múltiplas variáveis associadas ao fenômeno. 

Sobre a associação linear entre paternidade adolescente e o impacto negativo nos 

filhos, Perceval (1986) chama a atenção para a negligência observada no plano metodológico 

nas pesquisas, pois, desconsidera-se o fato de que as experiências com primogênitos são, em 

regra, mais complexas, independente da faixa etária. Ademais, para alguns casais, 

sobrepõem-se aos desafios inerentes ao nascimento de um filho, a experiência de 

conjugalidade (Luz & Berni, 2010). 
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Fato semelhante ocorre em relação aos riscos gestacionais e à saúde do bebê, pois, em 

geral, estas condições estão menos relacionadas à idade da gestante do que às desigualdades 

sociais e à pobreza que enfrentam grupos menos favorecidos (Stern & Garcia, 1996). 

Somam-se a este quadro as condições inadequadas de acompanhamento em torno do 

processo de gravidez, parto e puerpério que podem gerar dificuldades generalizadas à saúde 

da mãe e do bebê (Cabral, 1997). 

No entanto, outros fatores podem contribuir para minimizar tais efeitos, como a 

participação do jovem pai, que favorece as condições da gravidez. De acordo com 

Gonçalves, Parada e Bertoncello (2001), a mãe adolescente quando se sente amparada pelo 

pai, começa a participar mais cedo do acompanhamento pré-natal, o que é de grande 

importância para um período perinatal sem complicações. Desta forma, o relacionamento 

satisfatório do casal de pais reflete positivamente no comportamento afetivo da mãe com o 

(a) filho (a), o que confirma os estudos sobre os benefícios secundários da participação 

paterna, anteriormente expostos (Allen & Daly, 2007). 

Outro ponto de tensão sobre o critério etário diz respeito à capacidade do pai 

adolescente de cuidar, quando comparado a pais adultos. Embora deficiências dos pais 

adolescentes tenham sido reconhecidas na literatura, percebe-se que com uma rede de apoio 

adequada essas dificuldades tendem a ser dirimidas (Lyra, 1997). Elster e Hendricks (1986) 

constatou a existência de casais adolescentes com um bom desempenho na escola, na vida 

familiar e no cuidado para com a criança. Gonçalves et al. (2001, p.411) ao investigarem a 

percepção da mãe adolescente acerca da participação paterna, encontraram resultados 

satisfatórios, sendo “frequentemente, referida pelas mães, tanto com relação ao cuidado 

propriamente dito, quanto com relação aos aspectos financeiros da criação”.  

Os estudos de Levandowski e Piccinini (2002; 2006) sobre a interação, expectativas e 

sentimentos dos pais adolescentes com seus filhos - da gestação ao primeiro ano de vida do 

bebê - também apontam para um bom desempenho dos adolescentes no exercício da 

paternidade. Autores ainda afirmam que nem sempre os adolescentes são piores pais que os 

homens adultos (Lamb & Elster, 1985; Levandowski & Piccinini, 2002). O contexto social e 

econômico e algumas características pessoais dos sujeitos e sua rede de apoio, 

correlacionados com a idade parental, parecem ser os elementos mais importantes no 

desenvolvimento satisfatório da relação pai/filho do que a idade isoladamente (Levandowski 

& Piccinini, 2002). Tal como afirmam Rodrigues, Medrado, Lyra, Oliveira e Felipe (2008, 
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p.3), “não é que não ocorram dificuldades, mas que essas podem ser minimizadas com uma 

rede de apoio adequada”. 

Referente aos impactos nas trajetórias, Heilborn et al. (2002) destacam a 

heterogeneidade em relação aos efeitos da parentalidade sobre as biografias juvenis. Esta irá 

ter diferentes repercussões em função do gênero e da classe social. A paternidade adolescente 

na classe média ocasiona um impacto menor nos projetos e trajetórias escolares e 

profissionais dos sujeitos, do que nas classes menos favorecidas. De acordo com a autora, 

uma explicação possível é o apoio da família, que assume as responsabilidades no intuito de 

preservar os projetos. Entretanto, comparado aos impactos da maternidade sobre as 

adolescentes, os projetos e percursos dos jovens pais de ambas as classes são de certa forma, 

preservados. 

Segundo Heilborn et al. (2002) e C.S.Cabral (2003), as expectativas de gênero –e 

classe social têm maior impacto sobre as trajetórias escolares e de trabalho masculinas do que 

a ocorrência ou não da paternidade. Portanto, a suposta quebra da linearidade das trajetórias 

com a qual os jovens poderiam estar sendo expostos, “subestima o fato de esse leque de 

oportunidades sociais não ser igualmente oferecido para jovens de diferentes classes e, além 

disso, supõe como universal o valor ou projeto de um novo papel feminino” (Heilborn et al, 

2002, p. 18). 

Embora os pais adolescentes ainda sejam classificados como ausentes, constatou-se 

que este nem sempre é o padrão encontrado. Uma grande parcela não somente a assume, mas 

se mantém unidos às mães, mesmo após o nascimento, como apontam Bloom (1998); 

Gonçalves et al (2001); Trindade e Menandro (2002); C.S.Cabral (2003); Costa et al. (2005); 

Bueno, Meincke, Schwartz, Soares e Corrêa (2012); Tuffin e Rouch (2007). Contudo, os 

achados de Steinberg (1985) apontam para índices de divórcio mais altos entre os casais que 

se casam na adolescência, além de maiores dificuldades no relacionamento. Reconhece-se, 

portanto, haver tanto condições de promoção, quanto de constrangimento do envolvimento 

paterno e da manutenção dos relacionamentos. 

Dentre os fatores de promoção se destacam o apoio emocional e financeiro de ambas 

as famílias; o bom relacionamento do casal e a presença de uma base emocional fortalecida; 

condições de trabalho e renda do pai; e exemplo positivo de paternidade do próprio pai 

(Bueno et al, 2012; Cabral, 2002; Rodrigues, Souza, Guedes, & Madeira, 2003, Lyra, 1997; 

Luz & Berni, 2010; Levandowski & Piccinini, 2004; Melo et al., 2012; Dias & Aquino, 

2006). 
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Já os fatores de constrangimento incluem a falta de autonomia econômica e maior 

dependência dos pais; falta de apoio da família; as pressões advindas dos acordos judiciais, 

das expectativas sociais, da mãe da criança e de sua família; a autoavaliação depreciativa de 

suas condições psicológicas para enfrentar as responsabilidades; insuficiente capacidade para 

a intimidade; falta de uma rede de apoio extensiva à família; conflitos entre o pai e a mãe do 

bebê e sua família; ausência de participação e apoio do próprio pai biológico na vida do 

jovem; sobrecarga pelo aumento da responsabilidade e da redução da liberdade 

(Montemayor, 1986; Levandowski & Piccinini, 2004; Allen & Doherty, 1996; Belsky & 

Miller, 1986; Dallas & Chen, 1998). Os autores Elster e Hendricks (1986) apontam para a 

falta de uma rede de apoio social adequada para auxiliar os pais adolescentes, o que denotaria 

a existência de preconceitos e barreiras sociais por se considerar a paternidade adolescente 

como um evento adulto. Os obstáculos para o envolvimento encontrados pelos pais podem 

ainda diminuir a intensidade de suas aspirações (Rhein et al., 1997). 

Destaca-se a carência de estudos sobre os pais ausentes ou “desertores”, o que limita a 

compreensão sobre os fatores que se relacionam a esta questão. Além disso, a deserção não 

deve ser avaliada apenas do ponto de vista de uma decisão individual, mas a partir de um 

contexto (sócio-histórico-cultural) mais amplo.  

No que concerne ao impacto psicológico nos adolescentes pela inserção no papel de 

pai, esta questão merece maior atenção por parte dos psicólogos e demais profissionais da 

saúde. Pesquisas que abordam as experiências, as percepções e as vivências relatadas pelos 

jovens pais, reconheceram a presença de alto nível de estresse e ansiedade na transição para a 

paternidade (Nunes, 1998; Robinson, 1988, Buchanan & Robbins, 1990). Estudos 

comparativos entre pais adultos e adolescentes também revelaram que os casais mais jovens 

sofreriam índices maiores de estresse do que o outro grupo de referência (Elster & Panzine, 

1983). 

Na perspectiva dos jovens, muitos relatam se sentir despreparados e imaturos 

psiquicamente, por considerar as demandas e responsabilidades da paternidade maiores do 

que suas habilidades pessoais de ajuste (Dennison & Coleman, 1998; Nunes, 1998; Trindade 

& Menandro, 2002). Eles também se perceberam como pais muito precocemente, sendo que 

alguns desejavam adiar o evento (Allen & Doherty, 1996). A análise de Trindade e 

Menandro (2002) descreve bem esse conflito: 
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[...] a paternidade foi mais claramente expresso pelos jovens que revelaram 

sentimentos de inadequação ao papel paterno, por se considerarem imaturos, 

inexperientes, sem condições de alcançar suas próprias expectativas e 

exigências em relação ao que é ser um pai, ou ainda por não terem 

conseguido elaborar integralmente as concretudes particulares dessa nova 

relação. A paternidade, inesperada e extemporânea, parece ter gerado o 

sentimento de terem sido privados da oportunidade de vivenciar etapas que 

consideravam cruciais para seu desenvolvimento pessoal (p.20). 

 

Lyra (1997, p.120) ressalta que estas “contradições e conflitos podem ser geradores 

de sofrimento para homens, que podem, ou não, encontrar recursos internos para superá-los”. 

Uma implicação prática decorre da constatação de que os participantes reconhecem as 

tensões e dificuldades de suas situações, sugerindo que eles possam precisar de apoio 

profissional (Tuffin & Rouch, 2007). 

Na perspectiva dos pesquisadores, muitos descrevem que as expectativas dos jovens 

sobre o desempenho do papel paterno são muitas vezes irreais e idealizadas, o que poderia 

levá-los a subestimar ou superestimar as dificuldades (Cochran, 1997; Levandowiski & 

Piccinini, 2006). De acordo com Levandowiski e Piccinini (2006), a autoimagem teria uma 

importante influência no desejo de envolvimento do pai, bem como em suas expectativas 

pessoais em relação ao seu papel. Neste aspecto, o estresse poderia estar relacionado a essa 

crença de que seus recursos pessoais para lidar com a situação da paternidade são 

insuficientes. 

Os principais estressores relacionados ao fenômeno da paternidade adolescente 

perpassam pelas preocupações sobre estudo e trabalho; a saúde da mãe e do bebê; a 

capacidade de disciplina e de cuidados; os conflitos interparentais, assim como as 

interferências familiares; o sentimento ambivalente relacionado à liberdade e ao lazer, 

comparando-a com a de seus pares; o sentimento de ciúme em relação à atenção dispensada 

pela mãe ao bebê (Elster & Panzarine, 1983). Observa-se que muitos dos estressores citados 

são também fatores de constrangimento para o envolvimento paterno.  

De acordo com Sadler e Catrone (1983) e Lyra (1997), os adolescentes quando 

auxiliados podem superar as dificuldades inerentes a ser adolescente, bem como ser pai e ser 

companheiro simultaneamente. Em consonância com esta perspectiva, Lyra (1997) ressalta a 

importância dos profissionais da saúde, em especial os psicólogos, na realização de 
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acompanhamentos individuais e em grupo com os pais adolescentes, promovendo a reflexão, 

o aconselhamento e o suporte psicológico dos envolvidos. O autor sugere, dentre um leque de 

intervenções, a promoção de atividades que envolvam o treinamento para a paternidade, 

incluindo os aspectos do cuidado com a criança e a educação para a saúde pessoal, 

reprodutiva e parental. Nos aspectos estruturais, pode ser oferecido apoio aos pais 

adolescentes, auxiliando-os na inserção ao mercado de trabalho, através de orientação 

vocacional, oportunidades de emprego e moradia (Elster, 1986). Intervenções nesse sentido 

podem contribuir para o maior envolvimento paterno, além de minimizar o enfrentamento de 

dificuldades estruturais, como os problemas financeiros, as situações de vida, o isolamento 

social, dentre outros (Lyra, 1997). 

O apoio familiar é destacado nas pesquisas como fator de proteção contra o estresse e 

os limites inerentes ao exercício paterno nesse estágio de desenvolvimento, o que acarreta 

benefícios significativos para os envolvidos (Dennison & Coleman, 1998; Fustemberg, 1980; 

Bueno et al., 2012). Os pais e os avós comparecem muitas vezes oferecendo tanto apoio 

financeiro, quanto cuidados diretos ao bebê (Dias & Aquino, 2006). Em virtude de sua 

experiência, oferecem ainda um modelo adequado de parentalidade para os jovens. Suas 

presenças estão relacionadas à melhores resultados educacionais e laborais (Lamb & Elster, 

1986), embora o nível de apoio varie em função da disponibilidade de recursos da família, o 

que não a impede de oferecer apoio emocional, apontada como o mais significativo 

(Jorgensen, 1993). 

Em conformidade com o modelo Bioecológico, de acordo com Bueno et al. (2012, 

p.318), a “rede social para ser efetiva necessita ser extensiva e alcançar tanto o mesossistema 

quanto o exossistema, para que, assim, possa exercer a função de apoio.”. Esses autores 

constataram, em seus estudos, que a rede de apoio disponível se apresentou frágil no que 

tange a outras possibilidades de suporte aos pais adolescentes, o que limita, portanto, à 

família toda responsabilidade. A rede de apoio social poderia contribuir para a sensibilidade 

parental, promovendo o aumento do conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, da 

autoestima, da efetividade percebida e/ou do fornecimento de uma ajuda prática 

(Levandowiski & Piccinini, 2004). Horwitz (1995) sintetiza a questão ao demonstrar que 

tanto a orientação como o manejo dos jovens pais irá variar de acordo com os fatores 

socioculturais, protetores e de risco vinculados com o processo biopsicossocial do 

adolescente. 
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Compreende-se, diante do exposto, que as diferenças na forma como os jovens 

vivenciam esta experiência e a diversidade de contextos em que vivem pode ser tomada 

como um fator importante na produção das mesmas. Os estereótipos de gênero também se 

fazem presentes em suas significações, como se percebe na relação entre a paternidade na 

adolescência e o desenvolvimento da responsabilidade, associada, sobretudo, ao provimento 

do filho, função principal atribuída à paternidade pelos adolescentes (Palma & Quilodrán, 

1997). Porém, mudanças têm ocorrido neste sentido, pois além de provedor, o pai 

adolescente tem sido considerado importante no processo de desenvolvimento dos filhos, 

podendo participar da relação de cuidados dos mesmos ou ainda como fonte de carinho e 

afeto (Orlandi & Toneli, 2005). 

 

1.3.2.3. Transformações positivas 

 

Abordar a paternidade na adolescência restringindo suas possibilidades às diferenças 

substanciais em função da idade pode-se levar ao risco de supergeneralização do fenômeno. 

Assim como pela perspectiva de risco e das consequências negativas, como um único 

caminho possível dessa experiência. Segundo Bronfenbrenner (2011, p174), perde-se a 

oportunidade científica de “descobrir variações no desenvolvimento humano que podem 

estimular a revisão e promover a explicação de teorias e conhecimentos”. Ainda de acordo 

com o autor, todo delineamento de pesquisa para o estudo do desenvolvimento humano, 

deveria prever a possibilidade de haver diferenças nos processos e resultados associados com 

fatores como idade/sexo e raça. 

Observa-se que mesmo coexistindo sentimentos de insegurança e despreparo em 

relação ao novo papel, quando o adolescente se vê efetivamente no exercício da paternidade 

já durante a gravidez de sua companheira, se depara com uma nova possibilidade (Trindade 

& Bruns, 1999). Diante da paternidade há um despertar para a necessidade de realização de 

efetivas mudanças, reajustes e readaptações, percebidos pelos próprios jovens, o que reflete 

em seus comportamentos para o enfrentamento desse processo. Como os relatos revelam, 

torna-se necessário adquirir maturidade e responsabilidade para assumir o novo papel 

(Rodrigues et al., 2003).  

Ao contrário dos comuns estereótipos negativos de que os adolescentes não estariam 

interessados nas suas crianças e de que as consequências e resultados da paternidade na 
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adolescência envolvem, via de regra, prejuízos à trajetória de vida dos envolvidos, outra 

perspectiva vem sendo apresentada (Rodrigues et al, 2003; Trindade & Bruns, 1999; Tuffin 

& Rouch, 2007; Levandowiski & Piccinini, 2006; Meinke & Carraro, 2009; Lyra, 1997; 

Knoester e Eggeben, 2006). A paternidade na adolescência tem demonstrado o poder de 

transformar adolescentes sem rumo em jovens maduros que reconhecem as suas 

responsabilidades parentais, buscam reparação intergeracional e que demonstram consciência 

das dificuldades associada com a paternidade (Tuffin & Rouch, 2007).  

Observa-se a partir do exposto, que a paternidade na adolescência pode assumir para 

alguns jovens a possibilidade de transição positiva para a vida adulta, mesmo ao admitir que 

se trate de um evento não normativo e muitas vezes não planejado. O nascimento de um filho 

é um evento que promove uma mudança abrupta na vida do jovem, afetando sua trajetória e 

seu curso de vida (Elder, 1998). Neste percurso, o jovem se vê lançado nas experiências 

próprias da vida adulta, não apenas no campo da sexualidade, mas também no das 

responsabilidades. 

Compreendida como um evento em um período de transição de um estágio para outro 

no curso de vida, a paternidade adolescente cria tensões nos níveis estruturais e funcionais do 

indivíduo, que se depara com um evento muitas vezes inesperado e não planejado, com alto 

potencial de comprometimento à manutenção do seu equilíbrio (Gottlieb, 1996). Desse 

modo, as situações de transição podem se revelar uma oportunidade para o desenvolvimento 

pessoal, ao promover o restabelecimento de um novo equilíbrio, por meio da plasticidade 

relativa e do potencial para a mudança (Lerner et al., 2011; Baltes, 2006). Tal perspectiva 

legitima uma pesquisa proativa para as características dos indivíduos e de suas ecologias que, 

juntas, podem ser dispostas para promover o desenvolvimento humano positivo em toda a 

vida (Lerner, 2005).  

Entretanto, apontar suas possibilidades de crescimento não significa aceitar a gravidez 

e o se tornar pai na adolescência como sempre a melhor opção para todos e quaisquer 

adolescentes, como destaca Lyra (1997). Significa reconhecer que, com o devido apoio e 

presença de determinados “ativos de desenvolvimento”, muitos adolescentes têm encontrado 

realização nessa experiência e, a partir dela, conseguem se desenvolver satisfatoriamente 

como indivíduos no exercício da parentalidade. Trata-se, portanto, de assegurar a esses 

adolescentes o direito de acesso à informação e atendimento de qualidade, garantindo-lhes a 

preservação de sua integridade física e psicológica, assim como a de seus filhos, para que 

possam desenvolver-se dignamente.  
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Isto posto, intentou-se na presente investigação a reconstrução biográfica dessas 

trajetórias, a fim de se identificar as mudanças e continuidades nos significados e ações, 

numa perspectiva processual do fenômeno, delineados a seguir a partir da metodologia 

proposta. 
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Objetivos: Objetivo Geral e Objetivos Específicos 

 

Objetivo geral:  

Compreender o significado atribuído à experiência da paternidade na adolescência à 

forma como os jovens pais concebem as suas circunstâncias e como atuam nelas, 

identificando indicadores de promoção e de constrangimento do exercício parental e do 

envolvimento com a criança, no transcurso do tempo. 

 

Objetivos específicos: 

 Apreender as mudanças e continuidades nos processos interativos entre os jovens pais 

e seus filhos no transcurso do tempo. 

 Identificar os fatores atribuídos pelos entrevistados na promoção ou constrangimento 

do exercício parental, relacionando-os à sua atuação. 

 Descrever as modificações percebidas pelos jovens pais em suas vidas, antes e após o 

nascimento de seus filhos. 

 Identificar a percepção do jovem pai em relação ao desenvolvimento infantil no 

período atual e como este transcorreu com a passagem do tempo. 

 Compreender como os jovens pais se avaliam no exercício da paternidade. 

 Identificar os fatores atribuídos pelos entrevistados na manutenção ou fim do 

relacionamento entre o casal adolescente. 
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Método 

 

3.1. Delineamento da pesquisa 

 

Em relação à natureza da pesquisa (forma de abordagem do problema), foi utilizado o 

enfoque qualitativo na presente pesquisa, que segundo Minayo e Sanches (1993), trabalha no 

nível dos valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões, adequado a se 

aprofundar na “complexidade de fenômenos, fatos e processos particulares e específicos de 

grupos mais ou menos delimitados em extensão e capazes de serem abrangidos 

intensamente” (p. 247).   

Em conformidade com Minayo e Sanches (1993, p. 239), intenta-se que o método seja 

apropriado ao objeto da investigação, ofereça elementos teóricos para a análise e seja 

operacionalmente exequível. Deste modo, diante do limitado número de participantes 

(quatro) representantes característicos da população (jovens que foram pais na adolescência), 

com baixa distribuição populacional e de difícil acesso, e os limites impostos pelo tempo e 

recursos disponíveis para execução da pesquisa, o método se mostrou adequado. 

A escolha pelo enfoque qualitativo (Grounded Theory) ainda se deu em função da 

natureza do problema que se desejou estudar e das questões e objetivos que orientaram a 

investigação (Charmaz, 2009; Godoy, 1995). Objetivou-se a compreensão analítica de suas 

ações e do significado atribuído à experiência da paternidade, identificando indicadores de 

promoção e de constrangimento no exercício parental e dos processos de interação 

estabelecidos com a criança e outras pessoas significativas de seu microssistema – família, 

mãe da criança.  

Compreender a construção de significados que os informantes exteriorizaram em seus 

discursos, permitiu ao pesquisador o entendimento das representações que os indivíduos 

apresentaram em relação a sua realidade e a interpretação que fizeram de suas circunstâncias 

(Silva, Gobbi, & Simão, 2005). Isto posto, a postura referente à forma de compreensão do 

objeto de estudo se aproximou do interacionismo simbólico, que estuda os significados 

atribuídos às atividades e ambientes pelos indivíduos (Flick, 2004). Nessa perspectiva, os 

seres humanos procuram agir, em relação às situações da vida cotidiana, com base nos 

significados que elas têm para eles. O significado influencia a formação do comportamento, e 

conhecê-lo foi o que permitiu o pesquisador a compreender suas ações. 
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3.1.1. Participantes 

 

 

A seleção dos participantes da pesquisa foi realizada em consonância com a 

perspectiva do enfoque qualitativo da teoria fundamentada - grounded-theory – (Glaser & 

Strauss, 1967), no qual o grupo de sujeitos deve ser definido em função das necessidades da 

pesquisa, envolvendo na seleção as questões levantadas pelo próprio pesquisador. Os sujeitos 

pesquisados foram assim selecionados não ao acaso, mas intencionalmente, eleitos como 

informantes-chaves, capazes de prover informações relevantes e altamente singulares em 

relação ao problema estudado. 

Na “amostragem inicial” (Strauss & Corbin, 2008, p. 196), os informantes na presente 

pesquisa foram selecionados depois de preenchidos os seguintes critérios: ocorrência da 

paternidade durante a adolescência6, ter filhos com idades entre três e sete anos completos no 

momento da entrevista, com partos ocorridos entre 2007 e 2011, unidos ou não às 

progenitoras de idade equivalentes, coabitando ou não com seus filhos. Estes pais deveriam 

ainda ter um único filho e pertencerem a diferentes níveis socioeconômicos, configurações 

familiares e idades. 

Participaram deste estudo quatro pais, com idade entre dezessete e dezenove anos 

(M=18,25) ao nascimento dos filhos. Consideraram-se as cidades em que os jovens passaram 

a maior parte da infância e adolescência e onde seus filhos residiam até o momento da 

entrevista. Três cidades7 foram incluídas, de três mesorregiões do estado de Minas Gerais: 

Metropolitana de Belo Horizonte, do Oeste de Minas e do Campo das Vertentes. Os dados 

sobre cada cidade são fornecidos nos estudos de casos. 

A tabela 2 contém a apresentação dos participantes (nomes fictícios) com algumas 

características consideradas relevantes para o presente estudo. 

 

 

 

                                                 

6 Definição de adolescência pela OMS de 10 a 19 anos. 
7 Os nomes das cidades foram alterados nas transcrições para preservar a confidencialidade, pois informações 

oferecidas na apresentação dos casos poderiam facilitar a identificação dos sujeitos, especialmente em cidades 

com populações menores ou com a presença de instituições conhecidas em âmbito regional. Os dados 

demográficos relevantes foram preservados e registrados no presente estudo. 
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Características demográficas dos participantes8 

Tabela 2 

 

Utilizaram-se diferentes percursos para localização dos sujeitos de pesquisa, dentre 

elas algumas foram frustradas. Inicialmente buscou-se acesso ao banco de dados da 

maternidade do Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte. Observou-se nesta instituição 

um extenso banco de dados e uma ferramenta de localização por idade que facilitaria muito o 

trabalho do pesquisador. No entanto, o acesso aos dados foi impossibilitado por uma 

incompatibilidade no sistema Plataforma Brasil entre o hospital e a instituição da qual o 

pesquisador faz parte. 

Em seguida, foi utilizado o banco de dados do registro de dispensa militar em uma 

Junta Militar de uma das cidades posteriormente incluídas na pesquisa, circunscrevendo o 

período de 2007 a 2011. Foi fornecida uma lista com aproximadamente cinquenta nomes e os 

respectivos telefones de contato, no entanto, não houve sucesso nessa estratégia. Muitos 

números não pertenciam mais aos possíveis sujeitos e, entre os encontrados, ocorreu um 

relativo número de recusas na participação. Uma terceira estratégia se concentrou nas creches 

municipais de uma das cidades, o foco foi na localização dos pais através das informações de 

filiação das crianças obtidas com as professoras e coordenadoras, não havendo sucesso. 

Constatou-se haver mais informações sobre as mães do que os pais. Por fim, a partir da 

divulgação da pesquisa entre alunos do curso de mestrado desta e de outras instituições, 

indicações foram realizadas e dentre dez tentativas, quatro pais aceitaram participar do 

estudo. 

 

                                                 

8Todos os nomes foram alterados para preservar a confidencialidade. 

Nome 

do pai 

Idade 

atual 

do pai 

Estado 

Civil 

Relaciona-

mento 

do casal de 

pais 

Escolaridade Profissão Nome 

do filho 

Idade 

do 

filho 

Coabita 

com o 

filho/vive 

na mesma 

cidade 

Gustavo 25 solteiro Terminado 

Superior 

incompleto Estudante Júlia 6 não/não 

Márcio 24 separado Terminado 

Médio 

Completo Atendente Cristina 5 não/não 

Welinton 25 separado Terminado 

fundamental 

completo Confeiteiro Joana 7 não/sim 

Ricardo 20 solteiro 

Namoro/ 

Amasiado 

Superior 

incompleto 

Bombeiro 

militar Leopoldo 3 sim/sim 
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3.2. Procedimentos de pesquisa 

 

3.2.1. Coleta de dados 

 

O termo “coleta de dados” não reflete a perspectiva ontológica e epistemológica 

considerada, definida a partir de uma realidade que é construída e não dada, tal como o dado 

deve ser produzido e não apenas coletado. Compreende-se que nem os dados, nem as teorias 

são, portanto, descobertos, mas ao contrário, construídos através do envolvimento e das 

interações do pesquisador com as pessoas, perspectivas e práticas de pesquisa, tanto passado 

quanto presente (Charmaz, 2009). Isto posto, mantém-se a adoção do termo por uma questão 

de convenção teórica. 

O delineamento adotado no presente trabalho foi o estudo de caso coletivo (Stake, 

1994, 2000), indicado à investigação de um caso específico (paternidade na adolescência), 

bem delimitado (pais de filhos com idade entre quatro e sete anos), contextualizado em 

tempo e lugar (fenômeno ocorrido na adolescência) para que se realizasse uma busca 

circunstanciada de informações. A denominação coletiva do caso faz referência ao estudo 

conjunto por parte do pesquisador de alguns casos para investigar um dado fenômeno 

(paternidade na adolescência). Os casos individuais que se incluem no conjunto estudado 

foram selecionados por manifestar alguma característica comum (compartilhar a experiência 

da paternidade, com filhos em um período circunscrito do desenvolvimento infantil – 3 a 7 

anos), além de permitir alcançar uma melhor compreensão, ou mesmo melhor teorização, 

sobre um conjunto ainda maior de casos (Alves-Mazzotti, 2006). 

A predileção pelo estudo de caso se respaldou na afirmação de Yin (1984), de que 

estes devem ser usados como etapas exploratórias na pesquisa de fenômenos pouco 

investigados, tais como a paternidade na adolescência - conforme destacado por 

Levandowski (2001) e Orlandi e Toneli (2005) - os quais exigem estudos aprofundados de 

poucos casos, que levem à identificação de categorias de observação ou à geração de 

hipóteses para estudos posteriores (Alves-Mazzotti, 2006). Foram examinadas as 

semelhanças e particularidades referentes à atuação dos pais frente aos fatores de 

constrangimento, assim como o significado atribuído à experiência, tanto entre os 

participantes, quanto em suas trajetórias individuais, no transcurso do tempo. 
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O primeiro contato com os pais foi realizado via telefone.  Nesta oportunidade, os 

objetivos da pesquisa, a garantia do direito ao sigilo e a opção em não participar do estudo, 

foram explicados. Para os pais que aceitaram participar, foi marcado um encontro na casa do 

participante ou em um local público (a escolha do local foi feita pelo participante), como uma 

praça, para a leitura do esclarecimento e assinatura do termo de consentimento livre após 

esclarecimento (Apêndice B). Neste mesmo encontro foi realizado o preenchimento do 

Questionário Sociodemográfico (Apêndice C). 

Para que a entrevista contemplasse os objetivos da pesquisa, foram previamente 

definidos alguns aspectos básicos como a elaboração de um roteiro de questões. Este roteiro 

foi elaborado pelo próprio pesquisador para fins específicos deste estudo, com base nos 

objetivos propostos (Apêndice A). Em conformidade com Charmaz (2009), os estudos foram 

iniciados com determinados interesses de pesquisa e com um conjunto de conceitos gerais, 

fornecendo ideias a serem investigadas e que sensibilizaram o pesquisador no sentido de 

realizar determinados tipos de perguntas sobre o tópico em questão. Esses conceitos 

forneceram um ponto para começar, mas não para concluir. 

A primeira parte da entrevista sobre o significado e a atuação dos pais adolescentes 

com filhos entre três e sete anos também foi realizada no primeiro encontro com os 

participantes. A segunda parte foi agendada após uma semana, sendo esta uma adaptação à 

abordagem de Seidman (2006). A esse respeito, reconheceram-se significativas vantagens 

nessa divisão temporal, tanto em relação ao alcance de maior coerência das informações, 

quanto à oportunidade oferecida ao entrevistado de fazer elaborações entre os encontros.  

Primeiramente, foi feita uma pergunta mais geral com o objetivo de identificar em 

forma de uma narrativa o período anterior da vida do jovem pai antes do episódio da gravidez 

na adolescência. Em seguida, novos questionamentos foram realizados, a fim de direcionar o 

alcance dos objetivos deste estudo (Apêndice A). Foi realizada ainda com alguns 

participantes a amostragem teórica (Strauss & Corbin, 2008) para o preenchimento de 

lacunas identificadas no desenvolvimento das categorias, o que será adequadamente 

abordado a seguir.  

As entrevistas e a leitura do termo de consentimento livre foram gravadas no celular 

do pesquisador, mediante consentimento dos participantes. O pesquisador armazenou 

eletronicamente em um computador protegido por senha os áudios e transcrições, assim 

como todos os outros documentos produzidos durante a pesquisa, assegurando a privacidade 
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e confidencialidade dos participantes. Todas as entrevistas foram transcritas posteriormente 

pelo pesquisador. 

 

3.2.2. Análise dos dados 

 

Para a análise das entrevistas, foi utilizada a Grounded Theory (Glaser & Strauss, 

1967) ou comumente traduzida como Teoria Fundamentada (Cassiani et al, 1996). Diante das 

variações existentes quanto às perspectivas dos autores (Glaser, 1992; Strauss & Corbin, 

2008; Charmaz, 2009), adotou-se no presente trabalho a abordagem proposta por Strauss e 

Corbin (2008), por considerá-la mais adequada ao objetivo proposto, sem, no entanto, 

desconsiderar a contribuição dos demais. Conforme Charmaz (2009), os métodos da teoria 

fundamentada, em vez de estarem em oposição, complementam outras abordagens da análise 

de dados qualitativos. Esta autora também foi contemplada de forma secundária na 

compreensão do próprio pesquisador às etapas propostas pelo método.  

A Grouded Theory foi utilizada como método de análise dos dados e, 

consequentemente, não se seguiu todas as etapas previstas pela abordagem. O objetivo, 

portanto não foi produzir uma teoria densa, até mesmo pelo número reduzido de 

participantes, mas, sim, “fazer descrições muito úteis ou ordenamento conceitual 

(classificação e elaboração)” (Strauss & Corbin, 2008, p. 22). Ainda conforme os autores, o 

“pesquisador pode usar alguns procedimentos, mas não todos, para satisfazer seus objetivos 

de pesquisa (p. 270)”.  

Seja como abordagem ou como método, a Grouded Theory se trata do modo de 

construir indutiva e dedutivamente uma teoria assentada nos dados, através da análise 

qualitativa destes e que pode acrescentar ou trazer novos conhecimentos à área do fenômeno, 

agregada ou relacionada a outras teorias (Cassiani et al, 1996). Outra definição é apresentada 

por Silva et al (2010): 

 

[...] é um método de análise indutiva, usado para construção de categorias, 

que possibilita desenvolver uma descrição teórica de certa realidade. O 

método é mais frequentemente usado para descrever como as pessoas vivem 

certa realidade e como lidam com os problemas presentes nela (p. 338). 
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A teoria fundamentada, embora tenha seu uso consolidado na área da enfermagem, 

tem conquistado considerável espaço na pesquisa em Psicologia, tanto nacional (Silva, 

Rocha, & Vandenberghe, 2010; Araújo & Estramiana, 2011; Yunes &Szymanski, 2005), 

quanto internacionalmente (Chamberlain, 1999; Branco, 2005; Carvalho & Taveira, 2010). 

De acordo com Chamberlain (1999, p. 194): “a teoria fundamentada tem um potencial 

considerável para a adaptação e acredito que os psicólogos da saúde poderiam utilizar este 

método mais amplamente” (tradução nossa). Em conformidade com Yunes e Szymanski 

(2005, p. 4) que a utilizaram em estudos sobre resiliência, a “grounded-theory é um método 

de análise de dados, particularmente sensível a contextos, que permite a compreensão do 

sentido de determinadas situações”, o que veio ao encontro dos objetivos da referida 

pesquisa. 

Uma característica distintiva da teoria fundamentada é o envolvimento simultâneo na 

coleta e na análise dos dados, com construção de códigos e categorias analíticas a partir dos 

dados e não de hipóteses pré-concebidas e logicamente deduzidas. 

Para melhor compreensão do caminho percorrido pelo pesquisador no 

desenvolvimento da análise, os termos serão previamente definidos. Seguindo a definição de 

Strauss e Corbin (2008), entende-se por conceituação, o agrupamento de fatos ou 

acontecimentos similares sob um tópico ou uma classificação comum, nomeando-os e 

rotulando-os de modo que permaneçam o mais próximo dos dados. As propriedades são as 

características ou atributos, gerais ou específicos, de uma categoria. Por dimensões, 

compreende-se a localização de uma propriedade ao longo de uma linha, como por exemplo, 

a propriedade “frequência” varia dimensionalmente como “ocasionalmente” ou 

“frequentemente”. Por categoria, entende-se o conjunto de conceitos que representam o 

fenômeno, ou seja, o agrupamento de certos conceitos “sob um termo mais abstrato, de 

ordem mais alta, baseado na capacidade de explicar o que está acontecendo” (Strauss & 

Corbin, 2008, p.114). As subcategorias são conceitos que pertencem à categoria, dando 

esclarecimentos adicionais (Strauss & Corbin, 2008, p.103). Os códigos in vivo, são 

compreendidos como conceitos, interpretações ou expressões dos próprios entrevistados, que 

pela relevância, podem ser aplicados a outros casos de forma representativa. 

Na primeira etapa, partiu-se dos pressupostos e perspectivas teóricas do pesquisador 

definidos a partir dos objetivos e das ênfases conceituais. As questões de pesquisa presentes 

na entrevista semiestruturada e a forma de indagá-la definiram os dados disponíveis ao 
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pesquisador. De posse desses dados (transcrição) foi realizada uma “microanálise” (Strauss 

& Corbin, 2008, p.65), linha a linha, com intuito de gerar conceitos iniciais.  

Na codificação aberta, realizada a partir da análise da transcrição da primeira 

entrevista, foram identificadas algumas propriedades e dimensões, nomeando-se alguns 

conceitos que posteriormente demonstraram representar mais abstratamente uma maior 

quantidade de dados, esboçando-se algumas categorias. Essas ideias iniciais foram 

registradas em memorandos, contendo análises, pensamentos e interpretações do 

pesquisador. Esta etapa se mostrou válida para alcançar maior nível de abstração, para além 

da descrição. O trecho da entrevista (Tabela 3) exemplifica parte do processo exposto pelo 

pesquisador: 

 

Exemplo do processo de análise 

Tabela 3 

Trecho da entrevista 

 

Código atribuído pelo pesquisador 

(Codificação aberta) 

Subcategoria (Codificação 

axial) 

 

Antes não, antes eu pensava em mim, 

em mim, vinculava só em mim, na 

minha mãe né? Mas não vinculava por 

causa dela não. Hoje primeiramente 

eu penso é nela, tudo que eu vou 

fazer, que eu consigo, eu penso assim: 

o que eu puder conseguir de 

patrimônio, de bens, de tudo, 

primeiramente eu penso é nela. 

Welinton (linha 9-12) 

Orientado para si 

 

 

Havia menos responsabilidade 

 

Orientação para a filha 

 

 

Inversão de prioridades 

 

Orientação autocentrada 

 

 

 

 

Orientação generativa 

 

 

A próxima etapa consistiu na amostragem teórica da codificação aberta. Segundo 

Strauss e Corbin (2008, p. 79) o objetivo da amostragem teórica é “explorar o escopo 

dimensional ou as condições variadas ao longo das quais as propriedades de conceitos 

variam.” Após conceituar, nomear e categorizar os dados referentes à primeira entrevista 

houve um avanço para as subsequentes, de modo a buscar variações nos conceitos que 

estavam sendo desenvolvidos em termos de propriedades e dimensões. Novos 

questionamentos surgiram e foram acrescentados com objetivo de preencher as lacunas 

identificadas nos dados. 

Após a codificação aberta, através das conexões entre as categorias, o próximo passo 

da análise realizado foi a “codificação axial” (Strauss & Corbin, p. 123). Esta etapa é 
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realizada através do uso do paradigma de codificação que envolve organizar os dados em 

termos de condições (causal, interventora, contextual), estratégias de ação/interação e 

consequências” (p. 128). Nesta etapa, todas as quatro entrevistas já haviam sido realizadas, 

transcritas e analisadas, sucessivamente. À medida que o pesquisador realizou as 

comparações e encontrou semelhanças e divergências entre os casos, fortaleceram-se as 

categorias provisórias existentes. Propriedades e dimensões também foram sendo ora 

incorporadas, ora desenvolvidas ou descartadas. A análise nesta etapa foi feita para dar 

precisão às categorias e possibilitar o estabelecimento de relações, de onde derivaram as 

subcategorias. Ao final dessa etapa se alcançou a relação entre as categorias, subcategorias, 

suas propriedades e dimensões expostas em um modelo gráfico (Anexo 2). 

Por fim, buscou-se identificar a essência da experiência da paternidade pelos jovens 

que foram pais na adolescência, a partir da condensação, “em poucas palavras, do que parece 

explicar sobre o que é a pesquisa” (Strauss & Corbin, p. 145). Nesta etapa foi estabelecido o 

elo entre as categorias.  

Com base nas análises realizadas, foram identificadas cinco categorias que serão 

apresentadas no capítulo a seguir. São elas: 

1. Vivenciando a gravidez na adolescência 

2. O nascimento do (a) filho (a) como agente de mudança  

3. Fatores de constrangimento à paternidade adolescente 

4. Ressignificando a paternidade adolescente a partir do desenvolvimento da criança 

5. Concepção e significado de paternidade 
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3.3. Considerações éticas 

 

Quanto à responsabilidade ética do pesquisador e de todo o processo de pesquisa, 

torna-se importante esclarecer que foi garantido aos participantes o caráter voluntário de seu 

envolvimento neste estudo, mediante consentimento livre e esclarecido, conforme definido 

pelo Código de Ética Profissional do Psicólogo, do ano de 2000.  

O projeto de pesquisa foi submetido à aprovação do Comitê de Ética da UFSJ, 

estando a execução deste estudo ancorada no parecer favorável (Protocolo CEPES 018/2014) 

por parte desse Comitê (Anexo 1).  

Foi garantido aos participantes o sigilo sobre a identidade de todos eles. Para tanto, 

eles foram representados no estudo por nomes fictícios. Além disso, as gravações e 

transcrições das entrevistas feitas foram arquivadas eletronicamente em um computador 

protegido por senha e serão mantidas em segurança durante no mínimo cinco anos para 

eventual necessidade de consulta.  

Foi obtida por parte de todos os participantes uma declaração de que a transcrição foi 

fidedigna ao que haviam relatado. Garantiu-se dessa forma a todos o acesso integral às suas 

transcrições. As declarações foram armazenadas junto a todos os outros documentos 

relacionados a essa pesquisa. 

Os participantes também foram informados no ato da entrevista sobre o direito de 

abandonar o processo a qualquer momento sem nenhum constrangimento. Foi acrescentado 

ainda o comprometimento de que os resultados da pesquisa serão disponibilizados para todos 

os participantes deste estudo que demonstraram interesse por eles.  
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Resultados e Discussão 

 

 

A análise das entrevistas dos quatro participantes alcançou um extenso conjunto de 

propriedades e dimensões, que revelaram as variações possíveis da experiência da 

paternidade adolescente no intervalo considerado (pai de crianças entre três e sete anos), 

assim como indicou possíveis aproximações entre os casos. No entanto, a “saturação teórica” 

(Strauss & Corbin, 273) não foi almejada. Saturar os dados nessa perspectiva significa que 

quaisquer novos dados apenas se somariam, de maneira mínima, às muitas variações dos 

padrões principais. Conforme os autores alertaram, “sempre há restrições de tempo, de 

energia, de disponibilidade dos participantes e de outras condições que afetam a coleta de 

dados” (p. 273), limitando a saturação. Ainda assim, encontrou-se o que poderia se chamar 

de padrões entre os casos, o que pôde ser observado pelo pesquisador a partir da análise das 

últimas entrevistas, em que maior convergência às propriedades e dimensões passou a ser 

encontrada. As condições socioeconômicas menos contrastantes possivelmente contribuíram 

para menor variação entre os participantes. 

O diagrama completo das categorias, subcategorias, propriedades e dimensões 

construídas a partir da presente análise (Anexo 2), foram ordenadas pela interação dos dados 

identificando-os em termos das condições, as ações/interações e as consequências, 

apreendidas a partir da narrativa dos participantes. A categoria vivenciando a gravidez na 

adolescência (comportamento sexual e contraceptivo; impacto da revelação da gravidez; 

condições atenuantes ao impacto) abarcou as condições antecedentes, assim como as 

possíveis causas do evento da paternidade, revelando as consequências sobre todo o 

microssistema do pai adolescente, incluindo a mãe da criança e as famílias.  

O nascimento do (a) filho (a) como agente de mudança (“arcando com as 

consequências”; “abrindo mão”; transferência de responsabilidade; de uma identidade 

adolescente para uma identificação como pai; de namorados a pais adolescentes; encontros e 

desencontros na relação entre os pais) representou como os adolescentes reagiram diante de 

um evento inesperado, realinhando suas ações como forma de responder às expectativas e 

demandas criadas a partir do nascimento de um filho. Incluiram mudanças observadas em si 

mesmo, assim como nos relacionamentos. Dois códigos in vivo extraídos de declarações dos 

próprios participantes se mostraram representativos para todos os casos analisados. “Arcando 

com as consequências” foi uma expressão usada para representar o processo de 
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responsabilização que se segue com a chegada de um filho. “Abrir mão” envolveu as 

concessões e abdicações reconhecidas pelos pais, realizadas em favor do filho e/ou da 

companheira. 

Já os fatores de constrangimento à paternidade adolescente (ação sobre a atuação dos 

pais; ação sobre a divisão das responsabilidades e tarefas; ação sobre a acessibilidade à 

criança; ação sobre a participação do pai) dizem respeito às barreiras, restrições e 

impedimentos reconhecidos pelos pais e que de algum modo repercutiu nas oportunidades de 

participação com a criança. 

A categoria ressignificando a paternidade adolescente a partir do desenvolvimento 

da criança (o desenvolvimento da linguagem oral e a ação de inclusão do pai; a comunicação 

que aproxima e potencializa a interação pai-filho (a); percepção sobre o desenvolvimento da 

criança; percepção sobre o relacionamento pai-filho (a)) refletiu o modo como o 

desenvolvimento da criança ampliou as oportunidades de interação, convergindo com o 

reconhecimento da bidirecionalidade dos processos proximais, em que não apenas os pais 

afetam a criança, mas todo sistema familiar é por ela afetado.   

A concepção e significado de paternidade (função/atribuição do pai; relativização do 

critério etário na paternidade adolescente; características como pai; modelo de paternidade; 

sentimento e significado atual atribuído à paternidade) envolveu as representações dos jovens 

pais sobre o ideal de paternidade e o reconhecimento de que muitas vezes não contemplam 

satisfatoriamente suas idealizações. Contudo, os discursos permearam as transformações 

reconhecidas em si e acima de tudo a satisfação com a experiência da paternidade e com o 

afeto correspondido pela criança, encontrando realização no papel parental, mesmo diante de 

limitações. 

A seguir, serão apresentados separadamente os quatro casos analisados. A elaboração 

do texto se mantém fundamentada nos dados, o que significa que as histórias foram 

recontadas o mais próximo possível da compreensão analítica das ações e significados da 

experiência dos participantes, articuladas às categorias, porém, mantendo-se o arcabolço 

teórico provisoriamente em “suspensão”. Evita-se o “forçamento” dos dados a um esquema 

preconcebido (Charmaz, 2009, p. 35). Os conceitos teóricos presentes na discussão dos casos 

se inserem por uma aproximação com as categorias, ou seja, os dados “autorizam” essas 

incursões, fortalecendo seu poder explicativo.  Os casos são exemplificados com trechos 

extraídos das entrevistas. 
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Caso 1 – Welinton 

 

Localizando o caso 

Welinton foi pai aos dezoito anos de idade, no momento da entrevista estava com 

vinte e cinco anos e sua filha Joana com sete anos de idade. O entrevistado tem o primeiro 

grau completo e interrompeu os estudos no primeiro ano do ensino médio, por não gostar de 

estudar. Seu histórico escolar consta duas reprovações, ambas no último ano em que ocorreu 

a evasão. A interrupção dos estudos foi anterior à ocorrência da gravidez. Em termos 

profissionais, é supervisor de confeitaria numa padaria, começando a carreira como ajudante 

de padeiro, padeiro, até ocupar o cargo atual. Trabalha em média oito horas por dia, incluindo 

o sábado, mas, em anos anteriores, chegou a assumir uma carga horária de quatorze a quinze 

horas por dia. Quando começou seu trabalho no ramo da panificação, o entrevistado recebia o 

valor referente a um salário mínimo, atualmente recebe três salários mínimos.  

Segundo os dados do questionário sócio-demográfico, o entrevistado sempre morou 

no mesmo bairro com os pais, atualmente percebe um aumento significativo da criminalidade 

em sua região. Descreve a vizinhança onde passou a infância e adolescência como “difícil”, 

“pessoal que não trabalha” e “encrenqueiros”, com destaque para o consumo e 

comercialização de drogas no entorno. Atualmente, mora com os pais em outra casa no 

mesmo bairro e não possui contato com a antiga vizinhança. A nova localização é 

considerada “boa” e segundo o entrevistado “aqui é mais tranquilo que lá”. Na residência, 

uma casa de alvenaria simples, moram quatro pessoas - incluindo Welinton - e todos 

trabalham. Os pais do entrevistado são casados há trinta anos, sendo o pai metalúrgico, com o 

primeiro grau incompleto e a mãe cozinheira em um hospital, com segundo grau completo. A 

primeira gestação da mãe ocorreu aos dezenove anos de idade. 

O município mineiro onde Welinton reside possui aproximadamente duzentos e vinte 

mil habitantes, com Índice Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,7649
. 

 

 

 

Vivenciando a Gravidez na Adolescência 

                                                 

9 Censo 2010 
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Welinton e Suelen vivenciaram a experiência da gravidez em um contexto de namoro, 

próximo ao terceiro ano do relacionamento. Diante de um “problema” (linha 105) de 

irregularidade menstrual recorrente de Suelen, a frequência do uso de contraceptivo foi 

afetada. O “problema” orgânico foi desvirtuado pelo casal como um tipo de proteção apoiada 

na suposta dificuldade de engravidar da mulher.  

Questiona-se dessa forma, se casais que confiam em disfunções ginecológicas, como 

casos de ovário policístico em adolescentes, podem definir tais condições como estratégia 

contraceptiva, resultando em um tipo de proteção com eficácia baixa ou nula.  

Cabe ressaltar que algumas disfunções ginecológicas, de fato, dificultam a ocorrência 

da gravidez10, o que pode contribuir para que “vacilos” (linha 31) e “descuidos” (linha 30) se 

tornem cada vez mais frequentes entre os adolescentes. Esse quadro parece refletir no 

comportamento contraceptivo do casal adolescente, uma vez que a adoção dessas práticas 

não resulta, necessariamente, em um padrão com consequências imediatas, ou seja, em um 

episódio de gravidez, mas sim aleatórias, merecendo maior aprofundamento para pesquisas 

futuras: “Descuido. Eu já estava namorando com a mãe dela, aí foi, nós demos um vacilo lá 

né? Foi e aconteceu. Foi e engravidou” (linha 30-31). “A mãe dela já tinha um problema já, 

sabe? Menstruação atrasava, aí nós estávamos acostumados já né?” (linha 105-106).  

O casal em questão, diante de um atraso atípico da menstruação - maior do que já 

estavam “acostumados” (linha 106), começou a desconsiderar o “problema” de Suelen e 

encarou a possibilidade da gravidez como consequência de uma relação sexual sem o uso de 

contraceptivos, ou seja, como condição causal para o atraso: “Aí dessa vez atrasou três 

meses. ‘Às vezes eu estou grávida’. ‘Você está doida’? ‘Acho que estou. ’” (linha 106-107). 

Após a confirmação, o pai se posicionou pela continuidade da gestação. A próxima 

ação foi a revelação às famílias, um momento de tensão para os jovens, que podem adotar 

diferentes estratégias para modo de enfrentamento do problema. No caso, Welinton foi quem 

anunciou a gravidez aos avós maternos. Embora o entrevistado tenha alegado resistência, 

(tendência à evitação) por parte da mãe em revelar a gravidez, ele optou pelo enfrentamento 

da situação: “Ela não queria que eu contasse de jeito nenhum.” (linha 117-118).  

                                                 

10 A síndrome do ovário policístico (SOP) é um exemplo de endocrinopatia que afeta as mulheres. Apresenta na 

adolescência, dentre outros sintomas, a irregularidade menstrual, alterações na ovulação que dificultam a 

gravidez ou até mesmo infertilidade permanente (Bouzas, 2007). 
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Apesar de ter sido inicialmente indesejada para aquela etapa do desenvolvimento dos 

pais, houve certa aceitação por parte dos avós e reações individuais distintas entre 

conformidade e inconformidade: “Meu pai ficou abalado e minha mãe achou o trem mais 

bom do mundo.” (linha 126). “A Suelen está grávida e, aí foi e começou a ‘barulhada.’” 

(linha 122). “O pai dela ficou ‘mais de boa.’” (linha 122-123). 

A “revelação condicionada” representou a expectativa do adolescente de 

autossuficiência em relação aos avós maternos, como se não tivesse que prestar contas à 

família, por se predispor a arcar integralmente com as consequências: “Nós vamos contar pro 

seu pai e sua mãe, porque, seu pai e sua mãe!” (linha 113-114); “Mas nós não vamos pedir 

eles nada não. Precisar de nada deles não. Nós fizemos sozinhos nós vamos arcar com isso 

sozinhos.” (linha 114-115). 

O impacto da confirmação da gravidez revela que esta ocorreu de forma imprevista e 

não planejada, o que indica o maior ou menor controle prévio sobre sua ocorrência. 

Outrossim, as reações iniciais relatadas pelo entrevistado confirmam o caráter imprevisto do 

evento. Após a confirmação foi possível observar reações e sentimentos diferenciados entre 

os pais adolescentes: “Ah eu assustei né? Mas a mãe dela assustou muito mais, ficou 

morrendo de medo, falei ‘não precisa ter medo não.’”(linha 110-111). 

