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RESUMO 

 

O presente estudo teve por objetivo investigar a experiência da paternidade no contexto 

da separação conjugal, em particular as representações e sentimentos de pais de crianças pré-

escolares sobre a paternidade. Participaram do estudo três pais primíparos, com idades entre 33 

e 40 anos, com ensino superior completo, com filhos únicos (dois meninos e uma menina), com 

idades entre 3 e 6 anos. Todos os pais estavam há, pelo menos, um ano e meio separados das 

mães de seus filhos. Antes da separação, os filhos residiram com seus pais por, pelo menos, 1 

ano. Foi utilizado um delineamento de estudo de caso múltiplo, de caráter transversal. Os pais 

responderam à entrevistas estruturadas realizadas de forma semidirigida. Os relatos dos 

participantes foram apresentados em forma de relato clínico, com base na teoria psicanalítica, 

utilizando-se eixos teóricos interpretativos. Os resultados revelaram que, mesmo apresentando 

distância emocional com os filhos antes da separação conjugal, tendo relações conflituosas e 

dificuldades no contato com as ex-esposas após a separação, os pais conseguiram estabelecer 

uma boa relação com os filhos, apesar de ainda apresentarem sentimento de frustração e 

descontentamento com alguns aspectos da paternidade. Os fatores que dificultaram a 

experiência envolveram a desorganização psíquica dos pais, com sua libido mais ligada a seus 

objetos internos e ao vínculo com a família de origem, do que à construção de um narcisismo 

parental. A dificuldade de diferenciação entre os conflitos conjugais e a parentalidade, a 

desvalorização social dos pais como cuidadores, o tempo reduzido das visitas e as 

representações negativas sobre suas ex-esposas como mães, também foram aspectos 

dificultadores da experiência paterna. Os fatores que facilitaram a experiência dos pais 

envolveram o seu afastamento dos conflitos conjugais e a entrada dos filhos na fase pré-escolar 

e edípica, em que as trocas afetivas e as novas formas de interação permitiram que eles se 

tornassem referências de cuidado para os filhos, assim como as mães. Além disso, a 

aproximação com seus genitores e a ressignificação das relações estabelecidas na infância, 

assim como a busca dos pais por novas referências sobre a paternidade, através do grupo de 

amigos, do atendimento psicoterápico e das redes sociais também facilitaram a experiência dos 

pais participantes e a construção de novas representações sobre a paternidade. Os resultados 

trazem contribuições importantes para os profissionais que atendem pais vivenciando a 

separação conjugal com filhos pequenos e para a construção de intervenções voltadas à estes 

pais.  

Palavras-chave: Paternidade, separação conjugal, relação pai-criança.
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ABSTRACT 

 

The present study aimed to investigate the experience of paternity in the context of 

conjugal separation, in particular the representations and feelings of parents of preschool 

children about paternity. The study included three primiparous parents, aged 33-40 years, with 

full tertiary education, with only children (two boys and one girl), aged between 3 and 6 years. 

All the parents were at least a year and a half separated from the mothers of their children. 

Before the separation, the children lived with their parents for at least 1 year. A cross-sectional, 

multiple case study design was used. The parents responded to semi-structured structured 

interviews. The reports of the participants were presented in the form of a clinical report, based 

on psychoanalytic theory, using interpretive theoretical axes. The results revealed that, even 

though they had emotional distances with their children prior to marital separation, having 

conflicting relationships and difficulties in contact with ex-wives after separation, the parents 

managed to establish a good relationship with their children, although they still had feelings of 

frustration and dissatisfaction with some aspects of parenting. The factors that hindered the 

experience involved the psychic disorganization of the parents, with their libido more linked to 

their internal objects and the bond with the family of origin, than to the construction of a 

parental narcissism. The difficulty of differentiating between the conjugated sets and parenting, 

the social devaluation of the caregivers, the reduced time of visits and the negative 

representations about their ex-wives as mothers were also observed in the difficulty of the 

paternal experience. The factors that facilitate the experience of the parents involve their 

separation from conjugal conflicts and the entrance of the children in the preschool and oedipal 

stages, in which affective exchanges and new forms of interaction allow them to become 

references of care for their children, as well as mothers. In addition, the approach to the parents 

and the renunciation of relationships in childhood, as well as the search for new paternities 

about paternity through the group of friends, psychotherapeutic care and social networks is also 

an experience of the participating parents and the construction of new representations on 

paternity. The results were important for the professionals who lived the experience of a 

conjugal session with small children and for the construction of disciplines for these parents. 

