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RESUMO 

 

A partir da segunda metade do século XX a sociedade brasileira apresentou alterações 
socioculturais, econômicas e familiares que marcaram a construção da masculinidade e o 
cuidado parental e que culminou no advento da nova paternidade propondo uma atenção 
masculina que confere ao homem maior presença paterna no espaço doméstico e imprime 
novo significado na dimensão afetiva do pai em relação ao filho. Porém, essa 
transformação não é isenta de tensões e agrega ao homem atributos tradicionais somados 
a novas convicções. Neste sentido, a nova paternidade dar-se a partir da inclusão e 
ampliação da participação do homem-pai no contexto do parto e nascimento e adquire 
nova significação. O objetivo desse estudo é compreender os significados que o homem 
atribui a sua vivência no exercício da paternidade no contexto do parto e nascimento em 
uma maternidade pública do nordeste brasileiro. Trata-se de um estudo com abordagem 
qualitativa que utilizou a triangulação de métodos: etnografia e entrevista em 
profundidade feito no Instituto de Saúde Elpídio de Almeida – ISEA no município de 
Campina Grande – PB. Os dados foram coletados durante os meses de abril a maio de 
2016 cuja população foi determinada por intencionalidade sendo as entrevistas gravadas 
em aparelho digital e posteriormente transcritas na íntegra e o número de entrevistas 
definidos por critério de saturação teórica. Quanto à análise dos dados empíricos, a partir 
da análise de conteúdo, foram construídas três categorias analíticas: 1- Expressões da 
paternidade; 2- Significado de ser pai; 3 - Como é para este homem está no processo do 
parto e nascimento. Este estudo evidenciou como principais resultados diferenças e 
semelhanças nos modos de ser pai e de cuidar, dependendo da unidade setorial e das 
etapas do trabalho de parto vivenciadas, com destaque para apoio e amparo direcionado 
à mulher sugerindo uma perspectiva de atribuição de cuidado mediado através da mãe 
considerando a corporalidade do feto e a relação conjugal. Embora o homem-pai expresse 
disponibilidade para o cuidado e para o acompanhamento da mulher em trabalho de parto, 
ele o fez de modo inconsistente e posicionando-se como coadjuvante. Quanto ao 
significado de ser pai, houveram pais que assim perceberam-se ainda na gestação, outros 
a partir do nascimento e alguns relacionaram ao valor e qualidade da sua relação conjugal. 
Estar presente no cenário do parto e nascimento, por um lado, ofereceu abertura para 
vivência da paternidade garantindo ao homem viver um momento único na vida através 
do nascimento do filho e, por outro, problematizou a sua presença, haja vista ainda 
existirem barreiras do próprio homem, profissionais e institucionais que afastaram o pai 
da cena do parto interferindo na relação pai-filho. Deste modo, a nova paternidade no 
cenário da maternidade permite as expressões das modalidades diversas de ser pai e por 
isso torna-se uma temática relevante para o campo da saúde coletiva. 

PALAVRAS – CHAVES: Relações pai-filho; paternidade; masculinidades; parto; 
maternidade. 

 

 

 

 

ABSTRACT 



 

From the second half of the twentieth century Brazilian society presented socio-cultural, 
economic and family changes which marked the construction of masculinity and parental 
care and which culminated in the advent of the new paternity, proposing a masculine 
attention that gives to man a bigger parental presence in domestic space and implies new 
meaning in the affective dimension of the father in relation to the child. However, this 
transformation is not exempted of tensions and it includes to the man traditional attributes 
added to new convictions. In this sense, the new paternity occurs from the inclusion and 
amplification of the involvement of the man-father in the context of the labor and 
childbirth and acquires a new meaning. The objective of this study is to comprehend the 
meanings that man attributes to his perception in the performance of paternity in the 
context of labor and childbirth in a public maternity hospital of Brazilian Northeast. This 
is a study with a qualitative approach that used the triangulation of methods: ethnography 
and in-depth interview done at the Instituto de Saúde Elpídio de Almeida - ISEA in the 
city of Campina Grande - PB. The data were collected during the months of April to May 
2016, which population was determined by intentionality, with the interviews recorded in 
digital devices and later transcribed in totality, and the number of interviews defined by 
the criterion of theoretical saturation. As for the analysis of the empirical data, from the 
study of content, three analytical categories were constructed: 1- Expressions of paternity; 
2. Meaning of being a father; 3 - how it is for this man being in the process of labor and 
childbirth. This study evidenced as main results the differences and similarities in the 
ways of being a father and of taking care, depending on the sector unit and the stages of 
laboring experienced, highlighting the support and shelter focused on women, suggesting 
a perspective of care attribution mediated by the mother considering the corporality of 
the fetus and the conjugal relationship. Although the man-father expresses availability for 
the care and the follow-up of the woman in labor, he did in an inconsistently form and 
putting himself as a support. As for the meaning of being a father, there were parents who 
as soon as they perceived themselves still in gestation, others from the childbirth and 
some related to the value and quality of their conjugal relationship. Being present in the 
labor and childbirth scenario offered openness to the living of paternity assuring the man 
to live an unique moment in life through the birth of the child and, on the other hand, 
made a problem of his presence, since there are still barriers of man himself, 
professionally and institutionally which separate the father from the birth scene, 
interfering with the father and child relationship. Thereby, the new paternity in the 
maternity scenario permits the expressions of the different modalities of being a father 
and that is why it becomes a relevant theme for the field of collective health. 

KEYWORDS : Father and child relationships; paternity; masculinities; childbirth; 
maternity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A partir da segunda metade do século XX a sociedade brasileira apresentou 

alterações na dinâmica sociocultural, na economia e na família marcando o processo de 

construção da masculinidade contemporânea e do exercício parental que apontam uma 

movimentação no modo de ser homem, concentrando permanências e inovações nas 

características de sua masculinidade (SANTOS; CALDANA; ALVES, 2001). 

Estas transformações no espaço familiar propuseram novo paradigma do que é ser 

homem e ser mulher. Neste cenário, o homem está mais presente no ambiente privado 

enquanto a mulher invade o espaço público por meio de sua inserção no mercado de 

trabalho conferindo-lhes novos atributos ligados ao masculino e feminino (GABRIEL; 

DIAS, 2011).  

Nesta perspectiva, tornam-se crescentes as mudanças quanto à participação do 

homem na família a exercer funções antes figuradas apenas pela mulher, apresentando 

uma paternidade dinâmica no cuidado cotidiano do lar e dos filhos para além do caráter 

provedor e inserindo uma nova configuração nas relações parentais ao mesmo tempo em 

que visita o pai tradicional. Desta forma, estabelece-se uma forma de viver a 

masculinidade e de exercer a paternidade com maior pluralidade (FREITAS et al. 2009; 

SEABRA, 2009). 

Essa expressão de paternidade não tradicional que posiciona o homem de forma 

mais efetiva, presente e afetiva nas atividades do lar e nos cuidados paternais é chamada 

na literatura científica de nova paternidade. Para Quadros (1996) a nova paternidade 

representa a atenção paterna voltada para esfera doméstica com novo significado afetivo 

em relação aos filhos. Apresenta características complexas ao mesmo tempo em que 

mantém encontros com o homem provedor gerando uma paternidade que não tem 

socialmente instituída uma referência para ser seguida e/ou reproduzida. 

Bordinhão (2012) ao corroborar sobre a inexistência de uma referência enfatiza 

que por isso o homem enfrenta uma instabilidade masculina resultante do comportamento 

feminino, do questionamento sobre a posição do homem dominador no patriarcado e da 

crescente desvinculação da sexualidade, perdendo-se os atributos vinculados à 

masculinidade hegemônica. Esse desmoronamento suscitou mais possibilidades do que 
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perdas e propiciou abertura para inúmeras formas de masculinidades, gerou insatisfação 

dos que não se (re) conhecem mais no modelo hegemônico nem no imaginário social do 

que é ser homem, ao tempo que assume uma masculinidade em constante mutação 

reconhecendo suas bases tradicionais e seus valores que continuamente são reformulados. 

Estes elementos causam rupturas tradicionais, retomam outras e estão a 

influenciar a construção da nova paternidade cujas transformações em torno do eixo 

figurativo homem- pai- masculino, têm permitido o vivenciar da paternidade numa 

perspectiva em que o nascimento do filho torna-se o marco desta mudança. Isso faz o 

homem remeter um novo olhar sobre seus sentimentos e responsabilidades (FREITAS et 

al., 2009). 

Dentro desse contexto, à luz do exercício parental no parto e nascimento, ficam 

evidentes as rupturas de paradigmas outrora valorizados dando espaço para um homem 

que se preocupa em paternar de modo mais próximo, participando dos cuidados e 

rompendo com a masculinidade distante, insensível e intocável à família (FREITAS et 

al., 2009). 

No que concerne à experiência da paternidade em um ambiente outrora 

pertencente à mulher, as maternidades e os centros de parto podem figurar como novos 

espaços abertos para que o homem possa vivenciar a paternidade de modo único 

(GABRIEL; DIAS, 2011). Para compreender o alcance desses espaços em que se dá o 

exercício da paternidade precocemente, faz-se indispensável conhecer a sua abertura a 

partir do contexto histórico. 

Tomeleri e colaboradores (2007) resgatam o período em que a mulher em trabalho 

de parto era assistida por uma parteira no próprio domicílio o que favorecia a presença da 

família durante o processo de parturição. Isso permaneceu até após a Segunda Guerra 

Mundial quando devido às altas taxas de mortalidade materna e neonatal o parto passa a 

ser institucionalizado e medicalizado, determinando a perda da autonomia da mulher na 

escolha da forma de parir e afastando o homem do nascimento do filho.  

Frente este panorama e com igual propósito em reduzir a morbimortalidade 

materna e neonatal, mas apresentando percursos inversos aos descritos acima, as ações 

de saúde pública no Brasil a partir da década de 80 passaram a figurar um processo de 

construção de novas políticas que culminaram na melhoria da assistência materno-

infantil. Porém é a partir dos anos 2000, que se buscou o resgate à participação da família 
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agregando maior valor à presença masculina inserindo o homem na cena do parto e 

nascimento, principalmente em função da Lei nº 11.108/2005 que assegura à mulher o 

direito à livre escolha do acompanhante nas etapas do parto e nascimento (BRASIL, 

2005).  

Desde então, a participação masculina nas maternidades brasileiras vinculadas ao 

SUS tem permitido a visualização de expressões conferidas pelo conceito da nova 

paternidade, fortalecidas pela humanização em saúde, mas que apresenta desafios por 

contemplar a participação dos pais nas etapas do parto e nascimento ao mesmo tempo em 

que questiona a sua não participação (MAZZIERI; HOGA, 2006). 

 No entanto, para Tomeleri e colaboradores (2007) os significados que circundam 

a representação da nova paternidade no cenário institucionalizado para o parto permite 

que o homem se aproprie desse ambiente por ofertá-lo possibilidades de ter a primeira 

aproximação direta com o filho sem intermediações da mulher, fortalecendo os vínculos 

de forma precoce sob as expressões de um pai cuidador.  

Os posicionamentos contrários apontados pelos autores acima, suscitam uma 

reflexão aprofundada sobre a participação do pai no parto e nascimento, haja vista os 

primeiros, Mazzieri e Hoga (2006), embora reconheçam ser um avanço, refletem o 

desafio existente ao ponderar sobre a não participação; enquanto os segundos, Tomeleri 

e colaboradores (2007), parecem sugerir que o homem já está em um cenário que o 

permite liberdade, não havendo conflitos ou quaisquer preocupações quanto à sua vontade 

em estar e/ou não presente nas etapas do parto e nascimento. 

Notadamente a forma como a paternidade é experenciada está em constante 

remodelação e a participação do pai na sala de parto é representativa dessa construção 

(MAZZIERI; HOGA, 2006). Nesse contexto, tornam-se relevantes estudos que se voltem 

à presença masculina no cenário do parto e nascimento com foco na compreensão das 

expressões e significados evocados neste local, necessários ao acompanhamento das 

crescentes transformações que repercutem no contexto social e nas relações familiares, 

prioritariamente.  