Além da intensidade do impacto, foram atribuídos pesos diferenciados entre os pais 

adolescentes: “Aí querendo ou não foi aquele ‘baculejo’ pra todo mundo. Pra mim, mas mais 

pra ela né? Querendo ou não pesa mais pra mãe né?” (linha 47-48). “[...] um furacão na 

vida, mais na vida dela, que ela é filha única.” (linha 44). Observou-se que a extensão do 

impacto da gravidez é ampla, envolvendo não apenas o casal adolescente, mas também seus 

pais, representando uma mudança significativa nas rotinas e nos modos de organização das 

famílias: “Juntou ela e a mãe dela à chorar.” (linha 125). “Meu pai ficou: ‘como é que você 

me dá uma dessa, como é um trem desse.” (linha 128-129). A gravidez ainda incidiu sobre os 

pais adolescentes de forma diferenciada, de tal modo que o tempo de assimilação foi mais 

longo para o pai: “A ficha caiu, acho que ela tava com dois meses, que a ficha foi cair.” 

(linha 90).  

Sobre a duração do impacto, esta foi circunscrita ao período inicial, sendo, portanto, 

momentâneo e não permanente para o presente caso, sofrendo mudanças em sua significação 

no transcurso do tempo. Observou-se que a gravidez de Suelen, sob circunstâncias como 

imprevisão e não planejamento foi inicialmente indesejada ou mesmo não aceita, tanto pelos 

pais adolescentes quanto pelos avós: ‘‘[...] não...vocês deviam ter evitado, não evitou, agora 
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é arcar com as consequências, não adianta chorar, não adianta fazer nada não.” (linha 124-

125). Porém, pelo seu caráter dinâmico, pode sofrer mudanças no transcurso do tempo para 

uma significação de aceitação e realização, tanto para os pais quanto para os avós: “E hoje 

meu pai é maior “sarna” com ela, pode nem olhar pra ela que ele já está arrepiando já.” 

(linha 129-130). “Eles todos são bons demais pra ela. Faz tudo pra ela.” (linha 159-160).  

O auxílio oferecido pelas famílias de Welinton e Suelen pôde ser considerado uma 

das principais fontes de apoio, as quais se concretizaram de diversas formas, como 

orientações, contribuições financeiras, compartilhamento dos cuidados e suporte emocional. 

O suporte dos pares veio do colega de trabalho, que também havia sido pai jovem, 

compartilhando experiências que serviram como importante fonte de apoio para Welinton: “A 

pessoa mais importante foi ele. Ele que me deu, ele que me apoiou mesmo sabe? Deu força.” 

(linha 149-150).  

Na família materna não apenas os avós, mas também a tia de Suelen, madrinha de 

Joana (família extensa), ajudou com apoio material: “a madrinha dela é a tia da minha ex-

esposa. E deu a maior força também, ajudou demais. Comprou enxoval, comprou aquele 

monte de trem sabe? Maior entusiasmo mesmo.” (linha 153-155). O apoio familiar materno 

pareceu ter sido satisfatório e contínuo, orientado mais para a mãe e para o bebê. “E a família 

dela em geral também, depois né, quis ajudar e tal, e até hoje, assim...” (linha 155-156). O 

apoio da família paterna foi principalmente de orientação e afeto. 

Auferir renda e ter um emprego - de preferência formal - foram condições que 

atenuaram o impacto da gravidez na adolescência para Welinton: “já não pesou tanto assim 

não” (linha 1082). O vínculo afetivo presente entre o casal também foi uma condição 

atenuante para o impacto: “‘[...] você gosta de mim não gosta’? ‘Eu gosto’. ‘Então nós vamos 

ficar juntos então’”. Uma condição de gravidez sem afeto foi caracterizada pelo entrevistado 

como uma pior condição para a paternidade. 

Pode-se considerar a condição socioeconômica de ambas as famílias como uma 

condição atenuante para o impacto da gravidez na adolescência. Na perspectiva do 

participante, a família materna foi citada como mais favorecida financeiramente do que a sua 

própria, embora suas condições também fossem satisfatórias. 

 

 

 

O nascimento do (a) filho (a) como agente de mudança 
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“Arcar com as consequências” (linha 124) é um código in vivo apropriado para o 

sentido da ação/interação do pai adolescente que se segue imediatamente após a revelação da 

gravidez. A expressão “arcar” (linha 115; 124) tem como sinônimos responsabilizar-se, 

assumir, incumbir-se neste caso, das “consequências” (linha 124) ou responsabilidades 

advindas com a gestação e o nascimento da filha. 

O termo “consequência” é apropriado para compreender a gravidez não planejada na 

adolescência como uma contingência, ou seja, um episódio inesperado com o potencial de 

mudança das condições de vida dos envolvidos e que pode exigir algum tipo de resposta de 

ação/interação do pai para administrá-lo ou lidar com ele (Strauss & Corbin, 2008, p. 177). O 

posicionamento de Welinton pela continuidade da gestação e de enfrentamento na revelação 

para a família materna são exemplos de posicionamentos assumidos em resposta ao episódio. 

O entrevistado posicionou-se ainda em relação ao relacionamento com Suelen, optando pela 

continuidade e casamento. 

O matrimônio, por sua vez, foi uma condição que, somada à gravidez, exigiu do 

entrevistado um (re) alinhamento de suas ações ao novo contexto, no sentido de “abrir mão” 

(linha 21) de amizades, da banda que fazia parte e, então, trabalhar em período integral, 

dividido entre dois empregos: “[...] tocava, aí devido ela nascer, isso aí foi uma coisa que eu 

tive que largar, abrir mão. Algumas amizades querendo ou não a gente afasta né?” (linha 

20-22). “Aí eu fui, saí e trabalhei em dois serviços.” (linha 139).  

Além disso, Welinton alugou e mobiliou uma casa, agindo no sentido de viabilizar a 

coabitação: “[...] aluguei a casa, arrumei a casa tudo, mobiliei a casa do jeito que ela quis, 

aí nós mudamos.” (linha 140-141). Desse modo, o entrevistado assumiu principalmente as 

responsabilidades financeiras e adotou como estratégia para arcar com as demandas da 

gravidez o trabalho em dois turnos, aproximando-se do estereótipo do pai provedor (Almeida 

& Hardy, 2007). 

O código in vivo “abrir mão” representa as concessões, renúncias e abdicações 

deliberadas pelo pai em favor da criança e, nos casos em que há matrimônio, da esposa. De 

fato, há um dilema ao se responsabilizar por uma família, porque isso significa renunciar em 

parte à própria autonomia pessoal, o que pode ser um grande desafio na adolescência. “Abrir 

mão” abrange principalmente as amizades, o lazer/diversão e a liberdade de mobilidade: “[...] 

do dia que ela nasceu pra frente era ela né? Aí a atenção que eu tinha com a banda, 

correndo atrás de show, tocando, aí, isso aí eu apaguei tudo e pus ela na frente.” (linha 23-

24).  
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O uso da expressão “devido ela nascer” (linha 21) soa como uma explicação causal - 

por causa disso – de que o nascimento é uma condição que exige do pai uma readaptação. 

Abdicar, “abrir mão”, é uma das respostas possíveis a essa condição. O mesmo em relação 

ao matrimônio: “Que eu casei, aí eu afastei, tive que sair da banda [...]” (linha 22-23). 

Observa-se que “abrir mão” envolve frequência da renúncia e Welinton abriu mão com 

relativa frequência enquanto se manteve unido à Suelen. Também envolve abrangência da 

renúncia: “[...] você tem que ficar em casa, mas você vai cortando tudo mesmo, isso, por isso 

que, muitas das vezes o pai nem assume e ‘dá linha.’” (linha 189-190).  

O trabalho de Wellington associado a suas motivações pessoais, favoreceu a assunção 

da maior parte das responsabilidades financeiras, de tal modo que a transferência de 

responsabilidade para os avós maternos estava mais relacionada ao suporte nos cuidados da 

criança, durante sua ausência para o trabalho: “[...] mas ela ficava a maior parte com a mãe 

dela. Trabalhava o dia inteiro.” (linha 273-274). 

O critério etário e a visão única do adolescente como inapto, despreparado, 

dependente e imaturo, contribuem para que os adultos questionem a capacidade do jovem pai 

em exercer a paternidade. Esta visão estereotipada pode contribuir para que os avós ou 

membros mais próximos da família requisitem os cuidados com a criança - transferência de 

responsabilidade por iniciativa dos familiares - ou interfiram em maior ou menor grau na 

relação interparental segundo essa avaliação: “ihhh...pagodeiro...quer nada não’...eu falei 

assim: ‘não vou tocar mais não né...vou trabalhar né?” (linha 138-139). “Eles queriam, 

chegaram até a falar: ‘o negócio é o seguinte, você pode ir embora, deixa ela aqui que nós 

vamos cuidar dela’. Sai fora!” (linha 132-134).  

O entrevistado relatou a dificuldade de seu próprio pai em reconhecer sua capacidade 

em arcar com as responsabilidades: “Ele não esperava eu casar, segurar a onda não, não 

esperava de jeito nenhum. Morava aqui com ele, dependia dele...” (linha 697-699). “[...] 

ficou preocupado né, porque ele não esperava isso não. Ele não esperava eu fazer o que eu 

faço e ser o que eu sou”. (linha 691-692). Muitas vezes, os avós contribuem para a 

manutenção da identificação do (a) adolescente como filho, dificultando o engajamento dos 

jovens na parentalidade: “É, a mãe dela entrava no meio, a mãe dela queria mandar nela 

ainda, atrapalhou muito.” (linha 427-428). 

Em relação à autopercepção do entrevistado sobre as mudanças e permanências que 

reconheceu em si a partir da identificação como pai, observou-se a manutenção da 

identificação como “trabalhador” (linha 5), embora o grau de investimento pessoal no 
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trabalho antes fosse baixo comparado ao período posterior à paternidade: “Antes eu entrava 

num serviço aí, qualquer um que falasse mais alto comigo, ‘eu num preciso de você, tchau e 

bença. Preciso de você não.’” (linha 63-64). Apesar de o jovem se identificar com o papel de 

trabalhador, isso não necessariamente se revertia em um alto grau de investimento pessoal 

para o trabalho. Após a experiência da paternidade o entrevistado relatou um maior 

comprometimento: 

“‘Ah não, vamos para a praia’? ‘Vamos ué’. ‘Mas e seu serviço’? ‘Ah não, 

mala, se eu voltar e eles me mandarem embora, mala, né?’Aí depois que tem 

menino, que entra a responsabilidade, é outro papo. ‘Nós vamos?’ ‘Não, 

posso não, tá doido, nossa senhora’! Tem isso, isso, isso e isso.’”(linha 1581-

1585). 

De acordo com Welinton, antes da experiência da paternidade, ele se encontrava 

orientado mais para si mesmo (orientação autocentrada), valorizando principalmente o lazer, 

a diversão e o atendimento de suas necessidades pessoais: era “mais festa” (linha 7), “as 

festinhas sempre tinha” (linha 20), “Antes, não, antes eu pensava em mim, em mim, vinculava 

só em mim [...]” (linha 9). Após se tornar um pai, foi possível reconhecer mudanças de 

orientação do entrevistado, com maior investimento pessoal para a filha em detrimento de si 

mesmo: “[...] porque tudo o que a gente vai fazer hoje, querendo ou não primeiramente a 

gente pensa é na menina né?” (linha 7-8). 

O entrevistado assumia no momento anterior à paternidade menos responsabilidades 

em termos de gastos, despesas e compromissos assumidos. Menor grau de responsabilidade 

pareceu mantê-lo orientado para o presente imediato, privilegiando a satisfação de suas 

necessidades pessoais e mantendo-o orientado para si:  

“Quando você não é pai, não tem aquela responsabilidade, você gasta a todo 

direito, não esquenta a cabeça com... você tem responsabilidade, mas de 

fome você não morre, conta para pagar você não tem, porque você não tem 

menino, você não tem nada.” (linha 1578-1581).  

É possível pensar no maior grau de responsabilidade assumida como uma mudança 

distintiva atribuída à experiência da paternidade para Welinton. Não se trata apenas do 

aumento dos compromissos financeiros (área financeira), mas também de se responsabilizar 

pelo cumprimento de outras competências paternas (criar, educar, estabelecer limites, dar 

exemplo), reconhecendo a necessidade de promover mudanças em si mesmo: 

“[...] não só financeiramente não [...] Você saber educar, saber chamar 

atenção, na hora certa, isso eu falei assim: opa, exemplo, dá exemplo, nó, 
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tive que mudar demais nessa parte aí porque tudo que você fala ela repete, 

tudo que você fala ela repete”. (linha 181-185) 

Observaram-se mudanças também em relação à orientação temporal e no modo como 

esta interferiu em todas as outras formas de direcionamento de seu investimento pessoal, 

incluindo a orientação financeira: “Quando eu era solteiro eu moía tudo. Nunca fui de 

guardar dinheiro não, falo pra você: ‘vou guardar não, não esparramei’” (linha 1760-1761). 

Após a experiência da paternidade, o jovem passou a fazer projeções futuras e antecipar com 

maior frequência as consequências de suas escolhas no presente: “Nossa, eu vou ter meu 

filho, eu vou pensar, eu vou juntar dinheiro, pra isso pra aquilo, pra aquilo outro...” 

(linha1623-1624). “Oh, tem a Joana, tem aluguel para pagar, tem isso, tem aquilo, então, 

opa! Segura sua onda. Aí a gente pensa mais né, aí entra a responsabilidade né?” (linha 65-

66).“Hoje eu estou aqui na casa do meu pai, e amanhã?” (linha 1717-1718).  

A orientação temporal anterior privilegiava o momento presente, de tal forma que 

Welinton não se preocupava em poupar ou investir, focando em seu próprio gasto apenas. É 

possível notar uma mudança de orientação do entrevistado para um maior controle e 

responsabilidade no aspecto financeiro: “Bens” (linha 12), “patrimônio” (linha 12), “dar um 

futuro” (linha7), tudo aquilo que consegue e passam a ser dirigidos à família: “Aí querendo 

ou não tudo você pensa na sua filha e na família, ‘nossa senhora eu tenho que fazer isso, 

isso, e isso. ’” (linha 1660-1661). 

Observou-se antes da experiência da paternidade que o entrevistado apresentava uma 

trajetória errática envolvendo o abandono dos estudos e o uso de droga. Welinton relatou 

que, no período anterior à gravidez, até o final da gestação, fazia uso frequente de cocaína. 

No entanto, próximo ao nascimento, começou a pensar em si mesmo como um modelo de 

referência para Joana, o que parece representar uma mudança da orientação autocentrada 

anterior para um maior investimento pessoal orientado para a filha, além de uma transição em 

sua identificação como um pai: “[...] nossa, eu usando droga, ela vai ganhar menino, o que 

que eu vou falar para a minha menina? E se ela me perguntar o que que eu vou fazer, posso 

fazer nada!”(linha 1611-1613).  

A desconexão entre presente e futuro e a falta de antecipação das consequências 

pareceu perdurar até o nascimento da criança e pôde ser reconhecido tanto pelo uso 

descontínuo de contraceptivos na relação sexual quanto pelo consumo de droga, ao 

negligenciar os possíveis reflexos dessas ações no futuro: 
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“[...] eu estava usando droga, usava cocaína, aí saia com a turma e usava, 

estava nem aí, nunca deixei de trabalhar, nem das responsabilidades não, 

mas estava usando, e se continuasse, vai saber que proporção que tinha 

tomado né, a gente não sabe?” (linha 16071609). 

O entrevistado atribuiu a interrupção no uso da droga ao nascimento da filha: “Aí foi 

depois que ela nasceu, ‘não, agora eu tenho que parar mesmo’”(linha 1617). “Isso aí pra 

mim foi uma vitória grande demais, através dela [filha].”(linha 1618). Welinton pareceu se 

sentir no dever moral de retribuir à Joana o papel desempenhado nesse processo de mudança 

em sua vida: “O que eu posso fazer para ela eu faço mesmo, nú! O tanto que ela me ajudou, 

tá doido.” (linha 1651-1652). “Mas devo muita obrigação para a Joana” (linha 1622-1623). 

O código in vivo “engolir sapo pra não perder a lagoa” (linha 71) representa a 

necessidade de Welinton de maior controle emocional, principalmente sobre a impulsividade 

e a impaciência para evitar possíveis perdas ou consequências negativas: “[...] se eu fizer 

raiva lá, falar assim: “não, amanhã eu não vou vir mais não” e sair, na mesma semana eu 

arrumo serviço [...]. Só que eu penso duas vezes”. (linha 1661-1664). “Mais paciência. Eu 

sou meio estourado, sabe? Depois eu até arrependo.” (linha 1441). “É igual eu estou falando 

com você, pensar antes de agir, calcular mais, em tudo...decisão, quando for tomar uma 

decisão...” (linha 1448-1450).  

A percepção de Welinton de que suas escolhas e ações no presente refletiam sobre 

outras pessoas pelas quais ele podia se sentir responsável contribuiu para o esforço de maior 

controle sobre si mesmo. Trata-se de se dominar para alcançar objetivos superiores: “Porque 

não adianta nada você querer impor sendo que você não faz.” (linha 1422-1423).“Mas 

quando você tem uma filha é diferente, você prioriza ela. Vou engolir isso aqui por causa 

dela” (linha 69-70). Foi possível, então, se observar um menor grau de controle emocional 

anterior à paternidade:  

“ah não, sou responsável, tenho dezoito anos, sou ‘de maior’, mas tem nada 

na cabeça, tem nada, você pode ser o cara mais sensato que for ou certo que 

for, na hora que faz raiva você sai de si. Mas quando você tem uma filha é 

diferente”. (linha 67-69) 

O código in vivo “livre, leve, solto” (linha 202) indica o maior grau de liberdade 

individual antes da paternidade e maior margem de controle sobre as próprias escolhas, 

ambas reduzidas com a chegada do bebê: “E quem não é pai, tá livre, leve e solto” (linha 

201-202). “Liberdade da gente...nú..a gente perde, querendo ou não, perde. Você está em 
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algum lugar, deu tal hora você tem que vir embora, menino pequeno, aí vai tendo as 

limitações também né?” (linha 186-188). 

Observou-se que essas conseqüências estavam fortemente relacionadas à experiência 

da paternidade para o participante, pelo menos nesse caso em que o pai “arcou com as 

consequências” e “abriu mão” em favor da criança: “Menino pequeno, ‘hoje não pode não, 

hoje tá frio, hoje não pode’, você tem que ficar em casa, mas você vai cortando tudo 

mesmo.”(linha 188-189). “Aí é aquele trem, a vida da gente muda tudo, muda pra quem faz o 

papel de pai né?” (linha 93-94). 

Observou-se que, antes da experiência da paternidade, havia uma dificuldade do 

entrevistado em compreender o ponto de vista de seus pais: “‘Não, o dia que você tiver seu 

filho você vai ver’ (gesto com a mão, como quem diz, não estou nem aí).” (linha 1589-1590). 

Pensar como um pai era uma perspectiva distante para Welinton. Diante da nova realidade, 

diretamente envolvida com sua identidade pessoal, foi possível observar maior empatia do 

entrevistado com os próprios pais e avós, reconhecendo e resgatando valores familiares a 

serem repassados para as próximas gerações: “[...] aí você vê um pedacinho do que seu pai e 

sua mãe passou com você.”(linha 1587-1588). “É o que eu vi com meu vô, com minha mãe, 

com minha vó né? Aí é um trem que eu acho bonito sabe? Isso aí não pode perder não”. 

(linha 1138-1140).  

As mudanças e permanências, no entanto, não se restringem apenas à pessoa do 

entrevistado e a convivência familiar, mas também ao relacionamento com Suelen. No 

presente caso, a decisão pelo casamento resultou em uma mudança na configuração da 

convivência (coabitação), que, por sua vez, consistiu em uma das causas que moldaram a 

próxima sequência de ação/interação: os conflitos e a separação do casal. 

A convivência limitada num contexto de namoro representava a estrutura do vínculo 

estabelecido entre o casal antes da gravidez, período em que conviviam em espaços distintos, 

por um tempo limitado e se encontravam com objetivo principal de sair e se divertir: “Antes 

era, saía, ela ia pra casa dela, eu para a minha, só alegria” (linha 413-114). O código in 

vivo “só alegria” (linha 114) representa a orientação do casal para a diversão, assim como a 

ausência de responsabilidades compartilhadas, numa perspectiva mais individualizada de 

relação: “mas antes não tinha preocupação de nada né?” (linha 412-413).  

O convívio contínuo em espaço comum (coabitação) foi uma mudança no contexto de 

vida do casal, que revelou uma perspectiva menos individualizada de relação e mais 

orientada para as responsabilidades com a filha: “Quando você está namorando é uma coisa, 
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depois que você casa, querendo ou não, é outra, você está com a pessoa ali vinte e quatro 

horas” (linha 416-417). Diante desse contexto, dificuldades e divergências se acentuaram, 

assim como as diferenças individuais e as inabilidades pessoais: “[...] depois que nasceu 

tem...menino tem os problema, aí que a gente vai ver quem é quem. Na hora que você tá 

morando junto que você vê né? Você bate de frente”. (linha 414-416). “[...] tem as coisas que 

agradam ela, tem as coisas que não agrada, aí que entra as dificuldades”. (linha 418-419).  

O casal sofreu uma redução da liberdade de mobilidade e da margem de controle 

sobre as próprias escolhas, que passaram a estar condicionadas à criança: “Você está em 

algum lugar deu tal hora você tem que vir embora, menino pequeno.” (linha 186-187). “[...] 

não, não vou sair não que eu estou com menino de colo.” (linha 1190). “Não vou sair não 

porque o menino tá meio doentinho, não vou sair com ele no sereno não”. (linha 1192-1193). 

Com o passar do tempo, observou-se que as atividades familiares foram se tornando 

cada vez menos conjuntas e cada vez mais individualizadas, com possível diminuição da 

participação materna nos programas familiares: “No começo a mãe dela ia, depois deu uma 

parada, acomodou [...].” (linha 298-299). Os desentendimentos entre o casal aumentaram e 

se agravaram, a deficiência no diálogo contribuiu para esse quadro: “[...] nós estávamos 

brigando direto [...].” (linha 459). “Faltou diálogo também. Não é que faltou muito, mas 

faltou diálogo, eu acho que se nós tivéssemos conversado mais, se eu fosse mais paciente 

também, eu acho que tinha dado certo” (linha 443-445 ). “[...] eu e ela entrarmos num senso 

né? Um escutar o outro.” (linha 441-442). 

As diferenças individuais também contribuíram para as divergências. O entrevistado 

identificou em si mesmo a impaciência e a impulsividade e destacou na mãe de sua filha a 

dependência em relação à família e, com isso, a permissão às interferências familiares: “[...] 

entra a paciência, eu acho que eu, eu fui muito impaciente sabe? Eu precipitei, no meu 

relacionamento [...].” (linha 419-420); “[...] contribuiu mais ainda, não foi a família entrar, 

foi ela aceitar.” (linha 432-433).  

As ações/interações foram se tornando cada vez mais desalinhadas em relação ao 

contexto do matrimônio, da coabitação e da parentalidade. A expectativa do entrevistado de 

autonomia em relação à família materna e de que a mãe de sua filha colocasse sua própria 

família em primeiro plano foi frustrada: 

“[...] depois que nos casamos ‘é eu, você e a Joana’. Nem meu pai, nem seu 

pai, nem sua mãe, nem minha mãe, eles são segundo plano. Primeiro somos 

nós. Ela: ‘não minha mãe é primeiro lugar, eu não largo minha mãe por 
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nada’. Pensei assim, ‘então do jeito que você quer, do que tá não dá pra mim 

não’”. (linha 435-439) 

A interferência da avó materna foi apontada como um dos fatores principais que 

contribuíram para a separação: “[...] a mãe dela atrapalhou muito.” (linha 425-426).  

“Ela ia muito na ideia da mãe dela, sabe? Mãe dela atrapalhou muito 

mesmo o casamento nosso. A mãe dela não queria que ela mudasse, a 

mãe dela queria que ela morasse perto, aí querendo ou não atrapalhou 

bastante” (linha 1511-1513) 

A interferência, porém, não se restringia à mãe, mas possivelmente à família materna 

como um todo: “[...] família dela entrou em peso mesmo” (linha 432). A manutenção da 

identificação como filha parece ter dificultado à Suelen a assunção de seu papel como esposa 

e mãe de uma família distinta da sua própria. 

Por fim, as discussões e divergências se acentuaram e se converteram em agressão 

física, presenciada pela criança. Welinton demonstrou preocupação com a repercussão 

negativa das brigas sobre Joana, atribuindo a esse episódio um maior peso para a separação: 

“[...] nós estávamos brigando direto, aí ela foi e avançou em mim uma vez sabe, a menina foi 

e viu [...]”. “Aí nesse dia ela foi e avançou em mim, aí eu falei, ‘ah não, já pôs a mão pra 

mim perdeu o respeito’, aí já não... já não vai dar certo”. (linha 463-464). “[...] se nós 

vivêssemos mal, automaticamente ela ia viver no mal também, tanto que foi essa questão aí 

que pesou mais para nós separarmos também.” (linha 456-457). 

Sob essas condições, na perspectiva de Welinton, as ações de Suelen, assim como 

suas próprias se tornaram desalinhadas ao contexto do matrimônio e da parentalidade. A 

dissolução do casamento tornou-se parte das condições que moldaram a próxima sequência 

de ação/interação dos envolvidos, afetando principalmente a interação entre pai e filha. 

 

Fatores de constrangimento à paternidade adolescente  

No caso de Welinton, a intensidade de interação entre pai e filha foi diferenciada entre 

antes e depois da separação, o ponto que conectou uma sequência de fatos à outra. A 

separação foi uma mudança de cenário para o pai, para a mãe e, principalmente, para a 

criança, pois, do convívio diário e no mesmo espaço (coabitação), passou-se a um convívio 

quinzenal e em espaços físicos distintos (não coabitação). A separação exigiu uma 

readaptação à concepção de família, que não incluía mais a tríade pai-mãe-filha. Nesse 

aspecto a “ligação de família” (linha 256) sofreu mudanças: 
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“Igual antes é... a ideia era eu, ela e a mãe dela, agora: ‘ah vai eu, você, 

minha mãe... ah é, minha mãe não pode não né?’ Eu falei: ‘não, você pode 

chamar sua mãe pra ir’... ‘é, mas ela não vai querer ir não...’” (linha 249-

251) 

O impacto da separação foi amplo e muito intenso, com consequências que alteraram 

completamente o contexto e que afetaram todos os envolvidos: “Ah nós ficamos muito 

abalados.” (linha 318). “[...] mudou na cabeça dela, mudou pra ela, e pra mim e pra mãe 

dela também. Querendo ou não, separação atrapalhou muito né? Cabeça dela deu uma 

virada.” (linha 252-254).  

O afastamento foi conturbado, possivelmente pelo desgaste da relação e pelas brigas 

que antecederam à decisão pelo rompimento: “[...] devido aos acontecidos de um tempo 

atrás, querendo ou não, ficou uma mágoa, né? Aquele ressentimento né”? (linha 1483-1484). 

O nível de desentendimento entre o casal após a separação se tornou uma condição causal 

para a restrição ou impedimento da participação de Welinton na vida de Joana. Em 

decorrência disso, a interação foi alterada negativamente pela inflexibilidade de Suelen em 

relação às visitas, por um período de tempo determinado: “Igual, teve uma época aí que 

estávamos meio brigados, eu mais a mãe dela, aí eu não podia ir lá de jeito nenhum.” (linha 

218-219). 

A descontinuidade e interrupção da interação diária com Joana, assim como os 

impedimentos impostos pela mãe, tiveram forte impacto sobre Welinton, que não aceitou e 

demonstrou insatisfação com o convívio estabelecido nos termos da lei: “Eu ligava. ‘Não, 

minha mãe não quer deixar eu ir não.’” (linha 530-531). “[...] aí um dia eu falei assim, ‘vô 

lá, estou morrendo de saudade dela, vô lá’, estava acostumado de ver ela todo dia né”? 

(linha 222-223).  

Os acordos formais - guarda da criança - podiam ser seguidos na literalidade da lei ou 

de forma adaptada, com maior ou menor flexibilidade sobre eles. Ao adotar a literalidade da 

lei quanto às visitais quinzenais, a mãe estabeleceu um grau máximo de impedimento em 

relação às visitas fora do acordo formal estabelecido, causando sofrimento no pai: “[...] ‘se 

você voltar aqui, você sabia que eu posso chamar a polícia e prender você? Quero que você 

põe os pés aqui não, pode sumir’! Aí na hora fui e fiquei indignado demais. Chorei pra 

caramba mesmo, chorei muito.” (linha 224-227). 

Como se observou mudanças no comportamento da criança após a separação, os pais 

buscaram ajuda de um psicólogo para compreender e lidar com a situação: “Foi nesse 
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momento que ela teve que fazer o tratamento com o psicólogo lá. Que ela chorava atoa, não 

queria comer.” (linha 352-353). “Ela queria chamar atenção, psicólogo disse foi isso [...]” 

(linha 319).  

Contribuiu para o caráter provisório dos impedimentos judiciais, o fato de o acordo 

formal não ter atendido às necessidades pessoais de Joana, assim como as de Welinton. A 

criança manifestou seu desejo de ver o pai, sensibilizando a mãe quanto à necessidade de 

maior flexibilidade sobre o acordo formal. O apego e o vínculo anteriormente estabelecido 

entre pai e filha, desenvolvidos durante a fase de coabitação, interferiram favoravelmente à 

maior flexibilidade por parte da mãe: “[...] aí minha mãe: ‘não, você não vai lá mais não, 

você pode ficar tranquilo que você e a Joana são apegados demais, então, Joana vai sentir 

sua falta’. Foi dito e feito.” (linha 227-229). “Nú, apegado demais.” (linha 217-218). 

“[...] não era dia de pegar ela não, na outra semana, ela ligou: ‘pelo amor de 

Deus, vem prá cá buscar ela que eu não to aguentando ela não. Ela quer 

você, ela quer ver você e ela não tá dando sossego não. ’” (linha 231-233). 

O posicionamento de Suelen repercutiu significativamente nas oportunidades de 

interação entre pai e filha, de tal modo que houve momentos tanto de constrangimento quanto 

de promoção da interação: 

“E agora a menina já me liga já, Joana me liga, ela liga também: ‘oh vem cá 

buscar ela que tá querendo te ver’. Eu paro do serviço, quase todo dia eu 

passo lá [...].” (linha 234-236). 

O espaço de convívio, antes comum, depois se dividiu em dois espaços distintos de 

atuação: materno e paterno. 

“Ela tem o quarto dela lá, a casa dela lá. Ela tem o quarto dela aqui em casa 

também. Só que o quarto dela aqui, é o quarto de final de semana. [...] ponto 

de referência dela é lá”. (linha 536-543) 

A possibilidade de intercâmbio entre os espaços definiu o formato da atuação 

parental, com variações entre modos independentes e interdependentes de funcionamento. 

Embora houvesse maior flexibilidade em relação às visitas, Welinton e Suelen não 

avançaram no sentido da cooperação e da comunicação, o que contribuiu para que os espaços 

de atuação assumissem uma característica mais independente, o que prejudicou 

especialmente a participação do pai na vida de Joana: “Quando ela está comigo, ela está na 

minha responsabilidade [...]” (linha 796-797).  
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O compartilhamento de informações referentes à Joana, anteriormente presente entre 

o casal durante o matrimônio, ficou comprometido, assim como a consulta ao pai sobre 

decisões importantes em relação à criança. Welinton descreveu um processo de exclusão que 

teve seu início ainda na gestação e que se agravou após a separação, perdurando por um 

período de tempo determinado.  

No dia em que Joana nasceu, por exemplo, Welinton foi comunicado com atraso, 

sentindo-se excluído da participação no parto da própria filha. Naquele momento, o 

entrevistado se sentiu em segundo plano e percebeu haver, desde o início, uma fragilidade na 

ligação entre o casal: “Mas tipo assim, podia ter falado, tá passando mal, tipo assim ‘não vai 

não, fica aqui comigo’... tinha muito isso não sabe? Tinha aquela ligação mesmo não.” 

(linha 1327-1329).  

Foi possível constatar, por parte do participante, a percepção de hostilidade e 

comprometimento na comunicação interparental, nas situações em que houve divergência nas 

questões relacionadas à criança: “Nesse ponto aí ela é meio ignorante, aí, eu acho injusto, 

mas não posso chegar e falar com ela também senão ela vai falar isso comigo, tenho 

certeza.” (linha 933-935). “[...] vem com sete pedras na mão.” (linha 992). “Eles mesmo não 

falam nada. Nada, nada, nada, nada.” (linha 1340). “Podia fazer mais. Só que, devido eu 

querer fazer mais, vai entrar em atrito com ela”. (linha 931-932). “Só uma coisa que não tem 

jeito de esconder mesmo, aí falava [...]” (linha 1008/1009). 

O código in vivo “passar por cima” (linha 933) representa hipoteticamente a não 

aceitação da interferência paterna no espaço materno, a não ser em raras situações em que o 

pai foi solicitado. O código remete às circunstâncias em que a mãe possa ter sentido sua 

autoridade ameaçada, ao perceber o avanço do pai sobre os limites circunscritos de atuação: 

“Fica limitado, nesse sentido, fica a desejar, porque ela não deixa eu participar.” (linha 

1022/1023).  

 Comparando com conceitos teóricos, foi possível encontrar semelhanças entre o 

processo de exclusão percebido por Welinton (genitor não guardião) com aspectos que 

remetiam ao conceito de alienação parental (da Fonseca, 2006), sobretudo, em três pontos 

principais do comportamento hipoteticamente assumido por Suelen, em determinado período 

pós-separação: (1) Não comunicação ao outro genitor sobre fatos importantes relacionados à 

vida dos filhos (escola, médico, comemorações, etc.); (2) Tomada de decisões importantes 

sobre a vida dos filhos, sem prévia consulta ao outro cônjuge; (3) Ataque à relação entre filho 

e o outro genitor. 
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Foram identificadas tais considerações nos seguintes trechos da entrevista: “Arrumava 

um monte de conversinha fiada. Tentou de tudo quanto é jeito colocar a menina contra eu. 

Tentou de tudo quanto é jeito [...]” (linha 480-482). “Eu me sinto esquecido.” (linha 977). 

“[...] ela leva no médico, se ela machucar não fala nada, sabe?” (linha 982). “[...] não dá 

nem satisfação, isso é chato pra caramba sabe?” (linha 985-986). “Só que marcava não 

dava, falava que não dava, mas eu mesmo não estava sabendo de nada, entendeu? Tipo 

assim ela estava me... me inibindo né, de ir ao psicólogo.”(linha 1237-1239). “[...] fiquei 

meio que excluído né, da Joana. Dessa parte da vida dela. E não foi só nisso não, e na 

maioria das coisas também, quando vai no hospital, fico sabendo é depois.” (linha 1243-

1245). 

A forma mais independente de atuação entre os pais acabou por acentuar o grau de 

responsabilidade assumido pela família que detém a guarda, além de aumentar a sobrecarga, 

própria da guarda unilateral. De acordo com Welinton, houve maior transferência de 

responsabilidade para os avós maternos pós-separação, principalmente para a avó. O peso da 

transferência de responsabilidade variou conforme as circunstâncias, tais como situações em 

que a mãe da criança trabalha e/ou estuda, como no caso de Suelen: “[...] devido ela ficar 

mais lá...e sobra muita coisa pra vó dela também [...] Igual, a mãe dela agora começou a 

trabalhar, aí tá sobrando mais ainda [...]” (linha 889-892). 

A atuação independente entre os espaços revelou como consequência a disparidade e 

a discordância nas práticas parentais, que assumiram modos distintos e, às vezes, até 

conflitantes. Entretanto, em sua maior parte, as atuações foram complementares, embora não 

coordenadas. No caso em análise, foi possível perceber diferenças em relação à concepção de 

disciplina, educação ou necessidades emocionais da criança entre os espaços maternos e 

paternos: “Só que, ela é também um pouquinho sem limite, em termos de querer, de ter, 

porque lá eles dão ela tudo...” (linha 815-816). “[...] lá é na hora e tempo dela. Sabe?” (linha 

817-818). “[...] porque a vó dela é que dá corda, dá corda demais.” (linha 888). 

Dessa forma, não se reconheceu unidade e simetria das práticas parentais nos 

diferentes espaços. No espaço paterno, o pai agia conforme sua própria concepção de 

educação:  

“[...] lá eles dão ela tudo, e aqui eu explico pra ela, ‘negócio seguinte Joana, 

né bem assim não, né tudo que a gente quer que a gente tem que ter na hora e 

a tempo não’, lá é na hora e tempo dela”. (linha 815-818) 
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Em relação às práticas parentais do entrevistado, percebe-se que foi assumido o papel 

da transmissão dos valores éticos, religiosos, morais e, principalmente, o de estabelecer 

limite à criança: “É, limite é só eu, tanto que tem vez, que a mãe dela liga pra mim pra mim 

ir lá” (linha 829-830). “Eu tento explicar pra ela que é difícil conseguir, que tem que 

trabalhar, que não pode esbanjar, tem que respeitar os outros, tem que obedecer, não 

responder com grosseria e tal [...]” (linha 818-820).“[...] eu tanto passar pra ela, religião, 

tem que agradecer a Deus e as orações [...]” (linha 823-824). 

Observou-se no entrevistado a valorização da obediência e intolerância à 

insubordinação da criança, com destaque para a manutenção do respeito às ordens no espaço 

paterno e a crítica aos excessos praticados no espaço materno: “[...] lá ela faz o que ela quer, 

aí lá ela manda. Chega aqui em casa eu freio ela. Eu seguro ela, tipo assim, chega...” (linha 

321-323). 

“[...] ela não obedecia eles não, aí na hora que falava que ia chamar eu, ela 

tinha respeito, tinha medo, né respeito não, ela tinha medo, aí ficava um doce 

[...] Aí resumindo, deu tanta liberdade pra ela, que perdeu o controle sabe?” 

(linha 324-327) 

Em relação à prática educativa, Welinton relatou que “não precisa gritar, de berrar, 

de bater” (linha 647-648) e citou a “conversa” (linha 677) como caminho para o 

entendimento com a filha. Um episódio isolado de punição física (tapa na boca) ocorreu em 

razão de uma situação de insubordinação da criança. A obediência e compreensão da filha 

foram qualidades destacadas pelo entrevistado como parte de sua influência como pai: “A 

educação que, por eu estar longe dela, indiretamente estar longe dela, eu acho que é uma 

vitória grande demais pra mim, de trazer ela assim.” (linha 1648-1650) 

Diante dos fatores de constrangimento que limitaram o exercício da paternidade, 

Welinton demonstrou esforço no sentido de aumentar sua participação na divisão das tarefas 

e responsabilidades na vida de Joana, relatando episódios em que ele próprio tomava a 

iniciativa de participação: “A forma de saber dela na escola, eu fui também, eu procurei 

também a escola dela, igual eu fiz no psicólogo eu fui, na escola particular.” (1376-1377); 

“[...] aí eu fui e falei com ela: ‘eu fui no psicólogo, conversei com ele’...ela 

falou ‘porque que você foi lá’... ‘porque eu tinha que ir lá há muito mais 

tempo e você não tinha me falado’. Aí ela foi e já calou já, sabe?” (linha 

1362-1364) 
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A atitude proativa do pai afetou o processo de exclusão, tornando parte das condições 

que moldaram a próxima sequência de ação/interação, que incluiu uma maior aceitação da 

mãe e, consequentemente, uma maior participação do pai na vida da filha: 

“Aí foi a partir desse dia que eu fui participar mais ainda mesmo, aí eu vi 

que...querendo ou não tinha um dedinho dela querendo me inibir, me proibir 

de estar ali com a menina...” (linha  1365-1366). 

O “apego” (linha 248) e a “ligação” (linha 255) foram aspectos que diminuíram as 

interferências e descontinuidades da interação entre pai e filha. O termo afeição pareceu 

representar de forma mais ampla o sentido expresso no contexto, de afeto, amor, apego, 

inclinação ou pendor para alguém (orientação para o outro). Algumas condições favoreceram 

a continuidade da afeição, como indicadas no seguinte trecho: “[...] a nossa ligação, por nós 

morarmos perto, por eu ver eles quase todo dia, não mudou não.” (linha 254-255). “Nós 

interagimos demais, nós damos certo demais mesmo. Nú, apegado demais”. (linha 217-218). 

“[...] esse apego que nós temos, isso aí permaneceu demais, que nós somos, muito agarrados 

[...]” (linha 248-249).  

A flexibilidade do acordo formal, que anteriormente estabelecia visitas quinzenais, 

assim como a relativa melhora na comunicação entre os espaços de atuação, possibilitou 

maior frequência dos encontros entre pai e filha, que passaram a acontecer também durante a 

semana: “Ahh...três, quatro vezes por semana ela vem cá. Fora final de semana né?” (linha 

522). “Eu paro do serviço, quase todo dia eu passo lá, é raro quando eu não passo lá, 

quando ela não vem pra cá [...]” (linha 235-237). 

Atualmente, nos finais de semana da visita, o tempo de permanência entre Welinton e 

Joana é um pouco superior a vinte e quatro horas. Nesse período, os principais tipos de 

atividade giram em torno de passeios e lazer, mantendo o padrão de interação estabelecido 

antes da separação. As atividades, em geral, envolvem pai e filha: “Jogar bola, ela gosta 

muito de jogar bola, nós jogamos bola com ela lá” (linha 556). Welinton estabeleceu uma 

rotina com atividades regulares e previsíveis com Joana: “Ela já tem o programa na cabeça 

já.” (linha 504). 

No caso, a criança tem margem de escolha sobre as atividades, de tal modo que elas 

são selecionadas atendendo às suas preferências pessoais, que são plenamente conhecidas 

pelo pai. O entrevistado relatou uma inclinação em não negar os desejos da criança, 

possivelmente como uma compensação pela frequência insuficiente dos encontros: “[...] eu 

falei que ia, ela custa a vir cá, se eu não puder ir lá com ela.” (linha 566). O espaço paterno 
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ficou definido, portanto, como o espaço do lazer e o ambiente é adequadamente preparado 

para receber a criança: “[...] mas aí a primeira coisa que eu fiz foi, vou comprar uma cama 

pra ela, comprei a cama dela, comprei o guarda roupa, comprei os trem dela...” (linha 1119-

1120). 

O código in vivo “ficar por conta” - “fico só por conta dela” (linha 83) - representa o 

tempo que o pai permanece exclusivamente com a filha. O código mostra que é possível estar 

juntos se dedicando integralmente a ela, enquanto durar o encontro. O tempo disponível é 

orientado para Joana, abrindo mão de outras atividades que possam concorrer com a atenção 

do pai e evitando a transferência de responsabilidade para os avós paternos: “Eu pego ela um 

final de semana, eu vou pegar e deixar com minha mãe? Tem sentido não” (linha 84-85). 

“Ficar por conta” envolve “abrir mão” e estar orientado para a filha: “[...] final de semana 

que eu estou com ela, eu fico com ela. Aí querendo ou não te trava.” (linha 87). 

Constatou-se que o fato de Welinton ter coabitado com Joana não necessariamente se 

reverteu em maior atenção destinada a ela à época: “[...] quando nós morávamos juntos, dava 

atenção? Dava. Mas estava ali todo dia, não sei se é porque a gente via pouco, aí depois que 

nós separamos a atenção dobrou.” (linha 1632-1633). 

Apesar de Welinton ter definido as mudanças como insuficientes, em comparação ao 

que considerava ideal em relação à cooperação e comunicação entre os espaços de atuação, 

houve o reconhecimento de uma melhora no quadro de um momento anterior para o atual:  

“Tipo assim, então, agora, para nós resolvermos os trem é bem mais fácil do 

que antes, se fosse antes, aí era uma “brigaiada” danada , que não, que não 

sei o quê...mas agora é tranquilo demais” (linha 1506-1508).  

Atribui-se a três principais condições a superação das dificuldades e a melhora na 

cooperação e comunicação entre os espaços de atuação, de acordo com os dados. 

Primeiramente, o desenvolvimento de Joana, com especial destaque para o desenvolvimento 

da comunicação, da percepção de seu entorno e da capacidade de influenciar o 

comportamento de sua mãe, assumindo a função de fonte principal de informação do pai:  

Tem coisa que você esconde de menino, tem coisa que o menino vai 

crescendo e você não dá conta de esconder mais não, entendeu? Aí ficava 

aquele trem. Aí hoje, bem melhor sabe, hoje.” (linha 1345-1347). 

Em segundo lugar, a proatividade do pai, no sentido de buscar por conta própria se 

fazer presente, agindo no sentido de assegurar seu direito de participação: “Realmente, quem 

cuida dela é você, mas sou pai dela também uai.” (linha 993-994). 
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“Aí eu fui e perguntei a Joana onde que era, aí eu fui e corri atrás, fui e 

conversei com o psicólogo, aí ele foi e falou comigo, que era para eu ter ido 

há muito tempo já.” (linha 1235-1237). 

Em terceiro lugar, o “amadurecimento” da mãe, o que inclui a superação do 

ressentimento ao ex-cônjuge, maior independência em relação à própria mãe e a maior 

demanda de tempo para si mesma: “Ela foi vendo também né, foi amadurecendo também. Ela 

ia muito na ideia da mãe dela, sabe?” (linha 1510-1511).  

“[...] só que aí ela foi vendo, que ela estava perdendo, porque querendo ou 

não perdia, de um lado ou de outro, perdia. Aí ela foi ficando mais flexível 

em tudo né, nas decisões. Foi tomando as decisões dela né?” (linha 1514-

1516) 

“Agora ela liga, pedindo para vir, quando eu não passo lá, aí eu vejo, tipo 

assim, querendo ou não mudou. Querendo ou não, a mãe dela quer um 

tiquinho de privacidade também, né?”(linha 530-533). 

 

Ressignificando a paternidade adolescente a partir do desenvolvimento da criança 

Pôde-se observar o papel crucial desempenhado pela participação de Joana no sistema 

de interação e de apoio recíproco, principalmente em relação à inclusão de seu pai. Isso 

significa que não apenas os adultos modelam a conduta da criança, mas são também por ela 

modelados. O comportamento de Joana foi suficientemente capaz de afetar o comportamento 

de sua mãe, desde a decisão de tornarem mais flexíveis as visitas paternas - além do acordado 

formalmente - até comunicá-lo sobre fatos importantes relacionados à filha, uma vez que 

caso Suelen não o fizesse, Joana certamente iria fazê-lo: “Eu acho, de um tempo pra cá vem 

melhorando até por causa disso, vai crescendo, vai ficando mais esperta, conversa mais né, 

entendeu?” (linha 1341-1342) 

“[...] de um tempo pra cá, a Joana foi crescendo, aí a mãe dela também foi 

ficando mais esperta, “tem jeito de eu proibir não, ela vai comentar lá”, né? 

Aí, de uns dois anos pra cá, eu venho participando mais”. (linha 1355-1357). 

Contribuiu para o comportamento da criança de maior inclusão do pai, tanto suas 

características pessoais (motivações, personalidade), como a qualidade do afeto mútuo 

desenvolvido entre pai e filha no período anterior à separação. Isso refletiu em manter o pai 

informado sobre os acontecimentos relevantes de sua rotina, abrindo as portas para o que 

acontece no restrito espaço materno. 
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Foi possível observar a satisfação de Welinton em atender à Joana e o modo como a 

filha reage positivamente ao reconhecimento de suas preferências pessoais: “Ela falou assim: 

‘nó, mais bonito’! E ficava namorando o tablet. Aí eu falei ‘ela quer um’. Aí isso acaba a 

gente vê também né? Vê além.” (linha 593-594). “Dia que eu dei pra ela, ela nem dormiu 

não. Aí tipo assim: que eu prometi a ela e adiantei e ela nossa...ela achou bom demais 

mesmo, ela achou demais, o máximo.” (linha 602-603). “Isso para mim é gratificante demais 

mesmo. O que eu posso fazer para ela eu faço mesmo, nu!” (linha 1651). 

A percepção de Welinton sobre o modo como seu comportamento repercutiu e 

repercute no desenvolvimento de Joana também contribuiu favoravelmente para a interação, 

uma vez que o pai passou a dedicar maior atenção à seleção de seus próprios 

comportamentos, atitudes e valores: “Querendo ou não a gente é um espelho para os filhos 

da gente né? O que a gente puder fazer de bem e de bom, a gente tem que fazer e ensinar né, 

também.” (linha 239-241).O desenvolvimento da compreensão e do respeito de Joana foi, de 

certo modo, atribuído por Welinton aos limites por ele estabelecidos, principalmente no 

controle financeiro, pelo próprio contexto socioeconômico restritivo do entrevistado: “Tipo 

assim, de ver que ela não é aquelas meninas que, tem dinheiro tem, não dá birra, não 

questiona com nada, entendeu”. (linha 1643-1644).  

“Eu tento explicar pra ela que é difícil conseguir, que tem que trabalhar, que 

não pode esbanjar, tem que respeitar os outros, tem que obedecer, não 

responder com grosseria e tal, o que eu posso fazer pra ela, é a educação que 

eu tive, que graças a Deus foi boa, que eu passo pra ela sabe?” (linha 818-

821) 

Facilmente se reconhece diferentes percepções sobre os filhos, em diferentes etapas 

do desenvolvimento, de tal forma que essas percepções podem influenciar a ação/interação 

do pai com a criança. Welinton usou os seguintes termos para qualificar Joana: inteligente 

(linha 571), bonita (linha 571), educada (linha 573), respeitosa (linha 576), cuidadosa (linha 

607), compreensiva (linha 618). Tais características foram distintivas de Joana, ou seja, são 

qualidades positivas que o pai percebe na filha e que a diferencia de outras crianças: “Que a 

gente vê tantos meninos, pega, quebra, joga. Está nem aí. Ela não, ela pede, ela tem...ela tem 

respeito, sabe?” (linha 574-576). “Entende, vai numa boa, não pede nada, pergunta se pode 

pegar, pergunta se pode comer, entendeu?” (linha 1647-1648). 

A percepção do pai sobre os atributos da criança pôde ser dividida entre os que podem 

ser desenvolvidos e estimulados e aqueles que são próprios da filha (inatos): “[...] 
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personalidade dela é fora da lógica, é dela mesmo. Isso aí ela não puxou nem de mim nem 

da mãe dela, ela tem uma personalidade fora da lógica.” (linha 285-286). “[...] ela não dá 

conta de entrar na cabeça da Joana não. Personalidade da Joana é forte demais. Nem ela, 

nem eu. Dá conta não.” (linha 485-487). 

Dentre as dificuldades identificadas por Welinton em Joana, foi relatada a de conciliar 

a separação: “De conciliar a separação nossa até hoje ela...[...] tem uma dificuldadezinha. 

Porque querendo ou não, filho quer ver o pai junto.” (linha 631-632). Joana muitas vezes 

encontrava-se fisicamente e afetivamente dividida entre os espaços maternos e paternos: “tem 

vez, ela chega aqui, chora, ‘nó, eu tô morrendo de saudade da minha mãe. ’”(linha 634-635). 

Outras limitações de Joana foram apontadas em diferentes contextos: a queixa da 

escola de que Joana às vezes “acelera demais” (linha 1396) pulando etapas em relação às 

outras crianças; a dificuldade em dividir os brinquedos na escola (linha 1385-1386); o 

diagnóstico médico de que a criança estava “acelerada” (linha 953) e a falta de limite (linhas 

360; 815; 833) em algumas circunstâncias, este último relacionado ao atendimento 

indiscriminado do seu desejo e à inversão de autoridade no espaço materno. 

Em relação ao acompanhamento escolar, conforme o entrevistado, a criança 

apresentou ter um bom desenvolvimento, acompanhando adequadamente as atividades: “Na 

escola ela é boa demais, nó...graças a Deus não deu trabalho nenhum.” (linha 1374). “[...] 

ela é ótima aluna...”(linha 865). “[...] teve uma vez que a professora chamou a Suelen lá 

também, porque ela estava pulando etapa, sabe?” (linha 1398-1399). “[...] ela é muito 

esperta, muito inteligente, tem que por numa escola boa pra ela sobressair...” (linha 1408-

1409). O fato de Joana ser “sadia demais” (linha 381) e de não ter apresentado nenhuma 

“doença” (linha 381) nas fases anteriores do desenvolvimento, contribuiu para a avaliação 

positiva do pai até o presente momento. 

Restou evidenciada a “preocupação” (linha 406) do entrevistado quanto às próximas 

fases, o que demonstrou como as atitudes paternas são influenciadas pela identidade sexual 

dos filhos. Os estereótipos de gênero legitimam um cuidado diferenciado do pai dispensado à 

filha: “Ainda mais que é menina sabe? Querendo ou não tem aquele trem né? Menina tem 

que ficar de olho. E realmente tem mesmo né?” (linha 396-397).  

O código in vivo “ficar de olho” tem o sentido de vigília, cuidado, zelo, “mais 

atenção” (linha 395). Pareceu que a percepção do entrevistado sobre as mudanças 

subsequentes (menstruação, mudanças corporais, namoro) caracterizava a próxima fase como 
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algo mais “complicado” (linha 295), que exigiria uma atitude mais alerta do pai, frente a um 

risco real ou aparente, que possivelmente perpassa pela experiência da sexualidade.  

Mesmo considerando que as próximas fases poderão ser mais difíceis, o entrevistado 

pareceu manter ainda uma “boa” (linha 403) expectativa em relação a elas, baseando-se na 

avaliação positiva da personalidade de Joana e da influência familiar, embora tenha 

considerado o risco das influências externas (pares). 