Key words: Paternity, marital separation, father-child relationship. 
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¹ No presente estudo, o termo “pais” será empregado apenas para se referir ao genitor masculino, já os termos 

“pai(s) e mãe(s)” e “genitores” serão utilizados para se referir a ambos. 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação  

 A elaboração desta dissertação e a escolha pela temática da paternidade e da separação 

conjugal teve início a partir da minha aproximação com crianças pré-escolares durante a 

graduação em Psicologia e a especialização em Psicoterapia Psicanalítica da Infância. Minha 

vivência de atendimento com crianças nesta fase do desenvolvimento e de suas famílias, nos 

contextos clínico e escolar, escutando-as e estabelecendo uma aliança terapêutica com elas 

trouxeram-me diversas indagações. Neste percurso, uma das maiores dificuldades encontradas 

foi a aproximação dos pais¹ a estes espaços da criança. Especialmente, nos casos em que tinha 

ocorrido uma separação conjugal do casal parental, observava que estas dificuldades, em 

diversos casos, eram particularmente intensas para alguns pais. Desta forma, a busca por apurar 

minha escuta e compreender melhor as vivências e as dificuldades pelas quais passavam estes 

pais me levou a escolher este tema para minha dissertação de mestrado. Além disso, meu 

interesse pela compreensão de questões tão atuais como as novas concepções de gênero e de 

parentalidade me fizeram mergulhar na temática escolhida. 

Nas últimas décadas, as mudanças sociais ocorridas no estabelecimento de funções e 

papéis parentais e de gênero, e as reconfigurações familiares trouxeram à tona a discussão sobre 

o papel do pai no desenvolvimento emocional infantil.  O pai tornou-se cada vez mais presente 

nos cuidados e na criação dos filhos, deixando de exercer apenas o tradicional lugar de provedor 

do lar, particularmente nas sociedades ocidentais. Entretanto, ainda percebem-se dificuldades 

por parte da família, das mães e dos próprios homens sobre qual seria o espaço ocupado pelo 

pai e qual seria sua participação efetiva na família contemporânea. O processo de subjetivação 

deste homem neste novo papel e funções torna-se um desafio que merece ser investigado e 

compreendido.  

 Em particular, as modificações nas configurações familiares que envolvem separações 

conjugais trouxeram uma nova mudança que é a experiência da paternidade na ausência de uma 

relação conjugal com a mãe de seus filhos. Desta forma, tem havido um aumento expressivo de 

pais que não residem com seus filhos e que tendem a apresentar dificuldades no estabelecimento 

de relacionamentos com eles. Assim, é importante que se investigue e reflita sobre o pai e sua 

experiência em relação à paternidade nesse contexto. 
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Sem minimizar a participação do pai desde a gestação e nascimento do filho, durante a 

idade pré-escolar, a paternidade torna-se ainda mais relevante, já que o contato com o pai tem 

um grande impacto no desenvolvimento emocional infantil nesta fase crucial da vida da criança 

e apresenta desafios e peculiaridade que merecem ser compreendidos. Neste contexto, é 

importante que se compreenda que sobre este sujeito pai, incidem diferentes processos 

intergeracionais, intrapsíquicos, intersubjetivos, bem como o contexto sociocultural no qual ele 

se insere e sua história familiar. 

 Desta forma, o presente estudo buscou investigar, através de uma abordagem 

qualitativa, a experiência da paternidade no contexto da separação conjugal, em particular as 

representações e sentimentos de pais de crianças pré-escolares sobre a paternidade. 

Inicialmente, será examinada a literatura existente sobre os aspectos históricos da paternidade 

e, em um segundo momento, a experiência da paternidade.  Em seguida será abordada a 

paternidade no contexto da separação conjugal e a experiência de ser pai.  
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1.2Aspectos históricos da paternidade 

 O lugar e as funções do pai no desenvolvimento infantil são temas que têm sido abordados 

cada vez mais pela Psicologia, principalmente nas últimas décadas (Bueno & Vieira, 2014; Oliveira 

& Silva, 2011; Vieira et al., 2014). A presença constante da mãe como a principal responsável pelos 

cuidados dos filhos esteve, implicitamente, associada à ideia de que a relação pai e filho teria um 

impacto menor no desenvolvimento da criança do que a relação mãe e filho (Cabrera et al., 2000; 

Ramires, 1997). Desta forma, torna-se importante compreender as modificações no conceito de 

paternidade e a sua construção até os dias atuais.  