Frente às reflexões abordadas à luz do exercício parental no contexto do parto e 

nascimento, torna-se relevante conhecer a construção da paternidade contemporânea a 

partir da identificação das expressões paternas, da compreensão do que é ser pai sob a 

ótica do homem participante do estudo e de como é para este pai presenciar o nascimento 
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do filho e estar como acompanhante da mulher com vistas nos significados que o próprio 

homem atribui a sua vivência.  Estes objetivos nortearão o estudo e oferecerão elementos 

indispensáveis para reflexões sobre a nova paternidade, acrescendo contribuições 

inegáveis ao campo da saúde coletiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  
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2.1 Transformações sócio familiares 

 

Para Santos, Caldana e Alves (2001) a modernização, a industrialização e 

profissionalização da mulher representaram elementos fundamentais para as mudanças 

na organização familiar ao final do século XX, conferindo-lhes mais espaço no espaço 

público ao mesmo tempo em que posicionou o homem no espaço familiar. Neste sentido, 

cabe contextualizar as atribuições sociais masculinas e femininas que sediaram as 

transformações na família até a contemporaneidade.  

Para Gabriel e Dias (2011), no Brasil colonial, o patriarcado apresentava um 

homem cuja supremacia masculina estava associada à ideia de força e de poder com 

consequente submissão da mulher restringida ao universo doméstico, e dos filhos em 

nome do poder social. Posteriormente, no século XIX, ocorre o enfraquecimento da honra 

e força física do patriarcado com a valorização do dinheiro. O homem assume-se como 

provedor e se afasta cada vez mais da família para sustentá-la.  

No período do pós-guerra, paralelo ao fortalecimento do capitalismo e 

concomitante ativação dos movimentos feministas, a mulher insere-se no ambiente 

público e a partir de então mudanças no lócus familiar e repercussões sociais ao mesmo 

tempo que impulsiona o homem para o espaço privado, remodela também os atributos 

masculinos. A mulher adentra o mercado de trabalho, posiciona-se como consumidora 

industrial e se instrui. Marcas iniciais de emancipação feminina que alcançaram maior 

magnitude nas décadas de sessenta e setenta do século XX (SANTOS et al., 2001; 

FREITAS et al., 2009). 

A partir desta remodelação de espaço e de atributos, a mulher realiza conquistas 

que a posiciona e reposiciona o homem de forma singular na atualidade. Sobre esta 

trajetória Scavone (2001) e Bustamante (2005) versam sobre o advento das tecnologias 

reprodutivas e controle da sexualidade pela própria mulher o que culminou com a (não) 

maternidade como uma questão de escolha. 

Estas alterações na dinâmica familiar e no espaço social trouxeram repercussões 

positivas, conflitos, preocupações e imprimiram novo potencial masculino. Possibilitou 

ao homem dividir com a mulher o espaço doméstico e o cuidado e a educação dos filhos. 
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Isto infere sobre o lugar do pai nos novos arranjos familiares gerados em consequência 

dessa transição e, sobre o lugar da mãe, reitera Scavone (2001). Vale ressaltar que estas 

transformações não se limitaram aos deslocamentos dos atributos femininos e 

masculinos, mas também figuraram importante influência no lugar que é ocupado pela 

criança na família.  

Neste sentido, as relações de parentalidade tornam-se mais complexas. Para 

Cúnico e Arpini (2013) abordar o lugar da criança implica considerar esta representação 

desde a idade média. Nesta época, as crianças ficavam com a família até os seis ou sete 

anos quando eram levadas para casas de outras pessoas para aprenderem afazeres 

domésticos e só retornavam quando adultos. A moral e o social caracterizavam esse 

período. 

Para as autoras supracitadas, a instituição familiar passou por três grandes fases: 

A primeira, tradicional, marcada por transmissão dos patrimônios através de casamentos 

arranjados numa idade precoce sem afeto na relação do casal nem com os filhos; a 

segunda, moderna, em que a família era caracterizada por valores burgueses e o bem estar 

dos filhos firmado sob autoridade paterna e pela hierarquização entre o homem e a 

mulher. Modelo que consolidou a divisão das tarefas vinculando o homem ao espaço 

público e a mulher ao privado. 

A terceira, com o advento do século XX e a decadência do patriarcado a família 

contemporânea emerge numa conjuntura de relações estabelecidas a partir de objetivos 

comuns e o casamento torna-se um contrato consentido entre as partes e maior relação de 

sentimento, de direitos e de deveres concedidos pelo Estado. Sobretudo, a partir dos anos 

80 uma premissa de maior igualdade entre o casal nos cuidados domésticos e filiais 

permeiam as relações da criança na família (assumindo lugar central), associando-se cada 

vez mais ao novo conceito de paternidade (CÚNICO; ARPINI, 2013). 

 

2.2 Estudos sobre masculinidade e paternidade no campo da saúde coletiva  

 

Traçando uma avaliação sobre a produção acadêmica e a temática da 

parentalidade na década de setenta do século XX, as pesquisas eram dominadas pelos 

estudos sobre as mulheres e só a partir de 1980 as questões sobre a masculinidade e a 
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paternidade foram sendo abordadas de forma mais consistente. A figura paterna que aceita 

outros atributos (antes tradicionalmente atrelados ao feminino) passa a ser mais 

perceptível e representada na literatura, filmes e revistas como mais envolvido e 

participativo com as crianças e afazeres domésticos (SOUZA; BENETTI, 2009). 

Bordinhão (2012) explica que esta exploração publicitária em torno da 

masculinidade ocorre através da apropriação de valores presentes na própria sociedade. 

Utilizados, elaborados e reintegrados à população nas diversas representações que a mídia 

expõe, contribuindo para a transformação cultural e para a identidade dos homens na 

contemporaneidade cuja construção envolve aspectos de gênero, éticos, econômicos, 

biológicos e das memórias coletivas.  

Para Aquino (2006) é a partir do feminismo que emerge o gênero como centro 

para compreensão de algumas modificações socioculturais e como esta categoria 

influenciou a academia, e em especial, a área da saúde, abriu espaços para discussões 

sobre sexualidade e direitos reprodutivos. A partir do ano 2000 outras temáticas sobre a 

saúde do homem começam a ganhar espaços e ocorre marcos quanto à avaliação em 

saúde, bioética e gênero. Dentre as temáticas, a paternidade e o cuidado com as crianças 

passam a ser vislumbradas sob a valorização da construção social do feminino e do 

masculino.  

 Pinheiro e Couto (2008) enfatizam que as diferenças entre o determinismo 

biológico existente entre os sexos e as construções sociais sobre os mesmos dependem de 

como isto é concebido dentro de um contexto histórico social, o que está relacionado 

como estas relações estão organizadas. Esta perspectiva analisa como o referencial de 

gênero constrói em cada cultura o modo de como a concepção do masculino dar-se-á em 

função do feminino, e vice-versa, reforçando o caráter relacional. 

Estes autores, a partir dos estudos de gênero com foco na masculinidade, 

apontaram os paradoxos existentes na assistência à saúde ofertada à mulher e ao homem, 

de modo que se percebeu a vulnerabilidade masculina às morbidades e a sua 

ausência/invisibilidade nos serviços de saúde. Deste modo, compreender os fatores que 

repercutem na saúde do homem implica concomitantemente perceber que historicamente 

os próprios serviços de saúde são cenários para estabelecimento do paradoxo, haja vista 

ser este um espaço tradicionalmente centralizado em ações voltadas para as mulheres.   
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No que concerne aos estudos com enfoque na categoria de gênero e a partir da 

constatação de que algumas demandas evocadas pelo movimento feminista ainda não 

tinham sido equacionadas, a década de noventa do século XX torna-se referência pelo 

interesse na construção da masculinidade, apontando um direcionamento à participação 

do homem no cuidado filial, decisões sobre a sexualidade e reprodução.  

No Brasil, tem-se valorizado que as práticas masculinas podem favorecer os 

resultados de programas de saúde voltados para as crianças e para as decisões de 

planejamento familiar. Antes desse período, pouco se produzia sobre a subjetividade 

masculina e sobre a paternidade (FULLER, 2001). 

 

2.3 A categoria de gênero 

 

O termo gênero foi utilizado inicialmente pelas feministas na dimensão acadêmica 

tendo sua origem em 1960 referindo-se à organização social da relação entre os sexos, 

enquanto o termo sexo era utilizado para distinguir homens e mulheres, que em 1980 

passou a ser utilizado para definição de comportamentos e práticas sexuais. A influência 

do feminismo na academia e de organismos como a Organização Panamericana da Saúde 

(OPAS) institucionalizou a perspectiva de gênero nas pesquisas e políticas públicas de 

saúde, algo reconhecido na década seguinte (AQUINO, 2006). 

A temática de gênero e saúde fortalecida na década de 1990 no contexto da saúde 

coletiva alcançaram maior regularidade das atividades científicas e maior visibilidade em 

1995 a partir da criação de grupos que tinham como o enfoque de Trabalho Gênero e 

Saúde, coordenado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) e desde 

então, esta perspectiva tem oferecido grandes possibilidades para reflexão teórica no 

campo da saúde coletiva (AQUINO, 2006).  

Para Scott (1995) o termo gênero fora designado para esclarecer a relação social 

existente entre os sexos. A compreensão do posicionamento de homens e mulheres não 

seria possível se analisado sem a adoção do aspecto relacional e sugere que o estudo de 

um implica no estudo do outro, por isso o termo gênero passou a substituir as produções 
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científicas que traziam como tema e títulos a “história das mulheres” e “mulheres”, 

respectivamente.  

A substituição do termo iria propiciar uma conotação de seriedade, objetividade e 

neutralidade nos trabalhos do que quando se utilizava o termo “mulheres”. Haja vista, o 

termo gênero dissociar-se da política do feminismo sem deixar de contemplar a história 

das mulheres, fazendo-as aparecer sem lhes nomear e permitindo legitimidade acadêmica 

para os estudos feministas da década de 1980 (SCOTT, 1995). 

No final do século XX a teoria de gênero passa a ser entendida como uma 

categoria analítica emergindo sob a representação “de grande efervescência 

epistemológica” que toma a forma de paradigma literário com ênfase no significado. As 

feministas alcançaram deste modo, escuta para suas afirmações e encontraram aliados 

acadêmicos e/ou políticos (SCOTT, 1995). 

A partir da aplicabilidade do termo “gênero”, a masculinidade emerge numa 

estrutura maior sob a análise contemporânea das relações de gênero, com objetivo de 

compreender suas representações na sociedade visto que, embora constem registros 

culturais há controvérsias sobre as reais concepções e/ou conceitos (CONNELL, 1997). 

A construção da masculinidade é apresentada através das definições essencialistas 

com características universais, cuja essência é arbitrária; as definições positivistas, em 

que os homens são simplesmente como são, descritos como dominador; as definições 

normativas, em que há o reconhecimento das diferenças e oferecem um modelo de 

masculinidade a ser seguido traçando uma norma social e o enfoque da masculinidade 

semiótica, em que as diferenças simbólicas contrastam com o lugar ocupado pelos 

homens e pelas mulheres, reitera Connell (1997). 

Neste sentido, o conceito da masculinidade por Connell não é fixo e depende do 

posicionamento social dos homens e mulheres, torna-se uma configuração de práticas em 

torno da posição dos homens nas relações de gênero.  

 

 

 

2.4 Nova paternidade  
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Para Pereira e Siqueira (2009) a temática da paternidade obteve maior visibilidade 

a partir de 1994 quando se deu a pós-Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento no Cairo organizado pela Organização das Nações Unidas (ONU).  

Na conferência, foi enfatizado a participação masculina e o envolvimento dos 

homens à paternidade responsável vinculado à sua presença no cotidiano familiar e no 

cuidado com os filhos. Este modelo de paternidade tem como principal referência o 

trabalho de Michel Lamb, psicólogo americano que apresenta o  novo pai como aquele 

que tem em igual medida quando comparado à mãe, um papel importantíssimo no 

desenvolvimento infantil, na provisão material e nas relações de afeto e cuidado 

(PEREIRA; SIQUEIRA, 2009). 

O reconhecimento do novo pai faz-se frente ao aumento das separações conjugais 

e o fato de as mulheres dispensarem menos tempo no cuidado com os filhos fazendo-o 

vivenciar sentimentos ambivalentes quanto ao lugar que o homem deva ocupar na família 

e na sociedade. Há o deslocamento do homem tradicional provedor para um que não está 

mais pautado na condição econômica, emergindo formas diferenciadas de paternidade 

(PEREIRA; SIQUEIRA, 2009). 