Dentre as características mais marcantes do desenvolvimento de Joana, Welinton 

apontou a evolução da comunicação, do intelecto e as mudanças corporais aparentes 

(crescimento/emagrecimento): “O tanto que ela evoluiu do nada, já conversa tudo, entende 

tudo, interpreta bem demais, pega os “trem” no ar assim sabe?” (linha 336-338). “Num 

falava nada, depois começou a “munhar”, depois virou uma maritaca, falava de tudo, 

conversava com todo mundo, cumprimentava todo mundo, essa etapa aí marcou.” (linha 

369-371). 

Welinton avaliou positivamente tanto seu relacionamento com Joana, quanto sua 

percepção sobre o desenvolvimento da filha: “Tanto que a menina é desse jeito que é comigo 

hoje. Nós somos apegados demais sabe?” (linha 482-483). “Então é...a expectativa é...de ser 

boa e...igual, se for com a cabeça que ela tem hoje, tudo tranquilo.” (linha 402-403).  

 

Concepção e significado de paternidade  

Ser um pai na adolescência não é o que determina os resultados do desenvolvimento 

dos filhos, na perspectiva do entrevistado. A responsabilidade foi indicada como atributo 

essencial para o exercício da paternidade, de tal forma que o atributo etário foi relativizado, 

destacando a presença ou ausência da responsabilidade e não a idade do pai, como 

determinante para o entrevistado. A ideia de que pais adolescentes passariam mais apertos 

nos cuidados com os filhos do que pais na idade adulta foi refutada por Welinton. O 

argumento usado se relaciona com a experiência com primogênitos, que são, via de regra, um 

grande desafio, tanto para adolescentes, quanto para adultos:  

“Igual, o rapaz que trabalha comigo, ele tem trinta e seis anos, ele foi pai há 

dois meses atrás, ele tinha medo de pegar o menino dele uai. Aí tipo assim, 

esperou muito tempo, a esposa dele também bem mais velha, teve o menino 

e...e tá “tomando couro” igual nós tomamos.” (linha 1051-1054). 

Sobre os aspectos negativos da paternidade na adolescência, o entrevistado destacou 

basicamente a perda da liberdade para o lazer e diversão, cujo peso seria maior na 



82 

 

adolescência do que na idade adulta. Segundo Welinton, o adulto: “[... ]é um cara mais 

caseiro, fica mais em casa, não vai ter esse problema de sair né, divertir...” (linha 1056-

1057). Em uma comparação similar entre pais adolescentes e adolescentes não-pais, o 

entrevistado apontou como características distintivas dos jovens pais que assumem a 

paternidade o maior grau de responsabilidade assumida e as limitações/privações a que se 

submetem: “São as limitações mesmo, você tem que limitar ali, você tá ali primeiro minha 

menina, depois...Primeiro a obrigação, se você já fez e pôs no mundo, você tem obrigação 

ali. Depois diversão.” (linha 205-207). 

Em outra comparação similar com pais adultos, as diferenças apontadas pelo 

entrevistado foram atribuídas à maior experiência e aprendizado acumulado em favor dos 

mais velhos: “Ou talvez até a falta de experiência, né, querendo ou não, pai adulto tem bem 

mais experiência que um pai mais novo, tem nem conversa.” (linha 1151-1153). 

O código in vivo “pai de sofá” (linha 1195) representa a falta de disposição para 

interagir com o filho, não ter interesse ou animação para sair de casa, transmitindo uma 

imagem entediante de interação e, portanto, algo a ser evitado. Dentre as vantagens de ser um 

pai na adolescência, Welinton destacou a presença da disposição física e da animação própria 

de quem ainda é jovem, mesmo sendo um pai. Sugeriu-se que o menor intervalo entre as 

idades do pai e da filha pôde facilitar a identificação em relação a gostos e preferências, o 

que pode ser compreendido como um menor conflito entre gerações, cogitando a 

possibilidade de programas conjuntos com Joana: “[...] poder até sair com ela, quem sabe, 

né?” (linha 1170). “[...] as ideias batem até mais certo né?” (linha 1178). As vantagens 

estariam ainda na maior expectativa de vida e consequentemente, em tese, no maior período 

de convivência com os filhos. 

Em relação à sua própria atuação como pai, Welinton se avaliou positivamente, 

embora tenha reconhecido limitações, a maior parte delas atribuída aos impedimentos da 

família materna a sua maior participação. Dentre as qualidades pessoais a serem 

desenvolvidas para o melhor exercício de sua função parental, destacou o maior controle 

emocional, principalmente da impulsividade e impaciência, justificando que crianças 

demandam dose extra de paciência: “Talvez pergunta um trem, talvez a gente xinga, depois a 

gente ‘nossa senhora, xinguei ela, podia ter xingado ela não.’” (linha 1217-1218). “[...] com 

menino quanto mais paciência você ter, mais você tem que querer ter.” (linha 1216-1217). 

A perspectiva de um modelo ideal de paternidade do entrevistado pareceu sofrer as 

mudanças de seu tempo histórico, aproximando-o, pelo menos teoricamente, - em termos de 
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abertura - ao conceito da “nova paternidade”. Isso se atribui à superação da primazia do 

provimento material para outras importantes funções do pai, como educar, estabelecer 

limites, dar afeto e participar dos cuidados diários. Esta abertura, não necessariamente, se 

reverteu em ações práticas no sentido da equidade entre o casal, mas foi possível reconhecer 

que a relação entre pai e filha foi estabelecida com base no afeto mútuo e em ações do pai no 

sentido de educá-la e de buscar maior participação em sua vida:  

“Ah eu acho que é carinho né, com filho, carinho, ensinar coisa certa, e 

responsabilidade né. Pra ele ser um pai bom é... faz tudo fácil. “Não eu faço 

tudo, dou isso, dou isso e dou aquilo”, “mas e educação você dá”? Na hora 

que tem que xingar, você xinga? Acho que isso manda muito.” (linha 1201-

1204). 

O entrevistado relatou, ainda, ser avaliado positivamente por outras pessoas 

significativas do seu meio social. Destacou a percepção dos amigos quanto à sua presença e 

atenção dispensada à filha, sua disponibilidade em ficar por conta nos finais de semana da 

visita e da não transferência da responsabilidade para os avós paternos: 

“Igual eu falei com você, final de semana que eu fico com ela, eu fico é com 

ela mesmo, não tem... ‘não, vamos...’ ‘não, tem jeito de eu ir não, eu estou 

com a Joana’, tem isso não e tal, entendeu? Aí o povo mesmo fala, ‘dá 

atenção demais pra ela’ e tal, ‘ele é presente demais’ [...]” (linha 1459-

1462). 

Sobre a avaliação da mãe da criança quanto ao entrevistado, foi informada 

diferenciação entre a avaliação como pai e como ex-cônjuge. Como pai, Welinton disse que 

acredita ser avaliado positivamente, embora não tenha havido comentários diretos por parte 

da mãe, apenas indiretos feitos à diretora da escola. Como ex-cônjuge, ele ainda percebe 

ressentimentos da separação, o que o faz pensar ser avaliado negativamente: 

“Não fala mal de mim não. Até para a diretora mesmo, o dia que eu fui lá na 

escola, ela falou...a diretora: ‘ela falou só bem de você aqui’ e tal e tal... 

‘falou que você é presente’ e tal e tal...” (linha 1488-1490). 

Ademais, o entrevistado considerou o próprio pai como “exemplo” (linha 1532) e 

“ponto de referência” (linha 1532-1533) e destacou como qualidade do modelo paterno: a 

honestidade, a responsabilidade de um modo geral e a responsabilidade financeira mais 

especificamente: “[...] certo demais com as contas, com tudo” (linha 1532). Em comum, pai 

e filho vivenciaram as paternidades ainda jovens e, além disso, ambos vivenciaram a 

superação em relação à dependência química, o pai em relação ao álcool e o filho em relação 
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à cocaína. Irmãos e tios também foram indicados como modelos de paternidade, destacando a 

presença e atenção como qualidades distintivas: “E tem vários pais também, tem muitos tios 

meus também, que é desse jeito, sabe? Eles são todos presentes ali e tal, vou ser diferente 

não, vou copiar as coisas boas.”(linha 1055-1057). 

Sobre um modelo de paternidade a ser evitado, Welinton citou características como 

indiferença, fuga ou esquiva da responsabilidade e a falta de envolvimento: “[...] muita gente 

que a gente vê aí e que não está nem aí, muitos que não assumem o filho mesmo ou assume 

só por assumir, né?” (linha 1559-1560). “Pessoa que não pensa... que não pensa no filho, 

que gasta tudo e não ajuda com nada e deixa jogado, não é pai nem mãe não... não tem 

lógica não” (linha 1591-1593). “Tem gente que bate mesmo, ah não. Não sei se é a gente que 

é diferente, ou se é eles que não têm amor nenhum, não sei não, é complicado” (linha 1595-

1596). 

Em relação ao significado atribuído à paternidade, embora inicialmente a gravidez 

possa ter sido indesejada e não planejada, a experiência da paternidade para Welinton 

impactou significativamente em seu desenvolvimento subsequente, servindo como estímulo 

para mudanças em si mesmo e,consequentemente,no significado atribuído à experiência:  

“Se nasceu, igual pra mim, foi a melhor coisa que aconteceu, acho que veio 

na hora certa mesmo. A hora é essa.” (linha 1066-1067). 

“E aí, é o que eu falei para você, daí que a gente tira espaço até para a gente 

crescer também, aí você vai dando valor nas coisas, aí você vê um pedacinho 

do que seu pai e sua mãe passou com você. Aí que a gente vai valorizando. Aí 

você já pensa em fazer certo, para seu filho fazer certo também.” (linha 

1585-1589). 

A paternidade assumiu, portanto, o significado de crescimento pessoal, reconhecendo 

em si mudanças nos valores, crenças, prioridades e orientação, aumentando a capacidade do 

jovem de perceber seu entorno, assim como a maior empatia com os próprios pais. A 

paternidade atuou como um catalisador que ativou um profundo senso de responsabilidade e 

dever, que é, por vezes, difícil de imaginar em adolescentes: “Eu acho que primeiramente, 

responsabilidade né? E...responsabilidade com si próprio primeiro né? Porque não adianta 

nada você querer impor sendo que você não faz.” (linha 1421-1423). 

A paternidade assumiu para Welinton uma oportunidade para mudança de vida, 

alterando o curso de uma trajetória errática que incluía a evasão escolar, o uso de cocaína e a 

convivência com outros usuários. Tornar-se um pai contribuiu para que o entrevistado 
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desenvolvesse um senso de propósito, um objetivo de vida, qual seja, esforçar-se para dar o 

melhor para sua filha. Esse esforço envolveu mudanças em seu comportamento, pois 

Welinton passou a se reconhecer como um modelo de conduta para Joana, atentando-se para 

a repercussão das ações realizadas no presente no futuro de sua filha:  

“Aí quando ela estava quase ganhando a Joana, falei assim: “nossa, eu 

usando droga, ela vai ganhar menino, o que que eu vou falar para a minha 

menina?E se ela me perguntar o que que eu vou fazer, posso fazer nada!” 

(linha 1610-1613) 

“Mas diferença que muda é nisso aí, eu acho que, prioridade em tudo é 

educação e responsabilidade, aumenta demais. É o espelho mesmo né. Você 

tem que se melhorar, para você por ordem na casa, senão você não dá conta 

não.” (linha 1596-1599) 

Ter uma filha fez Welinton querer ficar no caminho certo, de modo a direcionar todo 

esforço para dar à Joana um futuro melhor, seja evitando que ela passe por experiências ruins 

que o próprio entrevistado já tenha passado, seja dando a ela algo que o próprio pai não pôde 

alcançar: 

“O que eu posso e o que eu não posso, eu desdobro pra fazer pra ela, porque 

a alegria da minha vida é ela. Ponho ela primeiramente, em tudo na minha 

vida eu ponho ela...isso aí qualquer coisa...[...]” (linha 95-97). 

O significado da paternidade, às vezes, assumia um propósito oculto para o 

entrevistado, como algo que vem “porque é a hora” (linha 1624) ou “não veio por acaso” 

(1066). Welinton demonstrou satisfação com a paternidade e afeto pela filha, de tal modo que 

o caráter não planejado e inicialmente indesejado da gravidez foi relativizado pelo 

desempenho como pai: “Tá certo, você tem que pensar, planejar e tudo, mas se você tiver um 

‘tiquinho’ de pé no chão, e fizer por onde e tiver responsabilidade, você faz tudo dar certo.” 

(linha 1625-1627). 

Observou-se que, ao invés de evitar as obrigações ou envolvimento, Welinton 

demonstrou profundo compromisso com Joana, empreendendo considerável esforço para 

reivindicar o reconhecimento de seu papel como pai, tanto em relação à família materna 

quanto em relação à sua própria família. A transição para a identificação como um pai 

efetivamenteocorreupara Welinton, de tal forma que o entrevistado não lamentou as 

oportunidades perdidas ou manifestou ambivalência quanto ao seu papel. Pelo contrário, 

demonstrou realização pessoal: “Esse tempo que você perde dedicando ao seu filho, você vai 

recuperar depois que ele tiver mais crescido.” (linha 1193-1194). 
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“Ah é o que filho demonstra pra gente uai, carinho, afeto, chama a gente de 

pai, ‘meu pai’, ah não... isso aí é... tudo pra gente... tá doido! Nossa, “sua 

menina é bonita demais”, sei o quê... “sua menina é educada”, “ah eu vi sua 

menina”... isso aí a gente... até derrete na gente uai, sensação boa demais, a 

gente fica... nu!” (linha 1099-1102). 

Em relação aos projetos futuros de Welinton, a possibilidade de realizá-los não foi 

prejudicada pela paternidade: “Podia ter trocado de carro, carro a gente só perde, bom é 

luxo, é bom demais...e pra frente, o que que eu posso deixar pra ela?”(linha 1716-1717). 

“Hoje primeiramente eu penso é nela, tudo que eu vou fazer, que eu consigo, 

eu penso assim: o que eu puder conseguir de patrimônio, de bens, de tudo, 

primeiramente eu penso é nela.” (linha 10-12). 

Diante do que foi relatado pelo entrevistado, restou inegável concluir que os projetos 

não apenas incluíam a filha, mas foram e ainda são a partir dela orientados, o que reforça a 

noção de oportunidade de mudança de vida atribuída por Welinton à experiência de 

paternidade na adolescência.  

 

Caso 2 – Ricardo 

 

Localizando o caso 

Ricardo foi pai aos dezessete anos de idade, no momento da entrevista estava com 

vinte anos e seu filho Leopoldo com três anos e sete meses. O entrevistado atualmente cursa 

a graduação em Ciências Militares. Ressalta-se que não houve reprovação em seu histórico 

escolar, nem interrupção dos estudos pela ocorrência da gravidez. Em termos profissionais, 

Ricardo é concursado, ocupando o posto de cadete do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, 

e trabalha oito horas por dia. Começou sua ascensão militar na Escola Preparatória Militar 

(EPM), onde cursou o segundo grau até ser aprovado para o cargo atual. Ricardo recebia, 

enquanto estudante da escola militar, o valor referente a um salário mínimo e atualmente seu 

salário corresponde a cinco salários mínimos. 

Segundo os dados do questionário sócio-demográfico, o entrevistado morou em um 

bairro “bem estruturado” e de “referência” na cidade onde permaneceu dos nove aos quinze 

anos de idade. Posteriormente, seguiu para a EPM, onde ficou alojado por mais três anos. A 

vizinhança onde Ricardo cresceu foi descrita como tranquila. Durante parte de sua infância e 

adolescência, o entrevistado morou em uma casa de quatro quartos de alvenaria simples, com 

mais quatro pessoas. O avô materno, reformado pelo Exército Brasileiro, é quem sustentava a 
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casa. Os pais do entrevistado nunca se casaram e residem na mesma cidade. Ubiratan, pai 

biológico de Ricardo, tem o segundo grau completo, é autônomo e foi pai pela primeira vez 

aos dezesseis anos de idade. Cristiane, mãe de Ricardo, tem o segundo grau completo, exerce 

a função de dona de casa e teve sua primeira gestação aos dezessete anos. Ricardo tem dois 

irmãos por parte da mãe e dois irmãos por parte do pai. 

O município mineiro onde Ricardo reside possui aproximadamente oitenta e quatro 

mil habitantes e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,758 (médio 

desenvolvimento humano). 

 

Vivenciando a Gravidez na Adolescência 

Ricardo e Melissa vivenciaram a experiência da gravidez em um contexto de namoro, 

próximo ao décimo mês do relacionamento. Como se pôde observar em outros casos 

analisados, um “problema” (linha 226) ginecológico da namorada influenciou para que o 

casal mantivesse relações sexuais sem proteção. O entrevistado se demonstrou surpreso com 

a possibilidade da namorada estar grávida, pois atribuiu inicialmente o atraso da menstruação 

ao “problema” de Melissa: 

“‘ah minha menstruação está atrasada e agora, eu acho que eu estou 

grávida’, eu falava ‘não’, você...ela me falava que ela tinha um problema que 

eu nem sabia qual que era mas que pra mim já era justificativa, que era 

ovário policístico...” (linha 225-227). 

Observou-se que o grau de conhecimento sobre os métodos contraceptivos era baixo 

entre o casal, além disso, a fonte de informação para adoção do uso da tabelinha era pouco 

confiável e incompleta. O casal se baseava no exemplo de uma amiga de Melissa que adotava 

como estratégia contraceptiva manter relações sexuais sem proteção quando próximas ao 

início da menstruação. A prevenção da gravidez a partir desse método possui, sem duvida, 

baixa eficácia, principalmente para mulheres com ciclos menstruais irregulares, pois os 

cálculos não são exatos e cada organismo age de uma maneira: “Aí eu falei “não tem nem 

possibilidade, sua amiga faz isso, porque que com você vai dar errado”, então eu também 

não acreditava [...]” (linha 237-238). “[...] não, você tem problema, a sua menstruação 

atrasar é normal, eu também não acreditava no fato né?” (linha 229-230). Ademais, 

desconsiderou-se que a ovulação pode variar de mulher para mulher e inclusive de ciclo para 

ciclo, já que a ovulação sofre interferência de diversas condições ginecológicas pré-

existentes, dentre elas os casos de ovário policístico (Bouzas, 2007). 
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Diante da confirmação da gravidez, o casal se deparou com uma consequência que 

parecia improvável: “[...] mas aí aonde a gente viu que engravida sim né?” (linha 234). A 

reação do casal indicou o caráter não planejado e imprevisto da gravidez, pois, segundo o 

entrevistado, Melissa “chorou bastante” (linha 293), se sentiu “nervosa” (linha 291) e 

demonstrou desespero (linha 296). O impacto da gravidez ainda incidiu de modo 

diferenciado sobre os pais adolescentes, com maior peso atribuído à Melissa. 

Ricardo se sentiu muito confuso (linha 282), com dificuldade de organizar seus 

pensamentos, tentando racionalizar a situação e manter o controle: “[...] vou tentar por minha 

cabeça no lugar [...]” (linha 283-284). “[...] quando a pessoa está mais desesperada e em 

pânico eu procuro controlar meus sentimentos, mesmo tendo a emoção lá [...]” (linha 567-

568). O entrevistado ficou preocupado com a saúde do avô e com a decepção que a revelação 

da gravidez poderia lhe causar.  

Havia restrições quanto a ter filhos antes dos dezoito anos em relação ao ingresso na 

carreira militar e isso o preocupava. Também o fato de estar em recuperação na EPM tornava 

o momento para a gravidez ainda menos apropriado, pois a reprovação poderia lhe custar a 

exclusão da instituição. O código in vivo “cair a ficha” representa adequadamente a 

incidência cumulativa do impacto da gravidez sobre o entrevistado, ou seja, o maior tempo 

para assimilação das consequências em sua vida: “[...] depois eu percebo o que aconteceu, e 

depois cai minha ficha.” (linha 570-571). 

O entrevistado cogitou a ideia do aborto com Melissa e durante três dias o casal 

discutiu a possibilidade de interromper a gravidez. Ricardo atribuiu ao avô o peso para aquela 

decisão, mas logo admitiu de que se tratou de uma imaturidade pessoal: 

“E na época também eu não pensava o que eu penso hoje, na época eu era 

realmente, vamos dizer assim, acho que eu posso dizer criança né, hoje eu já 

tenho um pensamento bem diferente da época, então eu cheguei a pensar 

nisso, eu acho que se fosse hoje eu seria bem mais homem, sabe?” (linha 

316-319). 

A ideia do aborto foi descartada, porém pode-se observar o quão indesejável era a 

gravidez naquele momento para o casal adolescente. Além da imaturidade e do despreparo 

pessoal, contribuiu para a avaliação negativa as condições objetivas desfavoráveis do casal, 

principalmente socioeconômicas: “[...] eu não podia alugar uma casa lá que eu não tinha 

dinheiro, não tinha muita coisa [...]” (linha 382-383). “Pelo jeito que foi, foi bastante ruim, 

eu não estava preparado sabe?” (linha 566). 
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“A casa dela também não tinha a mínima estrutura, a família, uma das 

coisas que quando eu conversei com ela sobre o aborto também foi da 

família dela, que ia ser uma extrema dificuldade.” (linha 393-395). 

Apesar da condição socioeconômica desfavorável de ambas as famílias, Ricardo 

auferia renda, com o salário que recebia estudando na EPM. A notícia da gravidez contribuiu 

para que o entrevistado se esforçasse ainda mais para permanecer estudando e recebendo:  

“[...] ‘então eu vou ter um dinheiro pra ajudar a criar, eu preciso continuar 

lá, então espera que depois eu converso com você, tenta, vamos tentar ficar 

tranquilos e depois a gente conta pros outros e depois a gente vê o que a 

gente faz’, e assim foi feito.” (linha 286-289). 

O casal em comum acordo decidiu pela continuidade da gestação. Os jovens pais, 

porém, se depararam com o desafio inevitável: a revelação da gravidez para os familiares. A 

estratégia de resolução adotada foi o adiamento e posteriormente a esquiva, o que reforça o 

caráter indesejável e não normativo da gravidez para aquela etapa do curso de vida, tanto 

para os adolescentes, quanto para seus responsáveis: 

“[...] ela estava sem coragem eu também ainda sem coragem, era meio 

infantil também, não sabia muito lidar com a situação, também não tinha 

muita gente pra conversar, não conversei com ninguém a respeito.” (linha 

349-351). 

O modo de revelação da gravidez acabou sendo por descoberta, no terceiro mês da 

gravidez, por desconfiança da tia responsável por Melissa. Ricardo é quem comunicou à mãe 

sobre a gestação, que posteriormente comunicou o avô. O entrevistado ficou surpreso com a 

reação deste: “Enfim, foi uma reação bastante tranquila, bastante diferente do que eu 

imaginava ser, e daí em diante já passou a ser uma relação mais próxima dela [Melissa] 

comigo” (linha 379-380). Observou-se que a partir da revelação e da aceitação das famílias, o 

casal encontrou espaço e oportunidade para se apoiar mutuamente, nos momentos em que 

isso era possível: “Porque ela dormia na minha casa, ela aproximou bastante da minha 

família nessa época, se eu não me engano ela chegava a dormir a sexta e o sábado, talvez...” 

(linha 391-393). 

A família foi, portanto, a principal fonte de apoio do casal adolescente, oferecendo 

ajuda material e financeira, que foram direcionadas especialmente à criança. Ricardo definiu 

os tipos de apoio por grau de importância, destacando principalmente aqueles em forma de 

ajuda e colaboração, uma vez que as condições eram bastante restritivas. A família paterna 

contribuiu significativamente com roupas, mobiliário para o bebê e enxoval, de tal forma que 
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o pai adolescente não teve “gasto com nada” (linha 528) nesse aspecto. A família materna, 

representada exclusivamente pela tia de Melissa, arcou integralmente com o sustento da mãe 

adolescente durante a gestação, além do aluguel de outra casa para oferecer melhores 

condições para o nascimento da criança. 

O apoio recebido foi satisfatório - dentro das condições das famílias – na percepção 

do entrevistado, mantido por um período circunscrito de tempo até que Ricardo tomasse 

posse no Corpo de Bombeiros, instituição na qual fora aprovado em concurso público. Antes 

de sua aprovação, a participação financeira do entrevistado era uma forma de ajuda ou 

complementação, sendo a maior parte assumida pelas famílias, principalmente pela 

responsável por Melissa: “Administrando, comprovando fralda como eu podia, comprando 

uma coisa ali, uma outra ali e sustentando como podia, mas o maior sustento vinha dos 

outros.” (linha 865-866). “Eu comprei o colchão, comprei um carrinho, metade-metade com 

a tia da Melissa, comprei uma coisa ou outra sabe [...]” (linha 2485-2486).  

Dessa forma, o apoio da família, a renda auferida pelo entrevistado e o vínculo afetivo 

existente entre o casal, foram condições que contribuíram para atenuar o impacto da 

gravidez. Porém, outras condições contribuíram para que a gravidez fosse “bastante 

conturbada” (linha 503) e “bastante difícil” (linha 505): a falta de estrutura da residência 

anterior da família materna de Melissa, onde quatro pessoas dormiam no mesmo quarto, 

sendo que as três irmãs dormiam em um único sofá cama; o constante conflito entre Melissa 

e suas irmãs; a ausência de Ricardo e a distância no período que permaneceu alojado até 

terminar o segundo grau na EPM. 

 

O nascimento do (a) filho (a) como agente de mudança 

O entrevistado, diante desse contexto, buscou alinhar sua ação no sentido de superar 

as adversidades e adaptar sua participação. Uma dessas ações eram as ligações diárias para 

Melissa, durante o período em que permaneceu alojado na EPM: “[...] eu ligava pra ela e 

ficava conversando no mínimo uma hora, direto no telefone [...] ela me falava bastante 

problemas, bastante problemas que ela tinha [...]” (linha 479-482). Esta era uma importante 

fonte de apoio emocional para Melissa, amenizando a distância e colocando Ricardo a par 

dos acontecimentos. 

O último ano na EPM foi definido como “um ano de crise” (linha 689), “bastante 

conturbado” (linha 789-790) pelo entrevistado. Ricardo é tomado por um sentimento de 

urgência em estar próximo ao filho e definir seu futuro profissional a fim de proporcionar 
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melhores condições de vida à Melissa e Leopoldo: “[...] sabe, eu...parei pra pensar, ‘pô 

agora eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida’ [...] Ele já tinha quatro meses de vida, 

eu já não estava aguentando mais [...]” (linha 690-693). 

O entrevistado adotou como estratégia para arcar com as responsabilidades da 

paternidade o investimento nos estudos com vistas à aprovação no concurso do Corpo de 

Bombeiro, considerando o menor tempo de retorno financeiro comparado à permanência na 

Academia Militar. Dessa forma, Ricardo evitaria a condição de alojado por mais quatro anos, 

distante do filho, além do salário inferior ao que pretendia receber como Bombeiro. 

Enquanto isso, o jovem pai participou de forma ativa e regular nos finais de semana, 

compartilhando as tarefas de cuidado com a mãe, como banho, escovação dos dentes e dar 

comida ao filho: “Banho no fim de semana quem dá sou eu, isso desde o tempo de EPM [...]” 

(linha 2171). Sua atuação, portanto, não ficou restrita à participação financeira, mas incluiu 

atividades que envolviam cuidados e afeto à criança e principalmente apoio emocional à mãe. 

Em relação ao posicionamento do entrevistado às renúncias e abdicações em favor da 

paternidade, houve dedicação contínua e integral à namorada e ao filho, “abrindo mão” das 

oportunidades de lazer e diversão em favor da família. A abrangência da renúncia de Ricardo 

foi pequena pelo fato do entrevistado ter vivido os primeiros dois anos de Leopoldo em um 

contexto já restritivo de alojamento. A privação da liberdade e do lazer são anteriores à 

paternidade, de tal forma que o jovem pai “abriu mão” dessas oportunidades principalmente 

nos finais de semana: “[...] meu lazer é meu final de semana, meu final de semana é com ele, 

eu não faço mais nada além de ficar com ele no final de semana.” (linha 1200-1201). “[...] 

mas realmente, eu não... eu não reclamo, mas eu não tenho... eu não tenho esse tempo pra 

descansar...” (linha 1234-1235). Além disso, Ricardo teve a difícil decisão de abdicar da 

possibilidade de convivência diária com o filho, após sair da EPM, para viabilizar um projeto 

de estabilidade e melhoria das condições de vida da família em médio prazo, o que exigiu 

mais dois anos convivendo com a distância:  

“[...] difícil também foi a distância, uma das coisas que quando eu entrei pro 

Bombeiro eu parei pra pensar, “poxa eu saí da EPM, eu podia estar em casa 

agora e eu voltei a ser militar, sou burro né”(risos).” (linha 506-508). 

A transferência de responsabilidade se deu parcialmente, recaindo principalmente 

sobre Melissa e sobre sua responsável. As principais áreas transferidas se relacionavam ao 

aspecto financeiro e aos cuidados diários com Leopoldo, por um período de tempo 
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delimitado: “A Melissa que cuida mesmo né, ela que já faz a comida, ela que já é 

responsável pela higiene dele, ela que já é responsável por mais coisa.” (linha 2305-2307). 

Em relação à auto-percepção de Ricardo sobre as mudanças e permanências que 

reconhece em si a partir da identificação como um pai, observou-se a manutenção da 

identificação como um estudante em busca de uma ascensão carreira militar e da “força de 

vontade” (linha 732) como qualidade pessoal. No entanto, antes da paternidade o 

entrevistado destacou o menor compromisso com os estudos e problemas de comportamento 

na escola: “É...então, minha mãe era chamada na escola, foi chamada umas três vezes [...]” 

(linha 41-42). “Enfim, e isso do meu jeito de ser, de ser mais...de está mais largado pras 

coisas, mais nem aí pro professor [...]” (linha 59-60). 

O maior investimento pessoal para o estudo começou quando o entrevistado se 

dedicou para o concurso da EPM e foi aprovado. Os primeiros meses da EPM foram 

marcados como um período em que o entrevistado estava mais orientado para si mesmo 

(orientação autocentrada) e para o lazer e diversão nos finais de semana em que não estava 

alojado: “Então, aí quando eu podia curtir né, que eu não tinha o filho [...]” (linha 145-146). 

O maior grau de liberdade e controle sobre as próprias escolhas eram circunscritos aos finais 

de semana do entrevistado, pois o regime de alojamento era fortemente marcado por 

restrições. A diversão de Ricardo não incluía bebida, cigarros e festas, dedicando seu tempo à 

namorada e a programas como filmes, lanches e clubes:  

“[...] só que, eu nunca gostei muito de beber, eu nunca gostei muito de fumar, 

nunca gostei muito de sair, então, talvez por escolha própria mesmo, todos os 

finais de semana eu chegava sexta a noite e ficava com minha namorada.” 

(linha 146-149). 

Após a experiência da paternidade, observou-se menor grau de liberdade e controle 

sobre as próprias escolhas incidindo também nos finais de semana do entrevistado, pois, 

dedicava exclusivamente ao filho o tempo que dispunha – “ficar por conta”. Dessa forma, 

somou-se às restrições de uma rotina militar as limitações advindas da paternidade: “[...] eu 

não faço nada no final de semana sabe.” (linha 1214). “[...] todo final de semana eu faço 

questão absoluta de ir pra casa [...]” (linha 1173-1174). 

A passagem pela EPM teve forte impacto sobre o entrevistado, pois, pela primeira 

vez, Ricardo passou pela experiência de ficar “longe da família” (linha 177). Esse período foi 

marcado como uma transição de Ricardo da dependência familiar e do baixo grau de 

responsabilidade para um maior grau de independência e exposição a cobranças e pressões: 
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“E vivendo sobre rotina mesmo né, você não tem muito grau de liberdade, tem horário pra 

tudo né [...]” (linha 104-105); “[...][...]”. 

A experiência da paternidade somada à experiência na EPM em regime de alojamento 

militar criou efeitos sinérgicos que contribuíram para as mudanças que Ricardo 

posteriormente reconheceu em si. Em relação à maturidade pessoal, o entrevistado se 

identificava antes da paternidade como “meio criança” (linha 275), “meio infantil” (linha 

350), “extremamente inseguro” (linha 757) e despreparado (linha 529; 566; 990). Após a 

experiência da paternidade, o jovem pai identificou mudanças em seu padrão de pensamento 

(linha 318), além de crescimento e amadurecimento pessoal (linha 428; 531; 879; 1006), 

melhora da atitude (linha 2570) e maior responsabilidade (linha 883; 1507): 

“[...] eu acho que eu amadureci bastante, sabe, vamo dizer assim, se antes 

tinha oscilação de pensamento, sabe fraquejar [...] hoje eu quero isso aí 

amanhã você já muda, depois você já muda, eu acho que eu passei a... a ser 

mais forte quanto a isso sabe, eu passei a ser mais responsável [...]” (linha 

879-883). 

Em termos financeiros, o entrevistado destacou o perfil mais perdulário, 

descontrolado (linha 550) antes da paternidade, mudando a orientação do gasto para o 

investimento, principalmente com foco no bem-estar da família: “[...] agora, eu vou deixar 

de gastar dinheiro com vídeo game, com supermercado, com viagem e vou comprar minha 

casa e vou investir nisso, pra ficar com ele mesmo [...] (linha 2565-2566).  

“Então você já para de gastar dinheiro atoa, vamos dizer assim, você tende a 

ser um cara mais controlado e disciplinado também, eu acho que isso 

melhora completamente sua atitude, porque agora você é exemplo, né?” 

(linha 2569-2571). 

Em relação à orientação temporal, antes da experiência da paternidade, embora 

Ricardo estivesse orientado para a carreira militar, não havia exatidão e nem cobranças 

quanto às escolhas futuras do entrevistado. O sentimento de urgência veio após o nascimento 

do filho, refletindo o desejo do jovem pai de reverter uma situação que envolvia a distância e 

a necessidade de prover melhores condições à sua família. Observou-se por parte do 

entrevistado, após a experiência da paternidade, uma maior atenção à conexão entre suas 

ações no presente e a repercussão dessas no futuro, antecipando consequências. Ricardo não 

pensava tão somente no presente ou no futuro, como antes, mas, orientava seus objetivos a 

partir da consideração dos impactos de suas escolhas: “[...] hoje eu estou aqui na EPM, mas, 
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e amanhã, o que que vai acontecer? Pô eu quero o bombeiro e se eu não passar na prova, o 

que que vai ser?” (linha 758-759). 

“[...] a partir de agora eu não estava sozinho, sabe, eu não podia mais jogar, 

eu não posso né, eu não posso mais jogar sozinho, tudo que eu escolher, 

qualquer escolha minha, agora é influenciado diretamente na vida deles, 

então, eu acho que a maior mudança foi isso.” (linha 885-888). 

A experiência da paternidade teve um impacto significativo sobre a percepção de 

Ricardo sobre suas próprias emoções. Antes de ser um pai, o entrevistado já tendia a 

“dominar” (linha 295) e “controlar” (linha 568) seus sentimentos diante das adversidades. 

Na condição de pai, esforço adicional passou a ser direcionado no sentido de maior regulação 

das emoções: “[...] controlo meus sentimentos para agir conforme a situação [...]” (linha 

1439-1440). Exemplo ocorreu próximo ao fim do curso na EPM, quando Ricardo pensou em 

desistir, pois não aguentava mais estar distante do filho, “não tinha paciência” (linha 726), 

porém, se controlou para não prejudicar a conclusão do curso e sofrer as consequências. 

Também em relação aos conflitos com Melissa, Ricardo destacou a necessidade de controlar 

a raiva e a impulsividade, considerando principalmente as consequências sobre o filho: 

“[...] eu acho que o Leopoldo contribui e vai sempre contribuir 

bastante, pra que... para amenizar os problemas, porque vai ser sempre um 

fator a fazer você pensar duas vezes, né, então, você tá com raiva, você vai 

falar alguma coisa, você vai jogar alguma coisa na cara, ‘ah não, não vou 

fazer isso porque vai trazer mais isso, isso e isso e depois vai que tem uma 

briga e o Leopoldo né?’” (linha 1078-1082). 

Um aspecto singular do entrevistado se relaciona à “dificuldade de perceber” (linha 

754) seus próprios sentimentos e como a experiência da paternidade contribuiu para a 

mudança desse quadro: [...] pra ser sincero...é...aquele negócio de “ah, você sabe o que é 

gostar de verdade”, sabe eu acho que eu fui aprender mesmo com o menino [...] (linha 889-

891). O jovem pai contrasta a criação rígida recebida de sua família e a ausência da 

manifestação de carinho de sua mãe, com a afetuosidade de seu filho, que o faz “conhecer o 

tal do amor infinito” (linha 891), que até então Ricardo não conhecia: “[...] acho que eu 

nunca ouvi falar a palavra “te amo” de ninguém lá, ninguém nunca olhou na minha cara e 

falou “eu te amo”, lá acha isso normal.” (linha 899-901).  

Tornar-se um pai reaproximou Ricardo de sua própria história com Ubiratan, seu pai 

biológico. Apesar de ter tido uma convivência restrita com o pai, o entrevistado demonstrou 

nutrir sentimentos positivos em relação a ele. A identificação de Ricardo com a paternidade o 
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levou em busca de suas referências pessoais, resultando em maior empatia com o próprio pai: 

“[...] eu acho ele um cara muito bom, sabe.” (linha 654-655). Em contrapartida, o 

entrevistado reprovou o comportamento de sua mãe por tê-lo afastado do convívio com o pai: 

“E minha mãe ela já chegou e assumiu pra mim: ‘a culpa foi minha, eu que dificultei, 

sabe?’” (linha 639-640).  

As mudanças e permanências, no entanto, não se restringem apenas à pessoa de 

Ricardo, mas também ao relacionamento com Melissa. O nascimento de Leopoldo resultou 

em uma mudança na estrutura do vínculo do casal, pois de namorados passam a ocupar 

também o papel de pais. Essa transformação do contexto molda a próxima sequência de 

ação/interação, manifestada nos conflitos que emergem entre Ricardo e Melissa e que deviam 

ser administrados para a manutenção da união da família. 

A convivência entre o casal antes da gravidez era limitada aos finais de semana 

apenas e assim se manteve por alguns anos. Segundo o entrevistado, a adolescente tinha uma 

vida “completamente tranquila” (linha 1916) com baixo grau de responsabilidade assumida, 

uma vez que era “sustentada pela tia” (linha 1916). O casal se mantinha orientado para 

atividades relacionadas a lazer, numa perspectiva mais individualizada de relação, sem 

responsabilidades compartilhadas:  

“[...] ah era uma relação bem mais tranquila também, porque também a 

gente não tinha muito motivo pra discutir e tal, eu chegava na sexta também, 

ficava com ela, aí no sábado a gente saía, ia comer um hambúrguer, alguma 

coisa [...]” (linha 1934-1937). 

Com o nascimento de Leopoldo, o casal se manteve unido como namorados, 

alterando principalmente o grau de responsabilidade assumida e compartilhada. Ademais, o 

grau de liberdade do casal, sobretudo, de Melissa foi significativamente reduzido, uma vez 

que Ricardo permaneceu alojado na EPM, sendo mantida a frequência da presença 

circunscrita aos finais de semana. As restrições também recaíram sobre o jovem pai, pois o 

tempo antes reservado ao lazer e ao descanso passou a ser preenchido com os cuidados de 

Leopoldo e com o apoio e atenção à Melissa. Houve ainda redução da liberdade de escolha 

do casal, condicionada a fatores externos, como fonte de apoio disponível para o cuidado 

momentâneo da criança: “[...] ‘ah Melissa, vamo no cinema?’ ‘Não num dá que não tem 

ninguém pra olhar’” (linha 1209-1210); ou ainda as restrições impostas por questões 

financeiras: “[...] teve final de semana que a maioria, eu não fiz nada porque não tinha 

dinheiro [...]” (linha 1216-1217). 
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Muitas vezes a margem de controle sobre as escolhas do casal ficaram condicionadas 

à criança: “[...] mas ele tá cansado, ele quer dormir então ele vai chorar o caminho inteiro, 

ele vai estressar [...]” (linha 1326-1327); em outros momentos condicionados a fatores 

internos relacionados aos pais:  

“[...] às vezes você está cansado e isso pode até te impedir de fazer alguma 

coisa, sabe, então às vezes ele quer fazer alguma coisa, aí... às vezes eu tô 

tão cansado que eu viro e falo ‘ah Leopoldo, agora não’ [...]” (linha 2665-

2665) 

O pai e a mãe biológicos de Melissa foram afastados de sua vida ainda na infância. A 

tia materna foi quem assumiu integralmente a responsabilidade de criá-la. A atenção e 

disponibilidade da tia, contudo, foi dividida entre Melissa e suas duas irmãs, além do cuidado 

com a casa e com o trabalho. Ricardo, portanto, passou a ser a única fonte de apoio 

emocional disponível: “E eu... eu já num...eu amadureci bastante com ela por causa disso, 

porque eu precisei ser o apoio dela.” (981-982). “[...] passei a ver com o tempo que eu tinha 

que me sentir responsável pela Melissa [...]” (linha 1385). “[...] ela vem me contar problema 

e eu ajudo [...]” (linha 918). 

Ricardo acumulou esse papel, de se responsabilizar pela namorada. A dificuldade da 

jovem mãe de enfrentamento dos problemas foi destacada pelo entrevistado, assim como os 

conflitos familiares e a sobrecarga da maternidade. Esses fatores associados à característica 

pessoal de Melissa contribuíram para o desalinhamento das ações da mãe ao contexto de 

parentalidade, exigindo maior suporte por parte de Ricardo: 

“[...] ela tem os problemas dela, que eu acho ela meio imatura pra enfrentar 

problemas, eu acho que ela tem extrema dificuldade de enfrentar problemas, 

acho que ela não pensa direito com a realidade às vezes até, então ela 

precisa muito de conversa, sabe?” (978-981) 

Dentre as limitações pessoais percebidas em Melissa, Ricardo destacou: a necessidade 

de “ser cobrada” (1029-1030), “de acompanhamento” (1060), de “alguém pra gerir” (1061); 

a dificuldade de “lidar com problemas” (linha 1086), de manter o “foco” (1958); tendência 

ao pessimismo e negativismo: “[...] ela vê tudo o fim do mundo [...]” (linha 1100), “[...] a 

cada cem ligações esse ano, eu acho que, vinte e cinco ligações ela tava bem, setenta e cinco 

ela estava mal, e ela tava me relatando problemas [...]” (linha 1109-1111); a falta de 

proatividade (linha 1125) e de “correr mais atrás das coisas” (linha 1125). 
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Entretanto, Ricardo mostrou compreender que grande parte dos problemas 

relacionados à namorada não se restringem às suas características pessoais, considerando 

também as consequências advindas com a maternidade na adolescência:  

“[...] os problemas dela advêm da maternidade, né, advêm de ser mãe né, ela 

deixa de estudar, ela fica em casa, ela abre mão de muita coisa, ela começa a 

ver as amigas dela, e ela fica muito triste e tal.” 

Sob essas condições, na perspectiva de Ricardo, as ações de Melissa se tornaram 

desalinhadas, resultando em sobrecarga para o entrevistado e conflito entre o casal: “[...] 

porque sempre trás estresse, sempre trás um conflito mesmo.” (linha 2034). “[...] ela não 

pode estudar, ela fica...ela tem os problemas dela, ela já não tinha tanta personalidade pra 

lidar com problemas e aí a gente começou a ter problemas.” (1448-1450). “[...] eu tenho 

mais problemas com ela do que ela comigo [...]” (linha 916-917). As diferenças individuais e 

as inabilidades pessoais foram reveladas diante das dificuldades do casal:  

“[...] você quer conhecer uma pessoa acho que você tem que, você tem que 

colocar ela sobre pressão, você tem que colocar ela sobre problema, que daí 

você vai ver como ela age, aí você vai realmente conhecer a pessoa.” (linha 

1911-1913). 

Como forma de contornar as dificuldades no relacionamento, Ricardo vem mantendo 

um diálogo constante com Melissa: “[...] aí tem aquela conversa pra ‘não tenta fazer de 

novo’, né, mas... aí algumas vezes acontece, outras ela vai mudando...aos passos de 

tartaruga né?” (linha 2040-2041). Com o intuito de preservar a relação, Ricardo tem 

procurado investir na “reparação” (linha 928), “em chegar num acordo” (linha 929), e 

mesmo nas situações em que a possibilidade do término do relacionamento vem a ser 

cogitada, pesa sobre o entrevistado a separação do filho: “[...] porque terminar seria uma 

coisa extremamente dolorosa pra todo mundo, eu acho que seria muito pior pra mim.” (linha 

929-930); “[...] eu colocaria a mão na minha cabeça e falaria: ‘não, eu vou continuar por 

causa dele [...]’” (linha 921-922). O entrevistado demonstrou não medir esforços para estar 

junto de Leopoldo, mesmo a custa de sacrifícios e abdicações, incluindo o próprio 

relacionamento: “[...] eu tentaria de todos os jeitos, que eu acho que pra ele realmente vale 

muito, vale tudo sabe?” (linha 934-935). 

Observou-se como o investimento do casal passou a ser orientado principalmente para 

o filho e para as responsabilidades conjuntas, compartilhadas de acordo com o contexto 

específico de Ricardo e Melissa, qual seja, de uma convivência estabelecida na distância: 
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“[...] foi uma adaptação mesmo né, das coisas, então hoje eu acho que ela é a 

melhor maneira de acontecer mesmo, que no final de semana a Melissa 

descansa né? E eu tenho ali a minha hora de ser pai [...]” (linha 2360-2362). 

 

Fatores de constrangimento à paternidade adolescente  

A distância foi o principal fator de constrangimento para a convivência entre Ricardo, 

Melissa e Leopoldo, alterando a forma, o fluxo, a continuidade e as oportunidades de 

interação. A interferência da distância sobre pai e filho ficou circunscrita a um período de 

aproximadamente três anos e cinco meses após o nascimento de Leopoldo. A separação 

geográfica é uma condição que pôde ser vivenciada de modos distintos pelos pais 

adolescentes, em maior ou menor impacto sobre suas vidas. No caso de Ricardo, a distância 

assumiu pesos diferenciados no transcurso da paternidade. 

O entrevistado se referiu à distância no período da EPM como uma “distância 

forçada”, marcada pela impotência na condição de alojado, que restringia a liberdade e as 

oportunidades de convívio aos finais de semana apenas, pois “não podia sair das 

instalações” (linha 1731) da instituição. Essa também foi a fase em que o entrevistado relatou 

maior sofrimento e inconformidade com a distância. O reflexo do sofrimento pôde ser 

observado no comprometimento do rendimento escolar de Ricardo na EPM, ocasião em que 

o entrevistado não alcançou a média final em oito matérias: “[...] tudo culpa de eu realmente 

querer estar perto do meu filho[...]” (linha 756). O sofrimento com a distância foi agravado 

pela percepção de que “estava perdendo uma fase extremamente importante” (linha 843) do 

desenvolvimento de Leopoldo. A consciência da perda estava atrelada ao interesse e 

engajamento do pai adolescente na vida do filho.  

Já no período referente ao treinamento no Corpo de Bombeiros, a distância foi 

caracterizada como “tranquila”, comparada ao período anterior, pois, além de ter sido uma 

escolha deliberada do entrevistado, havia menor restrição, maior remuneração e a liberdade 

de visita de Melissa e seu filho. Porém, nesse período, somou-se à separação geográfica da 

família a percepção e manifestação por parte de Leopoldo de seus próprios sentimentos, em 

especial a saudade do pai: “eu enchia meu olho de lágrima” (linha 989). Ao perceber as 

consequências de suas partidas sobre o filho, Ricardo sentiu o maior peso da 

responsabilidade sobre si, o que contribuiu para que essa também fosse uma fase difícil para 

o entrevistado. 
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Posteriormente, Ricardo relatou ter se “acostumado” (linha 2006) com a distância, 

reconhecendo o menor peso comparado aos anos anteriores. Contribuiu para a mudança de 

perspectiva do entrevistado a ressignificação da separação geográfica, cujo propósito 

justificava o sacrifício: 

“Mas isso foi um preparo que veio com o tempo também, costume de curso, e 

depois você passa a fazer planos também, e amadurecer seus planos, ‘pô, eu 

tô aqui, eu tô recebendo um bom dinheiro, eu tenho progressão de carreira, 

eu tenho estabilidade, então tudo isso que eu tô passando aqui, não é atoa’ 

[...]” (linha 998-1001). 

Contribuiu igualmente o fato de Leopoldo ter se acostumado com as chegadas e 

partidas do pai. A frequência contínua e regular da presença de Ricardo, nos finais de 

semana, foi favorável para que o filho pudesse se adaptar ao contexto da distância. Observou-

se que, antes dessa adaptação, Leopoldo sofreu com a frequente separação do pai. No início, 

o filho tentava impedir que o pai partisse: “[...] de um dia eu estar na rodoviária e ele me 

segurar e falar que não quer que eu vá, aí eu chorei mesmo, sabe?” (linha 1511-1512). As 

consequências da reação de Leopoldo sobre Ricardo ilustram a influência do comportamento 

da criança sobre o pai. A maior aceitação do filho sobre as frequentes despedidas foi decisiva 

para que também Ricardo se adaptasse à distância. 

Enquanto a separação geográfica permaneceu entre o casal, apesar do maior peso das 

responsabilidades ter recaído sobre Melissa, observou-se uma maior participação do pai no 

compartilhamento dos cuidados com o filho, concentrada principalmente nos finais de 

semana: “No final de semana, acaba que toda essa responsabilidade volta pra mim [...] então 

acho que é mais separado por dia e não por função.” (linha 2307-2311); “No sábado e no 

domingo eu faço de tudo e na segunda a sexta é ela.” (linha 2313). A divisão das 

responsabilidades realizada nesses termos diminuiu a sobrecarga sobre Melissa e sua família, 

pois, nos finais de semana, o pai assumiu integralmente os cuidados com o filho.  

Em relação ao casal, pôde-se perceber maior incentivo à inclusão e participação do 

pai por parte da mãe. Ricardo era comunicado diariamente sobre a rotina da namorada e do 

filho, pelo telefone. Além disso, o entrevistado participava de decisões importantes sobre a 

vida de Leopoldo e sua opinião não somente era considerada, mas, tinha forte peso sobre o 

que era definido. O exemplo da postura contrária de Ricardo à escola em período integral 

ilustra seu poder de decisão: “[...] teve essa discussão, aí eu discordei completamente, tanto 

que nem inscrição ela fez, todo mundo encorajou eu fui contra.” (linha 2338-2339).  
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Com o tempo, os pais foram adquirindo maior independência em relação às suas 

famílias. A maior independência financeira contribuiu para que Ricardo e Melissa 

gradativamente mantivessem a maior parte das responsabilidades entre o casal, diminuindo a 

transferência para outros familiares: “[...] a escola dele, sou eu quem pago, essas coisas, até 

porque é uma forma de amenizar de segunda a sexta a Melissa ficar com ele né?” (linha 

2328-2329). “As financeiras não, as financeiras são completamente minhas.” (linha 2346). 

Uma vez que Ricardo não podia estar presente, devido à distância, o pai buscou viabilizar 

condições para amenizar a sobrecarga sobre a namorada e reduzir a transferência de 

responsabilidade. 

Ajuda mútua e cooperação entre o casal durante a fase da separação geográfica pôde 

ser observada tanto no suporte de Melissa a Ricardo, assumindo os cuidados de Leopoldo 

para que o pai pudesse estudar e atingir seu objetivo, quanto de Ricardo a Melissa, buscando 

viabilizar o retorno da namorada aos estudos e retomar os projetos interrompidos pela 

maternidade: “‘Melissa, não tem problema nenhum’. Eu quando eu paguei o pré-vestibular 

pra ela, foi também basicamente pra mostrar que a vida não acabou sabe?” (linha 1063-

1065); 

“Melissa, me ajuda, eu sei que você vai sofrer bastante [...] enquanto eu 

estudar, você vai cuidar dele e eu vou estar estudando e tal, mas depois você 

vai ver recompensa, eu vou te ajudar, eu vou receber um dinheiro [...]” (linha 

1065-1068). 

Tais características no modo de atuação de Ricardo e Melissa os aproximaram de uma 

perspectiva mais interdependente de parentalidade, ou seja, mesmo havendo uma separação 

geográfica entre o casal, essa condição não prejudicou a manutenção das trocas entre os 

espaços, além da continuidade da participação paterna no transcurso do tempo. Observou-se 

maior abertura do pai para a equidade em relação à divisão das responsabilidades numa 

perspectiva futura de coabitação: [...] isso eu acho que faz a gente agir de maneira integrada, 

mais uniforme né, a gente tende a... a tentar talvez até uniformizar atitudes né [...] (linha 

2386-2388); 

“[...] não teria divisão, mas uma ajuda mútua, todas as responsabilidades é 

tanto minha quanto sua, e quando eu não tô você faz, quando você não tá eu 

faço, quando está nós dois, nós dois a gente faz junto.” (linha 2378-2380). 