 A evolução histórica da paternidade se deu, inicialmente, pela descoberta do papel do pai na 

procriação, sendo isto responsável por uma revolução social que trouxe modificações profundas na 

humanidade (Dupuis, 1989). O reconhecimento de uma relação entre o ato sexual e a procriação trouxe 

aos seres humanos a consciência da paternidade, modificando a estrutura das famílias. Segundo 

Dupuis (1989), estas passam a se estabelecer em um modelo patriarcal, consequência principalmente 

do desencadeamento das guerras. Os homens, passam a assumir o lugar de líderes e guerreiros e as 

mulheres o lugar de cuidadoras dos filhos. 

 Assim, segundo Lamb (2010), até o início do século XIX, nas sociedades ocidentais, a família 

se constituía como fundamental para o funcionamento do sistema social e o pai era aquele que 

determinava as regras, sem espaço para. Entretanto, como o chefe de família, a função do pai não se 

definia como educativa, mas ficava incumbido do papel de sustento da família, de treinamento para o 

trabalho e de disciplina dos filhos, não cabendo a ele a tarefa de cuidado dos infantes. Para Lamb 

(2010), neste período, havia a crença de que um pai excessivamente afetivo levaria a uma indulgência 

paterna e corromperia o caráter da criança. Nesta perspectiva, um dos resultados mais marcantes da 

constituição das sociedades patriarcais foi o rebaixamento social da mulher pela tomada do homem 

da organização familiar e da sociedade (Dupuis, 1989). Assim, a participação do homem na criação 

dos filhos passa a ser apenas o de exercer um papel de autoridade, enquanto que as mulheres tornam-

se as principais responsáveis pela criação das crianças (Roudinesco, 2003). 

 Porém, a partir dos anos 60 e 70, do século XX, ocorreram importantes mudanças sociais, 

principalmente com os movimentos feministas, e as subsequentes exigências de novas definições de 

papeis sexuais, além do aumento do número de divórcios (Cabrera et al., 2000; Dessen, 2010; 

Wallerstein & Kelly, 1998). Desta forma, o contexto em que as crianças se desenvolviam sofreu 

importantes alterações (Cabrera et al., 2000; Dessen, 2010). Nesta nova realidade, o papel reduzido 

do pai no desenvolvimento infantil e seu lugar como apenas provedor do sustento econômico passou 

a não fazer mais sentido (Parke, 1996, Roudinesco, 2003). O pai, antes chamado de “chefe da família”, 

passa a ter que dividir com a mãe o cuidado e o poder sobre os filhos (Roudinesco, 2003). 
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Consequentemente, a percepção da sociedade sobre a paternidade, dos filhos sobre o pai e dos pais 

sobre si mesmos se modificou (Lamb, 2010; Dallos & Noke, 2011).   

 Neste sentido, pode-se dizer que a parentalidade e, em particular, a paternidade está em 

constante redefinição, já que acompanha as mudanças sociais, tecnológicas e ideológicas ocorridas 

nas sociedades. Sendo assim, novas formas de paternidade passam a coexistir com o pai tradicional, 

normalmente, menos envolvido nos cuidados dos filhos. Muitos pais passam a ser mais participativos 

na vida das crianças, dividindo esta tarefa com as mães (Eggbeen & Knoester, 2001). Entretanto, no 

Brasil, até 2013, existiam 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai em seu registro de nascimento, 

sendo necessária a criação do programa Pai Presente para fomentar o reconhecimento da paternidade 

no país (CNJ, 2015). Desta forma, é importante destacar o fato de que estas modificações ocorreram, 

principalmente, em sociedades ocidentais mais desenvolvidas e com um nível de escolaridade mais 

elevado, não sendo caracterizada da mesma forma em outros contextos sociais (Guzzo, 2011).  Além 

disso, apesar das mudanças ocorridas na dinâmica e na estrutura das famílias, com implicações no 

desempenho dos papéis parentais (Cúnico & Arpini, 2013), isto nem sempre tem sido absorvido pelas 

normas, leis e políticas sociais atuais.  

Um exemplo disso é a diferença estabelecida entre as licenças maternidade e paternidade, 

existente no Brasil. Atualmente,  após o nascimento do filho, a mãe tem o direito a 120 dias de licença, 

extensíveis por mais 60 dias, enquanto que ao pai, são concedidos somente cinco dias, extensíveis por 

15 dias. A extensão dos dias das licenças maternidade e paternidade foi possível a partir do Programa 

Empresa Cidadã, instituído em 2016, pelo governo federal (Lei nº 13.257/2016). Porém, as empresas 

não são obrigadas a aderir ao programa, sendo que as que aderem recebem uma dedução fiscal em seu 

imposto de renda.  

A partir da diferença existente entre os dias de licença concedidos à pais e mães,  Arpini et al. 