Para Souza e Benetti (2009) o exercício da paternidade reformula o próprio 

conceito e demonstra que os atributos dos homens e mulheres e as interações familiares 

sofreram transformações na sociedade desde quando a organização familiar era centrada 

na figura masculina (patriarcalismo) até a sociedade pós-moderna frente aos novos 

arranjos familiares.  

Neste sentido, o pai que permanecera por décadas ocupando o lugar de provedor 

e ditador das leis familiares, afastado da família, das atividades domésticas e dos seus 

filhos passa por modificações nos últimos 30 anos na dinâmica de sua paternidade 

conferindo-o mais espaço na criação dos filhos. Assim surge o conceito novo pai, 

fenômeno também descrito como nova paternidade, reconhecido como o homem 

comprometido com os filhos principalmente no que toca ao afeto e que figura ruptura das 

marcas do pai tradicional (KRUEL; LOPES, 2012).  

Quadros (1996) ao mesmo tempo em que converge com os autores acima sobre a 

nova paternidade, compreendendo-a como a atenção masculina cujo enfoque volta-se 
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para a esfera doméstica e imprime novo significado afetivo do homem em relação aos 

filhos e a família, a problematiza. Salienta que a participação paterna emerge sob uma 

requisição do mundo materno ao mesmo tempo em que a mulher cada vez mais se ausenta 

do ambiente doméstico. Esta prática de inclusão paterna na família determina também 

conflitos conjugais ao mesmo tempo em que aproxima o casal.  

Neste sentido, aprende-se a ser pai para além da família e das relações de 

parentesco em que ações, valores e sentimentos são mediados e construídos através da 

cultura. Novas identidades vão sendo assumidas pelos homens e pelas mulheres e novos 

lugares vão sendo ocupados e a paternidade adquire significações a serem exploradas pela 

saúde, área que tem fortemente problematizado e explorado as questões que envolvem a 

paternidade, reitera Quadros (1996). 

A partir da compreensão da masculinidade e da paternidade sob a perspectiva de 

gênero, a figura do homem é posicionada sob paradoxos que se fortalece através da 

atribuição de que o cuidado com a saúde é apenas uma prática feminina e também está 

relacionada a posição social dos homens, antes privilegiados, ao mesmo tempo em que 

eram vitimizados como grupo excludente das ações de saúde. No intuito de manter a sua 

condição de poder, os homens reprimiam suas necessidades de saúde e, negando-as 

construíam sua identidade de gênero e definiam sua masculinidade (PINHEIRO; 

COUTO, 2008).  

Schraiber, Gomes e Couto (2005) corroboram que incluir os homens nas ações de 

saúde é no mínimo um desafio, haja vista o fato de cuidar de si e dos outros não serem 

questões socializadas entre os próprios homens. O campo da saúde coletiva tem apontado 

como relevante privilegiar a saúde dos homens sob a ótica da masculinidade. Neste 

sentido, esta temática tem crescido na academia e nos serviços de saúde com foco na 

saúde reprodutiva advogando esta inserção. 

A paternidade surge como uma temática que evoca outras problemáticas ao 

mesmo tempo em que constitui principal objetivo dessa participação. As diversas 

modalidades de ser pai, uma pertença do masculino, apresentam dimensões pouco 

exploradas, impõe discussões à luz das atribuições tradicionalmente demarcadas e de seus 

re (arranjos) na contemporaneidade. A aproximação de gênero a esta temática renova o 

conhecimento e colabora com as práticas da saúde coletiva (SCHRAIBER; GOMES; 

COUTO, 2005).   
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Para Pereira e Siqueira (2009), os serviços de saúde como espaços para construção 

da identidade paterna abordam preocupações sobre as práticas nestes cenários e a forma 

como são construídas as expectativas em torno do pai. Dentre estes cenários, a sala de 

parto constitui um espaço que tem contemplado o novo pai e colaborado para que o 

mesmo abandone sua posição marginal frente ao exercício da paternidade elegendo 

valores à identidade do homem contemporâneo, pautada numa participação mais efetiva 

e precoce no cuidado com os filhos.  

Cabe-nos retomar que a entrada do pai na sala de parto surge na década de 70 para 

valorizar o papel da mulher entre as famílias nucleares dos países desenvolvidos, trazendo 

novamente a família para o contexto do hospital e posteriormente torna-se um dos 

princípios da humanização do parto (CARVALHO, 2003). O processo de Humanização 

do parto emerge através de movimentos sociais e revela-se como pilar importante para o 

estabelecimento das Políticas Públicas no país que apoiam a presença paterna durante o 

processo do parto e nascimento.  

 

2.5 As políticas públicas de saúde no contexto do parto/nascimento 

 

O movimento social de Humanização do parto critica o modelo hospitalocêntrico 

de atenção ao parto e nascimento frente à assistência intervencionista crescente no Brasil. 

Surge a partir do século XX e tem como base as Diretrizes da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), de 1985, que incorpora o incentivo ao parto vaginal, ao aleitamento 

materno, a presença do pai ou de outro acompanhante no parto e nascimento bem como 

inclui a atuação de enfermeiros obstétricos junto aos partos normais (ANTUNES et al., 

2014). 

No Brasil, o processo de Humanização do Parto e Nascimento apresentam como 

pioneiro o médico José Galba de Araújo que assume uma postura contrária do modelo 

assistencial tecnocrático do século XX que elevou o número de cesáreas. Na década de 

1970 o médico incorporou partos domiciliares em casas de parto a serem realizados pelas 

parteiras tradicionais, oferecendo uma maternidade para transferência e suporte às 

mulheres. Esta representa uma das iniciativas à humanização e que serviu como base para 
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o surgimento da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento no ano de 1993 

(BRASIL, 2014).  

No contexto da Humanização, as ações de saúde pública no Brasil passam a 

contemplar o segmento materno infantil com a implantação do Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher (PAISM) na década de oitenta do século XX, depois dos 

encontros nacionais que abordaram sobre saúde, sexualidade e direitos reprodutivos 

(AQUINO, 2006). Estas áreas deram sustentabilidade teórica para o espaço do homem 

numa ótica mais abrangente e participativa. 

A implementação de novas políticas públicas foi sendo consolidadas na década de 

1990 e no ano 2000 a partir do Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento 

(PHPN) propondo melhoria de acesso, extensão de cobertura e qualidade assistencial do 

pré-natal, do parto, do puerpério e do recém-nascido (RN) reformulando a atenção ao 

parto e nascimento atribuindo como direito da mulher ter um acompanhante durante o 

processo de parturição.  Neste cenário, a inserção do pai deixa de ser coadjuvante no 

processo gravídico-puerperal ao assumir seu papel participativo (ANTUNES et al., 2014).  

Nesta perspectiva, a Lei 11.108/2005 regulariza e assegura esse direito no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS) abrindo espaços nos serviços de saúde para a inserção 

da figura paterna no trabalho de parto e no nascimento permitindo a ampliação de sua 

participação, envolvimento paterno precoce no cuidado e estreitamento afetivo com o 

filho, reflexos emergentes da nova paternidade (BRASIL, 2005). 

No que concerne à assistência neonatal, o Programa de Atenção Humanizada ao 

Recém-Nascido de Baixo Peso - Método Mãe-Canguru permite uma mudança na atenção 

à saúde figurando mais um espaço para presença paterna. O método é baseado no contato 

pele a pele precoce de RN`s contra o peito dos pais ou familiares para promover maior 

estabilidade térmica. Foi pensado na Colômbia em 1979 para diminuir a mortalidade 

neonatal e em 1999 é instituído pelo MS no Brasil (BRASIL, 2011). 

No intuito de favorecer a participação do homem nos serviços de saúde o MS 

institucionaliza a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Homens no ano de 

2009, formulada de modo articulado com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

da Mulher e insere o homem como cuidador. O direito dos homens à participação paterna 

abrange o planejamento reprodutivo e todo processo que engloba o parto e o nascimento 

(BRASIL, 2009).  



24 

 

Atualmente, o Programa Rede Cegonha lançado através da Portaria N º 1.459  24 

de junho de 2011 pelo MS no âmbito do SUS é reconhecidamente a mais recente 

estratégia inovadora no contexto da atenção perinatal a implementar um novo modelo de 

assistência à saúde no âmbito materno infantil que acrescenta novos princípios e diretrizes 

ao mesmo tempo que fortalece propostas existentes (BRASIL, 2011).  

A Rede Cegonha é organizada a partir de quatro componentes, pré-natal, parto e 

nascimento, puerpério e atenção integral à saúde da criança, sistema logístico de 

transporte sanitário e regulação. Trata-se de um modelo que garante assistência 

humanizada permitindo o vivenciar das etapas do ciclo gravídico puerperal com 

segurança, dignidade e beleza. No que confere a paternidade, a Rede Cegonha propicia 

ao homem, pai e parceiro da mulher fazer parte, envolver-se de forma única nesse 

processo embora não estabeleça diretrizes específicas (BRASIL, 2011).   
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Compreender os significados que o homem atribui a sua vivência no exercício da 

paternidade no contexto do parto e nascimento de uma maternidade pública do nordeste 

brasileiro. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar as expressões de paternidade no contexto de parto e nascimento de homens em 

uma maternidade pública do nordeste brasileiro. 

Compreender os significados do que é ser pai sob a ótica de homens presentes em uma 

maternidade pública do nordeste brasileiro. 

Compreender, na percepção do homem, como é presenciar o nascimento do filho e estar 

como acompanhante da mulher em uma maternidade pública do nordeste brasileiro. 
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4. MÉTODO 

 

4.1 Abordagem metodológica e população de estudo 

 

A metodologia é descrita por Marconi e Lakatos (2009) como um conjunto 

sistemático de atividades que permite o alcance dos objetivos previamente determinados 

indicando o melhor caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do 

pesquisador. Neste sentido, a escolha do método para este estudo considerou a 

singularidade que a temática da nova paternidade propõe através do exercício paternal 

nas maternidades traduzido por meio das expressões e dos significados que o próprio 

homem atribui a esta vivência.  

Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa que utilizou a triangulação de 

métodos: observação etnográfica e entrevista em profundidade. Para Minayo (2014) a 

abordagem qualitativa preocupa-se com a compreensão interpretativa da ação social. A 

ação é social quando considera o significado subjetivo atribuído a ela pelos indivíduos e 

o comportamento desses atores. Desta forma, pauta-se sobre a compreensão, a 

inteligibilidade dos fenômenos sociais e os significados que os próprios atores o atribuem.  

O estudo com abordagem qualitativa segue um delineamento em que a pesquisa é 

direcionada a trabalhar com o universo de significados, motivos, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a profundidade que envolve as relações sociais. A 

investigação por este método permite entender a forma como as pessoas interpretam e 

atribuem sentido as suas experiências.  

Quanto à observação, foi inspirada no processo de etnografia, que considera que 

comportamentos humanos são explicados a partir do contexto social que estes atuam 

(MINAYO, 2014). Deste modo, a aplicação deste método ofereceu elementos que 

favoreceram a compreensão da construção da paternidade na maternidade, sede do 

estudo, e deu-se nas etapas de pré-parto, parto e pós-parto das companheiras. 

Considerando os espaços percorridos pelos homens, foram eleitos alguns pais 

aleatoriamente para serem acompanhados durante todo itinerário de forma longitudinal. 
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 Os dados da observação foram coletados nos meses de abril, maio e junho de 2016 

e a população foi constituída por homens-pais que estiveram presentes nas etapas do 

trabalho de parto de suas companheiras com descrições num diário de campo.  

O uso da entrevista em profundidade mostra-se adequado por permitir o resgate 

da subjetividade através dos discursos dos participantes do estudo devido à emissão da 

fala propiciar além da aproximação do objeto de estudo, a emissão de valores, crenças e 

normas que podem conferir significado (MACHIN et al., 2010). 

Em relação às entrevistas, a população de estudo foi determinada por 

intencionalidade e foram propostos como critérios de inclusão os seguintes parâmetros: 

ser maior de dezoito anos; considerar-se pai da criança ao nascer e pais cujo filho e/ou 

filhos estejam no alojamento conjunto (ALCON). Eles foram contatados antes do evento 

do nascimento e captados para concessão da entrevista no período do pós-parto, sempre 

após terem aceitado participar do estudo espontaneamente mediante a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – APENDICE B).  