A integração e uniformidade da atuação dos pais, porém, no que diz respeito às 

práticas parentais, não foi alcançada durante o período em que perdurou a distância. Melissa 
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tendia a exercer maior controle sobre Leopoldo, enquanto Ricardo adotava uma postura mais 

permissiva:  

“Eu tenho uma tendência também de dar bem mais liberdade pra ele né, 

enquanto, sei lá, igual o chão do banheiro, o que que tem molhar, enquanto a 

Melissa vira e ‘ah mas você ta molhando o chão do banheiro’ aí eu viro e 

falo ‘alaga tudo aí vai’ (risos).” (linha 2180-2183). 

Diante da desobediência e dos comportamentos inadequados de Leopoldo, Ricardo 

desenvolveu como estratégia educativa o método da “progressão das coisas” (linha 2274). 

Desse modo, o entrevistado primeiramente busca negociar com o filho, explicando a 

situação. Em seguida, caso o problema permaneça, adota o castigo. Em último caso, utiliza a 

imobilização, segurando a criança com firmeza, como nos casos em que o filho se recusa a 

escovar os dentes. A respeito da punição física como prática na educação de crianças, 

Ricardo se posicionou contrariamente, dando preferência ao diálogo. 

“Fazer vista grossa” (linha 2364-2365) é um código in vivo que representa 

adequadamente a estratégia frequente adotada por Ricardo para lidar com alguns 

comportamentos indesejáveis de Leopoldo, ou seja, de relativizá-los de acordo com o 

“contexto” (linha 2371), observando principalmente a disposição emocional do filho ou da 

namorada: “Minhas atitudes com ele depende de como foi a semana...dela, depende de como 

ela está, sabe, depende de muita coisa [...]” (linha 1426-1427).  

“[...] eu acho que eu tenho que agir sempre conforme a situação, sabe, 

então...eu tenho sempre que fazer uma análise de situação sabe, pô o 

Leopoldo está fazendo alguma coisa de errado, se eu ficar estressando, se eu 

ficar gritando, e tal, vai piorar a situação, nem sempre eu consigo...” (linha 

1430-1433). 

Outras condições foram apontadas por Ricardo como influentes para sua maior 

permissividade em relação aos comportamentos inadequados do filho, a saber, o cansaço, o 

receio de prejudicar o tempo escasso de convivência e o sentimento de culpa pela ausência: 

“Então, eu acho que eu deixei de ter muitas atitudes por cansaço, sabe, de 

fazer alguma coisa que eu achava que eu tinha que falar, que conversar, que 

colocar num canto, que deixar de castigo.” (linha 1274-1276). 

Agora eu tenho que ser pai e não consigo sabe, ele me olha com aquela cara 

e eu penso, pô, já não tenho contato, e deixo de ser pai, [...] muitas vezes eu 

deixo de fazer isso consciente, e com esperança de consertar sabe [...] (linha 

1304-1308). 
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Ademais, dois meses após conceder a entrevista, Ricardo conseguiu viabilizar a 

mudança de Melissa e Leopoldo para a cidade onde residia. Através da amostragem teórica 

foi possível observar as mudanças percebidas pelo pai na convivência com a namorada e com 

o filho, em comparação ao período anterior.  

A família passou a coabitar em um apartamento adequadamente preparado, 

assumindo uma frequência diária de convivência. Houve uma significativa melhora em 

relação à avaliação do tempo de permanência do pai com o filho, que de insatisfatória e 

insuficiente, tornou-se positiva em relação às oportunidades de maior interação com a 

criança: “[...] mas basicamente eu fico livre de seis às nove. Agora a Melissa começou a ir na 

academia, então eu estou tendo até mais tempo livre com Leopoldo.” (linha 37-38/ 

Amostragem Teórica). “[...] eu notei uma aproximação que eu não imaginava com o 

Leopoldo né, a relação acho que realmente ficou mais forte [...]” (linha 15-16/ Amostragem 

Teórica).  

A família passou a almoçar junto todos os dias e a convivência diária repercutiu 

positivamente, tanto no filho, quanto na mãe: “A minha relação com Leopoldo fortificou 

bastante, ele me abraça mais quando eu estou aqui, ele procura ficar pulando em cima de 

mim, brincando comigo [...]” (linha 38-40/ Amostragem Teórica). 

“É eu noto que realmente ela tem uns horários de estresse mesmo né, que eu 

imagino que seja de ficar em casa, mas eu vou falar que é oitenta por cento a 

menos de quando ela estava na casa dela, então ela está bem mais feliz, bem 

mais motivada [...]” (linha 96-99/ Amostragem Teórica). 

O entrevistado passou, portanto, a arcar integralmente com as responsabilidades, tanto 

financeiras quanto aos cuidados com Leopoldo e Melissa, tomando frente nas decisões 

referentes à família, como a escolha de uma escola para o filho e de uma nova oportunidade 

de estudo ou de trabalho para a namorada: “[...] eu estou vendo se eu coloco ela pra 

trabalhar ou não e eu estou vendo se eu coloco ele na escolinha [...]” (linha 22-23/ 

Amostragem Teórica). “[...] ela já faz alguma coisa, já tem uma motivação, eu vou ver se eu 

coloco ela agora para estudar, se ela não for estudar esse ano, ela trabalha né [...]” (linha 

83-84 Amostragem Teórica). 

Observou-se que em um curto espaço de tempo após a mudança, o entrevistado 

investiu na melhoria da qualidade de vida de sua família, principalmente de Melissa. A mãe 

passou a frequentar uma academia, além de fazer aulas de natação. Com Leopoldo, Ricardo 
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passou a ir com maior frequência à praça próxima de seu apartamento, além de sair com o 

filho para passeios ao fim do dia. 

 

Ressignificando a paternidade adolescente a partir do desenvolvimento da criança 

Durante os três primeiros anos de Leopoldo, o comprometimento da participação de 

Ricardo na vida do filho foi uma das principais queixas em relação à distância. O 

entrevistado percebia que sua presença não estava sendo satisfatória, porém, com o 

desenvolvimento da criança essa percepção se acentuou significativamente, assim como o 

peso de sua responsabilidade.  

O período de desenvolvimento de Leopoldo até aproximadamente um ano e seis 

meses, foi caracterizado como uma fase de menor percepção do pai sobre os sentimentos do 

filho e consequentemente do menor “peso da responsabilidade” (linha 1507) em partir e 

“deixar ele ali” (linha 1508).  Na perspectiva do entrevistado, também para a criança era 

menor a “percepção das coisas” (linha 1504) nessa fase do desenvolvimento: “[...] que antes 

eu não percebia porque: não fala né, ta deitado, por mais que você sabe, pô, estou deixando 

ele aqui e volto só sexta, mas ele não está sentindo nada [...]” (linha 1514-1516). A interação 

entre pai e filho nesse período era limitada, comparada ao período posterior do 

desenvolvimento linguagem falada: “[...] eu chegava lá no berço, mas ele não demonstrava o 

que ele sentia, não falava, então eu não sabia (risos) o que estava passando na cabeça dele 

[...]”. 

Enquanto Leopoldo era um bebê, impactava sobre Ricardo o seu próprio sofrimento 

em relação à separação, mas “não tinha aquilo dele me falar o que ele estava sentindo, não 

tinha aquilo dele me falar o que ele estava pensando [...]” (linha 846-847). Com o 

desenvolvimento do filho, observou-se a influência das manifestações de Leopoldo sobre 

Ricardo, ilustrando a bidirecionalidade das interações entre pai e filho, baseadas em relações 

de influência mútua: “[...] começou a falar ‘te amo’, começou a ter esse sentimento sabe, a 

partir daí eu acho que impactou mais, eu passei a perceber mais [...]” (linha 870-871). 

Somou-se à insatisfação própria do pai em relação à sua ausência, a percepção do quanto a 

distância afetava também o filho. O sofrimento causado em Leopoldo com a partida ampliava 

o sofrimento do pai: “[...] eu sabia que me doía bastante, mas hoje me dói muito mais 

(movimento com a mão indicando adição).” (linha 1508-1510). 

Possivelmente Ricardo estava revivendo seu próprio sentimento de afastamento do 

pai biológico através do sofrimento de Leopoldo com a separação. As demandas do filho pela 
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permanência do pai pareciam colocar o entrevistado em contato com sua própria dificuldade: 

“[...] aí eu tenho que sair mesmo, ele me pedindo pra ficar, eu já queria ficar, aí é mais 

difícil pra mim” (linha 1874-1875); “[...] é um problema mais pra mim né (risos)” (linha 

1872).   

Durante os meses iniciais no Corpo de Bombeiro, quando o pai conversava com o 

filho pelo telefone, havia sofrimento e dificuldade por parte de Ricardo em lidar com os 

sentimentos desencadeados pela manifestação da saudade. Além disso, o entrevistado sentiu 

ter voltado para a mesma condição de separação geográfica vivenciada no período da EPM, 

um sofrimento que desejava ter colocado fim: “Ele falava ‘ah te amo’e tal, eu ‘pô eu to aqui 

cara’ e colocava a minha mãe na cabeça e falava ‘pô que que eu fiz’, sabe?” (linha 993-

994); 

“[...] eu me culpava por isso, sabe, eu me culpava, mas no início do curso, até 

dezembro, ela às vezes ela me colocava para falar com ele, e ele virava ‘tô 

com saudade papai’, eu não gostava sabe?” (linha 987-989). 

Observou-se que a percepção da importância de sua presença ficou ainda mais 

evidente para Ricardo: “[...] eu sabia que eu fazia falta, mas agora, sabe, ficou escancarado 

[...]” (linha 1519-1520). A partir dessa experiência, a paternidade adquiriu um novo sentido 

para o entrevistado, “cai a ficha de novo” (linha 872); “[...] agora eu sou pai de verdade e 

tem um menino lá que tá com saudade de mim.” (linha 1535-1536). 

Contudo, o desenvolvimento da linguagem falada e da capacidade de manifestação 

intencional da criança não resultou apenas no impacto negativo sobre o entrevistado. Houve 

uma melhora significativa na interação pai-filho, de tal forma que Ricardo passou a 

compreender melhor Leopoldo: “[...] como ele aprendeu a falar, como ele aprendeu a 

demonstrar, eu passei a entender mais ele...” (linha 1498-1499). “[...] eu entendo ele, ele já 

me vira e fala que está com saudade, é...a interação também muda bem mais né...” (linha 

1738-1739). Em uma comparação entre dois períodos, a visão do bebê como frágil e sensível 

nos primeiros meses, assim como a inexperiência com a paternidade, limitava a interação do 

pai com o filho. Já no período posterior ao primeiro ano, com o desenvolvimento da fala, a 

“interação fica bem mais forte” (linha 1752): 

[...] mas eu ficava com medo, talvez até de pegar e ficar brincando tanto, 

porque, talvez ele mesmo seja mais sensível, uma criança, você pegar no colo 

ali e tal ou era porque eu tinha dezesseis, quinze anos e era inseguro [...] 

(linha 1745-1747). 
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Ricardo, posteriormente, passou a gostar de se comunicar com o filho, superando o 

sentimento de culpa por ter novamente se afastado para alcançar seus objetivos: “Então eu 

não gostava, hoje eu já adoro sabe?” (linha 996). Muitas vezes, a iniciativa de falar com o 

pai partiu do próprio filho, de tal modo que se considerou a aquisição da linguagem falada 

uma vantagem considerável do desenvolvimento de Leopoldo para a interação pai-filho.   

A avaliação de Ricardo sobre as fases do desenvolvimento foi de que não houve uma 

etapa considerada mais difícil e sim etapas “diferentes” (linha 1843-1844): “[...] mas de 

crescimento mesmo eu acho que foi bem harmônico, sabe, acho que foi bem tranquilo.” 

Observou-se que o entrevistado soube descrever o desenvolvimento do filho com 

propriedade, caracterizando cada fase com a riqueza de detalhes própria de um pai engajado 

com a paternidade: “Eu lembro do aniversário dele de um ano também que...[...] Eu lembro 

que a gente colocou a roupinha do Capitão América nele (risos), a gente ficou brincando de 

capitão Léo com ele.” (linha 1781-1787). “[...] um ano ele começou a aprender a andar 

também, é...de um ano a um ano e seis meses aí ele já foi desenvolvendo a fala né, a montar 

as próprias palavras concretas [...]” (linha 1791-1793) 

Dentre as dificuldades identificadas no filho, Ricardo destacou a reprodução/repetição 

de falas impróprias e a falta de discernimento em relação à reprovação social desse 

comportamento. A pirraça, a desobediência e a agressividade também foram destacadas 

como comportamentos inadequados da criança. O pai, porém, atribuiu à fase de 

desenvolvimento em que a criança se encontrava, não descartando a necessidade de corrigi-lo 

(linha 2218). 

Dentre os aspectos positivos reconhecido no filho, Ricardo usou os seguintes termos 

para descrever Leopoldo: “bastante alegre” (linha 2186), “lindo [...] maravilhoso” (2190), 

“bastante pró-ativo” (2191), “extremamente carinhoso” (linha 2194), “atento” (2195, 2198) 

e “engraçado” (2202). Observou-se que avaliação do pai sobre o desenvolvimento do filho é 

positiva e envolve satisfação na relação: “[...] até quando ele é chato ele é engraçado 

(risos)...” (linha 2205); “[...] se você me perguntar ‘ah qual que é o defeito nele’, eu não vejo 

defeito, sabe...” (linha 2206-2207). 

Em relação à percepção de Ricardo sobre o relacionamento pai-filho, o entrevistado 

destacou a felicidade demonstrada por Leopoldo quando está presente e o reconhecimento de 

um “sentimento bastante grande” (linha 2233) direcionado ao pai. A ligação e o afeto mútuo 

entre pai e filho puderam ser percebidos nos momentos em que o entrevistado estava presente 

nos finais de semana com o filho: “ele não descola de mim” (2117); 
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A influência da identidade sexual da criança sobre a interação pôde ser observada nas 

brincadeiras entre Ricardo e Leopoldo. As interações tipicamente masculinas de lutar e de 

“machucar” (linha 2155) foram descritas como as preferidas pelo pai, por se tratar de 

atividades que envolvem reciprocidade e interatividade.  

Dentre os bons momentos relatados por Ricardo em relação à convivência com o 

filho, o modo como o entrevistado era recebido pelo filho o marcou fortemente: “[...] um dos 

momentos melhores que tem pra mim é a sexta à noite, eu abro o portão, ele vem correndo 

me abraçar, ‘papai, papai’...” (linha 1311-1312). Percebeu-se a satisfação mútua entre pai e 

filho nos momentos de convivência e, sobretudo, a prioridade estabelecida por Ricardo sobre 

as oportunidades de estar com Leopoldo, refletindo seu engajamento com a paternidade: 

“Então é esse sentimento mesmo sabe, entre querer estar com ele e querer fazer alguma 

coisa, ele em primeiro lugar sempre.” (linha 2476-2477). 

 

Concepção e significado da paternidade  

Ser um pai para Ricardo não é dar “carinho somente” (linha 1306), sobretudo, a 

função paterna envolve a “educação” (linha 2315), o controle e o estabelecimento dos 

“limites” (linha 2316) à criança. Ser pai é algo que pode ser aprendido, e que se aprende na 

prática: “só aprende sendo mesmo” (linha 2406). O sentimento e, em consequência, a 

vontade, foram destacados pelo entrevistado como essenciais para o exercício da função 

paterna. Acrescenta-se ainda a função do pai como um modelo de referência para o filho, 

pois segundo o entrevistado “você está sendo cem por cento do tempo observado” (linha 

2575), de tal modo que o pai deve dar o exemplo para não ser posteriormente confrontado 

pelo filho: “‘uai, mas você faz’, vai falar o que né?” (linha 2577).  

Através da comparação com pais adultos, as dificuldades enfrentadas na paternidade 

adolescente foram destacadas pelo entrevistado. A maturidade, a experiência de vida e as 

condições mais favoráveis, em termos de estrutura, referentes à paternidade adulta, foram os 

principais pontos que a diferenciaram da paternidade na adolescência. Na perspectiva de 

Ricardo, a adolescência seria um período menos favorável para a paternidade, pois as 

condições ainda estariam sendo “construídas”: 

“[...] eu não tenho casa, eu não tenho carro, então hoje eu estou construindo 

sabe, eu estou construindo e ele vai me ver construir. Eu acho isso bom e isso 

ruim, sabe, é ruim porque a gente acaba sofrendo [...]” (linha 2456-2458). 
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O entrevistado destacou crescimento conjunto entre pai e filho como uma 

característica distintiva da paternidade na adolescência: “[...] o crescimento dele de idade 

coincidiu também com meu crescimento na carreira, eu considerei um crescimento né, 

porque muita coisa melhorou né [...]” (1757-1759); “[...] ele tá aprendendo a... agir no 

mundo e tal e eu tô aprendendo a ser pai [...]” (linha 2408-2409).  

A definição do entrevistado de condições estruturais favoráveis diz respeito à 

presença de bens materiais considerados essenciais para uma situação confortável de 

parentalidade, como ter uma “casa toda mobiliada” (linha 2525), ter um “carro na garagem” 

(linha 2525), ter um emprego com “carteira assinada” (linha 2521-2522): “[...] isso sim é 

estrutura pra vir uma criança e pra você ter uma gravidez tranquila, pra você ser um pai, 

tranquilo, sabe, isso é uma condição.” (linha 2526-2527). Exceções foram consideradas, pois 

nem todos os pais adultos apresentam essas condições, mas na perspectiva do entrevistado, a 

grande maioria – “noventa por cento” (linha 2515) – preencheriam esses requisitos. 

O reconhecimento social da independência do adulto foi outro ponto de diferenciação 

entre as paternidades nas diferentes idades. Na perspectiva do entrevistado, isso significa que 

na idade adulta, a independência e autonomia já tendem a ser reconhecidos antes mesmo da 

experiência da paternidade, de tal forma que a família – e possivelmente a sociedade – confia 

na capacidade do indivíduo de exercer aquele papel. Já na adolescência, a capacidade de 

exercer a paternidade tende a ser subestimada:  

“[...] o adolescente não, tende a ter um intrometimento forçado, que se você 

não cortar, vai ser um intrometimento total, porque ‘ah, tadinho dele, ele não 

está tão preparado pra enfrentar uma adolescência assim, então vou fazer 

tudo pra ele’” (linha 2543-2546). 

A comparação com jovens não pais apontou para a diferença nos relacionamentos. 

Ricardo se tornou responsável não apenas por Leopoldo, mas, também por Melissa. A 

relação do casal passou a ser orientada em maior grau para as responsabilidades e desafios da 

parentalidade, enquanto se notou que os relacionamentos dos não pais se mantiveram 

orientados mais frequentemente para o lazer e diversão: “Então, enquanto eles podem se dar 

ao luxo de não ligar, mandar uma simples mensagem, de ficar um dia sem falar, não posso 

fazer isso, sabe, eu tenho que ligar pra ela [...]” (linha1194-1196); “[...] enquanto eles estão 

tranquilos, eles ligam pra namorada pra relaxar, eu já, eu já ligo sabendo, oh eu vou ficar 

conversando uma hora num assunto mais ou menos coisa.” (linha 1185-1187).  
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Nos finais de semana, as diferenças eram acentuadas, pois enquanto o entrevistado se 

dedicava integralmente ao filho e à namorada, convivendo com restrições relacionadas aos 

aspectos financeiros, lazer e descanso, os colegas não-pais se dedicavam às atividades 

recreativas e os gastos eram direcionados para a própria satisfação: “Então enquanto eles 

fazem alguma coisa, eu não faço...” (linha 1210). 

Quanto às vantagens da paternidade adolescentes sobre a adulta foram apontadas: 

“mais disposição” (linha 2589), “mais energia” (linha 2602) menos “acomodado” (linha 

2597), “tendência a correr mais atrás das coisas” (linha 2596). Em relação aos jovens não 

pais, as vantagens da experiência da paternidade dizem respeito à maior reflexão sobre as 

consequências, buscando antecipá-las: “[...] eu faço reflexões muito mais profundas[...]” 

(linha1184-1185); “[...] eu reflito muito mais que eles, sabe, eu reflito muito mais [...]” (linha 

1179-1180).  

Em relação a sua própria atuação como pai, Ricardo se avaliou como “esforçado” 

(linha 2649). O entrevistado classificou sua atuação baseado no convívio restrito aos finais de 

semana. Segundo Ricardo, o cansaço durante a semana prejudicou consideravelmente sua 

maior dedicação à família, o que interferiu negativamente em sua auto-avaliação como um 

pai. Apesar de se considerar um pai atencioso, Ricardo destacou a necessidade de ser mais 

atento em relação a Leopoldo, especialmente ao que está “acontecendo” (linha 2680), 

“precisando” (linha 2680) e ao que é “necessário fazer” (linha 2680). O entrevistado 

apresentou um forte senso de autocrítica, representado pela cobrança pessoal, principalmente 

em relação à paternidade:  

“É... é eu acho que eu preciso melhorar muito sabe, preciso melhorar muito. 

Porque...eu sempre cobrei muito de mim mesmo, sabe, e principalmente 

ligado à filho, principalmente ligado à filho. Eu acho que você não pode ser 

um pai mais ou menos, uma pessoa mais ou menos, sabe?” (linha 2718-

2721). 

A avaliação de Melissa a respeito da paternidade, de acordo com a percepção do 

entrevistado, foi de admiração, especialmente pelo esforço e proatividade do namorado: “[...] 

porque, ela já tinha falado, ‘ah sei lá você, você não precisa às vezes não precisa nem de 

falar nada, você já pega e faz’, então me elogia bastante [...]” (linha 2709-2711). O mesmo 

em relação à tia de Melissa: “[...] eu acho que eles têm uma visão muito positiva em cima de 

mim.” (linha 2715). A experiência anterior de Ricardo na escola militar envolveu sacrifício, 

disciplina, pressão psicológica, de tal modo que para o entrevistado a tarefa não lhe pareceu 
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tão difícil quanto as pessoas imaginavam: “[...] eles nunca passaram por uma escola militar, 

então às vezes eles acham que é até mais difícil do que realmente é, sabe?” (linha 2712-

2713). 

De acordo com o entrevistado, contribuiu para o exercício de seu papel como pai o 

amadurecimento conquistado pela passagem na escola militar. Na convivência com 

diferentes tipos de pessoas, Ricardo pôde perceber na EPM as características que gostaria de 

desenvolver em seu filho e aquelas que deveriam ser evitadas. O entrevistado destacou, 

sobretudo, os valores herdados da instituição, dentre eles a ética. Não houve um modelo 

específico de paternidade a ser seguido, mas atributos pessoais destacados pelo entrevistado. 

Mesmo aqueles que não eram pais serviram de inspiração para Ricardo. O desenvolvimento 

da assertividade, de “saber falar não” (linha 2835), foram qualidades destacadas de um 

amigo em que o entrevistado procurava se espelhar.  

Sobre o próprio pai biológico, Ricardo reconheceu em si, apesar da pouca 

convivência, reflexos positivos de Ubiratan: “[...] às vezes eu paro para pensar nos pontos 

positivos que eu tenho e muitos pontos positivos eu vejo um reflexo dele.” (linha 652-653). 

Dentre as qualidades reconhecidas no pai, o entrevistado destacou o “caráter” (linha 653), a 

honestidade (linha 654), a força de vontade (linha 654) e a dedicação ao trabalho (linha 654). 

Embora o entrevistado não tenha reconhecido explicitamente ter o pai biológico como um 

modelo de paternidade, alguns comportamentos foram associados diretamente a ele: “[...] 

jamais eu ia aceitar alguém sustentar meu filho, então é uma questão de orgulho meu, que 

talvez eu até puxei do meu pai [...]” (linha 701-702). Outros comportamentos foram 

apontados como exemplos a serem seguidos na educação do filho:  

“[...] ele tem uma tendência de ser esse cara mais rígido pros filhos que eu te 

falei, também uma característica um pouco dele, então... que agora que eu 

parei pra pensar e é verdade (risos) [...] então o menino tende a ser um 

pouquinho mais disciplinado, sabe, não ser tão...tão...tão solto, mais ao 

mesmo tempo ele não é aquele carrasco.” (linha 2870-2875). 

Como característica indesejável ao exercício da paternidade Ricardo destacou a falta 

de interesse e a falta de participação na vida do filho por parte de alguns pais. Além disso, 

pais muito autoritários, que não dão o exemplo, “faça o que eu digo, não faça o que eu faço” 

(linha 2894-2895), foi citado pelo entrevistado como modelo de paternidade a ser evitado. 

Em relação ao significado atribuído à paternidade, embora inicialmente a gravidez de 

Melissa tenha sido indesejada e a possibilidade do aborto cogitada, observou-se uma 
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significativa mudança na percepção do pai sobre a experiência da paternidade: “[...] é uma 

coisa maravilhosa mesmo.”  

Para Ricardo, ser um pai significou uma mudança em seu propósito de vida, em seus 

objetivos pessoais e existenciais. O afeto, o esforço e a atenção do pai passaram a ser 

orientados prioritariamente para o filho, e à medida que essa dedicação foi sendo 

correspondida, Ricardo pôde perceber em si um sentimento nunca antes vivido: “[...] eu 

passei a ver o que que é realmente você querer dá a vida por uma pessoa, sabe, você estar 

disposto a fazer tudo por ele, foi quando...acho que foi essa mudança [...]” (893-895); “Eu 

acho que a maior mudança mesmo foi essa percepção que eu não...que não, ainda não tinha 

da vida.” (linha 935-936). 

Aspectos positivos também foram considerados especialmente nas oportunidades de 

desenvolvimento e crescimento pessoal. Segundo Ricardo, a experiência como um pai 

acelerou esse processo de maior “maturidade” (linha 2550, 2579), “crescimento” (linha 

2578) e mudança do “enfoque da vida” (linha 2560). De acordo com o entrevistado, o 

nascimento de um filho “é uma grande tendência de colocar você numa linha” (linha 2564). 

Ser colocado numa linha é um código in vivo que representa o desenvolvimento de um senso 

de propósito para a vida do adolescente: “[...] a vantagem da adolescência é que ele já tende 

a você ter um foco, sabe, ‘eu vou construir minha vida. ’” (linha 2567-2568). Ao se esforçar 

em ser uma referência, o pai adolescente tenderia a se melhorar como pessoa desde cedo, o 

que foi apontado por Ricardo como uma grande vantagem. Observou-se o impacto positivo 

da paternidade nos “objetivos” (linha 2579) e no “foco” (linha 2579) de vida do entrevistado: 

“[...] seus objetivos de vida mudam mesmo né?” (linha 2579). 

Observou-se que a experiência da paternidade não interrompeu os projetos 

educacionais do pai, embora os tenha afetado significativamente, em alguns momentos. No 

entanto, pôde-se perceber que a maternidade afetou significativamente os projetos da mãe, 

que teve que adiá-los por tempo indeterminado. A ajuda mútua entre os pais foi uma 

condição interventora que contribuiu para mitigar as consequências das responsabilidades 

parentais sobre os objetivos de vida do casal, tornando possível que os jovens alcançassem a 

desejada autonomia.  

 

Caso 3 – Gustavo 

 

Localizando o caso 
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Gustavo se tornou pai aos dezenove anos. No momento da entrevista, contava com 

vinte e cinco anos e sua filha, Júlia, com seis anos de idade. Após o término do ensino médio, 

o entrevistado permaneceu por um ano trabalhando e retomou os estudos logo após a 

experiência da paternidade, sendo que ainda cursa o ensino superior em Psicologia. Ressalta-

se que não há em seu histórico escolar registros de reprovações. Em termos profissionais, 

Gustavo não trabalha e se dedica exclusivamente aos estudos. As despesas e compromissos 

financeiros do jovem são assumidos pelo pai. 

Segundo os dados do questionário sócio-demográfico, o entrevistado até os dezessete 

anos morou em um bairro considerado “heterogêneo” em termos socioeconômicos. Gustavo 

relatou a existência do uso de drogas na vizinhança, porém em uma área bem delimitada. 

Naquela época, o círculo de amizade incluía alguns colegas que acabaram se envolveram 

com o tráfico de drogas e outros dois amigos identificados como trabalhadores. Na 

perspectiva do entrevistado, as famílias daqueles colegas não eram estruturadas. Depois, 

quando os pais se mudaram para outro bairro, Gustavo se envolveu no grupo de jovens da 

igreja católica local. As famílias desses novos amigos já foram descritas como mais 

estruturadas e com objetivos de vida distintos. 

A residência atual da família é uma casa de alvenaria com seis quartos, onde moram 

duas pessoas, a mãe do entrevistado e a avó. Os pais são separados há cinco anos. A mãe é 

professora de dança, possui o ensino superior completo e trabalha como autônoma. O pai 

trabalha no exterior, tem segundo grau completo e ocupa o cargo de administrador em uma 

empreiteira. O entrevistado tem dois irmãos por parte de mãe e três irmãos por parte de pai. 

O pai teve seu primeiro filho aos vinte e nove anos e a mãe aos vinte e seis anos. 

O município mineiro onde Gustavo residiu possui, aproximadamente, oitenta e quatro 

mil habitantes e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,725 (médio 

desenvolvimento humano). 

 

 

Vivenciando a gravidez na adolescência 

Gustavo e Renata vivenciaram a experiência da gravidez em um contexto de namoro, 

no terceiro ano do relacionamento. De acordo com o entrevistado, as relações sexuais foram 

mantidas por meses sem o uso de qualquer método contraceptivo, embora o casal tivesse 

conhecimento e acesso a eles. O caráter aleatório da ocorrência da gravidez pareceu 

contribuir para que o casal corresse “o risco” (linha 1050):  
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“[...] conheço casos de pessoas que, é... houve a gravidez na primeira relação 

sexual sem e fala: ‘ah foi um deslize’, como pessoas que transaram meses, 

meses, e muitos meses, talvez anos, fazendo uso ou não esporádico e nada 

aconteceu.” (linha 1046-1049). 

As reações iniciais de Gustavo e Renata denotaram o não planejamento da gravidez 

para aquele momento de vida do casal, indicando o caráter inesperado do acontecimento. O 

entrevistado fala da “completa impotência” (linha 40) diante de uma circunstância incerta: 

“não consegui falar nada, porque eu não tinha o que falar, não sabia o que falar.” (linha 

153-154). Apesar da falta de programação, de acordo com Gustavo, a gravidez “em momento 

algum foi vista como ruim.” (linha 177). Contribuiu favoravelmente para esse quadro o apoio 

da mãe do entrevistado, que se responsabilizou pela compra do teste de gravidez e forneceu o 

suporte emocional ao casal logo após a confirmação:  

“[...] minha mãe mostrou o que era uma gravidez pra gente, que coisa 

magnífica. E essa, é... diferença na perspectiva foi primordial pra gente 

entender que não era de maneira alguma uma coisa ruim e muito pelo 

contrário.” (linha 175-178). 

O impacto sobre o casal foi maior nos primeiros dias subsequentes à revelação da 

gravidez aos familiares, classificados como “bem conturbados” (linha 182-183). A extensão 

do impacto da gravidez foi ampla, incluindo pais, irmãos, tios e amigos. Reações distintas 

puderam ser reconhecidas pela perspectiva do entrevistado. O pai de Gustavo o parabenizou 

pela paternidade, destacando a satisfação presente naquela oportunidade e ao mesmo tempo 

chamou sua atenção para a responsabilidade inerente à função paterna: “[...] fazer você sabe 

fazer, agora só te falar que você tem nove meses pra deixar de ser moleque e virar homem.” 

(linha 184-185). Os irmãos do entrevistado se assustaram, assim como a família extensa, uma 

vez que Gustavo era o caçula de sua casa. A mãe do entrevistado “amou a notícia” (linha 

171-172).  

Entre os pares, o casal sentiu o peso da reprovação social por parte de membros do 

grupo de jovens, onde ambos eram atuantes, sendo a revelação caracterizada como “um 

baque, pra todo mundo” (linha 298). O casal sentiu o preconceito nos olhares de reprovação 

e no comportamento de afastamento de alguns colegas, o que os levou a abandonar o grupo. 

Contudo, as pessoas mais próximas “apoiaram do início ao fim” (linha 304).  

A revelação à família materna foi realizada pela namorada, que antecipou a não 

aceitação e inconformidade de seu pai e a possibilidade de uma indisposição entre este e 
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Gustavo. No outro dia, o entrevistado foi acompanhado de seus pais para reconhecer e 

assumir a responsabilidade pelo filho:  

[...] eu sei que eu sou só um menino, na visão de vocês então nem se fala, mas 

não vou fugir da minha responsabilidade absolutamente em nada, não vai ser 

só hoje, vai ser pro resto da vida [...] (linha 205-207). 

A reação do avô materno inicialmente foi de não aceitação, externalizadas nos 

conflitos com o pai adolescente, sendo esse um período de “muitas conturbações” (linha 

208). O “clima tenso” (linha 204) e a fala do pai de Gustavo indicam o caráter indesejável e 

não normativo da gravidez adolescente, principalmente para o pai de Renata:  

“[...] meu pai iniciou a conversa, eu lembro disso ele falando: ‘aqui oh, a 

gente ta aqui pra conversar de um assunto, que se fosse em qualquer...que se 

fosse em outra ocasião, por exemplo, se eles estivessem casados, seria um 

motivo da gente dá um pulo dessa altura. Não é a nossa realidade, então 

vamo trabalhar em cima da realidade.’” (linha 196-199). 

Gustavo indicou o que chamou de “endemonização” (linha 175) da experiência de ter 

um filho na adolescência, reconhecendo a influência dos estereótipos, das crenças e dos 

valores na definição do fenômeno: “[...] na nossa cultura, na nossa sociedade somos 

educados para: se você tiver um filho na adolescência, acabou sua vida. Pra quê? Coerção, 

não faça, não transe, não faça filho [...]” (linha 172-174). 

O apoio recebido por Gustavo foi satisfatório na sua perspectiva – “suporte 

espetacular da minha família” (linha 41), sendo a fonte principal os próprios pais, 

inicialmente maior no espaço paterno e, posteriormente ao nascimento, também no espaço 

materno: “A casa dela passou a contribuir mais depois que viu o rostinho da criança depois 

do nascimento...” (linha 319-320). As formas de apoio incluíram tanto a ajuda material e 

financeira, quanto o apoio emocional aos pais adolescentes. O suporte da família se estendeu 

por todo desenvolvimento da criança perdurando até o momento da entrevista e contribuiu 

significativamente na redução do impacto da parentalidade. Ademais, contou-se também com 

o apoio dos pares, que acompanharam Gustavo até mesmo no parto. 

Durante o primeiro ano da filha, o entrevistado trabalhou como Auxiliar de Produção 

em uma indústria e, de certa forma, a renda auferida de um salário mínimo ajudou nas 

despesas com a paternidade, reduzindo a transferência da responsabilidade financeira para as 

famílias. O vínculo afetivo existente entre o casal também ajudou a reduzir o impacto da 
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parentalidade sobre os adolescentes, que se apoiaram mutuamente durante toda a gestação. O 

relacionamento, contudo, foi interrompido alguns meses após o nascimento de Júlia. 

 

O nascimento do (a) filho (a) como agente de mudança 

Buscando alinhar sua ação ao contexto da paternidade, Gustavo despertou durante a 

gestação para a necessidade de conseguir um emprego: “que de dinheiro eu sei que vou 

precisar” (linha 37-38). Durante o primeiro ano de Júlia, o entrevistado participou não 

apenas na contribuição financeira, mas nos cuidados diários com o bebê:  

“Eu era habituado em estar com elas todos os dias, desde quando eu fazia 

cursinho até as férias no final do cursinho antes de começar a faculdade, mas 

todos os dias. Dá banho, dá almoço, tá junto mesmo assim, então...” (linha 

668-670) 

Como estratégia para arcar com as responsabilidades da paternidade, o entrevistado 

resolveu voltar a estudar, almejando o curso superior em Psicologia. Segundo sua avaliação, 

um salário mínimo seria insuficiente para proporcionar melhores condições de vida à filha, 

além da busca pessoal de realização profissional:  

“[...] deixa eu fazer alguma coisa que eu me sinta bem e que eu possa dar 

uma certa qualidade de vida para minha filha, porque eu ganhando um 

salário mínimo, se ela quiser qualquer coisa eu não vou poder dar [...]” 

(linha 442-444). 

Gustavo largou o emprego e passou a se dedicar aos estudos, até ser aprovado em 

uma Universidade Federal. Somou-se à separação de Renata, a mudança para outra cidade, 

há mais de duzentos quilômetros de distância, o que o afastou consideravelmente da filha. O 

papel antes desempenhado pelo entrevistado passou a ser assumido por sua família, 

transferindo para o pai o pagamento da pensão da neta e para a mãe o acompanhamento da 

rotina de Júlia:  

“[...] quando eu passar, eu preciso que você me ajude pagando a pensão da 

Júlia, e me dando um suporte onde quer que eu esteja, depois que eu formar 

é por minha conta de novo, foi o acordo que eu fiz com ele.” (linha 427-429). 

Diante do contexto de separação e mudança geográfica, o entrevistado passou a arcar 

minimamente com as responsabilidades pela filha e “abrir mão” apenas ocasionalmente, nos 

finais de semana em que a visitava. Dessa forma, a abrangência das renúncias e abdicações 

do jovem pai relacionadas ao lazer e diversão passou a ser menor comparado ao período 

anterior em que participava diariamente dos cuidados da filha. Observou-se que o 
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entrevistado estava disposto a “abrir mão” de sua satisfação pessoal e reconheceu ter falhado 

ao não saber conciliá-la com a paternidade, priorizando muitas vezes a diversão em 

detrimento da filha, no período da mudança geográfica: 

“[...] uma certa negligência de minha parte, para alguns momentos de optar 

pelo meu lazer, do que com ela, sim eu acredito que não deva abrir mão do 

meu lazer pela paternidade, mas eu poderia ter administrado isso um pouco 

diferente. Em alguns momentos eu realmente dei mais preferência para um 

lazer do que pra ela [...]” (linha 1812-1815). 

Como consequência, a extensão da transferência de responsabilidade para outras 

pessoas foi maior, recaindo principalmente sobre a família materna, especialmente sobre 

Renata e sobre o avô paterno. As áreas transferidas incluíram a financeira, educacional, 

formativa e afetiva. As instituições educacionais também podem servir como suporte para os 

pais adolescentes assumindo muitas vezes o papel de uma fonte de apoio e, sobretudo, como 

uma alternativa para reduzir a sobrecarga de quem detém a guarda da criança. A creche 

serviu para que Renata, na falta da oportunidade de compartilhamento da responsabilidade 

com Gustavo, pudesse voltar a trabalhar, a partir do segundo ano da filha. 

Na autopercepção de Gustavo sobre as mudanças e permanências que reconheceu em 

si a partir da identificação como um pai, observou-se que na infância e em parte da 

adolescência, apesar de se identificar apenas como um estudante, o compromisso do 

entrevistado com a escola era baixo: 

“[...] fazer dentro da sala mesmo antes de sair, dava conta de fazer aquilo ali 

rápido, pra fazer que ali o que eu tinha que fazer em casa, em casa eu não 

queria fazer nada, ficava assistindo TV, assistindo filme, e saía com os 

amigos, jogar bola, andar de bicicleta [...]” 

O investimento pessoal era fortemente orientado para a diversão e para o atendimento 

de suas satisfações pessoais. O grau de responsabilidade assumida era baixo, de tal forma que 

era fornecido ao entrevistado o “básico” (linha 62) e caso desejasse algo, além disso, deveria 

correr “por fora” (linha 63): 

“Então era uma rotina bem certinha assim de ir pra aula e pronto, não tinha 

muitas obrigações, não tinha muitos deveres, nunca fui pedido pelo meu pai 

assim, oh tá na hora de você começar trabalhar e tal [...] (linha 59-62). 

Entre os treze e dezenove anos, Gustavo fez parte do grupo de jovens da igreja local. 

A rotina com os amigos incluía sair para lanchar, para paquerar, sem o uso de bebida 

alcoólica. O entrevistado chegou a dar catecismo, a ajudar na missa, definindo esse período 
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como uma “busca espiritual” (linha 95-96). Essa busca se estendeu para outras esferas da 

vida de Gustavo, que começou a ler sobre filosofia e a questionar a incompatibilidade de sua 

visão de mundo do seu entorno.  Segundo o entrevistado, antes da experiência da 

paternidade: “[...] eu não tinha uma resposta, eu não tinha um objetivo [...]” (linha 478-479); 

“[...] eu estava procurando um porquê [...]” (linha 470).  

O período que antecedeu à experiência da paternidade foi marcado pela ausência de 

um objetivo de vida definido. Embora a continuidade dos estudos fizesse parte do projeto de 

vida do entrevistado, como cursar uma faculdade, o desejo de “fazer alguma coisa” não se 

convertia em ações concretas e tão pouco em objetivos bem definidos: “[...] eu não sabia 

mesmo o que fazer, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não faço ideia do que, não tinha a 

resposta [...]” (linha 481-482).  

O código in vivo “vivendo um dia depois do outro” (linha 30) representou 

adequadamente a orientação temporal do entrevistado antes da experiência da paternidade, 

privilegiando o presente imediato à antecipação das implicações de suas ações no futuro: 

“[...] não fazia projetos longínquos não.” (linha 120); “[...] eu não fazia planos, eu não 

pensava no segundo passo...” (linha 139-140); “Eu tava só no primeiro. Um dia depois do 

outro. Um fato depois do outro.” (linha 142).  

Observou-se que esse era um padrão de pensamento do entrevistado que se estendia 

para outras áreas de sua vida: “[...] eu normalmente era assim pra tudo. [...] a própria 

escolha de profissão foi mais ou menos assim também. Não tinha muito, ah um objetivo, o 

que que vai acontecer depois disso, não...” (linha 144-148). Também no comportamento 

sexual e contraceptivo pôde ser observado esse padrão de pensamento que orienta a ação e 

negligencia as consequências: “[...] eu tinha o acesso, eu tinha todas as camisinhas, eu sabia 

de todos os riscos, eu sustentei por alguns meses até antes da gravidez, o sexo sem 

preservativo [...]” (linha 1044-1046). 

Após a experiência da paternidade, foi observada uma mudança na orientação 

temporal relatada pelo próprio entrevistado: “Então foi essa... a notícia da gravidez foi essa 

mudança de perspectiva para o futuro [...]” (linha 38-39); “Eu parei de pensar só no 

primeiro passo. Tudo eu pensava, não, mas agora eu tenho que pensar no depois também.” 

(linha 418-419). A mudança não se restringiu à orientação temporal, mas ao propósito de 

vida do entrevistado, de tal forma que não foi mais possível pensá-las separadamente, 

estando intrinsecamente ligadas: “[...] então agora eu tenho um porquê, e não só consigo 

como me habituei a pensar além do primeiro passo, uma coisa que eu não tinha antes.”  
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Foi reconhecido o maior grau de regulação emocional pelo entrevistado, destacando 

principalmente o maior controle sobre a impulsividade, uma condição que permitiu a 

Gustavo maior análise das opções e antecipação das consequências: “[...] menos impulsivo e 

um pouco mais... planejar um pouco mais os atos [...] planejando, vendo as possibilidades, 

escolhendo as melhores, e acabei estendendo isso para questões além da paternidade.” 

(linha 526-529); “[...] me tornei uma pessoa muito menos impulsiva, isso eu gostei bastante.” 

(linha 1614-1615).  

O código in vivo “hierarquia de prioridade” (linha 33) indicou a mudança na 

orientação de um adolescente antes investido em si mesmo (autocentrado) para uma 

orientação ao outro do qual passou a se sentir responsável: “[...] agora tudo é a questão do 

filho.” (linha 35). Se antes Gustavo não tinha muitas obrigações e responsabilidades, após a 

experiência da paternidade passou a tê-las e, de certa forma, assumi-las em maior ou menor 

grau, variando conforme o contexto: “Então, beleza, eu quero dar uma vida legal, não digo 

nem materialmente não, eu digo estar perto suficiente dela, não necessariamente fisicamente 

[...]” (linha 483-484). A paternidade assumiu para Gustavo um propósito com características 

de irreversibilidade e continuidade: “[...] eu tenho esse objetivo pro resto da minha vida 

agora.” (linha 499). 

Quanto às mudanças no grau de liberdade individual e na margem de controle sobre 

as próprias escolhas, pode-se pensar em três momentos distintos em referência a Gustavo: o 

cenário anterior à paternidade, em que o adolescente tinha maior grau de liberdade e controle 

sobre as próprias escolhas, sendo responsável apenas por si mesmo; o cenário posterior ao 

nascimento até a partida do entrevistado, período de dedicação diária à filha pela própria 

condição de acessibilidade, que resultou em uma maior abdicação do lazer; e o período 

posterior à mudança geográfica até o presente momento da entrevista, em que o entrevistado 

voltou a ter maior liberdade e controle sobre as próprias escolhas, salvo o período em que 

tem se dedicado aos estudos ou nas oportunidades de visita à filha: 

“[...] quando ela estava menor, tendia muito mais à paternidade e ao lazer 

não, com o passar do tempo tem se invertido, não sei se... eu pelo menos 

atribuo a estar no final do curso, saber que em breve eu estou voltando para 

Maçará, então, estou aproveitando os últimos momentos aqui.” (linha 1829-

1832). 

A experiência de conviver geograficamente distante da filha aproximou o entrevistado 

da maior compreensão do relacionamento com o próprio pai. O avô paterno de Júlia morou a 
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maior parte do tempo em outras cidades, de tal forma que sua ausência física era uma 

constante para Gustavo. A identificação como um pai resultou em uma maior empatia 

parental por parte do entrevistado: “[...] ‘você só entende um pai quando você se torna um 

né’. É um pouco disso, entendo, não quer dizer que eu concorde em tudo, entendeu?” (linha 

2134-2135). O entrevistado passou a compreender o propósito de empreender sacrifícios em 

detrimento do bem-estar dos filhos:  

“Eu sei, entendo muito bem porque que ele estava distante, eu também estou 

hoje, entendo exatamente porque que ele fez tudo isso, e faz até hoje, para me 

manter aqui e até hoje ele faz.” (linha 2120-2122). 

As mudanças foram observadas não apenas sobre a pessoa do entrevistado, mas 

também em relação ao relacionamento com Renata. Segundo Gustavo, antes da gravidez o 

casal mantinha um “namoro de adolescência” (linha 6), “aquele negócio de almas gêmeas” 

(linha 1114), “apaixonado” (linha 1115).  Após um ano e meio de namoro, já havia 

“insatisfação” (linha 1111), “já discordava mais” (linha 1113), de tal forma que quando 

houve a gravidez o relacionamento já estava “em crise” (linha 1143).  

Contudo, Renata assumiu o papel não apenas de namorada com a gravidez, mas de 

mãe da futura filha de Gustavo, o que de acordo com o entrevistado “deu uma fortalecida em 

querer estar com ela” (linha 1124-1125).  A possibilidade de morar juntos não foi cogitada 

pelo casal após a gravidez, aumentando apenas a frequência dos encontros e essa condição 

agravou a interferência dos familiares na relação interparental, especialmente por parte da 

família materna. 

Se, em circunstâncias de maior liberdade e menor responsabilidade compartilhada 

entre o casal, a relação já se mostrava abalada, com a gravidez o casal passou a enfrentar um 

“bombardeio” (linha 364) durante e depois da gestação, assumindo posturas distintas e 

conflitantes, desalinhadas ao contexto de parentalidade. Segundo Gustavo, mesmo em um 

contexto ideal, já não havia “um interesse muito grande de ambas as partes em continuar um 

relacionamento” (linha 390-391), “era só uma questão de tempo” (linha 1144) para que a 

separação ocorresse. 

Contribuiu, sobretudo, na perspectiva do entrevistado, a manutenção por parte de 

Renata na identificação como filha, em detrimento da maternidade, colocando sua família 

“acima de tudo” (linha 361) e “em primeiro lugar” (linha 360): 

“‘Minha mãe falou pra eu não ir.’ ‘Por que?’ ‘Ah não sei.’ ‘Mas você 

concorda da gente não ir?’ ‘Não, eu acho que a gente devia ir.’ ‘Então vão?’ 
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‘Não. Minha mãe não vou ir contra ela.’  ‘Você também é mãe [...] é a nossa 

filha, a gente decide sobre ela.’ ‘Ah é verdade.’ ‘Então vão?’ ‘Não.’ Então, 

não era dialogável, era algo que estava acima do diálogo [...]” (linha 372-

377). 

A “intromissão” (linha 1096) familiar foi, portanto, apontada como um “dificultador 

muito grande, que fez com que desgastasse imensamente” (linha 1099) o relacionamento. 

Além disso, somou-se às dificuldades próprias da gravidez na adolescência o 

comprometimento do relacionamento em decorrência da atenção destinada à criança:  

[...] no meu caso e até em caso de pessoas que eu conheço eu vejo que o 

relacionamento fica de lado mesmo. Agora a prioridade é a criança e o que 

cerca a criança e o relacionamento, ‘ah depois a gente resolve’. No meu caso 

não foi diferente [...] (linha 1090-1093). 

Para evitar que o conflito entre o casal afetasse a filha, segundo Gustavo, em “comum 

acordo” (linha 381) decidiram pela separação. Para o entrevistado, a decisão foi avaliada 

como “acertada” (linha 386), não tendo havido arrependimento posterior.  

 

Fatores de constrangimento à paternidade adolescente  

Foram relatadas duas mudanças nas condições de vida do entrevistado com potencial 

de alteração sobre a forma, o fluxo, a continuidade e as oportunidades de interação entre pai e 

filha: a separação de Renata e a separação geográfica. Devido à condução “amigável” da 

separação entre o casal, o ponto que conectou uma sequência de fatos a outra foi a distância e 

suas implicações para a convivência pai-filha. 

A separação foi consensual e definida em acordo formal como guarda compartilhada. 

Na mesma oportunidade, ficou definido o valor da pensão, assumida pelo avô paterno. O 

grau de conflito anterior à separação entre Gustavo e Renata era baixo, o que contribuiu para 

que uma boa comunicação entre o casal fosse estabelecida, assim como a maior 

acessibilidade do pai ao espaço materno.  

Contudo, o avô materno tentou restringir por algumas vezes o entrevistado de buscar 

a filha, o que gerou um conflito entre os envolvidos que ainda perdurava até o momento da 

entrevista. Como consequência, Gustavo foi proibido de frequentar a casa de Renata, mas 

não de ter acesso livre à criança, uma vez que o direito do pai estava assegurado pelo acordo 

formal previamente estabelecido. Segundo o entrevistado, os conflitos com o avô materno 

perduraram por quatro anos e não afetaram a filha: “É...mas nunca aconteceu em relação a 
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isso, ele separa a raiva dele em mim ele desconta em mim.” (linha 281-282).  O último 

episódio de desentendimento ocorreu um ano e meio antes da entrevista.  

Em relação à Renata, Gustavo destacou que não houve “muitos conflitos” (linha 1950) 

e os que tiveram, os pais conseguiram superar sem que isso comprometesse a relação do 

entrevistado com a filha. Mesmo as divergências com o avô materno se restringiram apenas 

ao entrevistado e não à sua família:  

[...] minha irmã “nossa tem uma peça de teatro aqui”, ela pega, pega a Júlia, 

passa o sábado, Júlia dorme com ela, leva no domingo, e como tem essa 

comunicação muito boa entre as duas famílias, nunca tiveram problemas, 

muito pelo contrário [...] (linha 339-342). 

Do período pós-separação, até a mudança geográfica do entrevistado, Gustavo 

manteve uma frequência diária de convivência com Júlia. Não foi, portanto, a separação do 

casal que causou maior impacto sobre o entrevistado e sobre as oportunidades de interação, 

mas a distância:  

“[...] desde quando eu namorava com a mãe, terminou, qualquer cenário, 

todos os dias eu estava com ela, todos os dias. Aí pára, eu vou para outra 

cidade, então foi um baque muito grande [...]” (linha 676-678). 

Observou-se que a distância geográfica causou sofrimento mais inicial no 

entrevistado: “[...] com um ano já tava tranquilo, acho que em seis meses assim já estava 

mais tranquilo, foi amadurecendo...” (linha 678-680). O apoio recebido pelo entrevistado de 

duas fontes externas à família demonstrou a importância dos programas de apoio em grupo e 

dos atendimentos individuais advindos da psicologia: “Bom, com o passar do tempo, com 

toda certeza minha angústia da distância diminuiu, e a análise ajudou imensamente nisso.” 

(linha 664-666);  

“[...] tinha um programa no Serviço de Psicologia Aplicada [...] calouros que 

estavam com dificuldade de adaptação, aí era uma terapia em grupo, que eu 

via que as pessoas estavam ali com saudade da família, e tal, ‘ah não eu 

quero é filho’, quando eu vi todo mundo fez assim né (cara de espanto). Mas 

foi uma experiência muito legal.” (linha 695-699). 

Com o tempo Gustavo se adaptou à distância, reconhecendo atualmente o menor peso 

comparado aos primeiros meses de sua partida. Contribuiu para a mudança de perspectiva do 

entrevistado a ressignificação da separação geográfica, cujo propósito justificava o sacrifício: 

“[...] hoje eu entendo bem o porquê de estar longe, então já não me causa 

essa angústia toda, igual, eu sei que eu posso causar um sofrimento nela de 
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não estar ali do lado, mas eu entendo o porquê disso, então não me afeta 

assim muito, e sei que é isso mesmo que eu quero.” (linha 678-683). 