(2015) questionam se as possibilidades dadas aos homens estão de acordo com as responsabilidades 

inerentes ao exercício da paternidade ativa e o quanto isto não reforça a ideia de que apenas a mãe é 

responsável pelos cuidados iniciais dos filhos. Desta forma, mesmo após as transformações ocorridas 

nas últimas décadas, nas famílias e na sociedade, muitos homens continuam a desempenhar um papel 

secundário em relação aos cuidados dos filhos e às tarefas domésticas (Arpini et al., 2015; Pereira, 

Prola & Silva, 2015). 

 Além disso, é importante ressaltar que a paternidade corresponde a uma posição e uma função 

construídas socialmente. Sendo assim, mais do que os aspectos biológicos, o pai deve ser 

compreendido desde um contexto sócio-histórico e cultural (Pereira, Prola & Silva, 2015). Desse 

modo, a forma como a paternidade se delineia poderá ser experimentada de diferentes jeitos, 

dependendo da cultura, da etnia e das crenças daquela sociedade em um determinado momento da 

história. Atualmente, coexistem em uma mesma sociedade diferentes arranjos familiares juntamente 

com o modelo tradicional, como das família recompostas, monoparentais, homoparentais e com 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art38
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nascimentos por reprodução assistida. Nesta perspectiva, Ceccarelli (2007) destaca que o papel 

paterno irá responder muito mais a uma história individual do que a funções pré-estabelecidas e poderá 

ter significados diferentes ao longo de seu ciclo vital.  

 Nesse sentido, vários estudos sobre paternidade foram sendo desenvolvidos. Inicialmente, 

buscando-se adaptar conceitos de estudo sobre a maternidade, por haver uma escassez teórica sobre o 

tema da paternidade. Entretanto, nem sempre é possível usar conceitos da maternidade no estudo da 

paternidade, sendo necessário se buscar conceitos específicos sobre o pai (Coutinho & Morsch, 2006). 

Entre os objetivos destes estudos destacam-se a busca por compreender as mudanças relativas à 

paternidade e seus efeitos sobre a relação pai e filho, através da observação e descrição do 

comportamento dos pais e das crianças (Parke, 1996; Lamb, 2010). Porém, Bueno, Gomes e Crepaldi 

(2015) ressaltam que, apesar do aumento do número de publicações sobre a paternidade e o 

desenvolvimento infantil, poucos estudos privilegiam as percepções e o discurso do pai sobre seu 

papel e o lugar que ocupa em relação aos filhos.  

 Um destes poucos estudos foi realizado por Houzel (2004), a partir da década de 80. Segundo 

o autor, as funções e os papéis maternos e paternos deveriam ser reagrupados sob a denominação de 

parentalidade. Este conceito compreende, além das funções, os aspectos subjetivos do processo de 

tornar-se pai e mãe. Desta forma, de acordo com Houzel (2004), na transição para a parentalidade, o 

pai não pode se caracterizar apenas como um genitor nem pode ser designado como pai, mas sim, 

deve tornar-se pai na completude deste papel, sendo que o lugar do filho só poderá ser conferido a 

partir da subjetividade parental. Durante esse processo, o pai e a mãe buscam alcançar as condições 

para dar conta desta tarefa, o que envolve complexos aspectos conscientes e inconscientes do 

funcionamento mental.  

A parentalidade, segundo Solis-Ponton (2004), pode ser definida como o estudo dos vínculos 

de parentesco e dos processos psicológicos que se desenvolvem a partir das relações familiares. Este 

processo está calcado em um modelo de assimetria e complexidade da relação entre os genitores e 

filhos, que se constitui ao longo do tempo. Na medida em que esta noção é interiorizada pelos 

membros da família, este modelo torna-se para os sujeitos referência organizadora das representações 

de mundo, de si mesmo e do ambiente. Desta forma, a parentalidade tem o papel de organizar os 

sentimentos e pensamentos dos genitores diante de si e de seus filhos e de ordenar os sentimentos e 

pensamentos dos filhos sobre as diferenças de papeis entre eles e seus genitores. Este conceito 

corrobora com a ideia de rompimento de um modelo familiar tradicional, pautado apenas pelo vínculo 

biológico entre genitores e filhos, ao priorizar o processo de construção psíquica deste vínculo. 