Não participaram do estudo os pais que não atenderam aos parâmetros de inclusão 

anteriormente descritos; homens acompanhantes de mulheres em que a gestação foi de 

alto risco e homens acompanhantes de mulheres cujos recém-nascidos nasceram sob 

condição clínica desfavorável e tenham sido encaminhadas para as unidades especiais: 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e Unidade de Cuidados Intermediários 

Convencional (UCINco). 

 Os dados da entrevista foram coletados pela própria pesquisadora através da 

aplicação de um roteiro pré-estabelecido de entrevista em profundidade (APÊNDICE A) 

e as entrevistas realizadas em um espaço reservado na própria maternidade, gravadas e 

transcritas na íntegra. A coleta de dados foi realizada após aprovação do projeto de 

pesquisa pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Católica de Santos – 

SP.   

O número de entrevistas foi definido com base no critério de saturação teórica das 

informações, a partir da observação de que pouco se acrescenta ou diferencia-se do que 

já tenha sido obtido, e a dedução da pesquisadora que o material empírico coletado dava 

conta de alcançar os objetivos propostos.  
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Para Fontanellas, Ricas e Turato (2008) a definição da população de estudo por 

saturação traduz-se como uma ferramenta metodológica que interrompe a captação de 

mais entrevistas e/ou participantes sempre que houver redundância, não sendo mais 

relevante para apreensão do significado. No entanto, reitero a possibilidade de mudança 

de significado com a continuidade das entrevistas frente aos participantes com 

conformações familiares diferentes comparadas aos que foram entrevistados até aquele 

momento.  

 

4.2 Cenário da pesquisa 

 

A cidade de Campina Grande está localizada no interior do estado da Paraíba, 

bioma representado pela caatinga, possui 385.213 habitantes segundo estimativa do IBGE 

em 2010 e área de 593,096 Km2. No contexto da saúde, o município está inserido na 2ª 

macrorregião e 3ª gerência regional a contar com três maternidades vinculadas ao SUS. 

 

Figura 1 – Mapa de localização do município de Campina Grande – PB 

Fonte: Helder Rocha 

 

No segmento materno infantil, a cidade de Campina Grande – PB sedia a única 

maternidade pública do município referência em alto risco, o Instituto de Saúde Elpídio 

de Almeida - ISEA e compõe a região prioritária de atenção pela Rede Cegonha.   
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Figura 2- Mapa de identificação da região prioritária em saúde pela Rede Cegonha 

Fonte: Projeto Regional da Rede Cegonha 

 

No que concerne ao local do estudo, este foi sediado no ISEA, instituição pública 

de saúde vinculada ao SUS que atende a 176 municípios que compõem a 2ª Macrorregião 

de Saúde com objetivo na redução da morbimortalidade materna e neonatal, realizando 

uma média de 630 partos/mês. Desde o ano de 2007 a maternidade mantém o Projeto de 

Humanização da Assistência ao Parto com vistas nas boas práticas do parto e nascimento. 

Iniciativa precursora no incentivo e fortalecimento da presença do homem neste cenário.  

O ISEA figura importante referência obstétrica e neonatal na região no que tange 

a assistência de alto e baixo risco sendo esta última, foco de nosso interesse para captação 

dos dados. Neste cenário, foi feita exploração de todos os setores os quais eram comuns 

à presença masculina e que permitiram apontar impressões singulares da masculinidade 

e do exercício da paternidade no contexto do parto e nascimento.  

Desde modo, percorri todos os setores a partir do Acolhimento com classificação 

de Risco (ACCR) seguido da sala de parto (SP), centro cirúrgico (CC) e Alojamento 

conjunto (ALCON) com exceção da Unidade de Alto Risco (UAR) permitindo a 

apreensão de informações / impressões a contemplar todos os turnos e equipes envolvidas 

na assistência. 
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4.3 Processo / Percurso de análise 

 

Quanto ao tratamento e análise dos dados qualitativos, estes foram analisados de 

forma individual através da técnica de análise do conteúdo proposta por Bardin (1977) 

que define esta técnica como uma averiguação objetiva e sistemática do conteúdo e das 

comunicações, tendo uma coordenação própria no método da análise.  

Cabe inferir que os dados empíricos gerados pelas observações etnográficas e 

entrevista foram submetidos a uma leitura intensiva que permitiu a impregnação dos 

dados, seguidas pela elaboração das categorias e dialogado com o referencial teórico de 

gênero e com a literatura científica da área. 

Para analisar os dados qualitativos a partir das vivências paternas e suas 

expressões busquei identificar nas falas os núcleos de sentido que emergiram e se 

aproximaram aos objetivos propostos. Foram sendo registrados conforme eram 

enfatizados nas falas tornando-se os pilares de construção das categorias analíticas.  

Foram construídas três categorias analíticas, das quais as apresento 

sequencialmente nos resultados: (1) Expressões da paternidade; (2) Significado de ser 

pai; (3) Como é para este homem está no processo do parto e nascimento. Os núcleos de 

sentido e as categorias analíticas estão expressas no Quadro 1. 

Quadro 1 – Núcleos de sentido e categorias analíticas 

Núcleos de sentido Categorias Analíticas 
Cuidado parental mediado pela mulher 

Expressões da paternidade 
Cuidado parental coadjuvante 
Cuidado parental conforme unidade 
setorial e etapa de parto  
Cuidados parentais diretos e indiretos 
Perceber-se pai na gestação 

Significado de ser pai 

Perceber-se pai a partir do nascer do filho 
Não percepção como pai após o 
nascimento 
Perceber-se pai frente à perspectiva de 
reafirmação masculina 
Empoderamento e passividade masculina   

Como é para este homem está no 
processo do parto e nascimento 
 

Vulnerabilidade paterna  
Fatores de adesão e não adesão à presença 
paterna  
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4.3 Aspectos éticos 

  

A realização deste estudo considerou a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS) que é fundamentada em documentos internacionais que a antecederam e 

que regulamentam a pesquisa em seres humanos, a exemplo do Código de Nuremberg, 

Declaração dos Direitos Humanos e as disposições previstas na Constituição Federal de 

1988.  

Esta resolução incorpora aspectos básicos da bioética: autonomia, não 

maleficência, beneficência e justiça. Importantes referências para assegurar os direitos e 

deveres dos pesquisadores, sujeitos da pesquisa e ao estado e define: “pesquisa que, 

individual ou coletivamente, envolva o ser humano, de forma direta ou indireta em sua 

totalidade ou partes dele, incluindo o manejo de informações ou materiais” (BRASIL, 

2012). 

Para realização deste estudo previamente foi solicitada uma autorização junto à 

instituição hospitalar, ISEA, (ANEXO B) além do esclarecimento dos objetivos os quais 

são propostos pelo estudo, expondo os procedimentos metodológicos utilizados e 

garantindo a instituição de saúde à preservação de sua autonomia, o que foi assegurado 

através da cópia do projeto entregue ao responsável pela instituição. 

 Quanto aos participantes da pesquisa, foi assegurado à voluntariedade, o direito 

de retirar-se do estudo em qualquer fase de desenvolvimento sem que haja qualquer 

coerção, risco de penalidades e/ou perdas pessoais e a garantia da sua privacidade, 

mediante o sigilo das informações que foram confidenciadas (BRASIL, 2012). Os 

homens-pais foram convidados a participar do estudo e a estes foi solicitada a assinatura 

do TCLE (APÊNDICE B). 

 O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Católica de Santos (UNISANTOS) conforme orienta a resolução 466/2012 

do CNS, sob o CAAE 53640716.7.0000.5536 (ANEXO C). 
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4.5 Trabalho de Campo 

   

Quanto à fase de observação, cabe esclarecer que foi aplicada de duas formas: (1) 

Focal - nos setores comuns à presença masculina, em espaços coletivos; (2) Dinâmica - 

enquanto percorria o trajeto do homem elegido para composição da amostra e 

acompanhamento mais efetivo. Nesta última fase, elegi o homem-pai que participaria da 

próxima fase de captação dos dados empírico por meio da técnica de entrevista.   

A fase de entrevistas foi realizada a partir da fase de observação dinâmica. Alguns 

pais foram sendo contatados enquanto transcorria à espera ao nascimento após 

previamente apresentar-me enquanto pesquisadora enquanto outros participantes só 

foram captados para submissão às entrevistas posterior ao nascimento, quando cessada a 

ansiedade e estresse investidos até o nascimento pelos pais envolvidos. Foi considerado 

o respeito ao tempo necessário para que os homens-pais experenciassem suas primeiras 

emoções resultantes do evento do parto e nascimento e realizada com cada homem-pai 

sozinho e em sala reservada.    

Quanto ao meu acesso às unidades setoriais, não percebi por parte dos 

profissionais relevante dificuldade. Provavelmente, manter vínculo empregatício com a 

instituição tenha facilitado, algo que se sustenta no campo das relações e de processos de 

trabalho. No entanto, inicialmente durante o trabalho de campo realizado em horários 

contrários ao meu turno de plantão e tendo previamente informado aos profissionais o 

motivo de minha presença, fui acionada com certa frequência nas primeiras semanas para 

intervenções, comprometendo inicialmente o meu distanciamento do vínculo laboral. 

Vencido a situação acima descrita, minha figura como pesquisadora foi sendo 

inserida permitindo-me presenciar ações e falas mais espontâneas nas relações entre os 

profissionais e usuários, registradas imediatamente em um diário de campo através da 

utilização de palavras-chaves e/ou termos curtos que representaram, emitiram a ideia, a 

impressão e o subjetivo do momento.  

Desta forma, consegui manter-me atenta, integrada ao momento vivenciado pelo 

trinômio mãe-pai-filho, minimizando riscos de perdas empíricas no diário de campo, 

subsídio indispensável para descrições que seriam posteriormente detalhadas. 
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No diário de campo, fiz os registros ao mesmo tempo em que elaborava pré-

análise das expressões e ações que permeavam as relações profissionais voltadas para a 

recepção e acolhimento do homem-pai com foco no feedback das práticas em saúde 

ofertadas para estes, no contexto da paternidade.  

Neste sentido, considerei olhares, gestos, palavras, sons, balbucios, rubores, a 

aparente sudorese e até o discreto evocar da crença, expressões evidenciadas enquanto 

eram dirigidas para a companheira e para o filho. Estas foram apontando traços 

contemporâneos da masculinidade e da nova paternidade. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados serão apresentados a partir da caracterização dos homens-pais 

participantes do estudo que estavam vivenciando o contexto do parto e nascimento de 

modo que as expressões e falas que esses sujeitos evocaram, balizou a elaboração de 

categorias empíricas que posteriormente foram analisadas sob a perspectiva de gênero e 

o aspecto relacional existente.   

Relativo à caracterização dos participantes da entrevista, a idade variou entre 18 

e 48 anos com predominância dos adultos jovens de cor parda, foram em número, 

igualmente procedentes de Campina Grande – PB e de outros municípios paraibanos 

compactuados com o serviço. Embora sabidamente o ISEA acolha usuários de municípios 

longícuos oriundos de outros estados, esta situação não apareceu na população desse 

estudo. 

Relacionado ao nível educacional, nenhum dos participantes tinham ensino 

superior e apenas um (01) era iletrado. No que confere a atividade laboral, dois 

enfatizaram a condição atual de desemprego. Todos mantinham uma relação de 

estabilidade formalmente casados ou sob coabitação. Este resultado infere sobre a análise, 

uma vez que não haverá a diversidade e critério de comparação no que se refere ao 

exercício da paternidade quando inexistente a relação de conjugalidade entre o casal. Esta 

consideração será melhor abordada no contexto da categoria de análise (1) expressões da 

paternidade. 

No que concerne à primeira experiência paterna, sete participantes a vivenciaram 

de forma inédita enquanto que cinco tinham uma ou mais experiências anteriores como 

pai. Destes últimos, para apenas um (01) a paternidade não se deu do ponto de vista 

biológico (filho adotado), porém conferiu diferente valor paterno relacionado aos demais. 

Embora os participantes não tenham discursados sobre diferenças entre ser pai já tendo 

tido experiência anterior, pareceu-me mais o não assumir esta diferença do que não 

percebê-la. No entanto, todos os participantes estavam tendo a primeira experiência como 

acompanhante no cenário da maternidade.  