Contribuiu igualmente o fato de Júlia ter se acostumado à rotina do pai, o que, 

necessariamente, não significava a ausência de sofrimento por parte da criança com a 

distância. O grau de influência da separação geográfica sobre a interação com a filha foi alto, 

uma vez que a frequência dos encontros passou a ser mensal. Apesar de temporária, a 

permanência do fator de constrangimento sobre a interação tem sido longa, durando 

aproximadamente seis anos, o tempo necessário para a conclusão do curso do entrevistado: 

“[...] interação com a Júlia hoje... ela não é exatamente como eu gostaria que 

fosse, pela questão da distância física mesmo, mas já, entendi minha 

realidade e tenho claro meus objetivos, a frente né, então, estou bem feliz 

com o que a gente tem hoje, porque eu vejo que por mais que ela tenha seis 

anos ela entende muito bem [...]” (linha 577-581). 

O tempo disponibilizado pelo entrevistado para estar com a filha foi avaliado como 

insuficiente, além de não haver um intervalo pré-estabelecido para as visitas. Estas 

acontecem aleatoriamente e dependem do calendário acadêmico da faculdade e/ou da 

ocorrência de feriados, quando aumentam as oportunidades de permanecer por duas noites 

com a filha. 

Também as ligações telefônicas entre pai e filha têm um intervalo variável, e advêm 

de iniciativas normalmente da criança:  

“[...] tem mês que a gente não se fala, tem semana que a gente se fala duas, 

três vezes, então varia bastante, normalmente a gente se fala mais quando vai 

espaçando mais, ela vai ficando com mais saudade [...]” (linha 607-609). 

O telefone foi citado como uma importante ferramenta que atenua o peso da distância, 

especialmente para a criança. Nesse aspecto, a avó paterna tem desempenhado o importante 

papel de incentivar e providenciar para a neta as oportunidades de contato com pai: “[...] 

agora ela toma iniciativa, mas eu sei que muitas vezes minha mãe, ah a Júlia: ‘to com 

saudade, to com saudade’ a minha mãe pegava ‘então fala com ele! ’” (linha 796-797). 

Partindo de uma comparação crítica, o entrevistado destacou sua perspectiva sobre o 

conceito de presença, que não necessariamente precisa ser física para ser reconhecida como 

tal:  

“[...] essa mudança na perspectiva da distância, entender que a presença de 

pai e filho não é física, não tem nada a ver com física, eu posso morar com 

ela e estar distante, então isso foi essencial assim.” (linha 707-709). 
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Porém, mesmo as ligações telefônicas são estabelecidas muitas vezes em longos 

intervalos de tempo e de forma aleatória, comprometendo a previsibilidade por parte da 

criança e a participação efetiva do pai. Aos seis anos percebeu-se que Júlia ainda não 

consegue prever quando o pai virá:  

“Não tem a dimensão de tempo, ‘mas você vem daqui quanto tempo?’ 

‘Quinze dias.’ ‘Vovozinha quinze dias é muito ou pouco?’ Não sabe, mas tem 

isso, ela já sabe, então é...facilitou e muito essa comunicação, porque 

permitiu o telefonema, coisas do tipo, que ajudou a reduzir a distância.” 

(linha 2184-2187). 

As separações, referentes ao relacionamento e à distância, contribuíram para a criação 

dos espaços distintos de atuação entre os pais. Observou-se, a partir desse contexto, menor 

divisão das tarefas e responsabilidades, havendo um aumento significativo da transferência 

para a família materna, especialmente para Renata: “Em relação às responsabilidades do 

cotidiano dela, é claro que a mãe assume mais por estar ali presente fisicamente [...]” (linha 

1428-1429). Evidenciou-se, nesse aspecto, maior sobrecarga para o espaço em que a criança 

reside.  

Em contrapartida, os pais têm conseguido manter uma boa comunicação e mesmo que 

minimamente, algum tipo de cooperação. Em um desses exemplos, após voltar aos estudos, 

cursando a faculdade de enfermagem, Renata precisou transferir o plano de saúde de Júlia 

integralmente para Gustavo, que atendeu prontamente o pedido da mãe.  

Também aspectos relacionados à educação da filha são compartilhados entre os pais: 

“[...] na medida do possível, da nossa realidade, é bem compartilhado, aconteceu alguma 

coisa, ela me liga, eu converso, então isso é o tempo inteiro.” (linha 1429-1431). Na 

perspectiva do entrevistado, o incentivo de sua participação como pai tem sido preservado 

pela mãe de sua filha: “[...] houve tanto um ‘adequamento’ na minha expectativa, quanto 

uma maior comunicação sobre o que eu gostaria de ser informado.” (linha 2146-2147). Em 

momentos anteriores, essa comunicação pareceu ter sido falha, de tal modo que se fez 

necessário a “construção” (linha 2142) de um canal de diálogo entre os pais:  

“[...] houveram algumas vezes anos atrás de chegar lá, ‘e aí tal’, ‘ah, Júlia 

ficou três dias sem ir na aula porque ela pegou uma gripe muito forte’ e tal, 

‘uai ninguém me contou’ [...]” (linha 2142-2144). 

Em relação à permanência do pai com a filha nos finais de semana em que ele está na 

cidade, observou-se maior liberdade concedida aos interesses da criança. Júlia é quem 
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escolhe o que gostaria de fazer. Os pais não impõem restrições um ao outro, atuando de 

forma colaborativa em favor da filha:  

“[...] ‘ah vou pra roça com meu namorado’, ‘ah não, então deixa a Júlia aqui 

em casa’, a não ser que vá mais crianças para a roça, eu pergunto: ‘oh Júlia, 

lá vai ter menino pra você brincar, aqui vai ser a gente’ e tal, e aí ela 

escolhe. Nunca teve constrangimento algum dela escolher um ou outro, por 

parte de nenhum dos dois, então quanto a isso é bem tranquilo.” 

“Igual esse Natal e esse réveillon ela vai viajar pra Maceió com a mãe e eu 

vou estar lá. E falar não, não deixa a menina ir pra praia, de maneira 

alguma que eu iria privar ela disso para estar comigo.” (linha 1165-1167). 

A atuação parental em espaços distintos teve como consequência algumas 

discordâncias entre as práticas parentais. Estas assumiram modos distintos e certas vezes 

divergentes de educação, mas, em sua maior parte complementares, mesmo não sendo 

coordenadas para esse fim.  

No caso em análise, foi possível perceber a insatisfação de Gustavo com o modo do 

avô materno de educar pelo “medo” (linha 1404): “[...] é semelhante ao modelo antigo 

daquele: ‘não vai lá não que tem homem doido’...” (linha 1401-1402). O entrevistado 

demonstrou privilegiar o diálogo e as explicações adaptadas à linguagem e entendimento da 

criança: “[...] procurar trabalhar no mundo da criança. A criança vai entender um “porque 

não”, “porque não e pronto”, não, entende? Então não é só fazer a criança aceitar, se ela 

pode entender.” (linha 2075-2077).  

Em comum, ambos os espaços de atuação não fazem uso da punição física como 

estratégia de impor limites à criança. Entretanto, Gustavo apontou diferenças entre criação e 

educação, destacando que o espaço materno, especialmente a mãe, privilegiava o primeiro 

em detrimento do segundo:  

“Mas eu acho que ela dá mais importância para a criação e eu para a 

educação, de estar conversando e tal, do afeto, ta junto, ‘que oh, não é assim 

que acontece’ e tal, entende, então temos perspectivas diferentes [...]” (linha 

1962-1964). 

Com a mudança geográfica, o tipo de participação de Gustavo sobre a vida de Júlia 

passou a se concentrar principalmente em atividades de lazer e diversão. São raras as 

oportunidades em que o pai acompanha, por exemplo, as atividades escolares: “[...] ela tem 

sim atividades, mas, pelos dias que eu vou, é raro eu participar.” (linha 1298). 
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“É... mas, o tempo que eu posso assim dedicar, a grande maioria é pro lazer, 

porque é muito raro ter alguma coisa que eu tenha que conversar com ela, 

‘oh você fez um negócio que a sua mãe não gostou’” [...] (linha 819-822). 

No campo dos valores e das crenças pessoais, o entrevistado demonstrou adotar com a 

filha seu posicionamento de liberdade religiosa. Gustavo, sempre que possível, leva Júlia na 

missa e a incentiva a participar das atividades da igreja, porém, permitindo e incentivando 

que encontre sua própria identificação espiritual: “[...] que ela seja crismada, que ela faça 

catecismo, que... ela tem um avô por parte de mãe que é espírita, que ela escolha, quando 

ficar mais velha, que ela leia sobre [...]” (linha 107-109). 

O modo de atuação de Gustavo e Renata mescla aspectos da atuação mais 

independente entre os espaços com características de interdependência, principalmente em 

relação à comunicação e acessibilidade à criança. Contribuiu para a menor cooperação entre 

os pais a ausência geográfica de Gustavo, em decorrência da distância e sua limitação em 

auferir renda. 

 

Ressignificando a paternidade adolescente a partir do desenvolvimento da criança 

Quando Júlia ainda era um bebê, Gustavo a estimulava com um balão e a filha 

respondia ao estímulo do pai com um sorriso. Com o desenvolvimento de Júlia, se observou 

uma maior participação da criança na interação, de tal forma que não apenas Gustavo tinha a 

iniciativa de estimulá-la, mas passou a ser cada vez mais por ela estimulado: [...] a partir daí 

ela começa a andar e querer brincar com as coisas, então partir dela [...] (linha 918-919).  

A possibilidade da iniciativa de interação partir da filha se acentuou 

significativamente com a aquisição da linguagem e da percepção de seu entorno. Pôde-se 

observar que a frequência de contato por telefone e os tipos de atividades compartilhadas 

com o pai demonstraram um salto qualitativo em favor das oportunidades de interação: [...] 

agora que ela está crescendo mais a gente mantém mais contato por telefone [...] (linha 584); 

[...] ela que me liga [...] (linha 603-604); [...] normalmente parte dela, e tem partido cada vez 

mais [...] (linha 606-607).   

Assim, as atividades realizadas com a filha sofreram mudanças de acordo com as 

fases do desenvolvimento, mantendo-se relacionadas principalmente ao lazer. Gustavo 

mostrou privilegiar atividades interativas com a filha, tais como: “andar de bicicleta na 

praça” (linha 719), ir no “playground” (linha 723), assistir desenho juntos, “fazer sanduíche” 

(linha 651), brincar de “queimada, pique esconde, colorir” (linha 1233). O pai demonstrou 
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direcionar determinadas atividades para o desenvolvimento intencional e específico de 

habilidades da filha, como a “motricidade fina” (linha 1233), através do “recortar e colar” 

(linha 1233-1234) e o “letramento” (linha 1234), através do “brincar de pirata” (linha 1235), 

um desafio lúdico que incentivava a leitura. Gustavo demonstrou grande satisfação com a 

alegria externalizada pela filha nas oportunidades de interação, o que ilustrou a influência 

bidirecional do relacionamento pai-filha: “[...] por ver o sorriso nela, a animação, acho que, 

é o que me gera mais prazer também.” (linha 1268-1269). 

O desenvolvimento de Júlia permitiu, sobretudo, a maior inclusão do pai e 

extensamente de toda família paterna, demonstrando maior interesse e desejo da criança de 

permanência naquele espaço:  

“[...] antes eu notava uma ligação maior com a mãe, uma ligação que eu 

digo, ter dia de chegar lá “hoje dorme com o papai”? “Ah não, quero 

mamãe, quero mamãe, quero mamãe. Hoje não, hoje é o contrário, “eu 

quero ir pra casa do papai”. Então o interesse dela por mim, o interesse dela 

pela minha casa, ela dorme lá em casa mesmo que eu não esteja lá também, 

entendeu?”(linha 726-731)”. 

Dentre as características distintivas de Júlia, Gustavo destacou as conversas 

estabelecidas com a filha. Chama a atenção do pai a capacidade da filha em estabelecer um 

diálogo e informá-lo sobre fatos cotidianos de sua vida:  

“[...] a gente senta lá e fica conversando, ela vai falar de um gatinho de uma 

amiga dela que ela viu, mas tem uma conversa, eu acho isso muito legal, 

muito... que eu nunca vi uma criança assim, sentada ali, não uma mini 

adulta, muito pelo contrário. [...] então, essa conversa a gente sempre tem, 

por telefone, seja pessoalmente, acho muito legal, acho muito bonitinho.” 

(linha 654-660). 

Além disso, o entrevistado enfatizou ter havido uma melhora significativa na 

resolução de questões com a filha possibilitadas pelo diálogo: “[...] um diferencial dela que 

ela entende quando você fala, você consegue conversar com ela, desde pequena [...] ela tem 

um entendimento muito bom, então sempre teve uma resolução rápida.” (linha 824-825); 

“[...] a minha relação com a Júlia é muito baseada no diálogo, então cada 

vez mais que a compreensão dela aumenta e que o poder de fala dela 

aumenta, é, fica cada vez mais fácil de se resolver uma questão com ela [...] 

E desde pequena, fazendo com que a possibilidade de resolver birra e coisas 

do tipo, entendeu?” (linha 2180-2188). 
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Observou-se que, ainda bebê, Júlia demonstrava um temperamento tranquilo, sendo 

esta uma característica pessoal que possivelmente mitigou o impacto da parentalidade na 

adolescência: “Desde criança, desde bebê, não é aquele bebê que te acordava de noite, 

birrento, nunca foi, então, foi muito, muito fácil.” (linha 826-827). Outras qualidades da 

criança foram destacadas pelo pai sobre os seguintes termos: “muito inteligente” (linha 496), 

“muito carinhosa” (linha 644), “muito afetuosa” (linha 644), “muito tranquila" (linha 822), 

“entendimento muito bom” (linha 825), “perfeita” (linha 1312), “compreensão muito boa” 

(linha 1312), “discernimento muito legal” (linha 1315), “diferenciada” (linha 1317), 

“iluminada” (linha 1317), “perceptiva” (linha 1335). 

Embora Gustavo não tenha acompanhado como gostaria o desenvolvimento da filha, 

destacou algumas dificuldades percebidas nesse percurso, divididas entre as de causa 

orgânica e causa ambiental. Em referências às primeiras, um problema de dicção foi 

identificado, a criança falava de forma anasalada e tinha dificuldades de compreender 

algumas palavras. O quadro envolveu cirurgia para retirada das amígdalas e uma pequena 

intervenção no tímpano, posteriormente sendo encaminhada para o fonoaudiólogo. A 

segunda observação do pai se relacionava à timidez da filha, que após a experiência na creche 

e através das aulas de dança com a avó paterna, logo foi superada. De modo geral, a 

avaliação de Gustavo sobre o desenvolvimento de Júlia foi que este ocorreu dentro da 

“normalidade”. Também na creche, onde Júlia permaneceu desde os dois anos, quando 

comparada a outras crianças, demonstrou um bom acompanhamento: “é uma menina 

exemplar” (linha 862). 

Em relação às próximas fases de desenvolvimento da filha, Gustavo demonstrou 

preocupação especialmente com a adolescência, por ser uma fase de maior influência dos 

pares e dos fatores contextuais. Porém, o entrevistado apontou para o menor conflito 

geracional como uma vantagem para o diálogo entre pai e filha. O jovem pai demonstrou 

esperar manter uma postura não muito rigorosa em relação à Júlia nessa fase, mas baseada na 

autonomia e proximidade:  

“[...] não me vejo rígido, rigoroso, não pode namorar e tal. Não, de maneira 

alguma e muito pelo contrário num... de maneira alguma, acho que isso 

auxilia muito na redução do conflito geracional também, porque, você está 

mais próximo do seu filho [...]” (linha 1667-1670). 

O entrevistado demonstrou uma expectativa mais otimista também pelas 

características pessoais de Júlia, como o discernimento: [...] eu imagino que ela venha a levar 



127 

 

isso para seu restinho de infância e adolescência [...] (linha 955). Entre as permanências no 

desenvolvimento de Júlia, manteve-se o “afeto e o carinho” (linha 726) pelo pai. O 

relacionamento foi caracterizado, portanto, como “muito prazeroso” (linha 736) por Gustavo. 

 

Concepção e significado da paternidade 

Para ser um pai, na perspectiva do entrevistado, a condição mais importante seria 

desejá-la, “querer a paternidade” (linha 1502). A partir de uma comparação crítica, o jovem 

pai questionou se o modo de lidar com a paternidade estaria relacionada única e somente à 

maturidade. Dessa forma, do que valeria a maturidade se um pai não quisesse exercê-la? Em 

outra comparação crítica, dessa vez desconstruindo a relação entre maturidade e idade, o 

entrevistado destacou a importância do contexto em que se dá a paternidade, a partir do 

seguinte exemplo:  

“Se um cara de trinta anos tem uma gravidez aí fora do casamento, ele 

também vai lidar super mal com isso, muito pior que um carinha de dezessete 

anos que assume a paternidade, casa e tem até um relacionamento 

duradouro.” (linha 1599-1601). 

A relativização do critério etário encontra respaldo na explicação alternativa do 

entrevistado, de que não é na idade que define se pais adultos são melhores ou piores do que 

pais adolescentes e sim a “singularidade de cada um, como que cada um vai lidar com isso?” 

(linha 1596-1597); 

“Vai acontecer um punhado de adversidade, como que você vai lidar com 

isso? Você vai continuar sustentando? Isso independente se está junto com a 

mãe ou não, se é velho ou novo, simplesmente vai acontecer de maneiras 

diferentes, de realidades diferentes [...]” (linha 1753-1756). 

A função do pai para Gustavo envolveria basicamente um tripé, incluindo a 

responsabilidade financeira, a educação e o estar presente afetivamente. Além dessas três 

funções principais, notou-se que ser um exemplo de conduta para o filho também foi um 

importante papel destacado pelo jovem pai:  

“Passei a me preocupar mais com o que eu faço, porque querendo ou não 

agora eu não sou somente o Gustavo, eu sei que pelo menos para uma pessoa 

eu sou um super herói, então o super herói tem que dar exemplo.” (linha 

1613-1615). 

Sobre as desvantagens de ser um pai na adolescência, numa comparação similar com 

pais adultos, o entrevistado destacou que, partindo de um estereótipo, quanto maior a idade 
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maior seria autonomia financeira, além de maior probabilidade de que o pai esteja em um 

relacionamento estável, o que representaria o ideal de família. Haveria, portanto, estigmas 

sobre pais que não se casam (pais solteiros) e pais que não trabalham, principalmente por 

parte das gerações anteriores – “[...] principalmente pelas pessoas da geração acima da 

minha, meus pais, as pessoas de mais ou menos cinquenta anos.” (linha 1701-1702). De 

acordo com o entrevistado, o pai solteiro teria “muito mais o que provar” (linha 1706), pois 

haveria desconfiança sobre o abandono das responsabilidades. Sobre o estigma relacionado 

ao trabalho, Gustavo chamou atenção para a importância dada ao provimento em detrimento 

da atenção e dos cuidados na paternidade: “O provimento salta mais aos olhos né?” (linha 

1714-1715).  

Em relação às suas próprias desvantagens percebidas, Gustavo citou a manutenção da 

dependência financeira do pai, a ausência física pela distância e a condição de estudante, 

distinta da condição desejada de um profissional. Porém o entrevistado também destacou as 

condições que atenuaram essas desvantagens, reduzindo seu impacto, a saber: “Que bom que 

meu pai pôde me ajudar nisso, que bom, que eu tenho sabido trabalhar isso com a Júlia e 

que bom que ela tenha entendido isso tão bem.” (linha 1577-1579).  

A perda da liberdade não foi citada pelo entrevistado como uma desvantagem da 

paternidade na adolescência e possivelmente isso possa estar relacionado ao fato de o pai 

estar separado geograficamente da filha e manter uma frequência mais baixa de visitação: 

“[...] eu sinto isso pouco por não morar com minha filha, se eu morasse isso estaria muito 

mais presente né?” (linha 533-534). 

Sobre as vantagens de ter sido um pai na adolescência, Gustavo destacou o 

desenvolvimento da “responsabilidade” (linha 1610), de procurar pensar as “consequências” 

(linha 1611) antes de agir, o maior controle sobre a impulsividade (linha 1613), de preocupar 

com seu próprio comportamento por ser um modelo de conduta (linha 1615) e de alcançar 

um “objetivo” de vida (linha 1622). Em uma comparação similar com os pais adultos, o 

entrevistado destacou vantagens como o menor “conflito geracional” (linha 1655), a maior 

“disposição para brincar” (linha 1633) e maior propensão em “querer estar junto” (linha 

1635). Em relação aos colegas que não são pais, Gustavo percebeu que, através da 

experiência da paternidade, “criou uma responsabilidade, a qual a maioria deles não tem” 

(linha 1890-1891). Além disso, o entrevistado observou ter uma maior “preocupação com o 

depois” (linha 508) que seus colegas não pais e de “pensar um pouco além” (linha 509). 
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Ao se avaliar como um pai, Gustavo se classificou como “esforçado” (linha 1764): 

“[...] dentro da minha realidade, tento me esforçar para alcançar ou chegar mais perto do 

que eu entendo como melhor.” (linha 1771-1772). No entanto, o entrevistado reconheceu que 

poderia estar mais presente, uma vez que negligencia às vezes a paternidade em favor do 

lazer. Na avaliação dos amigos, o entrevistado imaginou ser percebido como “alguém mais 

responsável e que nem tudo pode mais” (linha 1884-1885), representando as abdicações que 

ocasionalmente Gustavo vivenciou com seus pares.  Na avaliação de sua família, a 

perspectiva seria de um “pai diferente” (1908-1909), que teve que amadurecer rapidamente e 

adquirir responsabilidade. Na avaliação da família de Renata, o entrevistado imaginou ser 

avaliado negativamente, uma vez que já havia sido manifestado em um ou outro momento 

que Gustavo seria um “mau pai, um pai ruim” (linha 1918). Sobre a avaliação de Renata, o 

entrevistado acreditou não ter sido o pai que ela esperava por algum momento, contudo, 

baseado nas mudanças da comunicação e no maior “reconhecimento” (linha 1946), Gustavo 

passou a acreditar em uma avaliação positiva: “[...] acho que a avaliação dela, hoje seria ‘é, 

é um pai legal, é um bom pai na medida assim do possível, faz direitinho, faz o básico’ [...]” 

(linha 1953-1954). 

O modelo de paternidade de Gustavo baseou-se em um “mosaico” (linha 2020) de 

características tanto de sua família, quanto de outras pessoas que o influenciaram. O 

entrevistado destacou suas próprias “construções” (linha 2025), se referindo a sua 

subjetividade, definidas a partir dessas influências, tanto positivas, quanto negativas de 

parentalidade. Também o curso de psicologia contribuiu decisivamente nessas construções. 

Dentre as influências familiares, se destacaram aquelas advindas de sua mãe, como o 

“carinho” (linha 2035), o “diálogo” (linha 2041), a proximidade e “amizade” (linha 2049). O 

entrevistado, ainda, relatou ter admiração pelo modo como um antigo colega conduziu a 

paternidade:  

“[...] super presente em tudo que ele pôde, super esforçado, trabalha, estuda 

de noite, ainda vai lá pra dar um beijo na criança no final, ele é uma pessoa 

que eu admiro e ele tem esse objetivo de vida, ser o pai que ele não teve.” 

(linha 2097-2100). 

Como modelo de paternidade a ser evitado, Gustavo destacou características e 

comportamentos reprováveis, tais como o modelo de pai provedor que se restringe ao 

financeiro e negligencia a presença: “[...] porque não é só trabalhar e jogar dinheiro dentro 

de casa, sem nem ver a criança [...]” (linha 1504-1505). Outra característica citada foi a 
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educação pelo medo e a falta de habilidade percebida no avô materno em explicar ao invés de 

impor, contrárias à perspectiva do entrevistado. 

Em relação ao próprio pai, Gustavo percebeu que este reproduziu em sua própria 

família “o modelo que lhe foi passado de mais criação e menos educação” (linha 2110). A 

ausência física do pai foi significativa, pois dos vinte e cinco anos do entrevistado, apenas 

dois eles moraram juntos na mesma cidade. Além disso, mesmo quando presente em casa, 

não havia interação entre pai e filho:  

[...] ele também não é uma pessoa que chega para conversar dos seus 

problemas e tal, “tá tudo bem”? “Ah tá”. “Então boa noite”. Pronto. Mas 

“como que foi na escola” e tal, não, isso não teve não, isso partia totalmente 

da minha mãe, totalmente, então teve uma ausência do meu pai sim, que 

serve até um pouco como modelo do que não reproduzir também, né?” (linha 

2115-2119). 

Observou-se que a experiência da paternidade para Gustavo assumiu uma perspectiva 

positiva, desde a revelação da gravidez até o momento da entrevista: “Então, em momento 

algum foi ‘que desgraça que eu fiz’, não, muito pelo contrário: ‘véi, eu vou ser pai’, então 

olha que é totalmente diferente.” (linha 179-181). Ser pai representou para o entrevistado 

uma nova “maneira de viver o mundo” (linha 417), identificada pelo senso de propósito 

alcançado com a experiência: “[...] passei a realmente ter um motivo pra viver.” (linha 436). 

“Ter um porquê” (linha 439) pôde ser compreendido como uma experiência existencial que 

preencheu a vida de Gustavo de significado: “[...] é uma sensação inexplicável, pelo menos 

pra mim, o nascimento da Júlia, não consigo mensurar assim em muitas palavras.” (linha 

450-451). 

Apesar das adversidades enfrentadas no exercício da função paterna, Gustavo 

demonstrou satisfação com a experiência da paternidade, que mesmo não planejada, não 

necessariamente foi algo indesejável e tida como prejudicial ao desenvolvimento do jovem e 

de sua filha: “[...] eu engravidei, todo pai se não engravidou, deveria (risos) ter engravidado, 

viver o máximo possível disso que é uma coisa deliciosa, entendeu, então, uma experiência 

incrível.” (linha 2214-2216); “[...] estou adorando esta experiência de ser pai.” (linha 1394). 

A paternidade assumiu, portanto, o significado de crescimento e transformação pessoal para 

entrevistado, sendo reconhecidas mudanças nos valores, crenças, prioridades e orientação. 
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Caso 4 – Márcio 

 

Localizando o caso 

Márcio se tornou pai aos dezenove anos. No momento da entrevista, contava com 

vinte e quatro anos e sua filha, Cristina, com cinco anos de idade. O entrevistado cursou o 

segundo grau completo e consta em seu histórico escolar uma reprovação no primeiro ano do 

ensino médio. Durante um ano o entrevistado suspendeu os estudos para trabalhar, entretanto 

não há ligação entre a suspensão e a experiência da paternidade. Em termos profissionais, 

atualmente trabalha como atendente-despachante em uma empresa de médio porte, com 

carga horária de oito horas por dia. Quando a filha nasceu, o entrevistado já trabalhava nesta 

empresa e recebia dois salários mínimos vigentes, tal como hoje em dia. 

Segundo os dados do questionário sócio demográfico, o entrevistado morou em duas 

cidades distintas, na primeira delas permaneceu dos cinco aos quinze anos de idade. 

Localizada no interior de Minas Gerais, possuía aproximadamente vinte e cinco mil 

habitantes e foi considerada uma cidade tranquila pelo entrevistado. Os pais de Márcio eram 

engajados na comunidade e faziam parte da associação de moradores do local. Na cidade em 

que a família do entrevistado reside atualmente, o bairro foi definido com “boas habitações” 

e considerado tranquilo, com um grande parque com área verde e estrutura para a prática de 

esporte e lazer. Após mudar-se para a atual cidade, os pais de Márcio foram convidados a 

coordenar um grupo de jovens local, do qual o entrevistado e seu irmão fizeram parte por 

muitos anos. A residência do entrevistado é uma casa de alvenaria de três quartos, onde 

residem quatro pessoas, incluindo Márcio nos finais de semana. A mãe é dona de casa, tem o 

primeiro grau completo e teve sua primeira gestação aproximadamente aos dezessete anos. O 

pai trabalha numa companhia estatal, tem o primeiro grau completo e teve seu primeiro filho 

aos dezoito anos. Os pais estão casados há trinta anos. O entrevistado tem um irmão apenas, 

por parte de mãe. 

O município mineiro onde Márcio reside possui aproximadamente oitenta e quatro 

mil habitantes. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,725 (médio 

desenvolvimento humano). 

 

Vivenciando a Gravidez na Adolescência 

Márcio e Luma vivenciaram a experiência da gravidez em um contexto de namoro na 

adolescência, próximo ao segundo ano do relacionamento. Apesar de haver conhecimento e 
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acesso principalmente ao preservativo e à pílula anticoncepcional, a gravidez ocorreu pelo 

uso inconstante dos contraceptivos.  

O episódio foi associado ao “esquecimento” de Luma e Márcio, em relação ao 

“remédio” (linha 369) e à “camisinha” (linha 370), respectivamente, em uma ocasião 

específica em que o casal permaneceu junto por três dias. Pôde ser percebido um desconforto 

do entrevistado em oferecer maiores detalhes sobre o comportamento sexual e contraceptivo 

do casal, o que foi respeitado pelo entrevistador. 

A reação inicial de Márcio à descoberta da gravidez foi de muito “medo” (linha 95), 

relacionado especialmente à antecipação da reação do pai: “Até de me colocar pra fora de 

casa!” (linha 101). O entrevistado relatou ter ficado “meio abalado” (linha 116) quando 

tomou conhecimento da gravidez. Na comparação entre o impacto da gravidez sobre os pais 

adolescentes, o maior peso foi atribuído à mãe: “[...] ser pai não é fácil, mãe então é muito 

mais puxado do que pra pai [...]” (linha 487-488). Já o tempo de assimilação e alinhamento 

do comportamento em favor da parentalidade foi maior para Márcio, comparado à Luma: 

“[...] mas eu, no meu caso, eu tive uns puxões de orelha aí pra poder mudar 

mesmo, que no começo eu não tava acreditando muito não, falei ‘nó eu vou 

ser pai, como é que eu vou fazer agora’ [...]” (linha 483-485). 

Mesmo diante de um evento inesperado, observou-se uma aceitação paulatina da 

gravidez pelo casal, pois buscaram alinhar suas ações à mudança do contexto: “[...] quando 

eu e a Luma ficamos sabendo, aí nós começamos a planejar pra frente, ah vai nascer, tem 

que comprar isso, tem que comprar aquilo [...]” (linha 128-129).  

Observou-se que a estratégia de revelação da gravidez adotada pelo casal foi a de 

enfrentamento da situação, que foi anunciada pelos próprios adolescentes. O casal decidiu 

também pela continuidade da gestação, uma vez que não foram registradas manifestações 

quanto à possibilidade de aborto. 

A extensão do impacto da revelação foi ampla, sendo possível observar nos familiares 

reações diferenciadas. Do lado paterno, a reação do avô surpreendeu o entrevistado: “foi 

super tranquilo” (linha 97). Já a reação da avó foi de desespero (linha 93) e repreensão: 

“você não podia ter feito isso” (linha 93). Márcio relatou ter sofrido o medo da rejeição, 

principalmente por parte dos amigos: “[...] quando eu falei mesmo que eu ia virar pai, eu 

pensei que eu ia ser muito rejeitado, mas foi o contrário, os amigos que eu fiz aqui foi muito 

bom [...]” (linha 501-502).  
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Do lado materno, o avô manifestou inconformidade e não aceitação da gravidez. 

Houve proibição das visitas de Márcio à sua casa, durante toda a gestação, além de restrições 

quanto a horários e encontros entre os pais adolescentes. Além disso, a rejeição dos pares 

pareceu ter existido, de fato, para Luma: “[...] na parte dela, os amigos que ela tinha 

rejeitaram ela demais, alguns...” (linha 542-543). O caráter indesejável e não normativo da 

gravidez na adolescência pôde ser reconhecido pelo seguinte trecho atribuído ao pai de 

Luma: “[...] ele falou que eu tava proibido de poder ir lá, que eu tinha acabado com a vida 

da filha dele, por ela virar mãe cedo né, e ela tava fazendo faculdade [...]” (linha 228-229). 

As restrições do avô materno perduraram por um período determinado, que foi da 

revelação da gravidez até dois meses após o nascimento de Cristina. Durante esse intervalo, a 

relação entre pai e filha ficou abalada: “Porque o pai dela chegou a não conversar com ela, 

virar a cara pra ela [...]” (linha 324-325). Após esse período, o avô materno percebeu o 

interesse de Márcio pela filha e pela neta e pôs fim às restrições: “[...] então, aí já liberou ela, 

deixou eu fazer o que tinha que fazer, deixou eu voltar a entrar na casa dela de novo [...]” 

(linha 1565-1566). 

Dentre as condições que atenuaram o impacto da paternidade na adolescência, 

destacam-se as famílias e os pares como principais fontes de apoio. O entrevistado relatou 

apoio não apenas de seus pais e do irmão, mas de toda família extensa:  

“[...] nenhum deles chegaram a virar as costas pra mim, nem vir com sermão 

de que “to novo demais, não deveria ter feito isso”, que na maioria das vezes 

todo mundo fala isso né, mas a família tanto do meu pai quanto da minha 

mãe, nó eles me apoiaram em tudo, e depois que nasceu foi só alegria.” 

(linha 331-334) 

O apoio em relação à Luma veio inicialmente da mãe e dos dois irmãos. Após o 

nascimento de Cristina, a relação com o avô materno foi reestabelecida e seu apoio também 

foi significativo. O suporte mútuo entre o casal, assim como o afeto compartilhado, se 

revelou uma importante fonte de apoio para Luma durante a gestação, e foi mantido mesmo 

com as restrições impostas, reduzindo o impacto da experiência da gravidez na adolescência. 

Segundo o entrevistado, o apoio advindo dos pares foi de encorajamento, 

contrastando com a reprovação socialmente difundida sobre a paternidade na adolescência 

como algo indesejável a priori e “patologizado”:  



134 

 

“[...] tem muita gente que fala “nó, você vai virar pai, nossa senhora, sua 

vida vai acabar depois disso”. E meus amigos ao contrário não, eles me 

ajudaram, falaram pra eu ficar tranquilo, que ia dar certo [...]” (linha 63-65). 

Outros fatores contribuíram para mitigar o impacto da gravidez adolescente, dentre 

eles a condição socioeconômica favorável das famílias e o jovem pai já auferir renda, mesmo 

que sua participação se limitasse a um tipo de complementação. 

 

O nascimento do (a) filho (a) como agente de mudança 

O episódio de uma gravidez inesperada na adolescência representou mudanças nas 

condições de vida do entrevistado, que exigiram dele respostas em termos de ação/interação 

para administrá-las. Márcio se posicionou optando pela continuidade do relacionamento com 

Luma e posteriormente pelo casamento.  

Além disso, o pai adolescente se viu impelido a “arcar com as consequências” (linha 

123), o que incluiu uma pequena participação na área financeira e o compartilhamento dos 

cuidados e das responsabilidades sobre a filha, principalmente enquanto durou o 

relacionamento com Luma. Márcio não apenas reconheceu e assumiu Cristina, mas se 

engajou na paternidade. O grau desse engajamento, no entanto, variou conforme as mudanças 

circunstanciais observadas nos diferentes períodos. 

A maior resistência por parte do entrevistado pôde ser reconhecida na capacidade de 

“abrir mão”, ou seja, fazer concessões, renunciar especialmente às oportunidades de lazer e 

diversão em favor da paternidade. Ademais, as abdicações recaíram também sobre a 

aquisição de bens de consumo pelo adolescente, despertando-o para a necessidade de se 

estabelecer uma hierarquia de prioridades: “Ah, celular, eu queria comprar um celular top, 

não, vamos manerar, agora tem que guardar dinheiro e juntar, tem que comprar muita 

coisa, é berço, é cama [...]” (linha 126-127); “[...] você vê o pessoal mais velho que você, 

tendo carro, fazendo festa, saindo todo dia, então acaba que você quer ter isso também, 

então na minha cabeça era isso [...]” (linha 150-151). 

A frequência e a abrangência das renúncias em favor da paternidade variaram em 

maior ou menor grau de acordo com os diferentes períodos, sendo maior após o nascimento, 

enquanto se manteve unido à Luma e menor após a separação do casal e geográfica. 

Consequentemente, a transferência das responsabilidades e tarefas relacionadas à criança 

também variou de acordo com os períodos referentes ao relacionamento, sendo maior durante 

a gestação e nos doze meses posteriores ao nascimento e menor durante o período de 
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coabitação entre o casal. Após a separação, houve novamente maior transferência de 

responsabilidade para o espaço materno:  

“[...] acaba que ele pagava quase tudo [avô paterno], né, mas o pouco 

dinheirinho que eu tinha que guardava, dava pra comprar alguma coisa. Mas 

ele que me ajudava com tudo, questão de pagar tudo. E depois de um ano pra 

frente, aí que a ficha foi caindo e que eu falei ‘não, agora eu que tenho que 

me virar com as coisas. ’” (linha 350-354). 

A extensão da transferência da responsabilidade financeira foi praticamente integral 

por parte do pai adolescente em alguns períodos, recaindo principalmente sobre o avô 

paterno. Sobre os avós maternos recaiu, sobretudo, o apoio nos cuidados de Cristina, o 

acolhimento do bebê e da mãe naquele espaço e as respectivas despesas envolvidas.  

Em relação à autopercepção do entrevistado sobre as mudanças e permanências 

reconhecidas em si a partir da identificação como um pai, observou-se a manutenção da 

orientação para o lazer e diversão, embora em menor grau e a modificação em áreas 

específicas como o aumento da responsabilidade, tanto pela filha quanto pelo trabalho e na 

administração das finanças pessoais: “Mas, é... não chegou a mudar muita coisa não né, 

assim, você tem que ficar mais responsável né [...]” (linha 106-107). As mudanças, no 

entanto, foram parciais, observando-se ambivalência por parte do entrevistado em relação a 

“abrir mão”: 

“[...] eu sou muito ‘rueiro’, eu gosto demais de sair, de juntar uma turminha, 

querer fazer alguma coisa, mas daí depois que nasceu isso aí mudou um 

pouco, na questão da minha menina e do serviço, mas, fora isso, acho que 

continua a mesma coisa, mas, tendo a responsabilidade [...]” (linha 441-444). 

O grau de investimento pessoal no trabalho e nos estudos era baixo, anteriormente à 

experiência da paternidade. Aos dezessete anos o entrevistado já trabalhava em um 

supermercado e conciliava trabalho e escola, mas sem abrir mão das festas: “[...] depois disso 

era só festa, mas assim, assim durante a semana toda, final de semana era até pior né, 

porque final de semana não trabalha e não tem estudo [...]” (linha 71-73). 

Pôde-se perceber a orientação autocentrada do entrevistado no momento anterior à 

gravidez, assim como a orientação temporal dirigida para o presente imediato e para o 

atendimento de sua satisfação pessoal. A concepção de Márcio sobre a adolescência 

legitimava seu posicionamento, definindo-a como uma etapa do desenvolvimento reservada à 

curtição, à “farra” (linha 18), como se essa perspectiva pudesse ser aplicada a todos os 
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adolescentes, independente de seus contextos de vida: “Porque adolescente, só quer isso 

né?” (linha 18); “[...] depois do serviço era mais era bagunça mesmo, porque gente nova 

quer saber é de farrear né?” (linha 15-16); “[...] porque quando a gente é novo, a gente quer 

saber é de farra, de curtir a vida [...]” (linha 38-39); “Você sendo novo você não pensa... 

você só quer saber de farra [...]” (linha 148).  

A reprodução do discurso estereotipado da adolescência descompromissada revelou a 

influência das normas sociais, dos valores e das crenças subjacentes aos papéis 

desempenhados pelos sujeitos em diferentes etapas do desenvolvimento. Ao mesmo tempo, 

afastou Márcio de sua participação como um sujeito ativo, em favor de um “eu adolescente” 

que hipoteticamente determinou suas ações. 

Concomitante à mudança de orientação temporal, com maior foco para a conexão 

existente entre as ações realizadas no presente e a antecipação das possíveis repercussões 

futuras, o entrevistado demonstrou maior capacidade de planejamento financeiro, em razão 

do nascimento de Cristina. De um perfil perdulário e “gastador” (linha 395), Márcio 

começou a “guardar mais dinheiro” (linha 130), a “segurar mais o dinheiro” (linha 131): 

“[...] você começa a pensar mesmo, se você tem que gastar dinheiro com isso ou não, se isso 

é prioridade mesmo de comprar ou não, porque criança pequena, nossa senhora, gasta 

muito né?” (linha 117-119). Contribuiu para a mudança em relação à orientação financeira, 

além da experiência da paternidade, a influência de Luma, caracterizada como “muito 

centrada” (linha 137). 

A maior orientação para o futuro, conectada às ações realizadas pelo entrevistado no 

presente, refletiram nas aspirações de Márcio, especialmente as profissionais. O desejo de 

fazer uma faculdade surgiu mais tardiamente:  

“Mas agora recentemente aí que eu estou mais preocupando com isso, por 

questão de caçar uma formação, porque hoje em dia precisa muito né, se 

você não tiver... não basta você ter um currículo bom e não ter nenhuma 

formação, então, aí pra agora eu to pensando em fazer [...]” (linha 173-176). 

Guardar dinheiro passou a ser um objetivo direcionado também à filha, antecipando 

possíveis ocorrências: “[...] mais na preocupação de guardar dinheiro pensando em algo 

acontecer com ela né, com minha filha.” (linha 395-396); “[...] hoje ela está aqui, amanhã 

ela pode estar doente aí e eu não ter a condição de estar pagando um médico pra ela [...]” 

(linha 397-398). 
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A necessidade de maior regulação emocional pôde ser percebida através da 

manifestação do entrevistado de impor limites a si mesmo, principalmente em relação à 

bebida, lazer e diversão: “[...] não então agora é hora de manerar e ficar mais quieto um 

pouquinho.” (linha 78-79); “[...] ah eu vou sair hoje, mas vou manerar que amanhã se eu 

tiver que trabalhar eu tenho que estar com o corpo bom, esse trem.” (linha 433-434).  

Observou-se que antes da experiência da paternidade a rotina de Márcio demonstrava 

excessos, como o consumo frequente de álcool e o descomedimento da orientação para a 

diversão. A partir da assunção da paternidade e da contribuição dos avós paternos e de Luma 

nas advertências aos seus comportamentos erráticos, foi possível um maior alinhamento de 

suas ações ao novo contexto parental: 

“[...] aí que ela foi me colocando no eixo mesmo, eu era bagunceiro demais, 

gostava de farra mesmo, gostava de ficar dentro de casa não [...] aí veio essa 

notícia de que ia ser pai e mãe, aí que ela pôs na minha cabeça mesmo e aí a 

ficha caiu [...]” (linha 138-142). 

Houve, sobretudo, perda da liberdade individual e da margem de controle sobre as 

próprias escolhas, especialmente durante a fase de coabitação do casal: “[...] quando eu virei 

pai eu percebi que mudou muito, porque eu não podia sair, porque eu tinha menina pra 

criar[...]” (linha 464-465). A orientação anterior para si deu lugar a uma maior orientação 

para a filha e para a companheira, implicando em limitações em sua própria vida:  

[...] você tem que por na cabeça que você tem que mudar, que a vida que era 

antes, sua solteiro, depois que você vira pai, tem que mudar, você vai ter que 

por limite sim, porque não é fácil e você não tem que pensar só pra um [...] 

(linha 477-479). 

As mudanças e permanências não se restringiram apenas à pessoa do entrevistado, 

mas também ao relacionamento com Luma. A fase anterior ao nascimento foi descrita pelo 

entrevistado como “muito bom” (linha 981), “super tranquilo” (linha 990). O casal tinha 

maior liberdade e maior margem de controle sobre as próprias escolhas e estavam 

predominantemente orientados para o lazer e diversão: “[...] namoro normal, a gente saía, a 

gente ia pra festinhas, festa de família, como qualquer outro casal aí, então não tinha assim, 

nada de que atrapalhasse a gente não.” (linha 983-985). Com um pouco mais de um ano de 

namoro, os pais de Luma já permitiam que ela dormisse fora com Márcio, em ocasiões como 

fim de semana no sítio da família.  
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Após o nascimento, o casal manteve o status do relacionamento como namoro, 

porém, com maior grau de responsabilidade compartilhada, redução da liberdade e da 

margem de controle sobre as próprias escolhas, além da mudança de orientação, do lazer e 

diversão, para os cuidados e responsabilidades com o bebê. Também a frequência dos 

encontros entre o casal aumentou significativamente após o nascimento.  

Posteriormente, Márcio e Luma se casaram no civil e passaram a coabitar como uma 

família em um espaço próprio. Esse período durou aproximadamente um ano e meio e 

representou uma mudança no contexto de vida do casal, pois de uma convivência limitada a 

espaços e tempos distintos, passou a uma convivência contínua. Esse período foi marcado 

pelo aumento da responsabilidade compartilhada entre o casal, margem de liberdade ainda 

menor, assim como a redução da transferência das responsabilidades da filha para as famílias.  

No entanto, os conflitos começaram a surgir no mesmo período, motivados pelo 

desalinhamento das ações de Márcio ao contexto de parentalidade e conjugalidade, pela 

dificuldade do casal na resolução dos conflitos e pelas diferenças individuais: “[...] depois 

que a gente veio a casar no civil que começou a ter mais briga, e na hora que a gente 

resolveu juntar mesmo.” (linha 256-257).  

Na perspectiva do entrevistado, faltou confiança por parte da ex-esposa: “[...] veio a 

faltar um pouco mais de confiança, porque eu morando longe e minha fama de quando eu 

era solteiro também, também não era muito boa [...]” (linha 998-999). Faltou, sobretudo, 

diálogo entre o casal: “Igual, como ela xingava, ela falava as coisas e eu não retrucava, a 

questão não é retrucar, é você saber conversar, então eu era muito calado [...]” (linha 1032-

1033). 

A separação ocorreu de forma abrupta e impulsiva, motivada por uma briga entre o 

casal que resultou em agressões verbais e consequentemente na decisão pelo término. O 

episódio que desencadeou a briga estava relacionado a uma festa de confraternização na 

empresa do entrevistado: “[...] eu ia pra essa festinha, lá do serviço, eu fui cheguei em casa 

um pouco tarde, aí ela começou a falar um monte de coisa lá, jogar umas coisas na minha 

cara [...]” (linha 1021-1023). 

Observou-se que, após a separação, o entrevistado voltou ao estado anterior de maior 

liberdade e oportunidade de lazer e diversão, antes abdicados, não sem reticência, em favor 

da paternidade e da conjugalidade: “Mas, aquelas limitações que tinha quando tava casado, 

acabou que não tem mais [...]” (linha 733-734); “[...] tinha muita limitação, você não podia 
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fazer tudo que você queria [...]” (linha 726-727); “Mas, depois que a gente separou, aí, por 

exemplo, se você quer sair você pode sair [...]” (linha 730-731). 

As diferenças individuais também foram apontadas como fatores para a separação. O 

entrevistado identificou em si mesmo o que poderia ser caracterizado como uma inabilidade 

quanto à assertividade: “[...] eu era mais calado, assim, acatava praticamente tudo, então eu 

não dava muito palpite não, eu acho que foi aí que eu pequei né, de não estar tendo aquele 

diálogo.” (linha 2056-2058). Por parte de Luma, o entrevistado destacou o comportamento 

agressivo da ex-esposa quando estava sobre pressão: “[...] a Luma já é um pouco calma, mas 

se você apertar ela, ela xinga muito, ela fala mesmo, ela solta o trem na lata, depois que 

pensa [...]” (linha 1293-1295). 

Após a separação, o entrevistado se arrependeu e chegou a tentar reatar o 

relacionamento com Luma, porém sem sucesso. Apesar das brigas anteriores, o grau de 

desentendimento entre o casal se manteve baixo após o fim do casamento.  Contribuiu 

favoravelmente para o realinhamento das ações do casal no contexto de separação a 

manutenção do afeto e respeito mútuo entre os pais. 

 

Fatores de constrangimento à paternidade adolescente  

Foram relatadas duas mudanças nas condições de vida do entrevistado que 

contribuíram para a alteração da forma, fluxo, continuidade e das oportunidades de interação 

entre pai e filha: a separação de Luma e a separação geográfica relacionada ao trabalho do 

pai. Essas duas condições ocorreram simultaneamente e se tornaram parte do contexto que 

delineou a próxima sequência de ação/interação dos envolvidos.  

Apesar da proximidade entre as cidades (trinta quilômetros), o alto custo acumulado 

do deslocamento, a carência de meios de transporte após o horário de trabalho do 

entrevistado, o desgaste físico de ir e voltar todos os dias e, sobretudo, a dissolução do 

casamento, foram fatores que contribuíram para a permanência do jovem pai no local de 

trabalho, aderindo ao esquema de alojamento da empresa.  

Tais mudanças afetaram não apenas a tríade pai, mãe e filha, mas toda a família, pois 

houve novamente maior transferência das responsabilidades pela criança para os avós e tios. 

Contribuiu para esse quadro a maior ausência paterna, o que impediu que as 

responsabilidades permanecessem compartilhadas, em sua maior parte, entre os pais, como 

ocorria anteriormente. 
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Com a separação, ficaram formalmente estabelecidas as visitas quinzenais de Márcio 

à Cristina. Contudo, pôde ser reconhecida maior flexibilidade do acordo formal por parte de 

Luma, quando o pai a avisasse com antecedência: “[...] eu posso estar ligando pra ela, mas 

assim, adiantando né, não é simplesmente chegar ‘não, eu vou pegar a Cristina aqui e vou 

levar ela ali.’” (linha 588-589). 

Foi mantida entre Márcio e Luma uma boa relação após a separação, o que contribuiu 

para minimizar o impacto sobre a criança e para manter uma boa comunicação entre os pais. 

Programas conjuntos foram relatados, mesmo após a separação, assim como o acesso do pai 

ao espaço materno: “Eu se eu quiser ver a Cristina eu posso ligar eu posso ir lá, ela e chama 

pra poder entrar, a gente compra pipoca, vê filme, tudo junto [...]” (linha 765-767); 

Márcio não relatou sofrimento por parte de sua filha Cristina com a separação, mas, 

demonstrou preocupação em minimizar possíveis efeitos sobre a criança, propondo 

programas conjuntos entre os pais: “[...] porque, menino pequeno pode até não entender 

muito as coisas, mas eu acho que sente.” (linha 538-539). Observou-se que os pais não 

conversaram adequadamente com a criança sobre a separação, de tal forma que Cristina 

pareceu muitas vezes confusa sobre a presença e ausência de um dos pais:  

“[...] veio a mudar porque eu não tô presente lá todo dia, esses trem, aí tem 

vez que eu vou fazer alguma coisa, ela pergunta se a mamãe vai, esses trem, 

então acaba que não... muda um pouco devido a não estar presente todo o 

dia né?” (linha 704-706). 

Foi possível reconhecer pequena alteração sobre a criança, decorrente da 

descontinuidade da interação, contudo, a criança pareceu ter se adaptado à situação:  

“Mas ela não veio a ter mudança radical não, devido à separação minha e da 

Luma não, [...] de falar “nossa senhora, Cristina tá ruim porque eu e a Luma 

separamos”, não, não teve isso não, não chegou a adoecer, não teve 

problema de saúde, não teve nada, então não teve muita mudança assim 

não.” (linha 716-722). 

Sobre os fatores de constrangimento, segundo Márcio “não estar presente já é uma 

limitação” (linha 746) que o tem impedido de educar e de colocar limites nas ocasiões em 

que se fez necessário:  

“[...] eu estar morando fora e ter que xingar via telefone e falar que não pode 

fazer as coisas, acaba que isso atrapalha um pouco, porque se você tivesse 

presente era até melhor e a criança entenderia mais, né?” (linha 747-749). 
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Em relação aos sacrifícios impetrados para estar mais próximo da filha, Márcio 

pareceu mais orientado para a ex-companheira do que para Cristina, uma vez que os esforços 

estariam condicionados especialmente à relação conjugal: “[...] se não tivesse separado, a 

gente estaria junto né, então eu estaria mais presente, que eu não ia estar morando lá, então, 

é... acaba que a separação pode limitar um pouco sim.” (linha 758-760); 

“[...] Eu acho também que talvez, se a gente tivesse junto até hoje, eu acho 

que eu já teria voltado aqui pro Bom Sucesso, não teria voltado lá pra 

Cláudio, porque eu voltei pra lá foi depois que a gente separou, resolvi voltar 

pra lá [...]” (linha 1369-1371). 

A carga horária de trabalho dos pais possivelmente foi um fator limitador às 

oportunidades de convivência familiar, pois, enquanto Luma trabalhava de seis horas da 

manhã às seis horas da tarde (dia sim e dia não), Márcio trabalhava de três da tarde às onze 

horas da noite. Contudo, enquanto estiveram casados foi o período em que os pais atuaram de 

forma mais interdependente, havendo maior divisão das responsabilidades e cooperação:  

“[...] acaba que a gente fazia quase tudo junto [...] então o que eu 

podia ajudar dela eu ajudava, e dentro de casa também, arrumar 

cozinha, arrumar quarto, esses trem, lavar banheiro, lavar roupa, 

torcer roupa, esses trem, então, a gente ajudava muito um ao outro.” 

(linha 636-640). 

Naquele período, enquanto coabitava com a filha, Márcio participou ativamente dos 

cuidados de Cristina, incluindo acordar para dar a mamadeira, trocar fralda, dar banho, 

colocar para dormir, afastando-o do modelo tradicional de provimento apenas. Os modos de 

atuação dos pais se tornaram mais independentes após a separação e a mudança de Márcio. 