 Os estudos de Houzel (2004) sobre parentalidade, realizados sob os auspícios do Ministério do 

Trabalho e da Solidariedade francês, tiveram o objetivo de compreender as consequências de rupturas 

dos laços entre pais e filhos. Desta forma, foram estabelecidos três eixos da parentalidade: o exercício 

da parentalidade, a prática da parentalidade e a experiência da parentalidade. O exercício da 
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parentalidade se refere ao direito, próximo ao sentido jurídico, de ser pai e ser mãe. Este eixo organiza 

a parentalidade, designando os indivíduos nos seus laços de parentesco, assim como em seus direitos 

e deveres dentro da estrutura familiar. Desta forma, o exercício diz respeito aos interditos que 

organizam o funcionamento psíquico humano. Este eixo está em constante transformação, já que sofre 

impacto dos diferentes costumes e configurações da parentalidade contemporânea. O segundo eixo, 

chamado de prática da parentalidade se refere aos cuidados parentais praticados pelos pais e mães em 

seu cotidiano na relação com seus filhos. Estas práticas não se restringem somente aos cuidados 

físicos, englobando também as interações comportamentais e afetivas. Finalmente, a experiência da 

parentalidade se refere à experiência do que é vir a ser pai, dividindo-se entre o desejo do pai pela 

criança e o processo de parentificação propriamente dito. Os eixos da parentalidade estabelecidos por 

Houzel (2004) são uma contribuição importante para se compreender as dimensões do conceito de 

paternidade. Tendo em vista o foco do presente estudo, que é a experiência da paternidade, este eixo 

será discutido em mais detalhes, a seguir. 

 

1.3 A experiência da paternidade 

  Um dos eixos da parentalidade, a chamada experiência da paternidade, proposto por Houzel 

(2004), se refere à experiência subjetiva do que é vir a ser pai e preencher os papéis parentais. Esta 

dimensão serviu como ponto norteador no presente trabalho, considerando também outros estudos 

sobre a paternidade, particularmente de orientação psicanalítica. A experiência da paternidade é um 

processo que ocorre por meio da transição para a parentalidade, envolvendo processos tanto 

conscientes quanto inconscientes de funcionamento mental. Segundo Houzel (2004), essa experiência 

abrange inúmeros aspectos, em especial, o desejo pela criança e o processo de transição em direção à 

parentalidade ou parentificação. 

 Para  Freud (1914/2004), o desejo pela criança pressupõe a ideia de que a maturidade psíquica 

dos genitores implicaria no anseio pela transmissão da vida recebida, como parte de um desejo 

inconsciente de imortalidade. Assim, o amor parental pelos filhos seria a revivência de seu próprio 

narcisismo inicial que renasce em forma de amor objetal . Desta forma, para Freud (1914/2004), os 

indivíduos levam uma dupla existência, como sujeitos e como membros de uma cadeia geracional.  

O superego parental é transmitido de geração em geração, através das lembranças sobre os 

cuidados parentais, as interdições e as obrigações, permitindo o desenvolvimento de uma 

subjetividade no bebê (Kaës, 2014; Solis-Ponton, 2004). Entretanto, o filho, ao ser fruto do desejo de 

seus pais, passa a correr o risco de ficar aprisionado aos ideais narcísicos deles, e a relação de objeto 

presente neste vínculo inicial pode se constituir pautada por este narcisismo. Desta forma, o sujeito 

estará sempre sendo confrontado a apropriar-se e a reconhecer-se em seu lugar, como pai, filho, irmão 

(Kaës, 2014). Assim, pode-se dizer que a parentalidade é a decorrência de duas histórias, do encontro 
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de dois desejos, materno e paterno, que possibilitam o surgimento de um terceiro desejo, a criança 

(Szejer, 2002).  

Entretanto, atualmente, entende-se que a parentalidade nem sempre é a principal finalidade da 

estrutura familiar, sendo que tornar-se mãe ou pai , na verdade, depende do desejo subjetivo e da 

história de cada sujeito (Zornig, 2010). Além disso, segundo Szejer e Stewart (1997), para alguns 

homens que tem filhos, a paternidade faz parte de um plano de vida, enquanto que para outros, não há 

um desejo consciente de ter um filho, já que não conseguiram atingir a maturidade psíquica citada por 

Freud (1914/2004). No entanto é fundamental para a vida do filho que seu nascimento tenha sido 

desejado, já que a sensação de ser filho do pai é necessária para o desenvolvimento do indivíduo 

(Aberastury & Salas, 1984).  

O desejo de ter um filho consiste na projeção imaginativa do futuro da criança, enquanto o 

projeto de ser pai consiste na forma como o homem se vê como pai no futuro .  (Szejer e Stewart,1997). 

Assim, a forma como cada homem se projeta como pai está diretamente relacionada aos seus modelos 

parentais, tanto positivos quanto negativos. Entretanto, quando há um desejo dos pais em exercer sua 

paternidade de forma diferente de seus genitores, pode surgir o medo de repetir esta mesma vivência 

com seus filhos. Neste sentido, a busca por tratamento psicológico com o objetivo de compreender 

este desejo de paternidade pode ser uma saída para muitos homens, enquanto outros preferem evitar 

totalmente esta vivência (Szejer e Stewart,1997). 