O quadro abaixo ilustra o perfil dos doze homens-pais entrevistados identificados 

com nome fictício citado sempre que reportados. Cabe mencionar que alguns destes 

participantes igualmente compuseram a fase de observação etnográfica. 
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Quadro 2 – Caracterização do perfil dos homens-pais participantes da entrevista  

Pais* Idade Situação 
Conjugal 

Nível ** 
Educação 

 

Profissão / 
Atividade 
Laboral 

Primeira  
Exp. 
como 
Pai e 

Acomp. 
de Parto 

Município  
de Origem 

(PB) 
 

João 25 Coabitação Ensino 

Médio 

Técnico 

telecomunicaçã

o 

Sim C. Grande 

  

José 48 Coabitação Ensino 

Fund. Inc. 

Autônomo 

(fábrica roupa) 

Não Juazeirinho 

 

Adriano 24 Coabitação Ensino  

Médio 

Atendente de  

farmácia 

Sim Pocinhos 

 

Marcos 27 Casado Ensino  

Fund. Inc. 

Vigilante Não C. Grande 

 

César 19 Coabitação Ensino  

Fund. Inc. 

Ajudante de 

pedreiro 

Sim Galante 

 

Antônio 27 Coabitação Ensino  

Fund. Inc. 

Coletador de 

mat. reciclável 

Não C. Grande 

 

Lucas 26 Casado Ensino  

Médio 

Operador de 

empilhadeira 

Sim C. Grande 

 

Davi 24 Coabitação Ensino 

Médio 

Desempregado 

 

Sim C. Grande 

 

Éder 43 Casado Iletrado Agricultor Não Remígio 

 

Marcelo 35 Casado Ensino  

Médio 

Desempregado 

(montador) 

Sim Queimadas 

 

Geraldo 20 Coabitação Ensino  

Fund. 

Comp. 

Vendedor Sim Nova 

Floresta 

Severino 30 Casado Ensino  

Sup. Inc. 

Guarda 

municipal 

Não C. Grande 

 

*Nomes fictícios; ** Fund. Inc.: Fundamental Incompleto; Fund. Comp.: Fundamental Completo; Sup. 
Inc.:  Superior Incompleto. 

Fonte: Dados do estudo. 
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5.1 Expressões da paternidade 

 

Ao acompanhar o itinerário percorrido pelos homens-pais que chegaram ao 

serviço com sua companheira em trabalho de parto, percebi que a sua presença outrora 

não encontrada em ambientes dessa natureza, evidenciou mesmo quando timidamente o 

evocar das expressões de cuidado face ao exercício parental no cenário da maternidade 

mediado ou não pela mulher.  

Neste sentido, considerei as diversas formas emitidas e/ou verbalizadas pelos 

homens a partir da porta de entrada do serviço. Quanto à emissão das expressões, percebi 

diferenças nos modos de agir, de participar e de dirigir o cuidado ao filho que variavam 

conforme os setores da maternidade e as etapas de trabalho de parto vivenciadas por suas 

companheiras.   

Foram comuns o movimento constante das mãos, olhares tensos, rubor facial e o 

mexer constante das pernas denunciando a ansiedade e preocupações presentes que 

estiveram mais evidentes no ACCR e defronte à sala de parto, ambientes em que alguns 

pais ficavam à espera para o nascimento do filho. Esta tensão pode ser atribuída ao 

estresse esperado prévio ao nascimento e que fora comum a todo perfil de pai encontrado.  

Quando observada a chegada da família, predominou a atitude do homem como 

amparadora à mulher, conduzindo-a em um abraço protetor, apoiando o caminhar, 

segurando as bolsas com as roupas do bebê; mas também apareceu em alguns casos o 

homem simplesmente como observador da dinâmica de atendimento e delegando o papel 

de acompanhante para outra pessoa do gênero feminino. Este posicionamento de amparo 

à mulher pode representar expressões de cuidado indiretas ao filho preste a nascer, 

apontando as mesmas perspectivas de mediação exercidas pela mãe conferidas no 

alojamento conjunto após o nascimento e evidenciadas nas mais diversas formas de 

cuidado na relação pai e filho (a).  

Um recorte do diário de campo denotará uma atitude de amparo à mulher com a 

participação do pai na hora do nascimento em que a mulher é receptora do cuidado e 

mediadora do mesmo numa relação de reciprocidade afetiva conjugal: 

A mulher pede para parir na cadeira de parto e para o obstetra 

chamar o marido que a auxilia até a sala onde ocorrerá o 
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nascimento. O pai é orientado a ficar por trás da mulher e apoiá-

la. Ele a segura firme durante as contrações, alisa a barriga da 

mulher, olhar tenso... permanece todo tempo corado e em 

nenhum momento verbalizou uma só palavra...a mãe toca a 

cabeça do filho ainda antes do nascer, ela chora e o pai sorri. 

Ele a abraça mais fortemente agora. O bebê nasce, o pai parece 

apressado para sair da sala, fica no corredor, respira, parece 

querer chorar mais fica contido. Retorna para sala e observa os 

cuidados imediatos (Diário de Campo, sala de parto 2, 12 de 

maio de 1016, 11h57).    

A mulher aqui estabelece a presença do pai através do seu desejo em tê-lo 

presente. Embora pareça muito satisfatório para o homem participar do nascimento do 

filho a sua saída apressada pode apontar que este evento ainda causa certa estranheza, 

mas o alisar à barriga da mãe, chama a atenção como se assim o fizesse alcançar o feto, 

pareceu-me ser projeção de um carinho mediado pela mãe. 

O registro acima também revela sentimentos ambivalentes, modos e expressões 

que ainda não estão bem definidas, claras para o homem envolvido no processo do parto, 

mas o posiciona apoiando a mulher fortemente em dado momento como se o quisesse 

passar segurança, coragem para o enfrentamento do parir e sem emitir uma só palavra. 

Penso que o momento do parto toca o homem de forma ambivalente, ele enxerga a sua 

mulher como um animal feroz, guerreira, a valoriza ao mesmo tempo em que se sente 

perdido nas suas próprias emoções.   

Neste sentido, penso que as ações, olhares, gestos e apoio não verbal direcionado 

à companheira gestante podem incluir um desejo de igualmente proteger e/ou amparar o 

nascituro. Cabe, no entanto, considerar que não necessariamente estas atitudes poderão 

fielmente estabelecer a certeza de cuidado ao filho nascido, haja vista o cuidado depender 

de outros fatores que envolvem o canal de abertura e a qualidade das relações conjugais, 

familiares e parentais-filiais.  

Neste estudo, todos os entrevistados mantinham uma relação de estabilidade 

conjugal com suas companheiras, logo não foi possível estabelecer diferenças de posturas 

e de cuidado mediado e/ou projetado para o filho através da mãe frente às relações 

desgastadas. Esta questão infere consideravelmente sobre os resultados por não permitir 
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traçar as possíveis fragilidades e/ou potencialidades nas relações conflituosas e/ou com 

inexistência de vínculo afetivo, vindo interferir ou não o exercício da paternidade.   

Embora esta situação não tenha aparecido nesse estudo, faz-se necessário refletir 

sobre como se estabeleceriam o exercício da paternidade nos diversos arranjos familiares 

na atualidade? Como isso afetaria às expressões de cuidado e de paternidade? E como 

estas expressões dar-se-iam nos homens-pais do nordeste brasileiro?  

Este fato também suscita a questão da mediação do cuidado pela companheira. 

Considerando nossa população de estudo, todos os homens-pais entrevistados tiveram 

espaço institucional para exercer o cuidado paterno e igualmente o puderam exercer esta 

aproximação precoce com o filho mediante relação estável com a mãe. Penso: não ter esta 

relação enquanto casal, a mesma mulher mediaria esta aproximação? O nível de 

participação dos pais é determinado pela extensão que as mulheres aceitam esta 

aproximação (ARRUDA; LIMA 2013). 

Para Jager e Botolli (2011) corroboram que a figura da mulher é catalisadora no 

processo de participação do pai nos cuidados e na vida afetiva do filho a partir da 

gestação. Assim, como ela está mais diretamente envolvida aos cuidados pode facilitar 

e/ou prejudicar a aproximação entre pai/filho. 

Francisco e colaboradores (2015) versam sobre como o pai percebe a importância 

da mulher, sente-se preocupado em ver a mulher em trabalho de parto e percebe como 

sua presença é importante para ela naquele momento. No entanto, estudos tem revelado 

que o comportamento dos pais ainda esconde verdadeiros sentimentos como insegurança, 

frustração e nervosismo embora se apresentem tranquilos para poder apoiar a 

companheira (SANTOS; CAIRES, 2016). Possivelmente, motivos como este o deixaram 

silenciado durante o parto acima descrito.   

No que concerne à realização de cuidados paternos diretos, ações como troca de 

fralda, auxílio à mulher na amamentação e o acalentar do choro do filho foram formas 

mais explícitas desse cuidado e que se deram de forma mais à vontade no alojamento 

conjunto. Nesta unidade setorial, as enfermarias são coletivas e acolhem seis puérperas o 

que significa igualmente o mesmo número de acompanhantes implicando em um público 

considerável a presenciar estas ações.  
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A realização desses cuidados pela figura masculina em um cenário de grande 

exposição fez-me refletir sobre as motivações que sustentaram as atitudes do homem, 

sobre quanto de esforço ou não foi envolvido para o enfrentamento de realizar os cuidados 

antes nunca experienciados, e quanto realmente de liberdade lhe foi conferido pela própria 

mãe da criança. Mesmo presenciando as atitudes, nem sempre requeridas pela mulher, 

ponderei sobre o desejo do homem - pai em está presente.  

As falas dos homens participantes na fase de entrevista demonstraram que este pai 

se disponibilizou à participação, ao cuidado com o filho e ao apoio materno ao mesmo 

tempo em que parece contrastar de certa forma esta disponibilidade. Haja vista, estarmos 

falando de um homem que além das transformações sociais que incide sobre sua 

masculinidade, trata-se de um homem arraigado numa cultura singular relativo à região 

do nordeste brasileiro. 

As iniciativas nas falas dos participantes apontam que embora o homem-pai esteja 

mais disponível é comum o seu posicionamento inseguro, dependente da mulher, 

colocado como ajudante, temeroso, sem enxergar ainda a dimensão equânime que é 

cuidar de um filho velado sob “não ter jeito pras coisas”. Há ainda medo, receio, 

desconforto. O cuidado continua predominantemente sendo assumido pela mãe, 

mediadora no processo de parturição e após o nascimento.  

Estes fatores não diminuem e/ou inviabilizam a presença paterna em seu modo 

tímido e inseguro para participar e cuidar, mas que oportuniza, abre espaço para vivência 

da paternidade com suas fragilidades, potencialidades, permanências e inovações. 

Neste sentido, alguns discursos demonstraram as preocupações dos pais com as 

condições de higiene do bebê, o auxílio na amamentação, troca de fraldas, admiração ao 

filho nascido e disponibilidade para estar do lado, ao mesmo tempo em que se 

posicionaram em lugar ainda de conforto como ajudantes, presentes para serem 

requisitados pela mulher, como dito acima.    

“... passava o tempo todo olhando pra ela, se não tava 

engasgada, se fez as necessidades dela, olhar se tá limpinho para 

não assar... ela mama e mama bem, coloco minha filha do lado 

da minha esposa ela diz, coloca pro outro peito, e depois pra 

arrotar, né? Eu sou quem troco (ele quis dizer, troco de mama), 

ela vai ajeitando, mas eu coloco! ” (Marcos, 27 anos). 
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“... ajudo ela, fico olhando a criança, tirando bastante foto dele 

para guardar de lembrança, um pai babão acho que sou. No 

acaso eu ainda vou ajudar, né? Qualquer eventual caso que 

tiver, que precisar da minha ajuda vou tá à disposição dela e do 

bebê. ” (Cesar, 19 anos). 

“... fico mais acompanhando. Eu fico olhando a criança... fico 

mais ali. Coloco a luvinha, coisa assim, mais básica. Eu não me 

aprofundo não. Só em casa, que tiver só os dois... eu não tenho 

muito jeito pras coisas. ” (Antônio, 27 anos). 

“Tá vendo ele do meu lado é muito bom! Eu ajudo ela ajeitar o 

menino, boto ele no peito dela pra mamar... fico dando 

assistência, muito bom... (João, 25 anos). 

No entanto, neste mesmo cenário pós-nascimento, outra perspectiva de cuidado 

ficou evidente e que naturalmente não é reconhecida como ação de cuidado. 