Entretanto, foi mantida a boa comunicação e a inclusão e incentivo à participação do 

entrevistado na vida da filha:  

“E ela me conta tudo, ela me liga ou então ela me manda mensagem falando 

o que aconteceu, se tem reunião lá e precisa da presença dos pais, se eu não 

posso ir junto, ela vai e depois ela me liga [...] nessa parte aí ela está sempre 

me contando ela nunca me escondeu nada não.” (linha 601-606). 

Com a dissolução do casamento, uma linha tênue passou a separar o espaço materno 

do paterno, de tal forma que os pais procuraram não interferir no espaço um do outro. Márcio 

tem evitado dar opinião sobre a atuação materna com receio de que Luma possa confundir 
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com uma interferência em sua vida pessoal. Do mesmo modo, não tem havido interferências 

no espaço paterno, o que aproximou os pais de um estilo de atuação mais independente:  

“[...] quando a Cristina está comigo ela não interfere também não, eu acho 

que do mesmo jeito que eu acho que ela entende que eu não estou 

interferindo do modo dela, ela também não interfere no meu [...]” (linha 

1308-1310). 

Houve, assim, redução na cooperação e na divisão das responsabilidades de Márcio 

com Luma. Além disso, observou-se menor convergência nas práticas parentais, sem que isso 

tenha resultado em conflito entre os espaços: “A Luma é um pouco mais rigorosa do que eu. 

Só que eu acho que nenhum dos dois jeitos está interferindo não, assim, interferindo um com 

o outro.” (linha 1214-1215); 

“[...] tem certas coisas que lá em casa eu sei que ela faz, que na casa da 

Luma ela não faz, porque a Luma é um pouco mais rigorosa, devido o pai 

dela também, né, então, a parte de estar deixando a menina mais livre, 

quando ela está lá em casa [...] há formas diferentes minha e da Luma, de 

por limites e de estar educando.” (linha 1208-1212). 

O entrevistado manifestou discordância com métodos que envolvam punição física à 

criança e afirmou lançar mão da conversa como prática educativa. Em relação à bagunça, 

afirmou adotar o mesmo procedimento do espaço materno, que é sempre organizar o espaço 

após as brincadeiras. Com o desenvolvimento de Cristina, pareceu cada vez menos 

necessário intervir nesse sentido, partindo da própria criança a iniciativa da organização. Nos 

casos de desobediência, Márcio citou a “cadeirinha do pensamento” (linha 1184) como 

estratégia adotada para a criança pensar no que “fez, se está certo ou se está errado” (linha 

1188). Apesar da eficácia duvidosa e da ausência de explicação causal para o comportamento 

da criança em tal estratégia, observou-se não ter havido queixas quanto à indisciplina e 

desobediência de Cristina. 

Dentre as estratégias adaptativas adotadas pelo entrevistado para minimizar os efeitos 

dos fatores de constrangimento sobre a interação pai-filha se destacou as ligações telefônicas: 

“[...] como eu moro fora, então eu tô sempre ligando, assim, não ligo todo dia não, aí eu tô 

sempre ligando, perguntando como estão as coisas [...]” (linha 401-403); “[...] pergunto da 

escolinha dela, a mãe dela quando faz algum trabalhinho e eu não posso vir, tira foto e 

manda pra mim, esses trem, e durante a semana é mais via celular.” (linha 507-509). O 

telefone passou a ser um importante instrumento de aproximação entre pai e filha, além de 
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um modo eficiente para que Márcio manifestasse seu interesse por Cristina e pudesse estar 

presente, mesmo que virtualmente. 

Foram condições atenuantes para a distância a ajuda recebida dos pais e do irmão, não 

somente financeira, mas, “na divisão das responsabilidades” (linha 1525) com o 

entrevistado. Esporadicamente, Márcio relatou que o tempo a ser dedicado à filha acabava 

sendo ocupado com trabalho no final de semana, de tal forma que os avós paternos e o tio 

assumiam os cuidados de Cristina nessas circunstâncias.  

Ademais, a frequência dos encontros entre pai e filha se reduziu significativamente 

por influência dos fatores de constrangimento, do convívio diário para o convívio quinzenal, 

permanecendo juntos por dois dias. Embora o pai tenha considerado a frequência 

insatisfatória - “acaba que não tem muita presença” (linha 701), observou-se aceitação e 

adaptação à situação, não havendo urgência na reversão da distância.  

O tempo disponível para a filha demonstrou ser bem aproveitado pelo pai, dedicando-

se com maior frequência às atividades relacionadas ao lazer e diversão, como “recortar” 

(linha 776) e “colorir” (linha 776), “brincar de escolinha” (linha 806), assistir “filme” (linha 

792), “nadar” (linha 776). Em geral as atividades demonstraram envolver interações 

recíprocas entre o pai e filha: “[...] quando eu to com ela, acaba que eu procuro ficar o dia 

inteiro junto, pra poder estar conversando mesmo, fazendo as coisas com ela, porque eu vejo 

ela mais finais de semana [...]” (linha 600-701). Outras atividades envolveram oportunidades 

de interação disponibilizadas para a criança, não necessariamente incluindo o pai:  

“[...] levar pra casa do meu vô, porque ela sabe que lá vai ter menino, então, 

isso pra mim é bom demais, eu ver ela feliz pra mim tá bom. Não é aquela 

necessidade, ‘oh vou ter que ficar com ela, tenho que ficar com ela aqui o dia 

inteiro grudado nela’” (linha 1088-1091). 

Parte do tempo de Cristina mostrou ser ocupado com atividades compartilhadas com a 

avó paterna e com o tio: “[...] e ela gosta muito da minha mãe, ela gosta de fazer um monte 

de coisa com minha mãe também [...]” (linha 1081-1082); “[...] meu irmão também, nossa 

senhora, ele joga ela pra cima, rola no chão com ela, faz de tudo [...]” (linha 574-575). 

A permanência da separação geográfica como fator de constrangimento deve perdurar 

por, pelo menos, mais três ou quatro anos, segundo o entrevistado. Márcio tem pensado em 

começar uma faculdade na cidade onde trabalha, não havendo previsões de curto prazo para 

seu retorno. A justificativa foi relacionada à maior chance de emprego com um curso 

superior, o que viabilizaria sua volta: “[...] porque se eu formar lá aí pra eu voltar pra cá é 
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mais fácil, arrumar um serviço aqui já formado, né? Então, eu prefiro continuar lá por 

enquanto.” (linha 1403-1405). 

Logo, diante dos fatores de constrangimento da paternidade, Márcio passou a se 

ocupar basicamente das atividades de lazer e diversão com a filha, através de brincadeiras e 

passeios conjuntos. As responsabilidades assumidas pelo entrevistado diminuíram, 

comparadas ao período anterior, resultando, como dito alhures, em maior sobrecarga para 

Luma: “Então acaba que por morar junto acaba que é isso né, fica mais com a Luma do que 

comigo, comigo é mais final de semana, então não tem tanta assim, responsabilidade.” (linha 

1343-1345); 

“Então responsabilidade é isso, questão de buscar, de ficar perto, se ter que 

dar banho, horário de almoço e de janta, colocar pra dormir, então é isso, 

essas coisinhas, de pai novo que tem que assumir né?” (linha 1327-1329). 

 

Ressignificando a paternidade adolescente a partir do desenvolvimento da criança 

Restou claro, que o desenvolvimento de Cristina, sobretudo o desenvolvimento da 

linguagem oral, permitiu um salto qualitativo na interação pai-filha. Em um contexto de não 

coabitação e de distância geográfica, a possibilidade de se estabelecer interações via telefone 

ou por meio de solicitações aos adultos responsáveis sobre o desejo de contato, 

demonstraram o papel da criança nas ações intencionais de inclusão do pai: “[...] eu estou 

sempre conversando com ela, ela também me liga, a gente conversa muito, a gente se fala 

praticamente quase todo dia [...]” (linha 1754-1756); 

“[...] por ela ser muito comunicativa, comigo assim, desde pequeno, ela 

sempre conversa, ela fala das coisas tudo, o que acontece com ela, quando 

não é a mãe dela me ligar, ela pede a mãe dela pra me ligar e contar as 

coisas.” (linha 654-656). 

Márcio passou a poder contar com a filha como uma importante fonte de informação 

para, oferecer notícias de primeira mão sobre sua rotina de vida: “De vez em quando ela me 

liga chorando também e vai contar o que é [...]” (linha 1274). Márcio destacou a confiança 

percebida na relação com Cristina, manifestada através do compartilhamento de 

“segredinhos” (linha 664) e de assuntos reservados exclusivamente para serem divididos com 

o pai: “[...] é a confiança que ela tem de me contar as coisas, de falar coisas que talvez ela 

não quer contar pra mãe dela, mas ela me conta.” (linha 669-670). 
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Observou-se que, a maior compreensão e autonomia da criança na fase atual do 

desenvolvimento, em comparação às anteriores, interferiram no modo do pai de agir e até 

mesmo de participar. Para o entrevistado, os dois primeiros anos foram marcados pela 

necessidade de maior atenção, pela maior dependência, falta de coordenação motora, falta de 

compreensão e fragilidade da filha:  

“[...] com dois anos é praticamente assim, já está andando, mas não tem 

aquela coordenação motora toda, você que tem que ajudar, você que tem que 

dar banho, a criança não entende muita coisa, porque está sempre pegando 

em tudo, é muito curiosa, então você tem que estar mais presente, estar em 

cima e ajudando mesmo.” (linha 2101-2105). 

O primeiro ano da criança foi o mais marcante para o entrevistado, possivelmente 

pela maior dependência e fragilidade do bebê e pela necessidade de cuidados contínuos, o 

que elevaria a importância do exercício parental, comparada à fase atual de maior autonomia. 

Além disso, essa foi a fase de maior participação do pai na vida da filha:  

“Ah, marcou demais, porque marinheiro de primeira viagem, né? [...] na 

hora que você tem aquele pedacinho de gente nas mãos né, nos braços 

(risos), e a responsabilidade é grande, então, essa pra mim é a que fica mais 

marcante.” (linha 942-947). 

“Mas pra mim, marcante mesmo, é isso, é você estar junto, você estar 

ajudando, você estar trocando a fralda, você tá dando um banho, você tá 

pegando no colo, colocando pra dormir, até mesmo saindo pra passear, esses 

trem, você tem que ter todo um cuidado [...]” (linha 925-928). 

Dentre as vantagens atribuídas à fase atual da criança, a melhora da compreensão foi 

de grande relevância para o pai: “entendem mais fácil” (linha 2137); “entende muito mais” 

(2124). Associada ao desenvolvimento da coordenação motora, tais mudanças tem 

contribuído para que Márcio deixe Cristina “mais livre” (linha 2125): “Muda muita coisa, 

muda muita coisa, na parte da criação, então, eu agora com cinco anos, o que eu não 

deixava ela fazer com dois anos, eu agora já deixo [...]” (linha 2121-2123). 

Nesta etapa do desenvolvimento, na perspectiva do entrevistado, o papel do pai passa 

a ser de permitir a maior exploração do ambiente pela criança, que irá aprender também 

através dos erros, cabendo ao pai a orientação a partir dessas oportunidades:  

[...] tem que deixar ela fazer umas coisas que mesmo ela vai fazer, vai estar 

errada, ela vai entender que não pode ser feito daquele jeito. Igual a minha 
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mãe fala que eu tenho que deixar a Cristina cair, machucar, pra ela poder 

correr brincar, esses trem.” (linha 2109-2111). 

Em relação à percepção de Márcio sobre o desenvolvimento de Cristina, o 

entrevistado avaliou que a filha tem se desenvolvido dentro da normalidade, baseando-se 

principalmente na ausência de sintomas físicos, tais como doenças, uso de medicamentos e 

sua percepção sobre a passagem da criança pelas várias fases do desenvolvimento:  

“[...] nasceu, começou a engatinhar, foi tudo normal, começou a falar, 

pronunciar as palavrinhas, começou a falar errado, que eles falam né, não 

sabia fazer as pronúncias certas, mas no meu ponto de vista eu acho que o 

desenvolvimento dela foi tranquilo, até hoje, não teve nada de anormal não.” 

(linha 881-884). 

Márcio usou os seguintes termos para qualificar Cristina: “comunicativa demais” 

(linha 1155), “muito participativa” (linha 690), “estudiosa” (linha 840), “muito ativa” (linha 

1114), “muito atenciosa” (linha 1130). Uma característica distintiva de Cristina destacada 

pelo pai em relação a outras crianças foi a obediência e o bom comportamento: “Não, o 

comportamento dela... o que você pede ela faz, ela não é muito elétrica como tem certas 

crianças aí não.” (linha 1143-1144). Como dificuldade relacionada ao desenvolvimento de 

Cristina identificada pelo entrevistado, foi relatada apenas a dificuldade inicial da criança no 

contexto escolar, envolvendo a escrita: de “fazer as letrinhas no caderno” (linha 1139), “a 

dela, demorou um certo tempo a mais, mas agora já escreve o nome dela direitinho, já 

pronuncia tudo direitinho, já tá contando também já” (linha 1151-1152). 

As expectativas do pai sobre o desenvolvimento futuro da filha demonstrou 

desconexão com as ações intencionais paternas para influenciar nos resultados de 

desenvolvimento: “[...] eu não parei pra poder pensar o que que vai ser da Cristina esse ano 

pra frente, ou nos outros assim não [...]” (linha 950-951);  “[...] nunca parei pra poder 

pensar assim não [...]” (linha 956-957); “[...] a gente não sabe né, mas eu espero que seja, 

que seja muito bom [...]” (linha 964). 

 

Concepção e significado de paternidade  

Para Márcio, o interesse foi indicado como atributo essencial para o exercício da 

paternidade, seguido pela participação e pela presença do pai. O código in vivo “marinheiro 

de primeira viagem” (linha 1599) evidenciou como a experiência com primogênitos pode se 

reverter em um desafio tanto para sujeitos que se tornam pais na adolescência quanto para 
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adultos, devendo prevalecer o interesse à idade: “[...] na parte da experiência acho que você 

estando novo ou velho, eu acho que só tendo o primeiro filho mesmo [...]” (linha 1604-1605). 

Na falta ou impossibilidade da presença paterna, o interesse exerceria uma função 

compensatória, pois, na perspectiva do entrevistado, a ausência paterna poderia ser 

justificada pelas condições impostas, mas não pela falta de interesse pelo (a) filho (a). 

A diferenciação entre as paternidades no contexto da adolescência e adulta se 

estabeleceu principalmente em relação às oportunidades de trabalho e condições financeiras. 

Em uma comparação similar com pais adultos, o entrevistado destacou a maior probabilidade 

de o adulto estar mais estabelecido financeiramente do que o adolescente, o que acarretaria 

menor dependência dos próprios pais.  

Estar “com a cabeça feita” (linha 1617), na opinião do entrevistado, representou a 

maior orientação do pai adulto para o trabalho, para a poupança e para um maior 

planejamento, a partir da antecipação de ocorrências futuras. Tais características diferenciam 

do adolescente, descrito como mais orientado para o lazer e a diversão, para o presente 

imediato com prejuízo da antecipação de ocorrências futuras, condições financeiras 

desfavoráveis e orientadas para o consumo:  

“[...] eu acho que na parte adulta é isso, é mais fácil e a pessoa já vai estar 

‘cabeça’ né, ela vai estar pensando...pode até não pensar, em ser pai, mas, 

vai estar mais consciente de que se vier a acontecer, ele vai ter algum jeito 

dele estar ajudando de alguma coisa, independente se for ficar com a mãe da 

criança ou não.” (linha 1631-1635). 

 Observou-se que dentre as desvantagens da paternidade na adolescência destacadas 

pelo entrevistado de modo geral estariam: a interrupção de projetos de vida em favor da 

criança; o maior grau de responsabilidade e orientação para o filho em detrimento de si 

mesmo; a rejeição de amigos e familiares; e a maior dependência dos pais, tanto financeira, 

quanto nos cuidados com a criança.  

Em relação à sua própria trajetória como um pai, o entrevistado avaliou não ter tido 

desvantagens com a paternidade na adolescência. Mesmo as privações pessoais foram 

percebidas como positivas, assumindo o significado de uma oportunidade de crescimento e 

amadurecimento pessoal: 

“No meu caso eu acho que eu não tive desvantagem nenhuma não. Assim, tá 

certo que eu parei de sair muito, esses trem, mas eu não vejo isso como uma 
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desvantagem não, eu acho que até pra mim foi até bom que eu saía demais 

[...]” (linha 1701-1704). 

Dentre as vantagens de ser um pai na adolescência estaria a maior expectativa de vida 

e consequentemente a possibilidade de “aproveitar muito mais seu filho ou filha” (linha 

1671-1672). O pai adolescente ainda teria maior disposição se comparado ao pai adulto: “[...] 

vai poder quando tiver mais novo, brincar, levar ela no parque, alguma coisa assim, quando 

ela já tiver mais velha já, adulta já, acompanhar a faculdade ou até mesmo sair em balada 

[...]” (linha 1677-1679). 

Em relação a sua própria atuação como pai, Márcio se avaliou positivamente, embora 

tenha reconhecido limitações, a maior parte delas atribuída à impossibilidade de estar mais 

presente. O entrevistado destacou seu interesse pela filha como um ponto positivo no 

exercício da paternidade: “[...] na parte do interesse eu acho que eu sou um bom pai, agora 

na parte da presença até que não, porque eu não posso estar vindo todo dia.” (linha 1750-

1751); 

“[...] como eu moro fora, eu tenho que estar interessado mesmo, saber como 

é que está o dia a dia dela, então eu acho que a minha parte é isso, de eu 

estar interessado mesmo, de querer ajudar, de levar alguma coisa.” (linha 

1505-1507). 

A percepção do entrevistado acerca do modo como as pessoas mais próximas o 

avaliam como um pai também foi positiva, destacando a qualidade da interação no tempo em 

que permanece junto à filha: “[...] mas o tempo que eu estou com ela, eu procuro estar junto 

com ela, fazer ela feliz, fazer ela brincar, fazer as coisas.” (linha 1825-1826). Em relação à 

Luma, o entrevistado acredita que ela diferencie sua presença de seu interesse, avaliando-o 

positivamente pelo interesse e compreendendo os motivos de sua ausência. 

Ao definir um modelo de paternidade a ser evitado, Márcio destacou algumas 

características, tais como a falta de auxílio, participação e interesse na vida da criança, a 

negligência, a indiferença e a omissão em relação à educação e limites: 

“[...] nascer e você não ter interesse por ela, falar que é pai mesmo, mas não 

estar nem aí pra menina [...] deixar a menina desleixada, fazer o que ela 

quer, o que ela quiser, então acho que o pior é isso, você assumir, tá assumiu 

no papel belezinha lá e pega a menina, deixa a menina fazer o que quer, não 

está nem aí pra ela [...]” (linha 1463-1467). 

Como um modelo positivo de paternidade, o entrevistado citou seu supervisor no 

trabalho, destacando a atenção, o interesse e o compromisso com as filhas. Em comum, 
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supervisor e entrevistado lidavam com a distância como um fator de constrangimento à maior 

participação dos pais, servindo como exemplo o esforço empregado pelo colega em estar 

sempre presente na vida das filhas: “Porque a distância é muito grande, então, no que ele 

pode estar presente lá ele está, então o compromisso que ele tem com elas, acho muito 

legal.” (linha 19-34-1935).  

Em relação ao próprio pai, o entrevistado identificou a frequente ajuda em favor dos 

filhos, os conselhos, as correções, a presença e a participação: “[...] meu pai era muito 

participativo. Ele estava sempre querendo saber como estavam as coisas, como é que estava 

a escola, quando a gente saía o que que aconteceu [...]” (linha 2013-2015).  

Apesar de considerá-los modelos positivos de paternidade, o entrevistado adotou um 

“estilo próprio”, não reconhecendo influências em seu modo de exercê-la: “[...] não tive 

nenhuma influência não, acho que eu criei do meu jeito mesmo, assim, estou criando, do meu 

jeito né, espero que seja o certo né, que ela possa crescer bem aí [...]” (linha 1887-1888). 

Márcio descreveu o nascimento de Cristina como um impulso para uma mudança 

pessoal. O foco nos cuidados de Cristina significou reduzir comportamentos que foram 

considerados negativos, como o abuso do álcool, o descontrole financeiro, a orientação 

descomedida para o lazer e a diversão e o baixo compromisso com o trabalho: “Eu mudei um 

pouco nisso, na questão disso, de ficar um pouco mais dentro de casa [...] eu cheguei a 

mudar, então não tem aquela necessidade de querer sair igual saía não [...]” (linha 737-

739). Observou-se que os excessos cometidos pelo entrevistado e a necessidade de mudanças 

em seu comportamento foram pontuados, sobretudo, por pessoas próximas a ele, como a ex-

companheira, assim como o pai e a mãe, assumindo modos mais extrínsecos do que 

intrínsecos de motivação: “[...] minha mãe ta sempre falando, ‘fica mais dentro de casa, fica 

mais quieto, guarda seu dinheirinho’ [...]” (linha 736-737). 

A paternidade significou para o entrevistado uma oportunidade de crescimento e 

amadurecimento, principalmente em relação à responsabilidade. Observou-se que, ao se 

responsabilizar pela filha, mesmo que parcialmente, houve maior comprometimento por parte 

de Márcio com o trabalho e com os propósitos profissionais futuros: “Você sendo novo, é 

uma responsabilidade muito maior, se você não trabalhar, como é que você vai criar sua 

filha?” (linha 1602-1603). Almejar um curso superior passou a ser uma das metas do 

entrevistado, direcionando seus esforços no sentido de garantir melhores condições futuras 

para si mesmo e para a filha. 
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Diante da paternidade, houve mudanças significativas no aspecto emocional do 

entrevistado: “Ah, o emocional, acaba que muda um pouco né? É... eu não era muito emotivo 

igual eu sou hoje não [...]” (linha 412-413). 

Por fim, importa ressaltar que Márcio mostrou não ter havido arrependimentos sobre 

sua experiência como pai, pelo contrário; “[...] se eles me falarem “ mas você é doido, ter 

virado pai cedo”, não, não me arrependo não.” (linha 108-109), o que denota 

posicionamento contrário ao estereótipo negativo da paternidade adolescente. 

 

4.2. Discussão geral 

 

Ao analisar separadamente os relatos de Welinton, Ricardo, Gustavo e Márcio, 

destacaram-se as particularidades de cada caso, a partir da descrição e conceitualização 

fundamentada nos dados e nas declarações relacionais entre as categorias e subcategorias, 

suas propriedades e dimensões. No presente tópico, a discussão é apresentada como um 

conjunto de conceitos inter-relacionados em um esquema teórico maior, integrando os quatro 

casos de modo a examinar as mudanças e permanências na atuação e significação da 

paternidade adolescente, discutidos à luz da literatura sobre o tema e do referencial teórico 

adotado. A apresentação da discussão geral seguirá a apreciação dos dados 

sociodemográficos, os objetivos do estudo e as cinco categorias principais que nortearam a 

análise de cada um dos casos, buscando integrá-las de forma a se destacar a categoria central, 

ou seja, o tema principal da pesquisa ou a essência do fenômeno estudado.  

Os dados do questionário sociodemográfico forneceram informações relevantes sobre 

o ambiente imediato dos entrevistados, especialmente no intervalo entre a infância e a 

adolescência, incluindo condições de habitação, renda, escolaridade, vizinhança e 

informações familiares. O fenômeno da gravidez na adolescência não ocorre em um vácuo, 

mas a partir da conjunção de diversos fatores como escolhas individuais, influências 

familiares e dos pares, fatores históricos e culturais e políticas governamentais. A ampliação 

do olhar para além dos determinantes individuais ou da Pessoa, segundo o modelo 

Bioecológico, permite ultrapassar a análise do microssistema, incorporando os sistemas 

meso, exo e macrossistêmicos que contribuem para a ocorrência do fenômeno.  

Como parte do microssistema dos adolescentes, a vizinhança pode se assumir como 

fator de vulnerabilidade ao desenvolvimento na medida em que faltam ativos 

desenvolvimentais, como áreas de lazer e convívio, programas comunitários e assistenciais, 
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sobrepondo-se em contrapartida a violência, a disponibilidade e comercialização de drogas 

no entorno e a criminalidade. Dois dos entrevistados (Welinton e Gustavo) identificaram a 

presença desses fatores de risco no ambiente onde passaram a maior parte da infância e 

adolescência, e foram a eles expostos de forma direta ou indireta.  

Além da vizinhança, os pares ocupam um importante papel em detrimento dos pais, 

especialmente na adolescência, sobre os resultados de desenvolvimento, tal como afirmaram 

Harris et al. (1998). Desse modo, o engajamento de adolescentes em grupos com 

comportamento errático, tem sido apontado pela literatura como fator de vulnerabilidade para 

a paternidade na adolescência (Fagot et al.,1998). A influência direta dos pares na trajetória 

errática do adolescente foi observada em apenas um dos casos (Welinton), com o uso de 

cocaína, compartilhado entre o grupo, o que perdurou até o nascimento da filha.  

De forma indireta, o consumo excessivo do álcool pôde ser observado em um dos 

casos (Márcio), estabelecido em bases diárias junto aos pares durante o período anterior à 

gravidez. O círculo de amizade de Gustavo na adolescência incluiu colegas que 

posteriormente “se perderam no tráfico”, mas também “trabalhadores” (questionário 

sociodemográfico). O ambiente onde Ricardo se desenvolveu parece ter sido o mais 

favorável dentre os analisados, incluindo tanto a vizinhança quanto a convivência com os 

pares, com destaque para sua passagem pela escola militar, um ativo de desenvolvimento que 

contribuiu significativamente como fator de proteção e promoção ao entrevistado. 

O estudo de Martinez et al. (2013) reforça a hipótese de que o meio em que o 

adolescente vive favorece de forma marcante as chances de uma gravidez na adolescência, de 

tal forma que os fatores associados ao fenômeno não se restringem apenas às características 

individuais, mas alcançam as inter-relações com o ambiente em que ele se desenvolve. Estes 

autores evidenciaram que os municípios que apresentavam os maiores valores no 

componente educação do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) tendiam a 

possuir as menores porcentagens de gravidez na adolescência, o que pôde ser observado a 

partir da análise de indicadores relacionados ao abandono escolar e partos na adolescência 

nas três cidades incluídas no presente trabalho.  

A análise macrossistêmica de índices sociodemográficos11 destacou negativamente a 

cidade de dois dos entrevistados (Márcio e Gustavo) em relação às demais, especialmente em 

relação à taxa de abandono escolar masculino. 

                                                 

11 Censo 2010 
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Índices sociodemográficos das cidades 

Tabela 4 

Cidade do 

Entrevistado 

IDH-M Taxa de abandono escolar 

precoce de pessoas entre 

18-24 anos 

Taxa de abandono 

escolar precoce 

masculina de pessoas 

entre 18-24 anos 

Proporção de 

mulheres de 15-19 

anos de idade com 

filhos nascidos 

vivos 

Marcio e 

Gustavo 

0,725 46,1% 53,2% 8,8% 

Ricardo 0,758 29,6% 33,6% 6,9% 

Welinton 0,764 32,3% 36,8% 5,5% 

 

Analiticamente, as relações entre os índices revelaram aproximações com os achados 

de Martinez et al. (2013). A taxa de abandono escolar precoce de pessoas entre 18-24 anos 

do município em questão se revelou acima da média para a região Sudeste do Brasil12, que 

foi de 32,9%. A taxa de abandono escolar precoce masculina de pessoas entre 18-24 anos 

foi ainda maior nessa comparação, acima dos 37,3% da região Sudeste. Esse índice é 

preocupante, pois é superior à média do estado do Alagoas (IBGE, 2010), que apresentou o 

pior resultado dentre os estados brasileiros (49,6%) para o mesmo período. O quarto índice 

diz respeito à proporção de mulheres de 15-19 anos de idade com filhos nascidos vivos, que 

também foi maior dentre as cidades incluídas na pesquisa, acima dos municípios de Ricardo e 

de Welinton. Os dados também corroboram com a pesquisa do IBGE (2012), que estabelece 

a relação existente entre escolaridade e o exercício da sexualidade, com maior proporção de 

nascimento na faixa etária dos 15 aos 19 anos entre as menos escolarizadas. O estudo de 

Sullivan (1989) também ilustrou o valor em recursos da comunidade (mesossistema), 

indicando que os bairros com mais recursos, serviços e programas para os adolescentes 

apresentaram as menores taxas de gravidez nesta etapa do curso de vida. 

Fatores microssistêmicos são indicados para os estados de vulnerabilidade 

relacionados à gravidez e paternidade na adolescência. Em relação à ausência física e/ou 

emocional do pai dos adolescentes, observou-se que três deles (Welinton, Gustavo e Ricardo) 

relataram a ausência paterna total ou parcial no transcurso do desenvolvimento. As causas 

para essa ausência variaram entre alcoolismo na infância (Welinton), trabalho (Gustavo) e 

afastamento pela mãe (Ricardo). Os resultados corroboram com os achados de Allen e Daly 

(2007) e Trindade e Bruns (1998) que destacam essa condição como um fator de 

vulnerabilidade para a ocorrência do fenômeno. Contudo, a afirmação de que a maioria dos 

                                                 

12 Fonte: IBGE, Estatísticas de gênero : uma análise dos resultados do censo demográfico 2010. 



153 

 

pais adolescentes vêm de lares monoparentais (Pirog-Good, 1995) não encontrou respaldo 

nos resultados, ajustando apenas indiretamente a um dos casos (Ricardo), em que o 

entrevistado residia com a mãe e o avô.  

Constatou-se a repetição de um padrão geracional relacionado à iniciação sexual e à 

experiência de gravidez na adolescência, tal como sugerem os estudos de Newcomer et al. 

(1983) e Davis (1989). A idade média em que os pais dos entrevistados tiveram o primeiro 

filho foi de 20,75 anos, de tal forma que apenas os pais de Gustavo tiveram o primeiro filho 

após os vinte anos. De acordo com os dados, os pais dos adolescentes (Ricardo, Welinton e 

Márcio) também teriam sido pais no período da adolescência.  

Pesquisadores também apontaram o mau desempenho acadêmico como preditor para 

a paternidade adolescente, assim como a baixa escolaridade (Fagot et al., 1998). Esse, porém, 

não foi o padrão encontrado. Após o nascimento, a maioria dos entrevistados já havia 

completado o ensino médio. Apenas um dos casos (Welinton) apresentou evasão escolar, 

anterior ao episódio da paternidade e foi o único participante a concluir apenas o ensino 

fundamental. Constataram-se dois casos (Welinton e Márcio) em que o desempenho escolar 

foi marcado por reprovações, assim como aspirações menores em relação a cursar o ensino 

superior. Contudo, tal como afirma Heilborn et al. (2002), observou-se que o menor interesse 

pelo investimento na educação superior estava fortemente associado ao anseio dos 

adolescentes das classes populares em ter o próprio dinheiro, conferindo maior valor ao 

trabalho em detrimento dos estudos. 

Fatores apontados como precursores da paternidade extemporânea tendem a aparecer 

também como consequência deste fato, tal como afirmam Levandowski, Antoni, Koller, e 

Piccinini (2002). Como exemplo dessa afirmação encontra-se a evasão escolar, apontada 

tanto como precursora, quanto consequência da experiência da paternidade extemporânea. A 

respeito da interrupção da trajetória escolar desencadeadas por episódios de gravidez, os 

resultados deste estudo não confirmaram os dados da literatura especializada (Souza, 1998; 

Stern & Medina, 2000) com o peso que lhe é imputado.  

Observou-se que o episódio da gravidez não foi responsável pela interrupção dos 

projetos educacionais e profissionais, pelo contrário, dois entrevistados (Ricardo e Gustavo) 

passaram a cursar a faculdade após o nascimento dos filhos. Em conformidade com Maiden 

(2013), ao adiar a gratificação imediata e colocar o foco no futuro, esses participantes 

expandiram a definição da paternidade além do tradicional papel de provedor. Um terceiro 
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entrevistado (Márcio) manifestou para o momento atual o interesse em cursar o ensino 

superior, a fim de obter maiores chances de inserção no mercado de trabalho.  

Conforme Aquino et al. (2003), maior ênfase é dada aos contextos sociais que 

definem o universo de possibilidades e de significações entre os jovens de distintas classes e 

não somente o impacto da paternidade adolescente. Destaca-se que o menor impacto sobre os 

projetos e trajetórias escolares e profissionais dos participantes pode estar relacionado às 

condições socioeconômicas das famílias, que apesar do perfil heterogêneo, não se 

encontravam em um contexto de pobreza, em que maior impacto pode ser observado 

(Heilborn et al., 2002). Conforme C.S. Cabral (2003), observaram-se similaridades entre as 

biografias de dois dos entrevistados (Welinton e Márcio) e seus pais em termos de 

escolaridade, mas também de maior mobilidade social, com trajetórias ligeiramente 

ascendentes em termos educacionais (Gustavo e Ricardo). 

No momento da gravidez, apenas um dos entrevistados (Gustavo) não auferia algum 

tipo de renda, revertendo este quadro ainda durante a gestação. A participação dos pais 

adolescentes, no entanto, assumiu por um determinado período a forma de uma 

complementação financeira apenas, devido à vulnerabilidade econômica, a partir da mão de 

obra ainda pouco qualificada e dos baixos salários. Os resultados corroboram com os achados 

de Adams, Pittman e O’Brien (1993) que além das condições anteriormente expostas, 

chamam atenção para os diferentes arranjos familiares reconhecidos entre os pais 

adolescentes, motivados pela carência de suporte financeiro para dar conta das famílias 

constituídas com o advento da gravidez: casam-se no civil apenas (Welinton e Márcio), 

moram juntos por algum tempo (Welinton e Márcio), permanecem cada um com suas 

famílias de origem (Gustavo), mantêm o status de namoro até a coabitação (Ricardo). 

Confirma-se com os estudos que apontam a maior dificuldade dos adolescentes em 

serem autossuficientes em relação aos recursos financeiros (Siqueira et al. 2002; Almeida 

&Hardy, 2007), porém este quadro pode ser transitório, o que pôde ser constado devido à 

abrangência do período investigado – pais de crianças dos três aos sete anos. As condições 

profissionais dos pais demonstraram, em alguns casos (Ricardo, Welinton e Márcio), 

mudanças em termos de ascensão na carreira e aumento nos rendimentos salariais no 

transcurso do tempo.  

Ricardo foi quem apresentou a maior diferença nesse aspecto, alcançando 

rendimentos até cinco vezes superiores ao que auferia durante a gestação. Apenas um dos 

entrevistados (Gustavo) se manteve exclusivamente estudando, transferindo integralmente 
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para o pai as responsabilidades financeiras. Para outro participante (Márcio), embora a renda 

auferida tivesse aumentado, ainda não lhe permitia total autonomia financeira da família. 

Neste sentido, constatou-se que apesar de alguns pais (Gustavo e Márcio) prolongarem a 

dependência financeira familiar, significativo esforço foi e vem sendo direcionado a fim de 

atingir determinados objetivos desenvolvimentais, tal como afirma Brandtstadster (2006), 

procurando modelar o próprio desenvolvimento através da seleção de condições ecológicas 

artificiais, como trabalho (Márcio) e estudo (Gustavo) para tal fim. 

Em relação às mães adolescentes, baseado nas informações fornecidas pelos 

participantes, confirmou-se o maior impacto sobre suas trajetórias escolares e profissionais, 

comparados aos pais adolescentes (Heilborn et al., 2002), contudo, apenas uma delas 

(Melissa) não havia retomado seus projetos após o nascimento do filho. Renata e Suelen 

trabalhavam e cursavam faculdade de enfermagem, enquanto Luma já havia se graduado e 

trabalhava em um laboratório. As interrupções foram, portanto, circunscritas a um período, 

com variações determinadas pela fase de desenvolvimento da criança, condições 

socioeconômicas das famílias e a disponibilidade de uma rede de apoio.  

A mãe (Melissa) cuja reinserção educacional e profissional ocorreu mais tardiamente 

apresentou as condições socioeconômicas e a rede de apoio menos favorável comparada às 

demais, sendo atualmente viabilizada pelo próprio companheiro (Ricardo).  O modo como se 

estruturam as carreiras escolares e profissionais das jovens mães, mostraram-se subordinados 

mais aos constrangimentos e especificidades de classe e gênero, do que especificamente a 

episódios de gravidez na adolescência (Heilborn et al., 2002). Os resultados corroboram com 

a perspectiva de que a educação pode assumir-se como um caminho possível para ajudar pais 

e mães adolescentes a se tornarem melhores provedores no futuro e modelos para seus filhos, 

o que não necessariamente era uma prioridade antes da experiência da gravidez (Maiden, 

2013). Ressalta-se, entretanto, a necessidade de uma rede de apoio para que os projetos sejam 

concretizados. 

Em consonância com Bronfenbrenner (1988/2011) no que concernem os estudos 

sobre desenvolvimento humano, observou-se que as mudanças sistemáticas consideradas nas 

pesquisas sobre gravidez e paternidade na adolescência têm privilegiado as características 

dos sujeitos, tratando as condições e os contextos como entidades fixas, observado somente 

em um espaço de tempo determinado, presumido como constante. Ao limitar o foco das 

pesquisas no intervalo entre a gestação e o primeiro ano da criança, questiona-se a 

transposição dos achados sobre as condições objetivas e subjetivas dos adolescentes e suas 
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famílias, desconsiderando o potencial para a mudança. Convergiu-se com a perspectiva de 

Lerner (2006), de que as trajetórias dos adolescentes – tal como daqueles que são pais – não 

são inalteráveis, sendo significativamente influenciadas por fatores como suporte familiar e 

disponibilidade de recursos e oportunidades comunitários, como escolas, faculdades e postos 

de trabalho. 

Uma vez reconhecido os fatores de vulnerabilidade e as implicações sobre a trajetória 

escolar e profissional dos envolvidos, parte-se para o episódio da gravidez em si, marcado 

pelo uso inconsistente dos métodos contraceptivos por parte de todos os entrevistados. Um 

deles (Gustavo) chegou a abandonar totalmente o uso de qualquer estratégia contraceptiva. 

Dois dos entrevistados (Ricardo e Welinton) foram influenciados por um “problema” 

ginecológico de suas parceiras, levando-os a negligenciar o uso dos contraceptivos. De 

acordo com Bouzas (2007, p. 45), aproximadamente 66% das adolescentes portadoras de 

SOP apresentarão sintomas de anovulação 13 . Ademais, segundo a autora, o período da 

adolescência já é classicamente marcado por irregularidades menstruais que resultam em 

ciclos anovulatórios, “por alteração fisiológica decorrente da imaturidade do eixo hipotálamo 

hipófise-ovariano.” Questiona-se, conforme constatado na análise dos casos, se os 

adolescentes estariam se apoiando de modo não informado, na aleatoriedade “do engravidar”, 

que encontra suas bases possivelmente nos ciclos anovulatórios. Seguindo os relatos dos 

participantes e da informação fornecida sobre o comportamento sexual de seus pares, 

reconheceu-se a manutenção de relações sexuais desprotegidas mantidas por meses ou até 

anos, sem a ocorrência de gravidez entre adolescentes, o que parece refletir a influência do 

elemento da aleatoriedade sobre o comportamento contraceptivo. Este questionamento, 

contudo, se refere apenas aos episódios de gravidez não planejada. 

Observou-se nos casos analisados que a suspensão do método anticoncepcional foi 

permanente (Gustavo) ou esporádica/eventual (Ricardo, Welinton, Márcio). A influência dos 

pares revelou contribuir para o tipo de estratégia contraceptiva (ou sua ausência) adotada.  

Convergiu-se nesse aspecto sobre a influência normativa dos grupos, tal como destacaram 

Brandão e Heilborn (2006), apontando para a subcultura sexual compartilhada entre os pares. 

Este quadro merece maior aprofundamento por parte dos pesquisadores, pois se reconheceu 

tratar não apenas da onipotência e “pensamento mágico” (Kiselica & Pfaller, 1993) que 

                                                 

13 Um ciclo anovulatório é aquele no qual a ovulação não acontece. 
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remeteria a um posicionamento desafiador dos adolescentes, mas, mais especificamente, da 

negligência diante de eventos com caráter de aleatoriedade.  

Constatou-se a precariedade das fontes de informação a respeito da anticoncepção e 

aos demais campos da saúde sexual e reprodutiva, tal como apontado na literatura (Ministério 

da Saúde, 2006). Em um dos casos (Ricardo) observou-se o conhecimento pouco consistente 

sobre anticoncepção, além da obtenção de informações de fonte pouco confiável. Em 

conformidade com Paula et al. (2011) e Cano e Ferriani (2000), sem uma fonte segura para 

discutir as questões da sexualidade, o aprendizado passa a ser direcionado pela observação e 

informações advindas dos pares, como no exemplo de Ricardo e Melissa. Com respeito às 

informações, essas não devem se limitar ao manejo e adoção dos métodos contraceptivos, 

como tem sido maciçamente discutido na literatura, mas, mostrou-se necessário a maior 

compreensão masculina sobre o funcionamento do organismo feminino, especialmente no 

que tange à reprodução. Condições ginecológicas pré-existentes podem dificultar a 

ocorrência da gravidez e quando não devidamente compreendidas pelos adolescentes, podem 

assumir o status de uma “proteção desvirtualizada”, como anteriomente exposto.  

Apenas um dos entrevistados (Gustavo) relatou ter recebido todas as informações 

necessárias, assim como o acesso facilitado aos contraceptivos por sua mãe. Destaca-se dessa 

forma a importância do exossistema e do macrossistema, representados respectivamente pela 

criação de espaços de atendimento adequados para essa população, assim como criação de 

políticas de inclusão do adolescente no campo da sexualidade, uma vez que as ações atuais 

têm privilegiado apenas as mães, reforçando os estereótipos de gênero e os contextos de 

vulnerabilidade (Ministério da Saúde, 2006). Os resultados corroboram com a afirmação de 

Heilborn et al. (2002) e Almeida e Hardy (2007) de que à medida que os parceiros vão se 

tornando íntimos e estáveis, tanto entre adultos quanto entre adolescentes, há maior 

inconsistência no uso do preservativo.  

A gravidez não foi planejada para todos os participantes, destacando seu aspecto 

inesperado para aquele período do curso de vida. A reação inicial dos adolescentes à notícia 

da gravidez, em geral foi marcada pela ambivalência de sentimentos, envolvendo tristeza, 

choque, surpresa, medo, refletindo a falta de prontidão inicial em resposta ao evento.  Os 

resultados convergiram com os achados de Trindade e Bruns (1999), de que os tipos de 

respostas dos pais adolescentes refletiriam sua imediatidade e inabilidade na antecipação das 

consequências, o que não engloba uma reflexão sobre a possibilidade de uma gravidez. 
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A experiência da paternidade inadvertida na adolescência, portanto, é um exemplo de 

experiência repentina que ocorre por ausência, falha ou inconsistência do uso de métodos 

contraceptivos e não inclui desse modo a gravidez planejada, representando adequadamente 

os casos analisados na presente pesquisa. O termo inadvertido representa uma ação realizada 

sem cautela, prudência, reflexão ou por negligência e distração. O termo repentino denota o 

modo súbito, abrupto e inesperado com que a consequência de uma ação se apresenta, 

provocando ruptura das expectativas anteriores e adaptação a uma nova realidade. Os termos 

inadvertido e repentino parecem se adequar melhor à experiência da gravidez não planejada 

na adolescência para os casos analisados do que o uso indiscriminado do termo indesejado, 

devendo este ser utilizado quando os dados suportarem tal significado, a partir da experiência 

dos próprios participantes.  

Uma contribuição importante advinda da abordagem de Strauss e Corbin (2008, p. 71) 

para a Grounded Theory, permitiu identificar os “agentes de localização” responsáveis pelo 

significado atribuído ao fenômeno em estudo, ou seja, de onde e quem estava localizando 

dimensionalmente a indesejabilidade da gravidez na adolescência: o próprio entrevistado, um 

médico, um enfermeiro, um psicólogo ou os pais dos adolescentes. Esta é uma discussão 

importante, pois a partir de diferentes “localizações”, têm-se percepções distintas do 

significado atribuído ao fenômeno.  Observou-se, a partir dos discursos analisados, que para 

os avós das crianças, em maior frequência, a gravidez parece ter sido um evento indesejável a 

priori, salvo algumas exceções (a mãe de Welinton e a mãe de Gustavo). O medo da reação 

dos pais ou dos responsáveis mostrou-se sobrepor ao medo dos próprios adolescentes em 

relação às implicações da situação em suas vidas.  

Apenas em um dos casos (Ricardo) o aborto surgiu como uma possibilidade discutida 

entre o casal. Este mostrou ser um recurso de enfrentamento para uma circunstância 

indesejada que perpassou a autoavaliação depreciativa das capacidades individuais 

(infantilidade, despreparo), o contexto socioeconômico desfavorável e o caráter não 

normativo e socialmente indesejado do fenômeno da gravidez na adolescência, expresso no 

sofrimento antecipado da reação dos familiares. Observou-se que a circunstância de 

“indesejabilidade” pôde ser aplicada em dois casos (Welinton e Gustavo), a partir da 

referência dos próprios entrevistados ou da percepção destes da reação das mães de seus 

filhos.  

Em consonância com Baltes et al. (1980), reconheceu-se as influências normativas 

macrossistêmicas relacionadas à idade cronológica e ao tempo histórico sobre as expectativas 
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sociais na definição do momento ideal para se ter filhos.  Esta perpassa os determinantes 

biológicos e ambientais, experimentados pela maioria, incluindo tanto eventos de maturação 

quanto de socialização, que tendem a definir o contexto de desenvolvimento, incorporando 

mudanças nas expectativas dos papéis sexuais e definindo a construção social das idades 

(Àries, 1981). 

A gravidez na adolescência foi relatada no discurso social percebido pelos 

entrevistados como o fim da vida dos adolescentes, assumindo a conotação de um prejuízo 

desenvolvimental, uma destruição da linearidade idealizada na trajetória dos jovens pelos 

adultos responsáveis por eles, em termos de realizações educacionais e profissionais 

(Heilborn et al., 2002). Em alguns casos (Márcio e Gustavo), houve relatos de rejeição e 

preconceito por parte de colegas, assim como de familiares (pai de Luma).  

As instituições (exossistemas) refletem as normas sociais (macrossistema) que regem 

a sociedade, de tal forma que as decisões tomadas nessa esfera têm o poder de afetar 

diretamente a vida dos indivíduos a elas subordinados. Foi o que se observou em um dos 

casos analisados (Ricardo), em que o pai teve que adiar o registro do filho, além de omitir a 

paternidade no colégio militar onde estava matriculado até completar os estudos, pois havia 

restrições quanto a episódios de paternidade para estudantes daquela instituição (o ingresso 

era condicionado ao estado civil solteiro e a impossibilidade de ser arrimo de família). Em 

outro caso (Gustavo), o casal afastou-se da comunidade católica onde foram coordenadores 

do grupo de jovens, pois sentiram o peso do preconceito e do julgamento por parte de alguns 

integrantes. Conforme Elster e Hendricks (1986), preconceitos e barreiras sociais são 

reconhecidas em virtude da paternidade ser considerada um evento adulto e 

consequentemente, não normativo para adolescentes. 

Destitui-se, dessa forma, qualquer possibilidade de realização nesse papel, 

socialmente instituído como indesejado a priori para essa etapa do curso de vida, tal como 

afirma Lyra (1997). Apenas um dos entrevistados (Gustavo) relatou ter sua própria percepção 

diante da revelação da gravidez sob uma perspectiva positiva, influenciado pelo significado 

atribuído ao nascimento como uma “coisa magnífica” por sua própria mãe (Gustavo, linha 

176). Deste modo, as instituições, assim como os adultos demonstraram exercer forte 

influência sobre a significação inicial que a gravidez adquire na adolescência e para o 

adolescente. Contudo, frequentemente desconsidera-se que o contexto, assim como o sentido 

que se atribui às experiências, é dinâmico e não estático, tanto para os pais adolescentes 
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quanto para os avós de seus filhos, sendo reconhecidas mudanças significativas nesse 

sentido. 

O impacto de uma gravidez não planejada na adolescência mostrou se estender a toda 

rede familiar (microssistema), assumindo contornos de uma contingência, com potencial de 

mudança das condições de vida de todos os envolvidos, exigindo respostas em termos de 

ação/interação por parte dos pais e dos avós para administrá-lo. Nos quatro casos analisados, 

foram as famílias de origem que pagaram as contas advindas da paternidade adolescente, por 

um período determinado, variando em maior ou menor grau de acordo com as condições de 

emprego e renda dos entrevistados, confirmando as inferências de Heilborn et al. (2002).  

A presença e apoio da família foram cruciais na preservação dos projetos 

educacionais e de carreira dos jovens pais. A ajuda, muitas vezes, incorporou a família 

extensa, incluindo tios e avôs dos entrevistados, envolvendo não apenas o aspecto financeiro, 

mas o compartilhamento dos cuidados e responsabilidades, orientação e suporte emocional. 

Depreendeu-se convergência com a análise de Bueno et al. (2012), sobre a família como rede 

social principal de apoio. Concluiu-se a partir dos relatos, que o casal em que se identificou a 

rede mais fragilizada de suporte aos pais, seja pela ausência paterna de Ricardo, seja pela 

ausência dos pais de Melissa, apresentou a maior sobrecarga e estresse sobre os pais 

adolescente, convergindo com as expectativas de Elster e Panzarine (1983), de que a gravidez 

adolescente pode estar associada a altos níveis de estresse parental. No entanto, tal relação 

deve ser melhor investigada a partir de instrumentos mais adequados do que somente o relato 

oral dos participantes. Em conformidade com Bueno et al. (2012) e Levandowski et al. 

(2002), observou-se que, apesar de a família apresentar-se como fonte principal de apoio, os 

recursos propiciados por ela nem sempre minimizam os problemas decorrentes da falta de 

outros agentes de apoio social e afetivo.  

De fato, outras formas de apoio foram reconhecidas em momentos posteriores ao 

nascimento, destacando a relevância do papel da Psicologia no enfrentamento do fenômeno: 

um dos participantes (Gustavo) destacou a importância de ter tido o acompanhamento 

psicológico individual e participar do grupo de acolhimento a calouros ofertado pelo Serviço 

de Psicologia Aplicada (SPA) da Universidade. A oportunidade de ser apoiado pelo grupo foi 

relatada como primordial na compreensão e aceitação do distanciamento da filha pelo 

entrevistado. Em outro caso (Welinton), um psicólogo auxiliou os pais na adaptação da 

criança à separação. Em conformidade com Bueno et al. (2012), constatou-se que a rede 

social para ser efetiva necessita se estender para além do microssistema familiar, alcançando 
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tanto o meso quanto o exossistema dos pais. Observadas as tensões e dificuldades reveladas 

pelos participantes, foi possível reconhecer que eles possam precisar de apoio profissional, 

tal como afirmaram Tuffin & Rouch (2007). 

O estudo de Sullivan (1989) legitima essa perspectiva da importância de outras fontes 

de ativos desenvolvimentais para a assunção da paternidade adolescente. Sua pesquisa em 

três bairros americanos ilustrou a discrepância da disponibilidade de recursos e como estes 

impactaram no modo como os adolescentes vivenciaram a paternidade. Os pais que contaram 

com apoio, além do familiar, incluindo recursos do bairro e programas comunitários tiveram 

melhores resultados nas oportunidades de envolvimento paterno do que aqueles que 

receberam assistência limitada. Corroborando com essa análise, reconheceu-se em dois dos 

casos analisados (Márcio e Gustavo) que a carência de instituições de ensino superior e de 

oferta de trabalho em suas cidades, contribuiu para que os pais se afastassem do convívio de 

seus filhos, em busca de melhores condições de educação e remuneração em outras cidades, 

comprometendo as oportunidades de interação. Destaca-se a ligação existente entre o exo e 

macrossistema e o pai adolescente, representado pelos programas governamentais e recursos 

da comunidade como emprego, oportunidades educacionais, assistenciais, e o modo como a 

presença ou a ausência desses elementos afetam o nível de envolvimento paterno (Maiden, 

2013). 

Apropriou-se do conceito de condição interventora para o presente trabalho da 

abordagem de Straus e Corbin (2008, p. 131) para a Grounded Theory, representando 

adequadamente os fatores que “mitigam ou alteram o impacto das condições causais nos 

fenômenos”. Tal conceito foi representado pela subcategoria condições atenuantes ao 

impacto do nascimento e incluiu as circunstâncias tanto objetivas quanto subjetivas que 

indicaram auxiliar o enfrentamento da experiência da gravidez e paternidade na adolescência. 

Além do apoio da família, já destacado, os entrevistados citaram o apoio mútuo entre 

o casal, que deve se sustentar diante do “bombardeio” (Gustavo – linha 364) que se arrasta 

nos meses subsequentes ao anúncio da gravidez. Auferir renda e possuir uma condição 

econômica familiar favorável também se revelou como condição atenuante, reforçando o 

papel central dado à provisão material na constituição da identidade paterna.  

A família com a condição socioeconômica menos favorável (Melissa – vide Ricardo) 

foi onde se identificou o maior impacto sobre a mãe e o pai, com consideráveis implicações 

tanto emocionais quanto materiais. Corroborou-se com os achados de Levandowski et al. 

(2002), de que certas condições atuam como mecanismos de proteção disponíveis aos 
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adolescentes frente às situações adversas, e sua ausência resulta em fatores de risco mais 

críticos para a instalação de condições de vulnerabilidade. 