Desde a infância, o filho percebe a realidade interna do pai, da mãe e de seus sentimentos frente 

a ele (Cramer & Palasio-Espasa, 1993). As experiências vividas pela criança com os pais e com o 

mundo externo são determinantes para sua forma de desejar, de se subjetivar e de receber seu próprio 

filho no futuro. Sendo assim, para Cramer e Palasio-Espasa (1993)o pai necessita reorganizar seus 

investimentos narcísicos e libidinais, a partir da inclusão do bebê em sua organização psíquica, 

depositando-os na criança. Diferente de antes da paternidade, quando sua libido se ligava a seus 

objetos internos e do vínculo com sua família de origem. 

 Assim, o desejo de ter um filho reatualiza as fantasias da infância e do cuidado parental que os 

pais   experienciaram (Zornig, 2010; Cherer, 2014). Logo, o lugar simbólico em que o bebê é colocado 

pelos pais está associado à sua própria história de perdas, sofrimentos e vivências (Fraiberg, Adelson 

& Shapiro, 1994). Além disso, as expectativas que o casal tem sobre o bebê e a interação que 

estabelecem com ele começam desde a gestação (Brazelton & Cramer, 1992). O desejo de ser pai ou 

ser mãe, portanto, pode surgir precocemente tanto nas mulheres como nos homens (Lebovici, 1987). 

Desta forma, pode-se dizer que o processo de parentificação inicia muito antes do nascimento 

do filho, já que a história individual de cada um dos pais influencia a qualidade de sua parentalidade 

(Oliveira & Farias, 2015). Nesse sentido, as identificações primárias com as figuras parentais são o 

alicerce para o exercício da paternidade, já que influenciam a forma com que as interações irão ocorrer 

entre o pai e o bebê, favorecendo a construção de uma relação afetiva ou dificultando este processo. 
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Assim, as fantasias, os medos e as expectativas paternas são importantes para a formação do vínculo 

entre pai e filho (Oliveira & Farias, 2015; Stern, 1997).  

A importância dos aspectos identificatórios e representacionais dos genitores na transição para 

a parentalidade foram destacados por Stern (1997), podendo funcionar como um complemento ao 

conceito de Houzel (2004) sobre a experiência da paternidade. Apesar destas representações parentais 

terem sido descritas pelo autor (Stern, 1997) na perspectiva materna, ele salienta que existe um 

paralelo entre os mundos representacionais de pais e mães. Desta forma, no presente estudo, este 

conceito será compreendido pela perspectiva paterna, assim como realizado em pesquisas anteriores 

(Medeiros, 2012; Henn, 2011; Silva, 2007).  

Os “novos pais” destacados por Stern (1997), que acreditam, buscam e obtêm a igualdade nos 

cuidados dos filhos na relação com suas companheiras, se diferenciam dos “pais tradicionais”, que 

não buscam nem vivenciam esta mesma igualdade. Ambos os pais podem dar o apoio prático que 

sustenta a díade mãe-bebê. No entanto, os “novos pais”, também participam de todas as tarefas de 

cuidados junto com a mãe. 

Mesmo assim, apesar de serem bastante similares, existem duas diferenças na experiência de 

pais e mães que Stern (1997) destaca, especialmente, nos casos em que a mãe exerce a função de 

cuidadora primária durante o primeiro ano de vida do bebê. Primeiramente, nos homens, as mudanças 

em seu mundo representacional, após o nascimento do filho, podem ocorrer durante um período maior 

de tempo do que nas mulheres, podendo estender-se até os primeiros anos de vida do filho. Este 

“atraso” do pai, em alguns casos, pode levar à uma falta de sincronia entre o casal parental, podendo 

acarretar em conflitos conjugais. 

 A segunda diferença está no papel apoiador que o pai precisa desempenhar, fazendo parte da 

matriz de apoio da mãe, ao auxiliar na sustentação e na estruturação da díade mãe-bebê, durante o 

primeiro ano de vida. Esta função envolve um conjunto diferenciado de representações, oriundas de 

seu passado individual e familiar, bem como aspectos culturais que dizem respeito à sua paternidade 

(Stern, 1997). No entanto, ao fazer parte da matriz de apoio, o pai não consegue dar conta de toda a 

sustentação da díade, já que não pode funcionar como um modelo para a mãe, dando-lhe informações 

e técnicas de cuidados, por ser tão inexperiente quanto ela. Desta forma, o pai torna-se inadequado 

para este aspecto da matriz de apoio. Segundo Stern (1997), este papel costuma ser desempenhado 

pela mãe da mãe ou por outras figuras femininas, mais próximas da experiência que a mãe está 

vivendo, que podem validar e apreciar o seu papel como cuidadora.   