Frequentemente os homens-pais estavam sentados ao lado do berço que abrigava o recém-

nascido com expressões faciais que denotavam paciência e apreensão ao mesmo tempo 

“tomando conta do filho”, enquanto a mãe estava no banho ou alimentando-se.  

Alguns homens-pais tiveram atitudes inesperadas e espontâneas sem que tenham 

sido requeridos pela mulher-mãe, levantaram e dirigiram-se para perguntar e pedir ajuda 

profissional para colocar o RN ao seio materno, questionar o retardo da visita médica e 

realização de exames. Estas cenas denotam também certo encorajamento e disposição 

para proteger a prole ao mesmo tempo em que fez emergir a ideia de uma vontade latente 

masculina em colaborar no intuito de apressar as etapas que antecedem a alta, motivado 

pela questão que perpassa o seu desejo em também estar ali ou não. 

Sobre as práticas de cuidados e o posicionamento do pai, reportado em um estudo 

semelhante no ano de 2013 em uma maternidade pública em Santa Catarina, embora os 

fatores socioculturais distanciem os participantes, apontaram achados comuns, ao 

posicionar o homem-pai que sob o direito de estar presente, tem para si criada a 

oportunidade de colocar seu filho no colo e acalentar o choro afirmando desta forma a 

paternidade frente ao receio do cuidar, da dificuldade em manusear o recém-nascido pela 

fragilidade que este representa para o homem, mas que não retira o desejo de participar, 

interagir e permanecer ao lado do filho (FRANCISCO et al., 2015). 
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Sob as perspectivas de cuidado que envolve a tríade familiar mãe-pai-filho, a 

participação paterna no cenário do parto e nascimento na maioria dos casos aproximou a 

família, integrou, co-responsabilizou o homem (mesmo que em caráter de ajuda). Parece-

me que isso favorece precocemente o estreitamento do vínculo afetivo, o que não nos 

permite negar que presença de vínculo e de cuidado existira quando o pai não estava 

presente neste contexto e que também fora realizado por homens não contemporâneos, 

considerando o contexto social, cultural, político e familiar em que as relações se 

estabeleciam.  

Para Sarti (2004) cada família comporta uma singularidade culturalmente 

instituída e expressa o significado e a explicação da realidade vivida com base nos 

elementos acessíveis aos indivíduos na cultura em que vivem e que vão imprimindo suas 

marcas a ser perpetuada na forma de herança, passando de geração em geração.  

Esta citação retrata como se deu a reprodução das expressões culturais dos homens 

na dimensão familiar patriarcal e do homem provedor e destes homens que participaram 

do estudo e que estão construindo o seu tempo, apreendendo novas formas de cuidar, de 

viver e participar em família contribuindo para a formação de um homem-pai de um novo 

tempo, mantendo valores culturalmente herdados e agregando outros a partir de seus 

próprios experimentos.  

Neste sentido, olhar o tempo é o diferencial destas expressões, presentes com 

semelhanças, com diferenças e com valores conferidos pelo tempo vivido de cada 

homem, de cada pai. Lamb (1992) salienta que os pais estão mais envolvidos ativamente 

nos cuidados com as crianças do que o pai antecessor sem deixar de sublinhar que esta 

perspectiva ainda está em discussão e versa sobre a passagem recente dos pais que até 

pouco tempo exerciam um envolvimento baseado no sustento econômico e eventualmente 

na disciplina dos filhos. Estes sinalizariam naquela época as extensões de vínculo 

possíveis dadas às heranças deixadas pelas gerações antecessoras. 

 

5.2 Significados de ser pai 

  

 A paternidade é reelaborada com singularidade por cada homem-pai participante 

deste estudo. Neste sentido, o processo de observação isolado tornou-se incipiente para 
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responder a esta significação, mas valioso quando associado à escuta das falas dos 

homens-pais submetidos à entrevista.  

Considerando a busca de significado atribuído à paternidade exercida por um pai 

que transita entre aspectos tradicionais e que apresenta caracteres novos os quais 

convergem com a nova paternidade, inserido na cultura nordestina pertencente a 

conformações familiares com aspectos peculiares, seus discursos oferecem elementos 

necessários para estender uma maior compreensão sobre como esse homem sente, 

percebe, elabora e reelabora a sua condição paterna no cenário da maternidade. 

Desde modo, os significados de ser pai apresentaram diferentes concepções. Estas 

foram sendo pontuadas a partir do critério de tempo, quando os participantes da entrevista 

se perceberam pais e o critério de atribuição de valor para o que é ser pai. Quanto ao 

critério de tempo, para alguns homens-pais o significado da paternidade já havia sido 

percebido na gestação, para outros no momento do nascer, outros não se deram conta após 

o nascimento. 

Quanto ao critério de valor do que é ser pai, as falas evidenciaram as pertenças 

ainda existentes do homem tradicional de modo que continuaram sendo comuns 

expressões verbais centradas na responsabilidade, proteção do filho, segurança e ainda a 

questão da religiosidade.  

No mais, além da associação do tempo e de valor ao significado da paternidade 

para os participantes do estudo, a paternidade foi vinculada ao tipo e qualidade da relação 

conjugal. Ao que parece, nestas situações, ter um filho com uma mulher possibilita a 

reafirmação da masculinidade frente a esta relação.  

TEMPO 

“... participei de todas as consultas de pré-natal, 

ultrassonografias por que como meu trabalho é na rua dá para 

eu poder ir. A alegria foi muito boa quando escutei o coração a 

primeira vez, chorei” (João, 25 anos). 

“... ser pai é está presente... aconselhar, apoiar suas decisões 

futuras. Ser pai não é só colocar no mundo! A mãe já é mãe por 

que está gerando e o pai, em minha opinião é depois que ele 

nasce (referiu-se a criança) ” (João, 25 anos). 
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“... pra falar a verdade, pai, foi quarta-feira quando ela nasceu. 

Eu não me sentia assim completamente... era aquela coisa, eu 

sentia mais com ela (a companheira) que estava gerando, 

levando um filho na barriga. Eu não sentia ainda, eu só vou ser 

pai quando tiver com a filha nos braços. Foi o que aconteceu. 

Mas tentava amadurecer a ideia” (Adriano, 24 anos). 

 

Para João, embora sua primeira fala demonstre haver uma relação paternal 

existente ainda no período gravídico, o mesmo ainda não a percebe como tal. Penso que 

esta questão esteja relacionada à ausência física e impossibilidade visual do filho que irá 

nascer, haja vista pertencer a mãe o ato de gestar reaparecendo como mediadora deste 

contato.  Na segunda fala de João, fica esclarecido como este homem entende a gestação 

como pertença do feminino apreendendo significado a sua paternidade e reconhecendo-

se como pai a partir do nascimento do filho. 

Para Adriano, a paternidade igualmente se evidencia como na fala de João citado 

acima, pontuando a atribuição de significado em reconhecer-se como pai a partir do 

nascimento do filho ressaltando a corporalidade entre mãe e filho, respectivamente. 

Sobre a participação do homem-pai nas consultas do pré-natal, Tomeleri e 

colaboradores (2007) reafirmam que cada vez mais é crescente esse interesse e que este 

homem embora não perceba, demonstra através de sua presença e de seu envolvimento 

cuidados com a gestante ao mesmo tempo em que exercita sua paternidade.  

No que se referem aos filhos, os homens excluem-se apenas do gestar e do 

amamentar, mas são co-participantes em diversas as situações desde o pré-natal. Por isso 

participar do nascimento do filho constitui um momento importante para o pai, 

implicando na possibilidade de favorecer a primeira aproximação entre pai e filho sem 

mediação da mãe, rompendo dessa forma a corporalidade existente entre mãe-feto, 

condição necessária própria da gestação, reiteram.  

Perdomini e Bonilha (2011) corroboram quanto à necessidade que o pai tem de 

visualizar o corpo físico do filho para que se estabeleça o significado enquanto pai e 

atribuí-lo frente a própria experiência, ressaltando que após o nascimento a interação entre 

o pai e filho passa a ser palpável por também representar para o homem a sua própria 
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transição no contexto da paternidade. O nascimento do filho (re) significa e marca os pais 

porque o bebê antes presente no imaginário social e afetivo masculino torna-se real ao 

poder ser pego nos braços evocando a partir desse momento muitas emoções.  

VALOR 

“... pra falar a verdade eu ainda não sei o tempo é quem vai 

dizer. Mas em primorde é dar segurança e ela e proteção... os 

ensinamentos que eu tô aprendendo ainda, né? cuidar...” 

(Marcos, 27 anos). 

“Ser pai é o melhor presente que Deus me deu. Eu acho que não 

tem como explicar. Uma mistura, uma vontade de correr e dizer 

para todo mundo, nasceu meu filho! ” (César, 19 anos).  

“Ser pai é responsabilidade. Você nunca mais vai ser a mesma 

pessoa a partir do momento, se você é pai de verdade, né? ” 

(Antônio, 27 anos). 

“Ser pai pra mim é igual ser mãe. É amar, dar carinho calor, 

chegar a hora colocar pra dormir, acompanhar na doença. É 

tudo, não tem explicação” (Davi, 24 anos). 

A participação destes homens-pais apresenta apreensão do significado da 

paternidade de formas distintas, sob as novas perspectivas que o inseriram no cenário do 

parto e nascimento e com premissa de maior igualdade com sua mulher, característica da 

nova paternidade; ao mesmo tempo em que permite constatação de que esse homem do 

nordeste brasileiro ainda visita o pai tradicional mantendo os valores conferidos ao 

homem provedor haja vista, relacionar valores e significados de ser pai às questões de 

responsabilidade e de proteção prioritariamente, como sugerem as falas. 

Embora mudanças significativas tenham ocorrido impulsionando o pai a tornar-se 

mais presente no período da gestação, parto e pós parto, resultados comuns ao homem 

provedor ainda prevalece nos estudos sobre a abordagem da paternidade de modo que o 

homem surge como responsável pelo apoio financeiro, pela educação e pela preocupação 

com o futuro (JAGER; BOTOLLI, 2011) e que converge com a mesma configuração 

presente nas falas dos pais participantes.do presente estudo. 
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No entanto, Melo et al., (2015) explicam que mesmo que características do 

homem provedor ainda coexistam os homens são capazes e tem desempenhado ações de 

cuidado junto à mulher e aos filhos.  

Ribeiro e colaboradores (2014) ressaltam que um pai com novos atributos tem 

aparecido frente às mudanças sociais, ao qual se espera que seja flexível, afetuoso e 

igualitário no cuidado direcionado à parceira e ao filho, correspondente às expressões de 

um pai que entende a paternidade como uma prática legítima equânime com a mãe no que 

toca os cuidados maternos e paternos. Neste sentido, apenas a fala de Davi de 24 anos 

explicita este entendimento, atribuindo o significado frente à paternidade na mesma 

proporção que isso representa para a mãe. Este resultado demonstra que as novas 

concepções acerca da masculinidade e da paternidade são reais, presentes e ainda 

incipientes ao mesmo tempo em que confronta a presença de pai do passado em que o 

relacionamento era mais distante e as ações de cuidado restringia-se apenas ao sustento 

(JAGER; BOTOLLI, 2011).  

Ainda sobre a questão do significado em ser pai as falas abaixo apresentarão 

características de afirmação da paternidade sob as relações conjugais imprimindo outro 

significado frente ao nascimento de um filho: 

 

“ ... depois que o filho apareceu até melhorou nosso 

relacionamento, tudo. Eu já pensava em ter filhos, ela que não 

queria. Agora tudo melhorou. Era já um sonho de ser pai” 

(Marcos, 27 anos). 

“É uma questão assim, de melhorar o convívio da gente, o 

casamento vamos dizer”! Acho que casamento só é casamento 

quando um filho vem. Totalmente diferente, tenho certeza. 

Nasceu agora, mas eu já imagino como acontece. Ser pai é 

responsabilidade” (Antônio, 27 anos). 

Os discursos acima denotam que os participantes da entrevista atribuem 

significado positivo à paternidade ao relacioná-la como fator de estabilidade nas relações 

conjugais. Embora seja perceptível que há valorização em ser pai, considerável atenção e 

significado é dado no campo das relações a sua parceira e ao valor moral de família. 
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Neste sentido, vivenciar o momento do parto e nascimento proporciona para 

homens e mulheres importante contribuição para vida conjugal e o apoio que é oferecido 

à mulher é possível que beneficie e fortaleça a vida do casal e consequentemente da 

família (PERDOMINI; BONILHA, 2011).  