Em resposta ao episódio da gravidez, os quatro entrevistados deram seguimento ao 

relacionamento com a mãe de seus filhos, reconhecendo a paternidade, assumindo-a e acima 

de tudo, engajando-se em maior ou menor grau nos cuidados do bebê, contrariando o 

estereótipo disseminado de que pais adolescentes são ausentes ou negam a paternidade 

(Santos, Luz, Mendes, & Agostini, 1987). Importa observar que apenas um dos entrevistados 

(Ricardo) permanecia com sua companheira até o momento da entrevista, corroborando 

parcialmente os achados de Steinberg (1985), de que os casais que se unem na adolescência 

experimentariam maiores dificuldades no relacionamento e, consequentemente, maiores 

taxas de separação. Contudo, resta evidenciar que não apenas a união na adolescência, mas, a 

influência sinérgica de todos os fatores macro, meso e microssistêmicos que envolvem a 

questão da parentalidade juvenil contribuem para as altas taxas de separação. 

Caso o presente estudo tivesse se limitado ao primeiro ano do desenvolvimento da 

criança, a maioria dos casais citados na pesquisa ainda estaria unida, o que poderia resultar 

em uma conclusão precipitada quanto à indicação de estabilidade nos relacionamentos entre 

pais adolescentes. Estudos longitudinais futuros, com maior número de participantes 

poderiam alcançar maior aprofundamento à questão referente à qualidade e estabilidade 

desses relacionamentos. O presente estudo indica os muitos desafios enfrentados pelos casais 

e a necessidade de compreendê-los para que possam ser adequadamente apoiados, 

especialmente pelo maior envolvimento com a criança constatado em casais que se mantém 

unidos. 

Verificou-se, na maioria dos casos, que o nascimento se tornou um agente de 

mudança na vida dos entrevistados, incluindo seus padrões de pensamento, atitudes e 

comportamentos, identidade, crenças e valores. Por identidade pessoal se compreende o 

modo como um indivíduo definiu, situou e diferenciou a si mesmo em relação aos outros ou a 

diferentes etapas de sua vida (Charmaz, 2009). A subcategoria De uma identidade 

adolescente para uma identificação como pai representou essa comparação feita pelos 

entrevistados entre as duas etapas distintas de suas trajetórias, cujo divisor foi o nascimento 

do (a) filho (a) e, consequentemente, a assunção da paternidade. 

Em conformidade com o modelo Bioecológico, a paternidade adolescente mostrou-se 

representar uma transição ecológica (Bronfenbrenner, 1977), envolvendo mudanças nos 

papéis e relações, não apenas dos sujeitos pesquisados, mas, de toda família: filhos se tornam 



163 

 

pais, pais se tornam avós, irmãos se tornam tios, assim como seus filhos se tornam primos 

(Cigoli & Scabini, 2006). Reconheceu-se nessas transições o envolvimento do pai em novas 

atividades - o maior grau de compromisso com o trabalho e/ou estudo e os cuidados com (a) 

filho (a) - e em outros tipos de estrutura social - coabitação, o casamento, a formação de uma 

família. Esse processo de transição de papéis mostrou implicar nas expectativas por condutas 

associadas a determinadas posições na sociedade, como é o caso da paternidade, alterando o 

modo como os adolescentes passaram a ser reconhecidos em suas famílias e comunidades, 

suas ações, seus pensamentos e sentimentos (Polônia et al., 2005; Bronfenbrenner, 1979, 

2011).  

O processo de reconhecimento, contudo, não ocorreu de modo pacífico e 

indiscriminado, sendo destacado pelos participantes casos de interferência familiar sobre as 

responsabilidades da criança por considerarem o adolescente inapto:  

“[...] o adolescente não, tende a ter um intrometimento forçado, que se você 

não cortar, vai ser um intrometimento total, porque ‘ah, tadinho dele, ele 

não está tão preparado pra enfrentar uma adolescência assim, então vou 

fazer tudo pra ele’ [...]” (Ricardo, 2544-2546). 

O nascimento de um filho no período da adolescência foi uma experiência de vida 

com potencial para alterar a relação entre o adolescente, seu contexto e outras pessoas 

significativas, criando uma dinâmica que incitou mudanças em seu desenvolvimento. Não 

apenas o contexto de vida sofreu mudanças no transcurso do tempo com o nascimento do 

filho, mas, também o pai adolescente e suas relações. Esse quadro ocorre justamente por se 

tratar de uma “transição ecológica”. Todos dentro do grupo familiar estão se adaptando aos 

novos papéis, também se referindo às relações intergeracionais. 

Conforme a definição de Bronfenbrenner (2001/2011; p. 44) para experiência: 

“qualquer contexto para o desenvolvimento humano inclui não apenas suas condições 

objetivas, mas também a maneira na qual essas são experenciadas subjetivamente pelas 

pessoas que vivem nesse ambiente.” Ainda de acordo com o autor, as qualidades experenciais 

subjetivas são “carregadas emocional e motivacionalmente”, e incluem as “antecipações, 

pressentimentos, esperanças, dúvidas ou crenças pessoais” (Bronfenbrenner, 2001; 2011; 

p.45). Estão, portanto, vinculadas às atividades nas quais o indivíduo se engaja, representado 

no presente estudo no envolvimento do adolescente na paternidade. A experiência da 

paternidade, desse modo, proporcionou a ativação de processos desenvolvimentais. 
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De acordo com Spencer, Dupret e Hartmann (1997), a experiência influencia tanto no 

quanto o indivíduo se sente valorizado ou valioso (por exemplo, a autoestima), como na 

forma como se dá significado e importância a diferentes aspectos de si mesmo (por exemplo, 

habilidades, atributos físicos, comportamentos e atividades). Neste sentido a autopercepção 

dos pais adolescentes mostrou influenciar o modo como usaram ou minimizaram certas 

habilidades, adotaram ou suprimiram certos comportamentos, se engajaram ou se esquivaram 

das responsabilidades e da interação. A importância da autopercepção dos pais adolescentes 

residiu, portanto, no modo com esta se delineou em termos de comportamentos, pensamentos 

e ações. 

Desta forma, a experiência da paternidade na adolescência, contribuiu para uma 

mudança do indivíduo em relação à orientação temporal, a si mesmo, aos outros e aos 

objetivos e projetos de vida. Em conformidade com Maiden (2013), o nascimento foi relatado 

como um processo de modificação das ações e mentalidade dos envolvidos. De modo geral, 

os participantes relataram mudanças de uma orientação autocentrada, com foco em suas 

satisfações pessoais, para uma orientação mais generativa (Summers, Boller, Schiffman, & 

Raikes, 2006). Nessa perspectiva, pensamentos e ações foram direcionados para o bem estar 

e desenvolvimento dos filhos, tanto no presente, quanto no futuro, em detrimento de seus 

interesses pessoais.  

Independente da idade, a experiência com primogênitos por si só já representa uma 

mudança significativa nos Processos Proximais estabelecidos no microssistema do casal 

(Perceval, 1986), com maior nível de complexidade e grau de exigência das habilidades e 

competências dos pais envolvidos nas relações de cuidado. De modo geral, em todos os casos 

analisados, as mudanças observadas nos relacionamentos após o nascimento incluíram: a 

redução do grau de liberdade do casal; a maior orientação para o bebê em detrimento da 

relação; o maior grau de responsabilidade compartilhada; a menor margem de controle sobre 

as próprias escolhas, com as oportunidades de lazer e mobilidade condicionadas ao bebê; 

maior comprometimento financeiro; e a redução das oportunidades de entretenimento. Tais 

mudanças representam abdicações significativas em detrimento dos interesses pessoais, de tal 

forma que, em dois dos casos (Márcio e Gustavo) analisados, os pais se mostraram mais 

reticentes em efetivá-las, o que acarretou em limitações na disponibilidade desses pais para a 

interação, em diferentes etapas de suas trajetórias paternas. 

Comum a todos os entrevistados, foi identificado o maior grau de responsabilidade 

assumida como uma mudança distintiva à experiência da paternidade. A conceituação do que 
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abrange a responsabilidade, contudo, assumiu diferentes dimensões em termos da extensão e 

das áreas assumidas pelos participantes. A autopercepção de que eram modelos de referência 

para os filhos também contribuiu para que os pais se esforçassem para alcançar maior 

controle sobre seus comportamentos, buscando modificá-los, incluindo nesse aspecto, os 

excessos praticados (Márcio) e o envolvimento com drogas (Welinton). O distanciamento 

dos adolescentes do uso de substâncias químicas e outros comportamentos antissociais foi 

também constatado por outros autores (Orlandi & Tonelli, 2005; Tuffin & Rouch, 2007; 

Capanema et al., 2011). 

Em conformidade com Paulino, Patias e Dias (2013), constatou-se que a paternidade 

diminuiu o tempo de convivência dos adolescentes com os amigos e/ou gerou a perda da 

liberdade para atividades em geral, ou seja, a menor margem de controle sobre as próprias 

escolhas. Quanto ao equilíbrio entre as responsabilidades paternas e a vida social, dois dos 

entrevistados (Márcio e Gustavo) mostraram-se mais reticentes na aceitação da perda da 

liberdade após o nascimento, especialmente em detrimento do lazer e diversão, porém em 

menor grau ao relatado no período anterior ao nascimento. Observou-se que assumir a 

paternidade foi uma tarefa exercida por todos. A forma de assunção, contudo, foi particular e 

única para cada pai. 

Antes da experiência da paternidade, notou-se, em três casos analisados (Welinton, 

Gustavo e Márcio), o predomínio da orientação para o lazer e diversão, alto grau de liberdade 

e baixo grau de responsabilidade assumida. O foco temporal no presente imediato mostrou 

refletir no comportamento financeiro dos entrevistados, predominando a orientação para o 

gasto e o perfil perdulário na maioria dos casos (Welinton, Ricardo e Márcio). Houve 

reflexos ainda na inaptidão relatada na antecipação das consequências de suas ações 

(Welinton e Gustavo), reconhecendo maior capacidade de planejamento após a experiência 

da paternidade.  

No caso dos participantes desta pesquisa, o estereótipo do descompromisso anterior à 

experiência da paternidade se confirmou parcialmente, caracterizando-a ora como uma fase 

de experimentação descompromissada (Márcio, Gustavo, Welinton), ora de imaturidade 

(Ricardo), divergindo em partes às expectativas de Medrado e Lyra (1999). A divergência, 

contudo, perpassa as condições socioeconômicas das famílias dos participantes, mais 

favoráveis em relação a outros contextos, de tal forma que essas oportunidades sociais não 

são igualmente oferecidas para todas as classes e para todos os adolescentes, em consonância 

com Heilborn et al. (2002). A heterogeneidade das trajetórias na adolescência pôde ser 
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observada em um dos casos (Ricardo), em que a passagem do entrevistado pela escola militar 

contribuiu para o maior desenvolvimento da responsabilidade e redução da liberdade antes 

mesmo do nascimento do filho, havendo uma ampliação posterior com a experiência da 

paternidade. 

Ademais, reconheceu-se a reaproximação entre os pais adolescentes e suas famílias, 

no momento em que eles estavam perseguindo a independência e a autonomia dos adultos 

responsáveis. O nascimento levou os adolescentes a confiarem em seus próprios pais como 

fonte de apoio, fortalecendo o vínculo familiar e possibilitando a partir de suas próprias 

experiências parentais, maior empatia intergeracional: “[...] você só entende um pai quando 

você se torna um né” (Gustavo, linha 2134); “[...] aí você vê um pedacinho do que seu pai e 

sua mãe passou com você.” (Welinton, linha 1587-1588).  Os resultados encontraram 

respaldo nos trabalhos de Rodrigues et al. (2003), Tuffin e Rouch (2007) e Capanema et al. 

(2011), que indicam mudanças positivas nos padrões de interação entre o pai adolescente e 

sua família após tornarem-se pais. Evidenciou-se que o nascimento cria um complexo 

sistema de adaptação, que envolve a ativação de múltiplos processos internos, tanto 

individuais, quanto familiares, refletindo em novas formas de funcionamento desse 

microssistema. 

Ao se efetivarem os Processos Proximais entre os adultos responsáveis e o 

adolescente, “faz-se possível aumentar o grau de efetividade para reduzir disfunções do 

desenvolvimento humano e aumentar o desenvolvimento de competências” (Bronfenbrenner, 

2001/2011, p. 215). A referida reaproximação inter-familiar permitiu o desenvolvimento de 

“conhecimentos e habilidades intelectual, física, emocional ou a combinação delas” 

(Bronfenbrenner, 2001/2011, p. 213), que se mostraram importantes para o exercício da 

paternidade, servindo como modelo adequado de parentalidade para os jovens. 

As relações também se modificaram assumindo diferentes formatos no transcurso do 

tempo, o que permitiu dividir os pais em grupos distintos em termos do histórico de 

coabitação e status do relacionamento atual com a mãe da criança. Três deles encontram-se 

separados (Welinton e Márcio) ou terminaram (Gustavo) o relacionamento com a mãe da 

criança. Apenas Ricardo mora atualmente com a mãe de seu filho. Há ainda uma variedade 

de trajetórias no tocante à história de coabitação. Assim, Ricardo não coabitou a maior parte 

do tempo com o filho e atualmente coabita. Welinton e Márcio coabitaram com as filhas por 

um determinado período (contexto de casamento) e atualmente não coabitam. Somente 

Gustavo nunca coabitou (contexto de namoro apenas). 
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Com a ocorrência da gravidez, constatou-se que todos os participantes acreditavam no 

relacionamento interparental como importante para o bem-estar da criança e esperavam 

continuar seu relacionamento com a mãe após o nascimento do bebê, embora não 

necessariamente através de um casamento. Contudo, o desfecho das relações assumiu formas 

distintas, tal como exposto anteriormente. 

O nascimento de um filho muitas vezes é acompanhado da experiência da 

“conjugalidade”, havendo ou não coabitação, o que representa um duplo desafio para os pais 

adolescentes. Observou-se, em conformidade com Elster e Panzarine (1983) que o modo 

como os pais gerenciaram a crise simultânea da gestação, da parentalidade e da 

“conjugalidade” influenciou seu comportamento e o de sua parceira, assim como a 

continuidade ou ruptura do relacionamento. 

Em dois casos analisados (Welinton e Gustavo), a interferência familiar foi 

identificada como um fator de constrangimento significativo para o comprometimento do 

relacionamento interparental. Duas condições principais indicaram contribuir para a maior 

interferência da família no relacionamento: a avaliação do pai como inapto, imaturo, 

despreparado ou negligente para o exercício da função parental - especialmente pela família 

materna - justificando intervenções baseadas na perspectiva de déficit; e a manutenção da 

mãe na identificação como filha, refletida em relações de dependência emocional entre 

membros do microssistema familiar materno. Este último quadro, por partir da perspectiva do 

pai apenas, apresenta-se como um potencial a ser investigado, revelando possibilidades de 

desalinhamento das ações da mãe na constituição e diferenciação de sua própria família e 

relacionamento.  Diante do exposto, a interferência familiar variou conforme: os valores e 

crenças do grupo familiar; percepção do grupo em relação ao adolescente; funcionamento do 

grupo familiar; e dos estilos parentais dos avós das crianças. Percebe-se, portanto, representar 

a interferência familiar uma variável multideterminada. Além de prescindir de variáveis que 

estão presentes no modo de funcionamento das famílias e subculturas familiares, ou seja, de 

cada um dos microssistemas dos pais adolescentes, a paternidade se constrói na mutualidade 

paternidade-maternidade. 

O conceito teórico de coalizão (Feinberg, 2002), advindo dos estudos sobre 

coparentalidade se aplica a essa discussão, referindo-se às “atitudes e aos comportamentos 

dos pais em relação ao estabelecimento de limites nas relações familiares, aproximando ou 

afastando outros membros da família da relação interparental” (Bosa, Sifuentes & 

Semensato, 2012). Em dois dos casos analisados (Welinton e Gustavo), os pais se queixaram 
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que as mães não apenas permitiram as interferências familiares, mas se mantiveram 

emaranhadas às suas famílias de origem em detrimento de suas próprias, frustrando as 

expectativas de autonomia. Os dados corroboram os achados de Furstenberg (1980), em que 

a solidez do sistema familiar por vezes bloquearia uma aliança viável da adolescente com o 

pai do bebê, diminuindo a sua participação no cuidado da criança. Em conformidade com 

Pascal (2006), a relação do pai com os avós maternos ou responsáveis se mostrou um 

importante sistema meso que frequentemente influenciou o nível do envolvimento paterno. 

Os casos de Welinton, Gustavo e Márcio mostraram, em diferentes momentos, que pode 

haver afastamentos ou impedimentos da participação paterna se há ressentimento por parte de 

membros da família materna.  

Observou-se em todos os relatos que as diferenças individuais entre o casal foram 

acentuadas principalmente diante das dificuldades enfrentadas com o contexto da 

parentalidade. Em alguns casos (Welinton e Márcio), constatou-se que a imaturidade e a 

inabilidade assertiva, refletida na incapacidade de negociar com êxito, acarretaram problemas 

no relacionamento que culminaram na separação. Em contrapartida, reconheceu-se que o 

casal (Ricardo e Melissa) cuja frequência e qualidade do diálogo eram maiores, obteve maior 

êxito na resolução dos conflitos conjugais e na manutenção da relação. Este dado destaca a 

importância do casal adolescente ser assistido por profissionais da saúde, especialmente da 

Psicologia, através de aconselhamentos na resolução dos conflitos conjugais. Reconhece-se 

na literatura que a relação do pai adolescente com a progenitora, assim como com o 

microssistema familiar materno, é comumente observada como o maior preditor do nível de 

envolvimento paterno (Almeida, Wethington, & McDonald, 2001). No caso de Ricardo, 

averiguou-se que também o nível de envolvimento do pai com o filho se reverteu em um 

maior esforço para a manutenção do relacionamento com a mãe.  

O nascimento é um contexto que exige um (re)alinhamento das ações dos 

adolescentes em resposta às demandas da paternidade. “Arcar com as consequências” 

(Welinton, linha 124; Márcio, linha 123) foi um código in vivo que, pela adequação e 

representatividade em todos os casos analisados, assumiu o sentido da prontidão do pai 

adolescente para a assunção das responsabilidades paternas. O extremo inverso incorporaria 

os casos em que os pais biológicos “não arcam com as consequências”, ou seja, não assumem 

nem se responsabilizam pelos filhos e/ou não se envolvem afetivamente. 

Um padrão comum entre os entrevistados se estabeleceu na dificuldade de arcar com 

a maior parte das responsabilidades no período inicial, de tal forma que o fenômeno foi 
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fortemente marcado pela dicotomia entre a dependência e a busca por autonomia. Apenas em 

um dos casos (Welinton) o entrevistado apresentou, já durante a gestação, maior autonomia 

financeira em comparação aos demais. Contudo, constatou-se que em outras áreas o pai 

contou com o auxílio principalmente da família materna.  

A assunção das responsabilidades paternas variou em termos de extensão 

(amplamente/integralmente, parcialmente, minimamente, ausente) e em termos das áreas 

assumidas (educacional, afetiva, formativa, saúde e bem-estar, tarefas diárias). Envolveu 

ainda o posicionamento sobre o relacionamento e as estratégias para arcar com as 

responsabilidades. Verificou-se uma aproximação possível entre a categoria e o conceito de 

envolvimento paterno (Lamb et al., 1985/2010), especialmente os componentes de interação 

e responsabilidade. Ambos incorporam as oportunidades de cuidado e afeto, além de 

recursos empregados em favor da criança. 

Para que pudessem “arcar com as consequências”, os adolescentes despertaram para a 

necessidade de “abrir mão” (Welinton, linha 21; Gustavo, linha 1811), outro código in vivo 

que se aplicou adequadamente a todos os casos analisados, representando as concessões, 

renúncias e abdicações deliberadas dos pais em favor dos filhos. “Abrir mão” envolve 

frequência (continuamente, ocasionalmente, inexistente) em que se abdica a algo, 

abrangência (maior, menor) dessa renúncia e sua natureza (lazer/diversão, trabalho/estudo, 

liberdade/mobilidade). Esta subcategoria se mostrou complementar ao componente 

acessibilidade do conceito de envolvimento paterno (Lamb et al., 1985/2010), em que se 

vislumbra o aspecto da prontidão do pai em estar física e psicologicamente disponível para a 

criança. Abdicações se revelaram necessárias para que houvesse disponibilidade para 

interações. 

Um trecho extraído da pesquisa de Arilha (1998, p. 65), ilustra o que no presente 

trabalho se conceitua sob o termo “abrir mão”: “assumir um filho pode determinar a 

passagem de uma vida de ‘zoeira e irresponsabilidade, aprendizagem, molecagem’ para uma 

vida de compromisso, perda de amizades [...]”. Os pais que relataram maiores abdicações em 

favor dos filhos foram aqueles que coabitaram com as mães por um determinado período 

(Welinton e Márcio) e/ou se mantiveram unidos à progenitora, compartilhando os cuidados 

(Ricardo) e se mantendo acessíveis aos filhos.  

Em comum, todos os pais arcaram com as responsabilidades, em maior ou menor grau 

em diferentes períodos de suas trajetórias paternas. Os fatores contextuais contribuíram 

significativamente para as variações observadas tanto entre os participantes, quanto em seus 
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percursos individuais. A maioria dos pais se mostrou inicialmente engajado na paternidade, 

não apenas contribuindo financeiramente, mas, compartilhando os cuidados diários do bebê. 

Esses cuidados envolviam as tarefas de alimentação, higiene, interagir com o bebê, colocá-lo 

para dormir e levá-lo para passear.  

Corroborou-se com Lamb e Lewis (2001) que a qualidade das participações iniciais 

entre pai e filho foi preditivamente valiosa, tanto para o desenvolvimento infantil, quanto 

para o desenvolvimento do apego mútuo. Entretanto, não necessariamente para a qualidade 

contínua dessa participação ao longo do tempo. As diferenças puderam ser observadas entre 

os casos pelo grau de estabilidade das participações e envolvimento dos pais.  

Alguns participantes que revelaram arcar adequadamente com as responsabilidades 

nos períodos iniciais, posteriormente reconheceram ter diminuído suas participações 

(Gustavo, Márcio e Welinton). Apenas Ricardo manteve uma base estável em termos de 

frequência e previsibilidade de sua participação durante todo o período do desenvolvimento 

do filho, até o momento da entrevista. A conjugalidade pareceu ser preditiva de estabilidade 

para envolvimento e participação paterna. 

Welinton, durante o período de coabitação, assumiu mais acentuadamente do que os 

demais o papel de provedor, trabalhando a maior parte do tempo e concentrando as 

oportunidades de interação nos finais de semana. Os outros participantes mesclaram aspectos 

do provimento – assumidos em formas de complementação financeira - com o 

compartilhamento dos cuidados infantis (Ricardo, Gustavo e Márcio). Em um dos casos 

(Márcio), reconheceu-se a participação nas tarefas domésticas durante o período de 

coabitação, além do compartilhamento dos cuidados com a criança.  

Constatou-se que nos episódios em que o pai adolescente não arcou adequadamente 

com as responsabilidades advindas com a paternidade e/ou não abriu mão suficientemente 

em favor do (a) filho (a), ocorreu, como consequência, maior transferência da 

responsabilidade para outras fontes receptoras (mães, avós, tios, creches). A transferência de 

responsabilidade se assumiu como um código que representou a sobrecarga que recai mais 

frequentemente sobre o ambiente que detém a guarda da criança ou onde essa permanece a 

maior parte do tempo. Transferência de responsabilidade é, portanto, uma consequência das 

variações dimensionais em termos de assunção das responsabilidades e prontidão para 

abdicações, em favor dos filhos. 

Desse modo, “arcar com as consequências” e “abrir mão” são propriedades 

inversamente proporcionais à transferência de responsabilidade. A prontidão para arcar com 
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as responsabilidades e fazer concessões, contudo, não se trata apenas de ações autorreguladas 

ou intencionais por parte dos pais adolescentes, ajustadas quer aos seus interesses, quer as 

suas capacidades e competências. Incorporam, sobretudo, as limitações representadas por 

diferentes fatores de constrangimento que esses sujeitos enfrentam, tanto aqueles esperados e 

controláveis, quanto os fortuitos e imprevisíveis (Branststadter, 2006). Tal como a definição 

de Processo Proximal, a prontidão dos pais adolescentes para a paternidade mostrou 

variações como uma função articulada entre as características individuais da pessoa em 

desenvolvimento, do contexto no qual os processos ocorreram, da natureza dos resultados 

desenvolvimentais esperados e das continuidades e mudanças que se efetivaram ao longo do 

tempo, do nascimento da criança até o momento atual (Bronfenbrenner, 2001).  

Atestou-se que uma boa participação inicial não se mostrou garantia de estabilidade, 

pois tanto pessoas quanto os contextos se modificam no transcurso do tempo. Desse modo, 

em comum, todos os pais adolescentes nos casos analisados se depararam com fatores de 

constrangimento que interferiram significativamente em suas oportunidades de interação e 

acessibilidade, repercutindo no envolvimento paterno. Dentre os tipos principais de fatores de 

constrangimento, se destacou a separação conjugal e/ou a separação geográfica. Outras fontes 

de limitação foram reconhecidas e devidamente abordadas em relação ao exercício da 

paternidade, porém elas não apresentaram a amplitude, a abrangência e a permanência 

atribuída a esses dois fatores pelos entrevistados. 

A separação conjugal (Márcio, Welinton e Gustavo) teve repercussões e pesos 

diferenciados para cada participante. Verificou-se que o grau de desentendimento anterior à 

separação refletiu negativamente na qualidade posterior da comunicação e da possibilidade 

de cooperação entre o casal. Este quadro encontrou respaldo no conceito teórico dos estudos 

de coparentalidade, de Maccoby, Depner e Mnooki (1990) sobre o tipo de atuação 

descomprometida: 

 

“[...] mais frequente em díades parentais divorciadas, existe um 

envolvimento de cada pai na vida das crianças, no entanto este 

envolvimento não é conjunto, em que os pais praticam uma parentalidade 

paralela, sendo expressa por uma comunicação rudimentar em torno das 

questões educacionais dos filhos” (Maccoby et al., 1990, citado por Lamela, 

Castro & Figueiredo, 2010). 
 

Deste modo, os pais (Márcio e Gustavo) que mantiveram um menor nível de conflito 

com a mãe de seus filhos após a separação, independente do tipo de acordo firmado, 
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estabeleceram um padrão de visitas mais flexível, além de uma melhor comunicação entre os 

espaços de atuação maternos e paternos. Em contrapartida, no caso (Welinton) em que se 

identificou o maior nível de conflito pós-separação, os horários de visita se tornaram rígidos, 

assim como a comunicação entre o casal ficou comprometida. A seguir apresentamos os 

extremos das duas formas de atuação possíveis assumidas pelos pais após a separação, 

delineadas a partir dos dados das entrevistas e corroboradas pelos conceitos teóricos sobre 

coparentalidade (Maccoby et al., 1990): 

 

Formas de atuação 

Tabela 5 

Formas de Atuação Propriedades Dimensões 

Interdependentes Comunicação e cooperação entre os pais 

Inclusão/incentivo à participação do pai 

Divisão de tarefas e responsabilidades 

Sobrecarga para o espaço em que a criança 

permanece por mais tempo 

Convergência nas práticas parentais 

Maior 

Maior 

Maior 

Menor 

 

Maior 

Independentes  Comunicação e cooperação entre os pais 

Incentivo/inclusão à participação 

Exclusão/Inibição à participação 

Divisão de tarefas e responsabilidades 

Sobrecarga para o espaço que em que a criança 

permanece por mais tempo 

Convergência nas práticas parentais 

Menor/Ausente 

Menor 

Maior 

Menor 

Maior 

                           

Menor 

 

 

Ao assumir formas mais independentes de atuação, reconheceu-se maior sofrimento 

por parte de Welinton e de sua filha, comparado aos demais participantes que se separaram. 

Esse quadro afetou significativamente as oportunidades de interação e acesso à criança pelo 

pai. A determinação judicial foi considerada extremamente limitante e insatisfatória, não 

atendendo nem as suas necessidades pessoais, nem a de sua filha. Houve queixas por parte do 

pai que preencheram alguns dos critérios do processo de exclusão relatados sob o conceito de 

alienação parental (da Fonseca, 2006), sendo este um episódio isolado constatado entre os 

participantes. Porém, especial atenção deve ser direcionada ao caso, uma vez que a 

paternidade na adolescência apresenta especificidades que podem contribuir para o processo 

de alienação parental, tanto pela mãe da criança, quanto pela família materna. Apenas o caso 

de Welinton corroborou os achados de Amato e Gilbreth (1999), de que pais não-residentes 

frequentemente apresentam um maior descontentamento em virtude das limitações impostas 

pela sua condição, especialmente pelo sistema de visitas.  
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Em conformidade com Silva (2003), destaca-se a influência do exossistema, 

representado pelo sistema judiciário, na interferência das oportunidades de interação entre pai 

e filha (microssistema). É de fundamental importância discutir a flexibilidade nas decisões 

judiciais e a reavaliação periódica dos acordos firmados formalmente, pois disso dependerá a 

efetiva participação paterna ou seu constrangimento. Também Halme, Astedt e Tarkka (2009), 

destacaram como o tipo de custódia interfere nas oportunidades de interação entre pais e filhos, 

destacando as vantagens da custódia partilhada. No caso do Welinton, a flexibilidade das 

visitas ocorreu apenas posteriormente e não através do sistema judiciário, mas da adaptação 

realizada pelo próprio casal, por influência da criança. Em acordo com os achados de 

Maccoby et al. (1990), foi verificada a diminuição do conflito entre ex-cônjuges passado 

algum tempo da separação. A convivência com a filha posteriormente estabeleceu-se em 

bases semanais, mantidas de forma estável e previsíveis pela criança. 

Em outros dois casos (Márcio e Gustavo), somou-se à dissolução do relacionamento, 

a mudança geográfica dos pais. Constatou-se, em conformidade com Almeida et al. (2001), 

que alguns pais após a separação mantêm uma relação de ambiguidade com a mãe, sendo 

mais propensos a, ao evitá-la, afastar também de suas crianças, por determinado período. A 

decisão de Márcio pela mudança de cidade pareceu corroborar a essa relação ambígua com a 

mãe. Apesar da curta distância entre os municípios, a separação geográfica alterou 

significativamente as oportunidades de convívio, de uma frequência diária para quinzenal. A 

forma de atuação assumida pelos pais mesclou aspectos da atuação interdependente – boa 

comunicação entre os pais, inclusão e incentivo da participação na vida da filha – com 

aspectos da atuação independente – redução da cooperação, da divisão das responsabilidades 

e menor convergência nas práticas parentais. 

Para Gustavo, a separação resultou em menor impacto no convívio com a filha 

comparado à distância geográfica. Contribuiu para esse quadro o acordo formal estabelecido 

nos termos da guarda compartilhada, além da manutenção do diálogo entre o entrevistado e a 

mãe, permitindo maior acessibilidade à criança. Dentre os casos analisados, reconheceu-se a 

maior alteração na frequência do convívio, de uma base diária para mensal. Além disso, o 

intervalo das visitas não era fixo e sim variável, atingindo o período máximo de cinco 

semanas entre os encontros.  A atuação dos pais mesclou aspectos de independência, como 

menor divisão das responsabilidades, da cooperação e maior discordância nas práticas 

parentais, com aspectos de interdependência, como boa comunicação e inclusão da 

participação paterna sobre os acontecimentos importantes na vida da filha. 
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Houve um único caso (Ricardo) em que o casal permaneceu unido e o fator de 

constrangimento (distância geográfica) se manteve constantemente presente desde a 

gestação. Considerável sofrimento pôde ser reconhecido, afetando a todos: pai, mãe e filho. 

Ao contrário dos outros participantes, Ricardo manteve uma convivência estabelecida com 

base em um intervalo fixo, durante a maior parte do desenvolvimento do filho, uma vez que 

dedicava todos os finais de semana disponíveis à paternidade. Consequentemente, seu papel 

nos cuidados da criança, assim como nas responsabilidades financeiras, manteve um padrão 

de estabilidade. A atuação do casal se aproximou da forma interdependente, de modo que as 

decisões sobre a criança eram tomadas em conjunto e as responsabilidades divididas pelo 

casal. Convergindo com os achados de Lamb et al. (1985), constatou-se que os papéis da mãe 

e da relação conjugal, aliados a outros fatores, entre eles os psicossociais, interferem na 

determinação do envolvimento do pai com seus filhos. De fato, observou-se que o bom 

relacionamento com a mãe dos filhos, independente da relação conjugal existente, facilitava 

o envolvimento dos pais. 

Ao examinar o estudo de Silva (2003), especificamente sobre as semelhanças e 

particularidades entre os pais adultos que residiram com seus filhos e posteriormente se 

separaram, foram verificadas semelhanças nas mudanças ocorridas após a separação quando 

se compara os resultados do presente trabalho com os achados da autora para pais adultos. 

Ademais, houve convergência entre os estudos no que concerne à frequência com que ocorre 

a coparentalidade paralela (independente) entre casais adultos que se separam, com 

comprometimento posterior da cooperação entre eles, tal como se constatou no presente 

trabalho.  

Os resultados também corroboraram parcialmente em relação ao tipo de participação 

paterna após a separação. Independentemente de o pai estar morando ou não junto ao filho, 

tanto no estudo de Silva (2003) e Belsky, Gilstrap e Rovine, (1984), quanto no presente 

trabalho, os pais se mostraram mais envolvidos em atividades de interação social do que em 

cuidados. Apenas Ricardo se manteve envolvido tanto em atividades de cuidado, quanto de 

interação social, contribuindo para esse quadro, dentre outros fatores, a manutenção do 

relacionamento com a mãe de seu filho. Este é um componente importante do microssistema 

parental, sendo apontado como um dos principais preditores de envolvimento contínuo do 

pai, como se pôde observar na comparação entre os casos (Gavin et al., 2002). 

Comum a todos os casos, houve maior transferência de responsabilidade diante dos 

fatores de constrangimento, recaindo principalmente sobre a mãe da criança e os avós ou 
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responsáveis. Na família cuja condição socioeconômica e a rede de apoio se mostraram mais 

frágeis (Ricardo), o próprio pai buscou formas de reduzir a sobrecarga sobre o espaço 

materno, responsabilizando-se por providenciar uma creche para o filho, em tempo parcial. 

Esse é o tipo de recurso usado em benefício dos filhos correspondendo ao domínio auxiliar 

cuidado indireto material, derivado do conceito de envolvimento paterno (Pleck, 2010a).  

Nos três casos em que houve dissolução dos relacionamentos (Welinton, Ricardo e 

Gustavo), reduziram-se as áreas de responsabilidade assumidas, de tal forma que se antes 

esses pais assumiam uma ampla gama de tarefas, compartilhando-as com as mães, 

posteriormente essa participação foi restringida. Predominaram as atividades sociais de lazer 

e entretenimento e em menor grau as tarefas de aconselhamento, estabelecimento de limites e 

transmissão de valores familiares e religiosos. No entanto, houve diferenças marcantes entre 

os casos, referentes principalmente à acessibilidade e às responsabilidades financeiras 

assumidas, tal como constataram Silva e Piccinini (2007). 

Observou-se, ainda, nos três casos (Welinton, Márcio e Gustavo) em que houve a 

dissolução dos relacionamentos, que os pais retornaram a um estado de maior liberdade e 

diminuição das abdicações que o exercício parental diário exigia. “Abrir mão” passou a se 

restringir aos finais de semana em que os pais ficavam “por conta” (Gustavo, linha 1178; 

Welinton, linha 910) dos filhos, abdicando de outros compromissos. Os resultados deste 

estudo corroboram as proposições da literatura do maior envolvimento, sensibilidade e 

qualidade nos cuidados da criança enquanto houve maior envolvimento na relação com a 

parceira, ou maior adaptação conjugal (Gavin, Black, Minor, Abel, Papas & Bentley, 2002; 

Lamb, 2002), sendo constatadas nos três casos implicações sobre o envolvimento após a 

separação conjugal. Porém, mesmo com as restrições, em um dos casos (Welinton) o pai 

revelou melhora da atenção dedicada à filha após a separação, alocando um tempo exclusivo 

para a convivência. 

Diante dos fatores de constrangimento, os pais se queixavam do afastamento, quanto 

à participação em atividades na escola (reuniões, festividades) e no acompanhamento do 

desenvolvimento infantil. Os participantes expressaram pesar em ter que sacrificar o convívio 

por causa do trabalho ou estudo, mas as oportunidades de convivência nos finais de semana 

foram descritas como satisfatórias.  

Observou-se que a natureza do envolvimento dos entrevistados sofreu mudanças ao 

longo do tempo, em função dos interesses e motivações pessoais, da qualidade do vínculo 

com as mães, da capacidade em fazer concessões em detrimento de seus filhos, dos fatores de 
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constrangimento enfrentado por cada pai e, sobretudo, em função do desenvolvimento das 

crianças, convergindo com Parke (2000).  

Sobre a influência do desenvolvimento infantil no envolvimento paterno, constatou-se 

o modo como as diferentes fases da criança repercutiram na qualidade e nas oportunidades de 

interação estabelecidas entre pai e filho (a). A categoria ressignificando a paternidade 

adolescente a partir do desenvolvimento da criança representou a importância dada à 

bidirecionalidade dos Processos Proximais, com destaque especial à influência da criança no 

processo de inclusão do pai, mitigando os efeitos dos fatores de constrangimento. Convergiu-

se com os autores Lamb et al. (1985), em relação à interação e à acessibilidade do pai para a 

criança, constatando-se que essas costumam ser mais elevadas se a criança é mais velha. De 

acordo com o autor, a partir dos três anos a criança está mais aberta para outras relações, 

estando menos dependente de sua mãe e mais aberta e interessada em estabelecer interações 

com o pai. Outros autores (Mahler et al, 2002) reforçam esta perspectiva, destacando que a 

saída da criança da fusão simbiótica com a mãe abriria novos caminhos e demandas para a 

figura paterna. O relato de um dos entrevistados (Gustavo), pai de uma menina de cinco anos, 

convergiu sobre esse processo de maior abertura à participação paterna: “‘Ah não, quero 

mamãe, quero mamãe, quero mamãe. ’ Hoje não, hoje é o contrário, ‘eu quero ir pra casa do 

papai”. (Gustavo, linha 728-729).  

A expectativa de que os obstáculos para o envolvimento encontrados pelos pais 

adolescentes diminuiria a intensidade de suas aspirações paternas (Rhein et al.,1997) não foi 

corroborada, sendo destacada a importância da participação da criança como um elemento 

essencial para a manutenção da interação. Convergindo com Hofferth, Stueve, Pleck e Sayer 

(2002), reconheceu-se maior gratificação na interação com as crianças em períodos posteriores do 

desenvolvimento. 

Ao destacar a percepção dos pais sobre suas crianças, observou-se que o primeiro ano 

do desenvolvimento foi marcado por um tipo de interação mais limitada, com a iniciativa de 

estimulação partindo com maior frequência dos pais. Foi destacada a maior ligação do bebê 

com a mãe nessa fase, além da percepção baseada na fragilidade, o que pareceu contribuir 

para o maior receio dos pais “até de pegar” (Ricardo, linha 1745). Já a partir do segundo ano, 

os pais identificaram uma mudança qualitativa na interação, qual seja, a possibilidade da 

iniciativa partir do próprio filho. O desenvolvimento da linguagem oral pôde ser definido 

como um marco decisivo para a interação, assim como a maior compreensão da criança de 

seu entorno. De fato, segundo DeLuccie (1996b), mudanças no desenvolvimento dos filhos 
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refletem diretamente nos pais, uma vez que o desenvolvimento físico, mental e da linguagem 

torna possível novas capacidades comportamentais, facilita a compreensão e torna a 

comunicação entre pai e filho mais complexa. A influência das capacidades sociais e da 

linguagem da criança sobre os pais também foram apontadas por Holmes e Huston (2010). 

Através da fala, os filhos passam a manifestar seus estados internos, seus sentimentos, 

desejos e pensamentos. Isso incluiu manifestar a saudade e a falta do pai, de mantê-lo 

informado sobre os principais fatos de sua vida e de encurtar as distâncias geográficas através 

de ligações telefônicas. Observou-se, em todos os casos, que a possibilidade de se comunicar 

com os filhos, seja pelo telefone ou pelo computador, contribuiu significativamente para 

mitigar os efeitos negativos sobre a interação gerados pelos fatores de constrangimentos e 

para que os pais se fizessem presentes, mesmo virtualmente. Nesse sentido, deve-se 

considerar o papel das novas tecnologias de comunicação e das oportunidades de interação 

por elas proporcionados, impactando na manutenção do envolvimento paterno. Novos 

caminhos relacionais são abertos baseados na sincronicidade comunicativa proporcionada 

pelos mecanismos digitais. 

Os pais mostraram despertar para a maior importância, a partir das manifestações das 

crianças, do papel paterno, incluindo a comunicação pelo desejo de sua permanência ou 

através dos sentimentos expressos de saudade. O efeito dessa manifestação mostrou impactar 

não somente na percepção dos pais sobre o papel ocupado por eles na vida de seus filhos, 

mas, sobretudo, nas mães, que passaram a reconhecer, através das demandas das crianças, o 

significado atribuído ao pai em suas vidas. Este quadro contribuiu para que as mães se 

tornassem mais flexíveis em relação às visitas e se prontificassem a incluir, com maior 

frequência, os pais nos eventos relevantes relacionados a vida dos filhos.  

Em um dos casos (Welinton), mesmo quando a mãe tentou restringir a participação 

paterna, o interesse da criança se sobrepôs à tentativa de impedimento, assumindo a criança 

uma fonte de informação em primeira mão para o pai. Revelou-se dessa forma, a influência da 

bidirecionalidade dos Processos Proximais estabelecidos entre os pais e os filhos, sobretudo, 

na capacidade das crianças de modelar o comportamento de seus pais. Embora muitos estudos 

tenham focado na influência ou participação dos pais adolescentes sobre os filhos, poucos 

foram os que abordaram a influência das crianças sobre o comportamento parental (Holmes & 

Huston, 2010).  

O reconhecimento e manifestação por parte da criança da importância do pai foi 

representativamente definido, para todos os casos, como uma ressignificação da paternidade 



178 

 

em que “cai a ficha de novo” (Ricardo, linha 872). Os resultados corroboraram com a 

afirmação (Lamb & Elster, 1986) sobre as características psicológicas e comportamentais do 

bebê e o modo como elas também influenciam a qualidade da interação com os pais 

adolescentes, estendendo-se esses efeitos para fases mais avançadas do desenvolvimento, 

como observado no presente trabalho. Os pais revelaram grande satisfação na realização de 

tarefas conjuntas com a criança, especialmente naquelas em que ela expressava sentimentos 

de alegria e prazer. 

A percepção do desenvolvimento infantil saudável foi definida pela maior parte dos 

pais baseada na ausência de doenças, complicações ou necessidade de medicação, ou seja, na 

dicotomia que perpassa as manifestações orgânicas de normalidade versus anormalidade. De 

formal geral, os pais relataram suas crianças como saudáveis, não reconhecendo dificuldades 

em seu desenvolvimento. A respeito das crianças que já frequentavam uma instituição escolar, 

destacou-se o acompanhamento adequado e o bom comportamento em comparação aos 

colegas de mesma idade, não havendo queixas relacionadas à indisciplina, agressividade ou 

baixo desempenho escolar.  

Os pais se queixaram da privação no acompanhamento do desenvolvimento dos filhos, 

mas em períodos distintos do desenvolvimento infantil, uma vez que esses pais estavam 

fisicamente ausentes. Constatou-se que o pai (Ricardo) que descreveu o desenvolvimento 

infantil com maior nível de detalhamento, foi aquele que se manteve unido à mãe da criança, 

manteve uma presença estabelecida em uma base regular em termos de frequência e 

permanência, nível escolar superior e o único cujo filho era do sexo masculino. Este também 

foi o pai com maior nível de envolvimento em comparação aos demais entrevistados, arcando 

integralmente com as responsabilidades e mantendo um padrão estável de acessibilidade e 

interação.  

Ao descrever suas crianças, todos os pais utilizaram termos positivos, ressaltando as 

qualidades que percebiam como mais marcantes no comportamento e na personalidade. Este é 

um dado importante, pois estudos indicam uma tendência em relação às mães, que também 

pode se aplicar aos pais, qual seja, de que quanto mais o temperamento da criança for 

percebido como difícil, menor será a responsividade a ela. Os resultados não corroboraram 

com as expectativas de Jorgensen (1993), de que pais adolescentes tendem a perceber seu 

bebê como sendo de temperamento difícil. Nem mesmo em etapas posteriores do 

desenvolvimento, com crianças de idade entre três e sete anos, esse dado foi confirmado. Um 

dos trechos da entrevista de um participante reforça o predomínio da percepção positiva sobre 
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o temperamento da criança: “[...] mas não era aquela criança que chorava, bebê mesmo, não 

era uma criança que dava trabalho, nunca foi uma criança birrenta, de ficar pedindo “eu 

quero, eu quero, eu quero”, nunca!” (Gustavo, linha 1305-1307). 

Observou-se que os pais adolescentes tinham expectativas adequadas em relação às 

capacidades de seus filhos, desde o nascimento até a idade em que se encontravam no 

momento da pesquisa. Apesar de alguns entrevistados (Márcio e Welinton) demonstrarem 

menor conhecimento sobre os estágios de desenvolvimento, observou-se que se sobrepôs a 

esse domínio, as oportunidades de acompanhamento efetivas da criança por essas fases. 

Gustavo, por exemplo, possuía o conhecimento, como um aluno de Psicologia que acabara de 

estudar sobre o desenvolvimento infantil na faculdade, no entanto, a distância o impediu de 

acompanhar efetivamente a efetuação dessas mudanças em sua filha, interferindo em sua 

capacidade de descrevê-las.  

A expectativa de que o desconhecimento por parte dos pais adolescentes dos estágios 

de desenvolvimento infantil (Lamb & Elster, 1986) geraria expectativas errôneas em relação 

às capacidades do bebê, levando-os a subestimar ou superestimar as capacidadesda criança, 

não foi corroborado. Um trecho da entrevista de um participante (Márcio) indica a adequação 

da atenção às demandas distintas relacionadas às fases do desenvolvimento infantil, marcadas 

por maior dependência ou autonomia da criança: “Então acho que é isso, acho que a atenção 

com um ou dois anos é maior do que com cinco anos. Devido a estar grandinha, já entender 

as coisas [...]” (Márcio, 2129-2131). Pesquisadores ainda apontaram que o escasso 

conhecimento do pai adolescente afetaria a satisfação com o papel parental (Harris et al., 

1998; Lamb & Elster, 1986). Nos casos analisados, os pais se mostraram sensíveis às 

mudanças observáveis (crescimento, aquisições desenvolvimentais, comportamentos), assim 

como às preferências pessoais de seus filhos, manifestando tanto conhecimento quanto 

satisfação em atendê-las.  

O conhecimento escasso em interpretar corretamente as manifestações do bebê, foi 

relacionado, na literatura, a uma condição antecedente para que os pais adolescentes tivessem 

atitudes mais impacientes e punitivas (Robinson, 1988). Esta expectativa não foi corroborada 

pelo presente estudo. Pelo contrário, mesmo os participantes não tendo um profundo 

conhecimento sobre desenvolvimento infantil, não houve relatos de punição física ou 

dificuldades no cuidado com os bebês nesse período. Um participante deu a seguinte resposta 

quando questionado sobre a existência de fases consideradas mais difíceis no 

desenvolvimento de seu filho: “Então, eu acho que é difícil mesmo, de crescimento assim 
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não, eu acho que não teve, não teve nenhuma etapa mais difícil que a outra, acho que foram 

mais diferentes mesmo [...]” (Ricardo, 1842-1844). Mesmo nos momentos posteriores do 

desenvolvimento, as práticas parentais envolviam o diálogo, de tal forma que, para todos os 

entrevistados, a punição física não foi uma prática admitida. Em conformidade com 

Levandowski (2002) apesar de alguns autores apontarem para os riscos de violência em 

situações envolvendo a paternidade adolescente, poucos são os estudos e as evidências que 

apoiam esta relação. 

A influência dos aspectos macrossistêmicos, representados pelos estereótipos de 

gêneros, puderam ser constatados na maior preocupação dos pais de meninas em relação à 

fase posterior da adolescência, encarada como uma fase potencialmente mais difícil de ser 

enfrentada. As atitudes paternas revelaram ainda ser influenciadas pela identidade sexual dos 

filhos, refletidos tanto nas brincadeiras, quanto nas preocupações futuras relacionadas às 

próximas fases do desenvolvimento. As interações de Ricardo com seu filho envolviam 

brincadeiras tipicamente masculinas, como simular brigas, por exemplo, enquanto os pais de 

meninas (Welinton, Márcio e Gustavo) desenvolviam atividades relacionadas a simulações de 

fatos cotidianos das filhas, como brincar de escolinha. De acordo com a literatura (Teti & 

Lamb, 1986; Parke, 1996), pais adolescentes seriam mais responsivos a meninos do que 

meninas. De acordo com Teti e Lamb (1986), criar uma menina exigiria se envolver em 

atividades femininas, que poderiam, por isso, ser mais evitados pelos pais adolescentes. 

Contudo, observou-se entre os pais de meninas neste estudo uma maior adequação das 

atividades ao interesse comum do que uma redução das oportunidades de interação. Gustavo, 

por exemplo, compartilhava seu gosto pessoal por filmes de animação com a filha, de tal 

forma que esse se transformou em um dos programas prediletos de ambos. Welinton jogava 

bola com Joana. 

A identificação com o papel paterno levou os pais adolescentes em uma busca por 

suas referências pessoais, pois, a promulgação da paternidade passa pela influência tanto do 

nível micro, representado pelas tradições e valores das famílias e de outros microssistemas 

dos quais o jovem participa (escola, igreja, grupos temáticos), quanto macro, representado 

pela cultura e pelos papéis de gênero que definem o “ser pai” em determinada sociedade e 

período histórico.  

Observou-se uma mudança significativa na concepção do papel paterno pelos 

participantes, corroborando com os estudos que têm salientado o desejo do pai adolescente de 

ser não apenas um auxiliar financeiro ou provedor, mas de participar ativamente dos 
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cuidados da criança (Allen & Doherty, 1996; Robinson, 1988). Ficou constatado que a 

maioria dos pais participantes da pesquisa queria prestar apoio financeiro, estar envolvidos 

no cuidado diário de seus filhos e se mostravam preocupados em garantir um futuro melhor 

para eles. Apesar de alguns pais não apresentarem condições plenas para sancioná-las 

totalmente, todos permaneciam envolvidos na vida de seus filhos, mesmo que variações 

pudessem ser reconhecidas, tanto entre os pais, quanto nas trajetórias individuais no 

transcurso do tempo. Corrobora-se com a perspectiva de Rezende e Alonso (1995) sobre a 

“nova paternidade”, em que a experiência paterna está atrelada a aspectos afetivos dessa 

relação no presente, não destituindo a participação no provimento, mas incorporando espaços 

para a emoção e o afeto, rompendo com os estereótipos do passado. 

De modo geral, para os participantes deste estudo, a conceituação da paternidade 

perpassou a importância da responsabilidade, envolvendo não apenas a área financeira, mas a 

educação, o controle e estabelecimento de limites à criança, o estar presente afetivamente, 

além do desejo e interesse pela paternidade (“querer a paternidade” - Gustavo, linha 1502). 

Entretanto, segundo Daly (1996) há uma falha entre o que os pais pensam a respeito da 

caracterização do papel paterno e como efetivam suas ações. Este quadro pôde ser constatado 

especialmente em relação à presença e menor participação dos pais no compartilhamento dos 

cuidados, após a ocorrência dos fatores de constrangimento (Gustavo e Márcio). 

Em uma comparação com pais adultos, os participantes identificaram dificuldades e 

desvantagens da paternidade na adolescência em detrimento de vivenciá-la em um período 

posterior, destacando dentre elas: a dependência financeira; as condições menos favoráveis 

em termos de estrutura (casa, carro, emprego); menos maturidade e experiência de vida; a 

menor probabilidade de estar em um relacionamento estável; e a perda da liberdade durante 

uma fase possivelmente significada como reservada ao lazer.  

Ao avaliarem a si mesmos como pais, observou-se que a paternidade havia sido 

experienciada de modo parcial, até o momento da entrevista, reconhecendo em seus discursos 

a orientação para a reparação ou concretização de uma condição que a aproximaria do ideal. 

Todos os entrevistados reconheceram sua presença atual como insuficiente, sendo esse o 

ponto comum que contribuiu para que suas autoavaliações não alcançassem os melhores 

resultados sobre o exercício parental. Houve convergência com a afirmação de Daly (1996) de 

que muitos pais vivenciavam uma tensão entre o sentimento de que deveriam se envolver 

mais com seus filhos e o de que são incapazes de fazer isto, seja em função de limitações 

sociais ou pessoais. 
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Por ter “queimado a largada” (Gustavo, linha 446), no período da entrevista, três dos 

participantes (Márcio, Gustavo e Ricardo) estavam em busca de maior autonomia ocorrendo 

concomitantemente aos sacrifícios no convívio com os filhos.  Este quadro deu ao fenômeno 

um caráter de transitoriedade, ou seja, esses pais ainda estavam, em termos financeiros e 

profissionais, definindo seus projetos e suas expectativas, almejando que elas culminassem na 

condição idealizada para a paternidade. Contudo, o modo como cada pai buscou realinhar 

suas ações de forma a reduzir o impacto de seu afastamento, assim como promover a 

manutenção de seu envolvimento, variou consideravelmente entre os entrevistados. De fato, 

tal como relatado por Dornig et al. (2006), os recursos tanto internos quanto externos dos 

entrevistados interferiram no modo como atuaram enquanto pais nos mais variados contextos 

de suas trajetórias. Para Welinton, os resquícios das restrições pós-separação ainda o 

impediam de exercer sua participação plenamente. Este quadro demonstra a existência de um 

conflito entre a paternidade ideal e a real na experiência dos participantes, como abordado por 

Silva e Piccinini (2007). 