Apesar da participação equilibrada dos “novos pais” nos cuidados com os filhos, muitas mães 

tem dificuldades em abrir mão do relacionamento especial com o bebê, deixando o pai com um número 

menor de tarefas e funções. Quando isto ocorre, alguns pais sentem-se pouco gratificados, ao serem 

colocados no mesmo lugar dos “pais tradicionais”, ao ficarem apenas com a função de apoio da mãe, 

podendo acarretar em conflitos entre o casal. Outro complicador, em relação à matriz de apoio da mãe, 
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ocorre quando a família ampliada não encontra-se disponível ao casal, fazendo com que o pai fique 

com toda a responsabilidade de encorajar, instruir, apoiar e validar a experiência da mãe. Desta forma, 

o pai pode tornar-se um substituto materno falho, trazendo sofrimento à família como um todo (Stern, 

1997). 

  Assim, ao reorganizar sua identidade, o pai precisará alterar seus investimentos emocionais, 

além de seu tempo, sua energia e sua rotina. As representações parentais são baseadas em experiências 

interativas, de “estar com” outra pessoa, que podem envolver tanto fantasias quanto eventos reais e se 

formam de dentro para fora, a partir do que ocorre no self parental. Estas interações subjetivas foram 

chamadas por Stern (1997) de “esquemas-de-estar-com”, sendo dividas em: esquemas sobre o bebê, 

esquemas sobre si mesmo, esquemas sobre a esposa e esquemas sobre seus próprios genitores.  

Os esquemas do pai sobre o bebê dizem respeito às representações do pai sobre o filho, como 

seu filho, como filho de sua companheira, como irmão de seus outros filhos e como neto de seus 

próprios pais. Nestas representações estão incluídas as previsões do pai sobre o bebê como pessoa, 

tendo uma personalidade ou caráter, incluindo sua história pré-natal até as fases posteriores de seu 

desenvolvimento. Estes esquemas baseiam-se nas interações que o pai tem com o bebê. Ao longo do 

crescimento da criança, as representações do pai sobre ela também vão se desenvolvendo em sua 

mente, influenciadas por fatores sociais, psíquicos e biológicos (Stern, 1997). 

Durante a gestação os pais também podem desenvolver um bom envolvimento emocional com 

seus filhos (Bornholdt, Wagner, & Staudt, 2007), vivenciando a gravidez em conjunto com a mãe 

(Parke, 1996). Pode-se dizer que a gestação afeta a família como um todo (Martini, Piccinini & 

Gonçalves, 2010), no entanto, o pai irá se relacionar com o bebê durante este período de forma 

diferente da mãe (Piccinini, et al. 2009). Assim, para muitos pais este período pode ser permeado por 

um amadurecimento da ideia de paternidade, tendo fantasias e idealizações sobre si mesmo como pai 

e sobre a criança (Krob, Piccinini & Silva, 2009). Entretanto, segundo Brazelton (1988), alguns pais 

podem ter dificuldades de imaginar e de se preparar para a chegada do bebê real, por não contarem 

com a mesma realidade concreta que as mães, que sentem os movimentos e o crescimento do bebê em 

seu ventre. 

Em estudo realizado por Krob, Piccinini & Silva (2009), foi observado que, nos primeiros 

meses de vida do bebê, muitos pais experimentam sentimentos ambivalentes sobre a experiência da 

paternidade. Alguns pais tem sentimentos positivos e de satisfação, enquanto outros percebem a nova 

realidade do casal e a convivência com o bebê com desagrado. Assim, um período de adaptação 

mostra-se necessário para aprender sobre o bebê, já que após o nascimento, alguns pais chegam a 

conclusão de que o que imaginavam durante a gestação não ocorre da mesma forma que na realidade. 

Para Dallos e Noke (2011), tornar-se pai implica em ter o bebê como prioridade em detrimento de 

seus próprios interesses. Assim, para alguns homens esta mudança de prioridades pode ser sentida 

como frustrante (Premberg, Hellström & Berg, 2008). 
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Ao longo do desenvolvimento da criança, que adquire novas capacidades e necessidades, a 

paternidade também sofre modificações (Palkovitz & Palm, 2009). A menor dependência do bebê em 

relação à mãe torna a maternidade e a paternidade mais igualitárias, aumentando a participação do pai 

na criação dos filhos (Shirani & Henwood, 2011). Pode-se dizer também que a criança participa 

ativamente da construção da paternidade (Moro, 2005) e que o estatuto de filho só se constitui a partir 

da subjetividade do pai, influenciando as interações pai-bebê (Iaconelli, 2007). Desta forma, o pai 

necessita encontrar uma forma de comunicar-se com o filho e realizar sua paternidade de acordo com 

as necessidades desta criança singular, em cada etapa de sua vida (Aberastury & Sallas, 1984). 