No que se refere à primeira experiência paterna, a maioria dos participantes a 

vivenciaram de forma inédita na maternidade sob muitas emoções.  Para os demais, os 

quais estavam a reviver um nascimento de um novo filho desta vez em outro cenário, as 

falas evidenciaram discretamente diferenças singulares. No entanto, pareceu-me mais o 

não assumir a diferença do que não reconhecê-la e verbalizá-la. Esta foi esta a impressão 

que tive no momento da coleta dos dados. Talvez a questão cultural e o princípio de não 

emitir preferência filial tenha colaborado para o não detalhamento de alguma diferença 

existente frente às comparações.  

Dentre os participantes que tinham experiência paterna anterior, um destes, a 

paternidade não se deu à luz do biológico (filho adotado) e conferiu diferente valor e 

quando comparado aos demais.    

“... eu não me arrependo não de ter construído uma família. 

Fiquei alegre! Não teve diferença da primeira pra agora não” 

(Lucas, 26 anos). 

“... a diferença foi essa: da segunda vez (atual) foi alegre e ao 

mesmo tempo preocupante. A gente ficou com medo de passar 

tudo de novo. Mas, a sensação na hora foi igual a outra, 

alegria” (João, 25 anos). 

“... conheci a minha esposa e ela já veio com uma criança de 

dois meses de idade. Ficou comigo até hoje e já tem nove anos. 

Pra mim, a experiência de pai foi ótima. ” (Davi, 24 anos). 

“... Apesar de eu ter adotado uma criança, já era filho, mas não 

era de sangue. A alegria de ser pai foi tremenda. ” (Davi, 24 

anos). 

No tocante as falas de Davi, a ênfase dada a frase “não era de sangue” parece 

sugerir algo de valorização à construção da parentalidade sob vínculos familiares pré-

estabelecidos geneticamente. Neste sentido, Jager e Botolli (2011) explicam que ser pai 
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é mais do que ser genitor e de ser designado como pai, é tornar-se um. Implica fazer a 

escolha.  

Deste modo, o tornar-se pai deve ser resultado de uma construção plural e aberta, 

envolvendo tensões entre o homem-pai e a cultura na qual o mesmo está inserido. Deste 

modo, as experiências vivenciadas nesse contexto, por desejo ou não, acarretarão um 

melhor entendimento sobre a paternidade e o significado que lhe é atribuído (RIBEIRO 

et al., 2014). 

 

5.3 Como é para o homem estar presente no parto e nascimento 

 

Minhas primeiras percepções durante o processo de observação no setor de ACCR 

verificaram que enquanto alguns homens que chegavam ao serviço demonstravam estar 

mais integrados à família e com posturas mais abertas indicando disposição a participar 

das etapas do parto e nascimento que se seguiria, outros demonstravam maior timidez, 

passividade e limitada capacidade de indagação frente ao esclarecimento de alguma 

dúvida e/ou sobre a definição das condutas a partir da internação. Mantinham-se sentados 

e aguardavam as iniciativas profissionais.  

Deste modo, este último perfil compõe um grupo que ouso chamar de vulnerável 

quanto às tomadas de decisão e/ou participação do processo do parto e nascimento 

motivado pelo que parece ser timidez e/ou passividade, ao mesmo tempo em que 

representam características do homem provedor e que, devido a estas permanências, eles 

não conseguiram integrar-se como esperado neste cenário.  

Por outro lado, penso que fatores como a falta de informação acerca de como dar-

se o acesso e as circunstâncias legais frente à presença masculina nos serviços de saúde, 

aliada ao medo gerado pelo processo desconhecido do que compõe as etapas prévias nas 

quais se estabelece o nascimento, possa limitar a expressão deste homem envolto ao 

universo distante e estranho para o mesmo.  

Esta situação fez-me novamente ponderar sobre quais as expectativas reais que 

acompanham este homem que chega ao serviço, sobre o caráter da legislação que garante 

a sua permanência a partir da requisição do feminino e que exclui de certo modo o desejo 

do próprio homem em estar ou não presente. Bem como, no que favorece e no que agrega 
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prejuízo ao exercício parental quando o acompanhamento à mulher em trabalho de parto 

dar-se de forma unilateral?  

Deste modo, cabe considerar que frente a estas circunstâncias a maioria destes 

homens-pais emprega importante energia para lidar com o enfrentamento que se 

estabelece no cenário da maternidade e que confronta com as características 

possivelmente, compositoras do homem e do pai tradicional pronunciada sob as mais 

variadas expressões.  

 Para Francisco e colaboradores (2015) a liberdade do homem em poder escolher, 

participar ou não do processo do parto, figura ser fundamental. Quando esta participação 

ocorre por decisão unilateral ou imposta de alguma forma pela mulher, a experiência do 

momento e da paternidade pode passar a ser vivido como algo desagradável.  

Situações semelhantes que suscitam reflexões sobre como o homem-pai pode 

sentir-se no contexto do parto e nascimento continuaram por ser vislumbradas nos setores 

da sala de parto e menos frequentemente no alojamento conjunto. Deste modo, as falas 

dos participantes e os registros do diário de campo, apresentaram as fragilidades 

existentes no que se refere a sua permanência no serviço e que estão relacionados aos 

atributos masculinos e à paternidade.  

Notadamente, fora comum presenciar nos corredores que conduzem à SP e no 

ALCON pais ao telefone celular, articulando outra acompanhante, resolvendo questões 

de trabalho bem como, aparentemente menos à vontade no ambiente haja vista, as 

frequentes entradas e saídas na enfermaria sem que houvesse alguma motivação 

específica.  

Ponderei sobre haver uma necessidade urgente e um desejo não verbalizado de ir 

embora. Fez-me pensar no caráter social dos homens-pais presentes os quais eram 

domiciliados em municípios distantes, submissos às condições de transporte asseguradas 

pela prefeitura do lugar, preocupações deste homem-pai com o trabalho que comumente 

dar-se sem quaisquer seguridades trabalhistas e previdenciárias ou mesmo relacionado à 

própria vontade do homem em está presente sem que isso tenha sido mediado ou 

requerido pela mulher.  

Porém, tanto a presença paterna que demonstra mais envolvimento com o 

exercício paternal quanto à presença de pais que por motivações variadas permitem 
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transparecer o não desejo de est inserido no cenário da maternidade, vem igualmente 

revelar a transição em que caminha a masculinidade e que ao mesmo tempo dispõe-se a 

assumir novas posturas. 

Dentro desse contexto, o modo como o homem permanece no serviço mediado ou 

não por força feminina, aponta disponibilidade e esforço para este envolvimento, o que 

exige do mesmo um encorajamento singular para enfrentar os desafios “impostos” por 

essa transição.  

Partindo desta premissa, um fragmento extraído na íntegra do diário de campo 

cujo registro ocorreu na sala de parto minutos antes da mulher parir, melhor ilustrará esta 

compreensão da ambivalência que permeia a presença paterna no cenário do nascimento 

por parte dos homens participantes, ainda que esta ocorra por incentivo da companheira 

e reflete o desafio acima mencionado: 

“... chegando a sala de parto 1, o relógio marca 17h55. A 

estrutura da suíte com dois leitos tem em um destes uma mulher 

ainda adolescente em decúbito dorsal com os braços estendidos 

e fácies de dor... no canto da sala, sentado em uma cadeira 

branca, olha constantemente o relógio da sala enquanto ocorre 

o vai e vem das contrações o jovem pai com face ruborizada, 

cabeça baixa, postura tímida, cruzou as pernas, roeu as unhas e 

se manteve em silêncio por 15´ quando fala: “vou sair daqui, vou 

e mãe vem! “. A jovem fala: Não! É pra ficar aí. Pai 

silencia...permanece por mais 5`e sai. Tenho a impressão de que 

o jovem pai estava muito assustado naquele ambiente, houve um 

grande esforço para permanecer, mas não conseguiu. Penso: 

medo, desconhecimento do novo, do processo do parto. Tão 

interessante a demora para que ele expressasse que queria sair 

quanto foi rápida e decidida a forma como deixou a sala...correu! 

Parece que queria fugir e não dar nova oportunidade para a 

mulher “prendê-lo ali”. Fico a refletir sobre a conduta da mulher 

no contexto social atual, que fala, cobra, exige? e na reação desse 

pai, aberto? perdido? (Diário de Campo, Sala de parto, suíte 1, 

maio/2016). 
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Neste sentido, a presença paterna na maternidade reflete que é real o 

enfraquecimento da rigidez que antes compunha os papéis femininos e masculinos, que o 

pai exerce outra forma de se relacionar e que assume novas posturas sob uma maior 

cobrança social para sua participação. O pai abriga resquícios dos modelos tradicionais 

ao tempo que se esforça para um maior envolvimento com os filhos (GABRIEL; DIAS, 

2011). 

Quanto às posturas diferenciadas e que conferem informação de um pai que se 

insere em diversas modalidades, também observei que a maioria destes homens 

demonstra cuidado paterno afetivo e de cumplicidade com sua companheira que variavam 

conforme os setores. Para melhor entendimento, foi notório como o homem ficou mais à 

vontade no ALCON do que na sala de parto, centro cirúrgico ou ACCR.  

Esta impressão pode estar relacionada ao grau de dificuldade sentido pelo pai para 

acompanhamento nas diferentes etapas do parto considerando o seu desconhecimento da 

fisiologia do nascimento, do tempo necessário para ocorrência desse evento e de como 

portar-se no ambiente cuja estrutura convencional não foi preparada para o acolhimento 

do mesmo. 

No que toca a presença do homem-pai na sala de parto, estes ficavam sentados 

defronte ao setor e eram requisitados para entrar na hora do nascimento. O mesmo ocorria 

quando da ocorrência de parto cirúrgico. Situação que ora favorecia a presença paterna 

na hora do parto e ora permitia sentimentos mais aflorados de apreensão e medo, fato 

relacionado ao conhecimento legal que assegura esta presença.  

No entanto, quando o homem não participou do parto, foi dada a justificativa da 

garantia de privacidade das mulheres e da eventual falta de roupa no centro cirúrgico 

(presenciei algumas falas dos profissionais). Nesta situação, tive a percepção da 

frustração como podemos perceber na fala de Adriano e a possibilidade de frustrar-se na 

fala de Marcelo, sobretudo, quando exerci comparações com os demais relatos os quais 

revelaram intensa emoção vivida pelos pais no momento do nascimento.  

“ Gostaria de ter participado né, mas infelizmente por conta que 

o homem não pode ficar no local, por isso que não pude 

ir...fiquei nervoso demais desde que a deixei aqui... fiquei muito 

apreensivo” (Adriano, 24 anos). 
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“Eu não ia assistir por falta de vestimenta adequada, eu não 

sabia se tinha a vestimenta lá. A enfermeira disse que ia ver se 

tinha a roupa ali pra você porque se não tiver, infelizmente não 

pode assistir... fiquei torcendo que tivesse a roupa, né? meu 

primo também teve filho, ele disse: assista, você vai gostar! é uma 

emoção diferente... e realmente é uma emoção, você acha que 

nunca vai ter uma emoção maior.” (Marcelo, 35 anos). 

“Foi muita emoção, fiquei muito emocionado quando vi a 

criança, né? Chorei um bocado... foi muito bom, foi ótimo! ” 

(João, 25 anos). 

Ao refletir sobre a presença do homem principalmente na sala de parto em que as 

emoções e expressões refletidas denotam a importância desse lugar para ser também 

protagonizado pelo pai, cujos discursos mencionados revelaram, penso ser indissociável 

ponderar sobre o conhecimento da “Lei do acompanhante” e como esta temática apregoa-

se na instituição. 

Neste sentido, vale salientar que se torna muito importante sensibilizar os pais 

enquanto coparticipantes do processo e aos profissionais no que se refere à abertura para 

a permanência masculina e para o seu exercício paternal livre neste cenário. Haja vista, 

não raramente os profissionais desqualificarem a presença do pai na cena do parto e do 

nascimento sob justificativas que estão arraigadas numa cultura em que ações de cuidados 

ainda continuam sendo atribuídas apenas à figura feminina. 