Ainda assim, a autopercepção dos pais sobre o exercício da função parental foi 

predominantemente positiva, sendo usados os seguintes descritores para qualificar essa 

avaliação: “bom pai” (Márcio, linha 1750; Welinton, linha 1207) e “esforçado” (Gustavo, 

linha 1764; Ricardo, linha 2650). Em conformidade com Robinson (1988), Cochran (1997) e 

Amazarray et al. (1998), mesmo enfrentando várias barreiras em relação ao exercício da 

paternidade, os pais adolescentes referiram ter um papel importante na vida de seus filhos de 

maneira geral, sendo capazes de ultrapassar os obstáculos encontrados e se manterem 

interessados e participativos, dentro de suas realidades. 

A essência das experiências vividas pelos entrevistados pôde ser capturada através da 

percepção da paternidade como um processo de transformação em suas vidas.  Os 

significados atribuídos foram, portanto, experienciados pelos participantes em contextos 

diferenciados, sendo esse um elemento importante para a compreensão de seus 

comportamentos, interações e dos processos reconhecidos em suas experiências. Dessa 

forma, os participantes repetidamente referiram à experiência da paternidade como um 

evento de mudança de vida, que alterou profundamente suas relações com sua própria 

família, com seus pares, com seus objetivos educacionais, profissionais e com sua visão de 

futuro.  

Embora inicialmente a descoberta da gravidez tenha sido acompanhada por reações de 

medo, susto, preocupação, abalo e, sobretudo, em alguns casos, de indesejabilidade, ela não 
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deixou de ser apreciada pelos jovens pais, no transcurso de suas trajetórias de vida. O sentido 

que se atribuiu à experiência mostrou sua dinamicidade, tanto para os pais adolescentes 

quanto para os avós de seus filhos. 

Atestou-se que a paternidade atuou como um catalisador que ativou um profundo 

senso de responsabilidade e dever nos participantes, refletindo na orientação do adolescente 

para além de si mesmo, a partir do realinhamento de seus pensamentos e ações de modo a 

responder às novas exigências que se apresentaram com o nascimento. Depreende-se que ao 

se reconhecer como uma referência, a partir do processo de responsabilização, o adolescente 

volta-se para si, assumindo-se como um modelo de conduta para o filho e promovendo 

mudanças em seu próprio comportamento, o que um dos participantes nomeou como ser 

colocado “numa linha” (Ricardo, linha 2565): “Você tem que se melhorar [...]” (Welinton, 

1598).  Trata-se de uma experiência que atinge o indivíduo no nível pessoal, com mudanças 

em suas crenças, valores, prioridades e orientação.  Sobretudo, é um processo que incide 

sobre sua própria identidade, a partir da transição de papéis socialmente construídos e 

compartilhados, a partir da identificação como um filho, para uma identificação como um 

pai. Identificar-se como um pai envolveu se despojar de identificações e comportamentos 

negativos que não coadunam com a própria concepção do que é ser um pai. Nesse aspecto, a 

experiência da paternidade assume-se para alguns adolescentes como um fator decisivo para 

colocá-los e mantê-los no caminho “certo” (Welinton, 1588), como representativamente 

apresentado no relato Márcio: “[...] você ter que colocar na cabeça que o certo é aquilo ali 

devido a você já ser pai.” (Márcio, 1710).  Para dois dos participantes (Márcio e Welinton), a 

paternidade assumiu o significado dessa oportunidade de mudança de vida, alterando o curso 

de uma trajetória errática marcada por excessos, como o uso abusivo de álcool e cocaína, 

afastando-os de comportamentos negativos. 

Sobretudo, trata-se do desenvolvimento de um senso de propósito, que pode ser 

compreendido como uma experiência subjetiva, uma força dinâmica “fenomenológica ou 

experiencial” (Bronfenbenner, 2001/2011, p.45) que fornece direção e intenção a seus 

comportamentos. A experiência da paternidade foi relatada como uma mudança na 

perspectiva dos adolescentes “na maneira de viver o mundo” (Gustavo, linha 417). Os 

participantes assumiram uma orientação generativa (Summers et al., 2006), identificada em 

seus discursos através dos esforços concentrados no intuito de proporcionar um futuro 

melhor para seus filhos.  
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O nascimento de um filho é convertido em termos de uma meta, um foco, um objetivo 

a ser alcançado e concretizado pelos adolescentes, levando-os em busca dos recursos 

necessários para atingi-lo. Verificou-se em um dos entrevistados (Gustavo) a falta de 

propósito anterior à experiência da paternidade e o modo como esta condição repercutiu não 

apenas nas suas aspirações objetivas, tais como estudo e trabalho, mas, subjetivas: “[...] eu 

não tinha pra onde ir, não tinha um próximo passo, era simplesmente isso [...]” (Gustavo, 

469-470). Em conformidade com Baltes (1997), observou-se a aproximação entre a 

experiência narrada pelos entrevistados e a atuação sistêmica dos mecanismos de seleção, 

que abrange a identificação de objetivos, otimização dos meios para atingir essas metas e 

busca de compensações quando os meios disponíveis para atingir as metas estavam ausentes 

ou não eram suficientes. De fato, o que se pôde observar foram mudanças significativas 

impetradas pelos adolescentes em suas próprias vidas ao se despertarem para um senso de 

propósito, incluindo o maior comprometimento com o trabalho e/ou com os estudos, além 

das abdicações e assunção das responsabilidades em favor dos filhos.  

Dessa forma, a experiência da paternidade assumiu-se como uma oportunidade para o 

crescimento e amadurecimento pessoal dos participantes. Na perspectiva dos entrevistados, 

assumir o papel paterno acelerou o processo de “maturidade” (Ricardo, linha 2550) e 

“responsabilidade” (Gustavo, linha 1892). Na comparação aos colegas que não haviam sido 

pais, os participantes destacaram o quanto a experiência da paternidade contribuiu para o 

processo de crescimento e amadurecimento em suas vidas: “[...] alguém que levou umas 

porradas, mas soube lidar com isso, na maneira dele [...] e criou uma responsabilidade, a 

qual a maioria deles não tem [...] (Gustavo, linha 1890-1892).  

Em consonância com Bronfenbrenner (1998, 2011, p.121), a apreciação do impacto 

da experiência da paternidade na adolescência e seu reflexo como uma consequência para o 

desenvolvimento humano, enquanto uma experiência subjetiva, só pode ser inferida “pelas 

maneiras características com que a pessoa subjetivamente experiência e objetivamente lida 

com o mundo no qual ela vive [...]”. Os resultados do presente estudo delineiam uma 

perspectiva transformadora da paternidade, tanto em seus aspectos subjetivos, quanto 

objetivos, convergindo com os estudos de Knoester e Eggeben (2006) e Tuffin e Rouch 

(2007), de como o fenômeno em questão pode levar à reorganização e ao crescimento pessoal 

do adolescente. 

Em suma, o presente estudo revelou os benefícios emocionais tanto para os pais 

adolescentes, quanto para suas crianças e todo sistema familiar. Os resultados sustentam a 
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perspectiva de que os adolescentes podem encontrar realização nessa experiência e a partir 

dela desenvolverem-se satisfatoriamente como indivíduos no exercício da paternidade. No 

processo das relações recíprocas entre as oportunidades e restrições contextuais e as 

características individuais, encontram-se as várias possibilidades de se vivenciar a 

paternidade na adolescência. 
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Considerações Finais 

 

A partir dos resultados apresentados e discutidos acima, faz-se necessário tecer 

algumas considerações a respeito do fenômeno em estudo. Primeiramente, cabe destacar o 

desafio encontrado para a localização dos sujeitos de pesquisa. Diversas estratégias foram 

utilizadas, inicialmente dirigidas às instituições hospitalares, especialmente nos sistemas de 

registros das maternidades. Após dificuldades operacionais de acesso a esses dados, partiu-se 

para o método de amostragem “em bola de neve”, “efetivo ao penetrar em populações 

escondidas ou difíceis de encontrar” (Dewes, 2013, p.1). Esbarrou-se, posteriormente, com o 

baixo índice de aceite por parte dos jovens pais encontrados. Tal fato já havia sido destacado 

por Daly (1996), de que homens são tipicamente difíceis de serem recrutados.  

Constata-se, portanto, que a decisão de participação já, provavelmente, diferencia os 

pais que aceitaram ser entrevistados daqueles que recusaram. A tentativa de buscar variações 

extremas a respeito do fenômeno foi frustrada pela negativa da participação por parte de 

alguns sujeitos com os quais foi feito contato. Mais especificamente quanto aos pais ausentes 

ou àqueles referidos pela literatura como menos comprometidos (Santos, Luz, Mendes, & 

Agostini, 1987), é razoável pensar que dificilmente aceitariam participar de um estudo dessa 

natureza. Esta pode ser uma das razões das semelhanças encontradas em relação à 

manutenção do envolvimento dos pais participantes no decorrer do tempo. 

Em relação ao nível de escolaridade e renda, os participantes apresentaram níveis 

mais elevados em comparação a outros estudos realizados (Heilborn et al., 2002; Costa et al., 

2005), o que pode ter influenciado nos resultados encontrados. Dentre os quatro pais, um 

completou o ensino fundamental, um completou o ensino médio e dois cursavam o ensino 

superior. Autores apontam diferenças na experiência da paternidade adolescente para 

indivíduos com baixa escolaridade (Heilborn et al., 2002; Costa et al., 2005; Cabral, 2002).  

De acordo com a definição das Classes Econômicas14, pelo rendimento familiar dos 

participantes, estes se localizam na Classe C, cuja soma dos rendimentos se encontram no 

intervalo entre R$ 1.734,00 a R$ 7.475,00. O padrão socioeconômico das famílias mostrou 

resultar em maior suporte aos pais, reduzindo o impacto sobre suas trajetórias escolares e 

profissionais. Tal como afirmam (Heilborn et. al., 2002; Cabral, 2002; Almeida & Hardy), é 

possível encontrar variações significativas da experiência da paternidade em famílias de 

                                                 

14 Fonte: CPS/FGV (2011). Disponível em: http://cps.fgv.br/node/3999 
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baixa renda, especialmente pela rede de apoio precária. Dessa forma, a intenção do estudo 

não é generalizar os resultados para outros pais, através do que seria uma descrição típica de 

um pai adolescente, mas ao contrário, foi explorar e descrever essa experiência para alguns 

pais, estendendo para períodos posteriores do desenvolvimento infantil e com isso contribuir 

para uma construção teórica que inclua os desafios enfrentados considerando-se sua evolução 

no tempo. Intenta-se que um estudo dessa natureza possa servir de base para outras 

investigações. 

A respeito das limitações identificadas, as quais podem contribuir para a elaboração 

de outros estudos que envolvam pais adolescentes, alguns pontos devem ser destacados. 

Destaca-se a ausência da perspectiva materna, limitando a análise à perspectiva do pai 

apenas, restringindo-o como fonte única dos dados. A intenção inicial de incluir a avaliação 

da mãe sobre a atuação paterna foi abandonada no decorrer da pesquisa pela percepção do 

entrevistador de que isso poderia comprometer o rapport. Além disso, como os pais 

poderiam ter acesso posteriormente à publicação da pesquisa e, consequentemente, às 

declarações das mães, calculou-se o risco potencial de divergências, optando pelo menor 

risco aos participantes. Embora esta decisão tenha limitado a obtenção de informações por 

diferentes fontes, foram respeitados, acima de tudo, os princípios éticos que regem a pesquisa 

científica. Este ponto poderia ser ampliado em estudos futuros, incluindo a percepção de 

outras pessoas significativas do microssistema do jovem pai, incorporando não apenas a 

perspectiva materna, já amplamente destacada pela literatura, mas também da família, como 

abordado por Bueno et al (2012) sobre a família como rede social de apoio.  

Ademais, a observação direta da interação pai-criança, tal como realizado por 

Levandowski e Piccinini (2002) preferencialmente em seus contextos naturais, embora não 

realizada, poderia enriquecer este campo de pesquisa em períodos posteriores do 

desenvolvimento infantil, como a fase pré-escolar e escolar. Também estudos longitudinais, 

incluindo um número maior de participantes e contrastes ecológicos, poderiam fornecer um 

corpo mais consistente de resultados sobre o fenômeno, contribuindo para o desenvolvimento 

de políticas públicas e programas específicos de atendimento às demandas desses jovens. 

O papel da Psicologia e sua importância como um fator de proteção e promoção dos 

adolescentes pais pôde ser observado em três dos casos analisados. Os jovens buscaram 

auxílio para si mesmo (Gustavo), para suas companheiras (Ricardo) e para os filhos 

(Welinton). Não apenas os atendimentos individuais foram citados, mas programas 

institucionais de acolhimento a estudantes, revelando o impacto positivo das diferentes 
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intervenções. Este fato chama atenção para a importância que a Psicologia ocupa como fonte 

de apoio extensiva a outras fontes primárias, como a família.  

Importa observar que os dados demográficos indicam o crescimento relativo da 

participação das gravidezes adolescentes, enquanto em outras faixas etárias se observa uma 

tendência à diminuição (Ministério da Saúde; 2006; Ministério da Saúde, 2012), de tal forma 

que há uma demanda em curso pelos profissionais de diversas áreas, como saúde e educação, 

e estes devem estar preparados para responder aos desafios singulares deste fenômeno, 

inclusive e especialmente o profissional de Psicologia. 

Em relação ao referencial teórico-metodológico Bioecológico, o modelo 

cronossistêmico (Bronfenbrenner, 1988, 2011) mostrou-se adequado para identificar o 

impacto do nascimento de um filho no desenvolvimento subsequente de um adolescente. 

Especial contribuição foi reconhecida na assimilação das mudanças ocorridas nos percursos 

dos jovens, tanto objetivas quanto subjetivas. Ampliou-se, dessa forma, o olhar sobre o 

impacto do nascimento de um filho no período posterior ao comumente investigado pela 

literatura da área. 

A adequação do referencial Bioecológico de Bronfenbrenner (2001/2011) à análise 

dos dados a partir da perspectiva de Strauss e Corbin (2008) para Grounded Theory merece 

destaque para futuras pesquisas qualitativas. A convergência de conceitos como processo de 

ação/interação (p.123), condições contextuais (p.129), fluxo dinâmico dos fatos (p.162), 

interação entre estrutura e processo (p.163), linhas de conectividade micro e macro (p.177), 

são alguns exemplos de aproximações da Grounded Theory ao modelo teórico-metodológico 

referenciado. 

A necessidade de realizar pesquisas em períodos posteriores ao primeiro ano da 

criança nos estudos sobre paternidade adolescente já havia sido indicada por autores sobre o 

tema (Montemayor 1986; Levandowski & Piccinini, 2002). Ao abordar a atuação de jovens 

que foram pais na adolescência, cujos filhos se encontram entre três e sete anos de idade, 

através de uma abordagem qualitativa, este estudo contribui fornecendo uma compreensão da 

trajetória paterna, envolvendo tanto os desafios enfrentados, quanto o significado atribuído à 

experiência pelos pais. Através dessa abordagem, foi possível entender o modo como os pais 

exercem a paternidade, e como a significam, abrangendo as possíveis determinações tanto do 

envolvimento, quanto do seu afastamento.  

As questões da entrevista semiestruturada se mostraram um instrumento satisfatório, 

propiciando a obtenção de muitas informações. O formato longo do roteiro de referência 
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gerou um volume extenso de dados, o que levou o pesquisador a não adotar a entrevista 

narrativa conjuntamente. A partir da adaptação da abordagem de três entrevistas de Seidman 

(2006), realizaram-se dois encontros com intervalo de uma semana entre uma entrevista e 

outra. Este formato demonstrou significativas vantagens, tanto em relação ao alcance de 

maior coerência das informações, quanto à oportunidade oferecida ao entrevistado de fazer 

elaborações entre os encontros. 

Tendo em vista o que foi discutido, considerando-se cada uma das categorias 

incorporadas à comparação dos casos estudados, foram constatadas particularidades e 

semelhanças entre os participantes. As semelhanças se referiram principalmente à 

manutenção do afeto entre pais e filhos, assim como a percepção de que a experiência foi 

assumida como um processo de transformação em suas vidas. Notou-se em todos os casos 

que os pais foram expostos, em algum momento de suas trajetórias paternas, a fatores de 

constrangimento que afetaram em diferentes proporções sua presença e participação. Entre os 

pais (Welinton e Márcio) que se casaram e coabitaram com a mãe de seus filhos, notou-se 

diminuição na divisão das responsabilidades após a separação. Comum a dois casos (Gustavo 

e Márcio), observou-se que os efeitos sinérgicos da dissolução dos relacionamentos e a 

separação geográfica dos filhos, contribuíram para a redução da acessibilidade e prontidão 

para as abdicações em favor da paternidade. 

Dentre as particularidades, o modo como cada pai lidou com os fatores de 

constrangimento definiu diferentes níveis de envolvimento paterno, tanto entre cada 

participante, quanto em suas trajetórias individuais. Constatou-se que na avaliação da atuação 

do pai adolescente devem ser consideradas tanto as mudanças da pessoa, as relações 

estabelecidas e o contexto no transcurso do tempo.  

Portanto, a atuação e o significado da paternidade adolescente não devem ser tomados 

como estáticos, mas dinâmicos. À estabilidade da atuação, ou seja, a qualidade contínua de 

participações entre pais adolescentes e filhos (condição de continuidade analisada neste 

estudo: atuação dos pais no período entre 3 e 7 anos de idade de seus filhos), deve recair 

maior destaque e valia, em comparação a quantidades fixadas em determinado período, como 

por exemplo os primeiros dois anos de vida. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Roteiro de entrevista  

 

1) Como você descreveria a pessoa que você era antes de se tornar um pai? 

Você poderia me falar um pouco mais sobre... 

O que estava acontecendo na sua vida naquela época? 

O que contribuiu para que a gravidez acontecesse? 

Quais foram as pessoas mais importantes naquele momento? 

2) Pensando em sua vida antes do nascimento do seu (sua) filho (a) e sua vida no 

momento atual, quais as mudanças percebidas por você? 

(Em caso afirmativo) 

Você poderia me falar um pouco mais sobre... 

De que forma a experiência da paternidade teve influência sobre essas mudanças? 

Comparado aos seus colegas que ainda não são pais, existem diferenças em relação à 

vida de vocês? 

(Em caso afirmativo)  

Que diferenças são essas? 

A que você atribui essas diferenças? 

3) Como você descreveria sua interação com seu filho, do nascimento ao momento 

atual? 

Você poderia me falar um pouco mais sobre... 

O que permaneceu e o que mudou na relação de vocês com o tempo? 

O que poderia limitar a interação de vocês? 

Quais as atividades mais comuns compartilhadas por vocês nos primeiros anos? 

Como é a interação de vocês atualmente?  

Quais as atividades mais comuns compartilhadas por vocês atualmente? 

4) Uma criança passa por diversas fases: tem a fase de engatinhar, de começar a 

andar, das primeiras palavras, do uso do vaso sanitário, etc. Pensando nessas 

mudanças das crianças, no intervalo entre o nascimento e o momento atual, fale 

sobre como você tem percebido o crescimento do seu (sua) filho (a).  

Você poderia me falar um pouco mais sobre... 
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Algum desses momentos no desenvolvimento de sua criança lhe pareceu mais difícil 

do que outros?  

Alguma dessas fases te marcou mais fortemente? 

Como você vê as próximas fases do desenvolvimento de seu filho? 

Qual é a sua expectativa em relação a elas? 

5) Após a experiência do nascimento de uma criança, muitos casais permanecem 

juntos, outros se separam, existindo vários motivos para isso. Como você 

descreveria o relacionamento entre você e a mãe de seu (sua) filho (a) antes e 

depois do nascimento? 

Você poderia me falar um pouco mais sobre... 

O que poderia contribuir (ou contribuiu) para que permanecessem juntos?  

O que poderia contribuir (ou contribuiu) para que se separassem? 

Em sua opinião, a relação do casal tem alguma influencia sobre a relação dos pais com 

a criança? 

(Em caso afirmativo)  

De que maneira? 

6) Descreva como é um dia normal quando você está com seu filho. 

Você poderia me falar um pouco mais sobre... 

Quanto tempo vocês permanecem juntos? 

Com que frequência vocês se encontram? 

Quais as atividades mais comuns vocês compartilham quando estão juntos? 

Que tipo de atividade você mais gosta de desenvolver com ele (a)? 

Que tipo de atividade você menos gosta? 

7) Como você descreveria seu filho? 

Você poderia me falar um pouco mais sobre... 

Quais as qualidades se destacam? 

Quais as dificuldades ele (a) apresenta? 

Foi sempre assim, ou tem (ou teve) períodos mais difíceis? 

Como você lida com a desobediência ou bagunça? 

Como você lida com a questão dos limites? 

8) Como são divididas as responsabilidades sobre a criança? 

Você poderia me falar um pouco mais sobre... 

Quem faz o que? 
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Quais são as suas responsabilidades? 

Quais são as responsabilidades da mãe? 

As responsabilidades são divididas com outras pessoas? 

Como você vê essa divisão da maneira como é feita? 

Se você pudesse mudar, o que mudaria na divisão das responsabilidades? 

9) Muitas pessoas ao se tornarem pais, podem encontrar desafios nessa tarefa. Em 

sua opinião, quais as condições necessárias para que um pai possa exercer sua 

função paterna?  

Você poderia me falar um pouco mais sobre... 

Em sua opinião, qual a melhor condição possível para ser um pai? 

E qual a pior condição possível? 

No seu caso, o que pode ter ajudado (ou ainda o ajuda) a exercer sua função de pai? 

O que pode ter dificultado (ou ainda dificulta) a exercer sua função de pai? 

Como você avalia suas próprias condições de vida para exercer a paternidade? 

10) Como você vê a paternidade na idade adulta e a paternidade na adolescência? 

Você poderia me falar um pouco mais sobre... 

Você vê diferenças entre elas? 

(Em caso afirmativo)  

Em sua opinião, por que elas acontecem? 

Quais as vantagens de ser um pai adolescente? E as desvantagens? 

11) Em sua opinião, o que é preciso para que um pai seja bem avaliado em sua 

função paterna? 

Você poderia me falar um pouco mais sobre... 

Baseado na sua própria avaliação como pai, como você se descreveria? 

Se existisse algo que você pudesse melhorar em você mesmo, como pai, o que seria? 

Se existisse algo que você pudesse corrigir ou fazer diferente, como pai, o que seria? 

Você acredita que algo (ou alguém) possa influenciar sua própria avaliação como pai? 

12) Como acha que as pessoas mais próximas de você te avaliam como pai?  

Você poderia me falar um pouco mais sobre... 

No caso específico da mãe da criança, como acha que ela te avalia como pai do filho 

de vocês?  

Em que ponto vocês concordam em relação a essa avaliação?  

Em que ponto vocês discordam? 
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O que você acha que contribui para que ela te avalie dessa forma? 

13) O que pode ter influenciado o tipo de pai que você é? 

Você poderia me falar um pouco mais sobre... 

Você se espelha em alguém como modelo de pai a ser seguido? 

Quem seria? Como ele é/era como pai? 

E tem alguém que você não gostaria de ter como modelo de pai? 

Como são as lembranças entre você e seu pai (ou outro modelo significativo)? 

14) Tem alguma coisa que você poderia não ter pensado antes e talvez com essa 

entrevista te fez lembrar e que você queira compartilhar? Algo que considere que eu deva 

saber para compreender melhor sua experiência como um pai e talvez eu não tenha abordado 

com você? 
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Apêndice B 

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 

Você está sendo convidado a participar do estudo SIGNIFICADO ATRIBUÍDO À 

PATERNIDADE ADOLESCENTE E A ATUAÇÃO DOS PAIS COM FILHOS ENTRE 

QUATRO E SETE ANOS.  

Os avanços nesta área ocorrem através de estudos como este, por isso a sua 

participação é importante. O objetivo deste estudo é COMPREENDER AS MUDANÇAS 

QUE OCORRERAM NA SUA VIDA APÓS A EXPERIÊNCIA DA PATERNIDADE e 

caso você participe, será necessário se submeter às ENTREVISTAS, RELATANDO SUA 

HISTÓRIA. 

Existe um risco mínimo associado à participação neste estudo, pois ao falar de sua 

história, você poderá entrar em contato com sentimentos e lembranças, que pelo conteúdo 

emocional, talvez você possa querer evitá-los. Em contrapartida, esta pesquisa tem o 

potencial de ajudar outros pais adolescentes. Isso é importante para aumentar o conhecimento 

de agências governamentais, serviços sociais, pesquisadores e do público em geral sobre este 

assunto. 

Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa 

ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo no seu atendimento. Pela sua 

participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de 

que todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua 

responsabilidade. Seu nome não aparecerá em qualquer momento do estudo, pois você será 

identificado com um nome fictício.  
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Apêndice C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Eu, ____________________________________________________________, li e/ou ouvi o 

                                                  (nome do voluntário) 

esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento a que serei 

submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que 

sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar minha 

decisão e que isso não afetará meu tratamento. Sei que meu nome não será divulgado, que não 

terei despesas e não receberei dinheiro por participar do estudo.  Eu concordo em participar 

do estudo.  

 

São João del-Rei   ............/................/................ 

 

______________________________________                            ____________________                                                                              

Assinatura do voluntário ou seu responsável legal                        Documento de identidade 

 

___________________________________________________________                     

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Data:_____/_____/_______       ___________________________________________ 

                                                                                      Assinatura 

 

Telefone de contato do pesquisador: _________________________ 

 

 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com o 

Comissão Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São 

João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 

 

mailto:cepes@ufsj.edu.br
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Apêndice D – Questionário Sociodemográfico 

Ficha de dados sócio-demográficos da família  

(Adaptado de NUDIF/UFRGS, 2008) 

 

Eu gostaria de ter mais algumas informações sobre você:  

Nome:_________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: __ __/ __ __/ __ __ __ __ Idade: __ __  

Endereço Completo: 

______________________________________________________________________ 

Bairro: _____________________________ Cidade: _____________________ 

Fone: _________________________  

Celular: __________________________________________  

Fone para recados:_____________________________  

Local de Nascimento:________________________________________ 

Se de outra cidade, mas morando em ___________________, há quanto tempo mora aqui? 

____ meses. 

Por quê?_______________________________________________________________ 

Com que idade você começou estudar? __ __ anos. Está estudando? ( ) Sim ( ) Não, por 

quê?_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Quando parou de estudar? __ __ meses __ __ anos  

Sua escola é ou era ( ) Municipal ( ) Estadual ( ) Particular  

Qual escola? _________________________________  

Até que série estudou ( ) nenhuma ( ) 1ºgrau ____ série ( ) 2ºgrau ____ série  

Anos completos __ __ ( ) curso técnico ______________________  

() outro_______________________________________________________________. 

Você já reprovou? ( ) Não ( ) Sim, Quantas vezes? __ __ Em que série? _______ Se atrasado, 

sem reprovação, qual o motivo?_________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________. 

 

Você é? ( ) Solteiro ( ) Casado ( ) Separado/divorciado ( ) Viúvo ( ) Morando junto  

( ) Está namorando  

Se é casado, quando casou? __ __/ __ __/ __ __ __ __  

Tempo de namoro: __ __ meses. 

Tempo de Convívio (morando junto): __ __ meses. 

Você já trabalhou? ( ) Sim ( ) Não  

Atualmente está trabalhando? ( ) Sim ( ) Não  

Que tipo de trabalho você faz? _________________________________ Quantas horas? __ 

__ por dia. 

Você recebe? ( ) Sim ( ) Não Qual o valor? __ __ __ __ , __ __ reais  

Se trabalhava, mas parou, por quê?_____________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Que trabalho você fazia? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

Você recebia? ( ) sim ( ) Não Qual o valor? __ __ __ __ , __ __ reais  

Você usa algum tipo de droga? ( ) sim ( ) Não, nunca usou ( ) Usava, mas parou  

Você toma bebida de álcool? ( ) sim ( ) Não, nunca tomou ( ) Tomava, mas parou  

Se sim, qual? _______________________Quando? _______________ Quanto? 

_______________________________________________________________. 

Tem religião? ( ) Sim ( ) Não Se sim, qual?______________________ 

Praticante? ( ) Sim ( ) Não  

ASPECTOS DA MORADIA ATUAL:  

Quantas pessoas moram na casa, incluindo você: __ __ 

( ) Pai ( ) Mãe ( ) Irmão, __ __ quantos 

( ) Tio ( ) Companheiro ( ) Outro _____________________________ 
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Quantas pessoas trabalham? __ __  

Se ninguém trabalha, quem sustenta casa?_____________________________________ 

Nº de crianças menores de cinco anos que moram na casa: __ __  

Gostaria de saber algumas características da sua casa. A casa é feita de qual material: 

______________________________________________________________________Nº de 

quartos: __ __ Nº total de peças __ __ Na sua casa tem:  

Água encanada? ( ) sim ( ) Não  

Luz elétrica? ( ) sim ( ) Não  

Esgoto? ( ) sim ( ) Não  

Privacidade? ( ) sim ( ) Não  

Como? ______________________________________________________________  

Animais: ( ) sim ( ) Não Quais? 

_________________________________________________________________  

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS PAIS DO ADOLESCENTE 

PAI  

Nome: 

______________________________________________________________________ 

É seu pai biológico: ( ) sim ( ) não  

Se não, você conhece seu pai biológico? ( ) sim ( ) não  

Idade do pai quando teve seu primeiro filho: _____________ ( ) Não sabe  

Data de Nascimento: __ __/ __ __/ __ __ __ __ Idade: __ __  

Endereço Completo: 

______________________________________________________________________ 

Cidade: _________________________ Telefone: ____________ Cel: _____________  

( ) Vivo ( ) Falecido /Tempo: _________ Causa: ___________________________ 

Escolaridade: ( ) nenhuma ( ) 1º grau __ série ( ) 2ºgrau __ série  

Anos completos: __ __ ( ) Curso técnico ______________________ ( ) outro 

________________ ( ) não sabe  

Seu pai trabalha? ( ) Sim ( ) Não. Que tipo de trabalho ele faz? ___________________ 
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Qual o horário? ___________________  

Ele recebe? ( ) Sim ( ) Não Qual o valor? __ __ __ __ , __ __ reais ( ) não sabe 

Ele usa algum tipo de droga? ( ) Sim ( ) Não, nunca usou ( ) Usava e parou  

Ele costuma tomar bebida de álcool ?( ) Sim ( ) Não ( ) Bebia, mas parou  

Se sim, quando? ______________________________________________ 

Quanto? ______________________________________________________ 

Ele tem alguma doença física? ( ) Sim ( ) Não  

Se sim, qual? ___________________________________________  

Ele tem alguma doença mental? ( ) Sim ( ) Não  

Se sim, qual? _________________________________________  

Tem religião? ( ) Sim ( ) Não Se sim, qual?____________________________ Praticante? ( ) 

Sim ( ) Não 

MÃE  

Nome: 

______________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: __ __/ __ __/ __ __ __ __ Idade: __ __  

Endereço Completo: 

______________________________________________________________________ 

Cidade: ______________________ Telefone: ____________________  

Cel: __________________ 

( ) Viva ( ) Falecida/ Tempo: _________Causa________________________________  

Idade da mãe da gestante, quando teve primeira gestação: _______________________ 

Escolaridade: ( ) nenhuma ( ) 1º grau __ série ( ) 2ºgrau __ série Anos completos: __ __  

( ) curso técnico ___________________ ( ) outro ____________________ ( ) não sabe  

Sua mãe trabalha? ( ) Sim ( ) Não.  

Que tipo de trabalho ela faz? ________________________________________ 

Quantas horas? __ __ por dia  
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Ela recebe? ( ) Sim ( ) Não  

Qual o valor? __ __ __ __ , __ __ reais ( ) não sabe 

Ela usa algum tipo de droga? ( ) Sim ( ) Não, nunca usou ( ) Usava, mas parou  

Ela costuma tomar bebida de álcool ?( ) Sim ( ) Não ( ) Bebia, mas parou  

Se sim, quando? ____________________________  

Quanto? ___________________________ 

Ele tem alguma doença física? ( ) Sim ( ) Não Se sim, qual? 

__________________________________________  

Ele tem alguma doença mental? ( ) Sim ( ) Não Se sim, qual? 

_________________________________________  

Tem religião? ( ) Sim ( ) Não Se sim, qual?____________________________ Praticante? ( ) 

Sim ( ) Não 

Quando sua mãe engravidou de você: 

A gestação foi planejada: ( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe  

Idade da mãe quando do seu nascimento: __ __ anos. E do pai __ __  

Parto: ( ) Normal ( ) Cesáreo ( ) Não sabe Onde: ( ) Domicílio ( ) Hospital  

O que a mãe conta do parto? 

______________________________________________________________________. 

Idade da mãe na 1ª grávidez: __ __ anos  

RELACIONAMENTO DOS PAIS DO ADOLESCENTE  

Vivem juntos? ( ) Sim ( ) Não  

Há quanto tempo? __ __ anos  

Sabe por quê? __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Nova união: Pai ( ) Sim ( ) Não Tempo: ______________  

Nova união: Mãe ( ) Sim ( ) Não Tempo: ______________  

 

ESTRUTURA FAMÍLIAR  
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Nº irmãos de pai/mãe: __ __ Nº irmãos p/parte do pai: __ __ Nº irmãos p/parte da mãe: __ __ 

BAIRRO: Sempre morou no mesmo bairro?_____Sim._______Não. 

Como era ou eram o(s) bairro(s) em que você morou? 

______________________________________________________________________ 

E a vizinhança? _________________________________________________________ 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

 

1. VIVENCIANDO A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA (categoria) 

 

1.1. Comportamento Sexual e Contraceptivo (subcategoria) 

1.1.1. Grau de conhecimento sobre os métodos (propriedade) 

1.1.1.1. Alto (dimensões) 

   1.1.1.2. Baixo 

   1.1.1.3. Ausente  

  1.1.2. Grau de acesso sobre os métodos 

   1.1.2.1. Alto  

   1.1.2.2. Baixo 

   1.1.2.3. Ausente 

  1.1.3. Tipos de métodos contraceptivos utilizados 

  1.1.4. Grau de eficácia do método utilizado 

   1.1.4.1. Alto 

   1.1.4.2. Baixo 

   1.1.4.3. Nulo 

  1.1.5. Frequência de uso 

   1.1.5.1. Frequentemente  

   1.1.5.2. Ocasionalmente  

   1.1.5.3. Não uso 

  1.1.6. Manejo do contraceptivo 

   1.1.6.1. Adequado 

   1.1.6.2. Inadequado 

1.2. Impacto da Gravidez 

   1.2.1. Controle sobre a ocorrência 

1.2.1.1. Previsto/Esperado/Planejado 

1.2.1.2. Imprevisto/Inesperado/Não Planejado 

1.2.2. Reações iniciais e sentimentos 

1.2.2.1. medo 

1.2.2.2. preocupação 

1.2.2.3. tristeza 

1.2.2.4. abalo 

1.2.2.5. alegria 

1.2.2.6. impotência 

1.2.3. Significação 

1.2.3.1. Aceitação 

1.2.3.2. Não aceitação 

1.2.3.3. Desejado 

1.2.3.4. Indesejado 

1.2.4. Incidência sobre os pais adolescentes 

1.2.4.1. Imediata para a mãe 

1.2.4.2. Imediata para o pai 

1.2.4.3. Cumulativa para a mãe 

1.2.4.4. Cumulativa para o pai  
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1.2.5. Extensão do Impacto da gravidez na vida dos adolescentes 

1.2.5.1. Amplo 

1.2.5.2. Restrito 

1.2.6. Pesos para os pais adolescentes 

1.2.6.1. Maior para a mãe 

1.2.6.2. Maior para o pai 

1.2.6.3. Equânime 

1.2.7. Intensidade do impacto 

1.2.7.1. Forte 

1.2.7.2. Médio 

1.2.7.3. Fraco 

1.2.8. Duração do impacto  

1.2.8.1. Momentâneo 

1.2.8.2. Permanente 

1.3. Revelação da gravidez 

1.3.1. Estratégia de Resolução 

1.3.1.1.  Adiamento 

1.3.1.2. Enfrentamento 

1.3.1.3. Esquiva 

1.3.2. Modo de revelação 

1. 3.2.1. Anunciada 

1. 3.2.2. Descoberta 

1.3.3. Fonte de revelação 

1. 3.3.1. Próprios pais 

1. 3.3.2. Avôs paternos 

1. 3.3.3. Membros externos 

1. 3.4. Reação da família à notícia da gravidez 

1.3.4.1. Aceitação 

1.3.4.2. Não aceitação 

1.3.4.3. Conformidade 

1.3.4.4. Inconformidade 

1.3.5. Revelação condicionada 

1.4. Condições atenuantes 

1.4.1.  Apoio  

1.4.1.1. Fonte de apoio 

1.4.1.2. Tipo de apoio 

1.4.1.3.  Quantidade de apoio 

1.4.1.4.  Qualidade do apoio 

1.4.1.5.  Frequência do apoio 

1.4.1.6.  Orientação do apoio 

1.4.2. Trabalho formal/renda   

1.4.2.1. Presente 

1.4.2.2. Ausente 

1. 4.3. Vínculo afetivo entre o casal 

1.4.3.1. Presente 

1.4.3.2. Ausente 

1.4.4. Condição socioeconômica 

1.4.4.1. Favorável 

1.4.4.2. Desfavorável 
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2. O NASCIMENTO DO (A) FILHO (A) COMO AGENTE DE MUDANÇA 

2.1. “Arcando com as conseqüências” 

2.1.1. Extensão das responsabilidades assumidas 

2.1.1.1. Integralmente – Pais que se envolvem 

2.1.1.2. Parcialmente – Pais que assumem 

2.1.1.3. Minimamente – Pais que reconhecem 

2.1.1.4. Ausente – Pais ausentes 

2.1.2. Áreas de responsabilidade assumidas 

2.1.2.1. Financeira 

2.1.2.2. Educacional  

2.1.2.3. Afetiva 

2.1.2.4. Saúde e bem-estar 

2.1.3. Posicionamento sobre Relacionamento 

2.1.3.1. Casar 

2.1.3.2. União estável 

2.1.3.3. Namoro 

2.1.3.4. Separação 

2.1.3.5. Término 

2.1.4. Estratégias para arcar com as responsabilidades 

2.1.4.1. Voltar a estudar 

2.1.4.2. Trabalhar 

2.1.4..3. Trabalhar e estudar 

2.1.4..4. Apoio suplementar 

2.1.4..5. Esquiva 

2.1.5. Papel desempenhado 

2.1.5.1. Provedor 

2.1.5.2. “Cuidador” 

2.1.5.3. Provedor e “Cuidador” 

2.1.5.4. Apoiador 

2.2. “Abrindo mão” – Concessões/Renúncias/Abdicações 

2.2.1. Natureza na renúncia 

   2.2.3.1. Mobilidade 

   2.2.3.2. Lazer/diversão 

   2.2.3.3. Oportunidades de trabalho/Estudo 

   2.2.3.4. Relacionamentos 

2.2.2. Frequência da renúncia 

   2.2.1.1. Continuamente 

   2.2.1.2. Ocasionalmente 

   2.2.1.3. Não “abre mão” 

  2.2.3. Abrangência da renúncia  

   2.2.2.1. Maior 

   2.2.2.2. Menor 

2.3. Transferência de responsabilidade 

2.3.1 Extensão da transferência  

2.3.1.1. Integral 

   2.3.1.2. Parcial 

   2.3.1.3. Mínima 

   2.3.1.4. Nula   
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  2.3.2. Área transferida 

   2.3.2.1. Financeira 

   2.3.2.2. Educacional  

   2.3.2.3. Formativa 

   2.3.2.4. Afetiva 

   2.3.2.5. Saúde e bem-estar 

  2.3.3. Fonte receptora das responsabilidades 

   2.3.3.1. Avôs paternos 

   2.3.3.2. Avôs maternos 

   2.3.3.3. Família Extensa (avós, tias) 

   2.3.3.4. Instituições (creche, abrigos) 

2.4. De uma identidade adolescente para uma identificação como pai 

 2.4.1. Percepção da mudança 

 2.4.1.1. Muito 

 2.4.1.2. Pouco 

 2.4.1.3. Sem alterações significativas 

  2.4.2. Compromisso com algum papel específico 

   2.4.2.1. Estudante 

   2.4.2.2. Trabalhador 

   2.4.2.3. Trabalhador e estudante 

   2.4.2.4. Nenhuma identificação específica 

  2.4.3. Investimento pessoal orientado para 

   2.4.3.1. Si mesmo 

   2.4.3.2. Trabalho 

   2.4.3.3. Diversão/Lazer 

   2.4.3.4. Estudo 

   2.4.3.5. Família/Filho(a) 

   2.4.3.6. Comunidade 

  2.4.4. Grau de investimento pessoal 

   2.4.4.1. Alto 

   2.4.4.2. Baixo 

   2.4.4.3. Ausente/Nulo 

  2.4.5. Orientação financeira 

   2.4.5.1. Poupança/investimento 

   2.4.5.2. Gasto 

  2.4.6. Grau de responsabilidade assumida 

   2.4.6.1. Maior 

   2.4.6.2. Menor 

   2.4.6.3. Ausente 

  2.4.7. Tipo de responsabilidade assumida 

   2.4.7.1. Financeira 

   2.4.7.2. Escolar 

   2.4.7.3. Profissional 

   2.4.7.4. Familiar 

   2.4.7.5. Social 

  2.4.8. Orientação temporal 

   2.4.8.1. Foco no presente 

   2.4.8.2. Conexão entre presente e futuro 

  2.4.9. Grau de regulação emocional 
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   2.4.9.1. Alto 

   2.4.9.2. Baixo 

2.4.10. Mudanças em trajetórias erráticas 

  2.4.11. Margem de controle sobre as próprias escolhas 

   2.4.11.1. Maior 

   2.4.11.2. Menor 

  2.4.12. Grau de liberdade individual 

2.4.12.1. Maior 

   2.4.12.2. Menor 

  2.4.13. Empatia com os próprios pais 

   2.4.13.1. Maior 

   2.4.13.2. Menor 

   2.4.13.3. Ausente 

2.5. De namorados a pais adolescentes - Estrutura do vínculo 

  2.5.1. Frequência do convívio 

   2.5.1.1. Esporádica 

   2.5.1.2. Limitada/Circunscrita 

   2.5.1.3. Contínua 

  2.5.2. Espaço de convívio 

   2.5.2.1. Não Coabitação 

   2.5.2.2. Coabitação 

  2.5.3. Natureza do vínculo 

   2.5.3.1. “Ficar” 

   2.5.3.2. Namoro 

   2.5.3.3. União informal 

   2.5.3.4. União estável 

   2.5.3.5. Casamento 

2.5.4. Margem de controle sobre as próprias escolhas (casal) 

   2.5.4.1. Maior 

   2.5.4.2. Menor 

  2.5.5. Grau de liberdade (casal) 

2.5.5.1. Maior 

   2.5.5.2. Menor 

2.5.6. Investimento do casal orientado para 

   2.5.6.1. Si mesmo (individualizada) 

   2.5.6.2. Filho (a) (coletiva) 

   2.5.6.3. Diversão/Lazer 

   2.5.6.4. Responsabilidades conjunta 

2.6. Encontros e desencontros na relação entre os pais 

  2.6.1. Comunicação e cooperação entre o casal 

   2.6.1.1. Boa 

   2.6.1.2. Ruim 

   2.6.1.3. Conflituosa 

  2.6.2. Características individuais 

  2.6.3. Grau de interferência familiar 

   2.6.3.1. Muito 

   2.6.3.2. Pouco 

   2.6.3.3. Não há 

  2.6.4. Estratégias de resolução dos conflitos 
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   2.6.4.1. Conversas/diálogos 

   2.6.4.2. Discussões verbais 

   2.6.4.3. Agressões verbais 

   2.6.4.4. Agressões físicas 

  2.6.5. Frequência de desentendimentos 

   2.6.5.1. Frequentemente 

   2.6.5.2. Ocasionalmente 

  2.6.6. Adaptação do casal ao contexto de parentalidade 

   2.6.6.1. Alinhada ao contexto 

   2.6.6.2. Desalinhada ao contexto 

3. FATORES DE CONSTRANGIMENTO À PATERNIDADE ADOLESCENTE 

3.1 Ação sobre a atuação dos pais 

  3.1.1. Tipos de fatores de constrangimento 

   3.1.1.1. Contingenciais (Separação) 

   3.1.1.2. Planejados/Antecipados (Mudança de cidade) 

  3.1.2. Abrangência 

   3.1.2.1. Ampla – Afeta pais e família extensa 

   3.1.2.2. Restrita – Afeta a díade ou apenas um membro 

3.1.3. (Re) Arranjo dos encontros 

   3.1.3.1. Espontâneo/sem restrições 

   3.1.3.2. Acordos Formais – Guarda Unilateral/Compartilhada 

   3.1.3.3. Acordos Informais/Acordos Formais flexibilizados 

   3.1.3.4. Inflexível/Rígido – Literalidade da lei 

3.1.4. (Re) Arranjo dos espaços de convívio 

   3.1.4.1. Não Coabitação – Espaços distintos de atuação 

   3.1.4.2. Coabitação – Espaços comuns de atuação 

  3.1.5.  Grau de influência sobre a interação 

   3.1.5.1. Pouca alteração 

   3.1.5.2. Interação alterada negativamente 

   3.1.5.3. Interação alterada positivamente 

   3.1.5.4. Acostumando-se à situação 

  3.1.6.  Permanência sobre a interação 

   3.1.6.1. Contínuo 

   3.1.6.2. Circunscrito a um período 

   3.1.6.3. Longo período 

   3.1.6.3. Curto período 

  3.1.7. Impacto da interação interrompida/descontínua sobre a criança 

   3.1.7.1. Pouca alteração 

   3.1.7.2. Desenvolvimento alterado negativamente 

   3.1.7.3. Desenvolvimento alterado positivamente 

   3.1.7.4. Criança acostumando-se à situação 

  3.1.8. Impacto da interação interrompida/descontínua sobre o pai 

   3.1.8.1. Pouca alteração 

   3.1.8.2. Sofrimento/Inconformidade 

   3.1.8.3. Compreensão/Conformidade 

   3.1.8.4. Acostumando-se à situação 

   3.1.8.5. Incompreensão 

 

3.2. Ação sobre a divisão das responsabilidades e tarefas 
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  3.2.1. Atuações interdependentes 

   3.2.1.1. Maior comunicação e cooperação entre os pais 

   3.2.1.2. Maior inclusão/incentivo à participação 

   3.2.1.3. Maior divisão de tarefas e responsabilidades 

   3.2.1.4. Menor sobrecarga para o espaço em que a criança permanece 

por mais tempo 

   3.2.1.5. Maior compartilhamento entre os próprios pais 

   3.2.1.6. Maior convergência nas práticas parentais 

  3.2.2. Atuações independentes (Parentalidade Paralela) 

   3.2.2.1. Menor comunicação e cooperação entre os pais 

   3.2.2.2. Menor incentivo/inclusão à participação 

   3.2.2.3. Exclusão/Inibição à participação 

   3.2.2.4. Menor divisão de tarefas e responsabilidades 

   3.2.2.5. Maior sobrecarga para o espaço que em que a criança 

permanece por mais tempo 

   3.2.2.6. Maior transferência de responsabilidade  

   3.2.2.7. Maior divergência nas práticas parentais 

3.2.3. Estratégias adaptativas/reação aos fatores de constrangimento 

3.2.4. Condições atenuantes para os fatores de constrangimento 

3.3. Ação sobre a acessibilidade à criança 

  3.3.1. Quantidade de tempo com a criança 

  3.3.2. Avaliação do tempo com a criança 

   3.3.2.1. Satisfatório/Suficiente 

   3.3.2.2. Insatisfatório/Insuficiente 

   3.3.2.3. “Ficar por conta” – bem aproveitado 

  3.3.3. Frequência dos encontros 

   3.3.3.1. Diário 

   3.3.3.2. Semanal 

   3.3.3.3. Quinzenal  

   3.3.3.4. Mensal/Bimestral 

3.4. Ação sobre a participação do pai 

  3.4.1. Tipos de participação 

   3.4.1.1. Participação nos cuidados diários 

   3.4.1.2. Participação na saúde e bem estar  

   3.4.1.3. Participação em atividade de lazer/diversão 

   3.4.1.4. Participação na disciplina e formação de valores 

   3.4.1.5. Participação em atividades escolares/acompanhamento 

   3.4.1.6. Participação nas decisões sobre a criança 

4. RESIGNIFICANDO A PATERNIDADE ADOLESCENTE A PARTIR DO 

DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

4.1. O desenvolvimento da linguagem oral e a ação de inclusão do pai 

4.2. A comunicação que aproxima e potencializa a interação pai-filho (a) 

4.3. Percepção sobre o desenvolvimento da criança 

4.4. Percepção sobre o relacionamento pai-filho (a)   

5. CONCEPÇÃO E SIGNIFICADO DA PATERNIDADE  

5.1. Função/atribuição do pai 

  5.1.1. Responsabilidade 

   5.1.1.1. Presente 
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   5.1.1.2. Ausente 

  5.1.2. Tipos de funções/atribuições 

   5.1.2.1. Orientação/educação 

   5.1.2.2. Estabelecer limites 

   5.1.2.3. Afeto/amor/carinho 

   5.1.2.4. Participar/estar presente 

   5.1.2.5. Modelo de conduta e exemplo – “espelho para os filhos” 

   5.1.2.6. Contribuir financeiramente – provimento 

5.2. Relativização do critério etário na paternidade adolescente 

  5.2.1. Responsabilidade/Maturidade/Querer/Interesse versus Idade 

  5.2.2. Uma “idade boa” para ser um pai 

   5.2.2. 1. Maior disposição 

   5.2.2..2. Mais Animação 

   5.2.2..3. Menor conflito entre gerações 

   5.2.2..4. Maior identificação em relação às preferências pessoais 

   5.2.2..5. Maior expectativa de vida 

   5.2.2..6. Oportunidade de mudança/transformação 

  5.2.3. Uma “idade ruim” para ser um pai 

   5.2.3.1. Menor margem de controle sobre as próprias escolhas 

   5.2.3.2. Grau de liberdade reduzido – lazer e diversão 

   5.2.3.3. Maior grau de responsabilidades assumidas 

   5.2.3.3. Interrupção dos estudos/projetos de vida 

   5.2.3.4. Ausência de emprego e renda 

   5.2.3.5. Dependência da família 

   5.2.3.6. Inexperiência/despreparo 

   5.2.3.7. Falta de tempo para a criança 

5.3. Características como pai 

  5.3.1. Positivas 

   5.3.1.1. Atencioso 

   5.3.1.2. Bom pai 

   5.3.1.3. Cuidadoso 

   5.3.1.4. Presente 

   5.3.1.5. Amoroso/carinhoso 

   5.3.1.6. Compreensivo 

   5.3.1.7. Esforçado 

  5.3.2. Negativas 

   5.3.2.1. Impaciência 

   5.3.2.2. Estourado 

   5.3.2.3. Rígido 

   5.3.2.4. Permissivo 

   5.3.2.5. Desligado 

   5.3.2.6. Ausente 

5.4. Modelo de paternidade 

  5.4.1. O próprio pai como modelo 

  5.4.2. Outros adultos da família como modelo 

  5.4.3. Não seguir um modelo – “estilo próprio de paternidade” 

  5.4.4. Evitar o próprio pai como modelo 

  5.4.5. Características do modelo a serem “herdadas” 

   5.4.5.1. Honestidade 
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   5.4.5.2. Responsabilidade financeira 

   5.4.5.3. Presença e atenção 

   5.4.5.4. Valores/educação 

  5.4.6. Características do modelo a serem evitadas 

   5.4.6.1. Indiferença em relação à criança 

   5.4.6.2. Fuga ou esquiva da responsabilidade paterna 

   5.4.6.3. Pouco envolvimento nos cuidados 

   5.4.6.4. Ausência/distância 

5.5. Sentimentos e significado atual atribuído à paternidade 

  5.5.1. Sentimentos 

   5.5.1.1. Satisfação 

   5.5.1.2. Alegria 

   5.5.1.3. Gratidão 

   5.5.1.4. Realização 

   5.5.1.5 Frustração 

   5.5.1.6. Preocupação 

  5.5.2. Significado 

   5.5.2.1. Transformação pessoal 

   5.5.2.2. Resgate do pai de comportamentos negativos 

   5.5.2.3. Propósito oculto – “não veio por acaso” 

   5.5.2.4. Oportunidade de crescimento/amadurecimento 

   5.5.2.5. Senso de propósito – proporcionar um futuro 

  

 

 

 

 