Conforme refletido, fortalecer a informação pode colaborar para que não ocorra o 

descumprimento da “Lei do acompanhante”, Lei 11.108/2005, desencadeando uma 

cadeia de fatores que fragilizam as relações entre profissionais e usuários, comprometem 

o serviço, desamparam as mulheres e interferem nas expressões de afeto e cuidado 

paternal além, de fortalecer as barreiras culturais que permeiam a masculinidade. Sobre 

esta questão as falas de participantes traduzem certa frustração que inibiram a presença 

do pai principalmente na etapa do nascimento. 

“Quando a mulher vai ter a criança, ela se sente assim, mais à vontade. É muito 

importante tanto para o marido como para mulher. Não participei na hora. Trouxe e 

fiquei até 12h00 e como ela ficou na casa da gestante e lá não fica acompanhante, então 
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fui pra casa ajeitar as coisas. Eu acho que aqui não aceita o homem participar do 

nascimento. Sei nem se pode. Eu pensei que só se fosse pago” (José, 48 anos). 

A interpretação da situação acima foi possível depois de contatarmos estes 

mesmos homens no pós-parto para aplicação da entrevista, nos permitindo estabelecer tal 

relação de modo que o desfecho poderia ter sido diferente se tivesse ocorrido alguma 

intervenção profissional com base no acolhimento e na informação. Posturas como estas 

podem indicar que o cenário da maternidade continua sendo um lugar que não cabe a 

permanência do pai, ignorado em alguns momentos sob conceitos e práticas 

questionáveis, reitero. 

Para Carvalho (2003) esta resistência está associada às diversas representações 

que o parto e a paternidade tem para os profissionais a partir da compreensão de que o 

parto é um evento de sofrimento extremo que só pode ser apoiado por outra mulher e que 

os homens não detêm sensibilidade para fazê-lo, desqualificando sua presença. Deste 

modo, inserir o homem e sensibilizá-lo para o cuidado é uma corresponsabilidade 

profissional. Torna-se então um desafio preparar as equipes de saúde para perceber, 

acolher e cuidar dos homens também no contexto da paternidade, corroboram Ribeiro et 

al., (2014) ao apontar estas ações como intervenções capazes de quebrar a cadeia que os 

afasta da cena do parto.  

Dentro desse contexto, Freitas, Coelho e Silva (2007) apontam a necessidade de 

mudar concepções fazendo com que o exercício da paternidade venha ser enxergado pela 

sociedade e profissionais como uma porta de entrada do homem no campo dos cuidados, 

de si, dos filhos e de sua companheira, algo que se sustenta na educação e informação sob 

a abordagem de gênero. 

Partindo desses pressupostos, cabe refletir que a inserção do pai nos serviços de 

saúde como espaços abertos para suas expressões no contexto que envolve a nova 

paternidade no cenário das maternidades, ainda tem encontrado barreiras institucionais e 

de gênero que inviabilizam e desqualificam a sua presença embora, tenhamos disponível 

sustentação legal que garante esta participação.  

No entanto, são os confrontos, os desafios e a dinâmica que envolve as 

transformações sobre os modos de ser pai que torna a temática da nova paternidade no 

contexto do parto e nascimento relevante para o campo da saúde coletiva.  
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6. CONSIDERAÇÕES 

 

O presente estudo buscou refletir sobre a vivência dos homens-pais que 

participaram da pesquisa no cenário do parto e nascimento em uma maternidade pública 

do nordeste brasileiro, na intenção de compreender a dinâmica que permeia a construção 

da masculinidade e paternidade ao evidenciar os aspectos tradicionais e os evocados pela 

nova paternidade e que apresenta a singularidade de ser pai, sob nova perspectiva e neste 

contexto tão peculiar. 
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Dentro desse contexto, os principais resultados demonstraram diferenças e 

semelhanças nos modos do pai participar e de cuidar, os quais variaram conforme a 

unidade setorial na qual a companheira permanecia e de acordo com as etapas do trabalho 

de parto vivenciadas. Neste sentido, estes homens-pais apresentaram-se igualmente 

tensos e preocupados até o culminar do nascimento do filho bem como mais disponíveis 

à prática do cuidar após este evento. 

No que concerne ao amparo e apoio à mulher, parece sugerir uma forma indireta 

de cuidado do pai ao nascituro, reafirmando a mediação feminina existente ainda intra-

útero frente à aproximação pai/filho e que se perpetua após o nascimento. A corporalidade 

do feto e a qualidade da relação conjugal parecem ser questões norteadoras.  

No entanto, sobre esta última, o estudo imprimiu limitações, haja vista a 

população participante pertencer a um mesmo perfil de conjugalidade. Deste modo, não 

se pode estabelecer, se manter uma relação conflituosa ou inexistente com a companheira 

infere ou não sobre o exercício parental precoce neste cenário? 

Cabe considerar que mesmo frente à disponibilidade destes homens-pais quanto 

ao apoio materno e à participação do cuidado ao filho, seja de forma direta como afazeres, 

indireta na forma de afeto e/ou indireta mediada através da mãe, ao mesmo tempo um 

contraste se apresenta: as falas sugerem um homem que participa e/ou cuida requerido ou 

não pela mulher, mas que ainda se enxerga como ajudante, coadjuvante no processo 

quanto ao compartilhar atividades e responsabilidades com a mãe.  

Nesta dimensão, o significado de ser pai emergiu relacionado ao critério de tempo, 

sendo condição variável entre os participantes e a partir do critério de valor norteado pela 

relação conjugal. Deste modo, alguns pais assim perceberam-se ainda na gestação, a 

maioria a partir do nascimento, outros não se deram conta logo após ao parto e outros 

atribuíram o significado da paternidade associada ao tipo de relação conjugal, de modo 

que o homem parece ver no nascimento do filho a possibilidade de reafirmação masculina 

frente a esta relação. 

No mais, a presença destes homens-pais no parto e nascimento parece ser 

reveladora ao tê-los apresentado mais seguros, confiantes e melhores informados ao 

mesmo tempo em que passivos, cuja postura possivelmente está associada a permanência 

dos caracteres tradicionais, a invisibilidade do homem nos serviços de saúde e as questões 

que permeiam sua própria vontade de estar presente.  



55 

 

 Esta condição parece tê-los deixados mais vulneráveis no tocante à sua 

participação na cena do parto e nascimento e expostos de forma unilateral às condutas e 

decisões profissionais numa conjuntura institucional que ainda mantém reflexos culturais 

em que a presença e o cuidado compete à figura feminina velado por questões de gênero.  

Deste modo, embora a maternidade tenha figurado espaço crescente à entrada e 

participação do pai na cena do parto e do nascimento do filho, cabe salientar que passado 

mais de uma década da implantação do parto humanizado e da Lei 11.108/2015 que 

garante o direito de livre escolha à mulher ao seu acompanhante, argumentos profissionais 

e institucionais frágeis a não adesão à inserção do homem no cenário do parto e 

nascimento tem propiciado exclusão, vitimização de homens e mulheres, limitação do 

poder de decisão do casal e inviabilizado a aproximação precoce do pai com seu filho no 

contexto da nova paternidade, tornando esta temática relevante para o campo da saúde 

coletiva. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

I.  Caracterização Pessoal: 

 

Idade_______ anos 

Estabilidade conjugal: 

(   ) Solteiro (a) 

(   ) Casado (a) 

(   ) Outra ______________ 

Filhos _________________ 

Profissão _______________ 

Nível de escolaridade _____________ 

Cor:  

(   ) Branca 

(   ) Negra 

(   ) Parda 

(   ) Outra 

Naturalidade_____________________ 

Domiciliado_____________________ 
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II.  ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

01. Conte como foi a ideia de ter filhos para você? 

02. Como foi quando recebeu a notícia da gravidez e de que seria pai?  

03. Há diferenças para você no que sentiu quando soube que ia ser pai a primeira vez em 

relação a essa atual (para pais que tem mais de um filho)?  

04. Como você viveu a gestação do bebê? 

05. Como foi sua participação nas consultas ou exames de pré-natal? 

06. Como aconteceu a decisão para você está presente na hora do nascimento do seu filho 

(discussão / negociação do casal)? 

07. Conte como você viveu e o que sentiu no momento do trabalho de parto na 

maternidade? 

08. Como você viveu e o que sentiu na hora do parto? 

09. Como viveu e o que sentiu no momento do parto até agora (hora da entrevista)? 

10. O que é ser pai para o senhor? 

11. Na sua opinião, como foi para sua mulher ter sua presença nos momentos do pré parto, 

parto e pós-parto? 

12. Como o senhor e sua família ficaram sabendo que o PAI pode estar presente na hora 

do nascimento do seu filho? 

13. O senhor gostaria de acrescentar algo? 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

(De acordo com a Resolução 466 de 12/12/2012 do Conselho Nacional de Saúde) 
 

 Eu, Carolina Luísa Alves Barbieri oriento e coordeno o projeto de pesquisa 

intitulado “Vivências e expressões da nova paternidade no cenário de uma 

maternidade brasileira” , da estudante de mestrado em saúde coletiva Laudeci Brito 

Batista.   

 O objetivo deste projeto é investigar os significados que o homem atribui a sua 

vivência no exercício da parentalidade no processo de parto e nascimento. 

 Será realizada uma entrevista com gravador digital com duração média de uma 

(1) hora em um ambiente reservado e com privacidade na maternidade, no melhor 

momento à escolha do participante da pesquisa, após o nascimento do filho e antes da alta 

hospitalar. 

 A temática apresenta relevância dentro do contexto social e de saúde uma vez que 

busca compreender como se dá a construção da paternidade contemporânea sob a ótica 

do pai no contexto da maternidade durante sua vivência no parto e nascimento, cujas 

reflexões poderão trazer contribuições ao campo da saúde coletiva ao mesmo tempo em 

que subsidiará estratégias que incluam os homens às práticas em saúde e o fortaleçam 

como pai cuidador. 

 Os participantes não serão submetidos a nenhum procedimento que gere dor e 

outros riscos físicos, porém a realização da entrevista poderá causar um desconforto ou 

constrangimento mínimos. Caso eles ocorram, as entrevistas poderão ser interrompidas e 

se identificado algum sinal de desconforto psicológico ou de outra ordem relacionadas a 

participação da entrevista, a pesquisadora compromete-se em dar orientação, suporte e 

encaminhamento a profissionais especializados na área. A participação é voluntária e os 

pesquisadoras comprometem-se em obedecer fielmente a Resolução 466/12.  

Serão garantidos total anonimato e confidencialidade. A sua participação neste 

estudo é voluntária e as informações obtidas são confidenciais. Em momento algum seu 

nome será associado ao estudo. O resultado dessa pesquisa, quando divulgado, irá garantir 

o total anonimato e a confidencialidade dos participantes. Você terá o direito de  



64 

 

saber dos resultados parciais e finais da pesquisa. Comprometemo-nos a utilizar os dados 

e o material coletado somente para esta pesquisa. 

Se, durante qualquer etapa do estudo houver alguma dúvida sobre as informações 

coletadas dos participantes, poderão ser contatados os pesquisadores responsáveis 

Laudeci Brito Batista (0XX83-99126-4665/98797-4424) e Profª Dra. Carolina Luísa 

Alves Barbieri (0XX11-99935-7055). Em caso de denúncias e/ou reclamações referentes 

aos aspectos éticos da pesquisa você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Unisantos no telefone Campus D. Idílio José Soares, Prédio Administrativo, 

sala 202. Av. Conselheiro Nébias, 300 - Vila Mathias, Fone 13-32055555 ramal 1243. 

É garantida a liberdade da retirada do termo de consentimento de participação em 

qualquer etapa do estudo (a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo), e com isso as suas informações serão excluídas e, portanto, não 

analisadas. Os coordenadores do projeto serão responsáveis por contatar os participantes 

diretamente, caso algum resultado da pesquisa seja de interesse imediato para o 

participante. 

Esta pesquisa não gerará despesas ao voluntário, não havendo nenhuma forma de 

reembolso de dinheiro, já que com a participação na pesquisa você não vai ter nenhum 

gasto. 

O presente termo de consentimento deverá ser assinado em duas vias, ficando uma 

em poder do participante e a outra em poder dos pesquisadores responsáveis. 

Tenho ciência do exposto acima e desejo participar da pesquisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________           _________________________ 
Assinatura do Participante da Pesquisa                       (Pesquisador Responsável)  
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ANEXO A – TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
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ANEXO B – SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 
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ANEXO C – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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