Os esquemas do pai sobre si mesmo consistem na reorganização psíquica do pai sobre os 

diferentes papeis que ele desempenha, como marido, como pai, como filho, como profissional e quanto 

ao seu lugar na sua família de origem e na sociedade. Desta forma, a identidade do pai passa por 

modificações, fazendo com que ele precise reavaliar suas prioridades. Estas mudanças vão sendo 

trabalhadas constantemente em sua mente, a partir das diferentes realidades da vida cotidiana com a 

criança, ao longo de seu desenvolvimento. Neste sentido, também os papeis primários, na relação com 

seus objetos originais, também passam por reavaliações, que podem desestabilizar o pai, já que, ao 

mesmo tempo, ele necessita colocar os interesses da criança antes dos seus (Stern, 1997). 

Durante o processo de parentificação, o pai pode mudar o modo como pensa sobre si mesmo, 

podendo ajudar a reavaliar valores e a estabelecer prioridades (Parke, 1996). Para alguns homens essas 

mudanças são sentidas como uma grande reviravolta e para outros como uma transição suave. 

Segundo Bradley, Mackenzie e Boath (2004), alguns dos fatores que podem determinar esta transição 

seriam: a preparação do pai antes do nascimento, as expectativas criadas em relação ao filho, o 

propósito de vida do pai, além das características comportamentais do bebê. Lidar com estas questões 

durante o pré-natal, envolvendo o homem durante todas as etapas da gravidez, pode ter um impacto 

positivo no suporte entre o casal.  

Em revisão de literatura com estudos sobre pais de crianças, do nascimento até o primeiro ano 

de vida, realizados nos últimos vinte anos, Genesoni e Tallandini (2009) concluíram que as mudanças 

psíquicas decorrentes da paternidade são essencialmente as mudanças de autoimagem, a 

transformação da relação de casal em uma relação triádica, com a inserção do bebê, e as modificações 

no ambiente social. Assim, segundo Fägerskiöld (2008), as responsabilidades adquiridas ao tornar-se 

pai implicam em diversas mudanças na vida do homem e em sua auto-imagem, valores e prioridades. 

Após o nascimento do bebê os novos pais costumam sentir um aumento em sua autoestima e 

maturidade, descrevendo-se orgulhosos ao verem o bebê após o parto (Greenberg & Morris, 1974). O 

pai libera uma intensa energia psíquica provocada pelo nascimento do filho ao sentir o prazer de ter 

se tornado pai e de ter sido capaz de produzir um bebê (Lebovici, 1987). Além disso, no processo de 

tornar-se pai, principalmente nos pais primíparos, ocorre um remanejamento psíquico que possui 

características diferentes das paternidades subsequentes (Parseval, 1986). Desta forma, para Parke 
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(1996), tornar-se pai é um processo gradual de ocupar uma nova identidade e papel dentro da família. 

Este processo causa mudanças profundas no homem, tendo repercussões em todos os outros aspectos 

da vida do sujeito (MacAdam, Huuva, & Berterö, 2011). Segundo Darchis (2000), durante esta jornada 

o homem confronta-se com sua própria história, ressignificando seu passado e a forma como se 

constituiu ao longo do tempo. 

Segundo Halle et al. (2008), a transição para a paternidade pode ser considerada como o 

período mais estressante da vida de um homem. Entretanto, segundo Houzel (2004), a compreensão 

das modificações psíquicas decorrentes deste processo ainda precisam ser mais investigadas. Apenas 

recentemente começaram a ser realizadas pesquisas que examinam o sofrimento psíquico que os 

homens podem experimentar com o nascimento dos filhos (Dallos & Nokes, 2011). Durante o 

processo de parentificação, alguns homens podem apresentar, inclusive, distúrbios psicopatológicos, 

decorrentes do estresse experimentado (Houzel, 2004). Uma destas alterações psíquicas é a chamada 

Síndrome de Couvage, em que os pais apresentam sintomas físicos e emocionais associados à 

paternidade (Martini, Piccinini & Gonçalves, 2010).  

O estresse, o cansaço e a ansiedade podem permear a experiência do pai pelas exigências da 

paternidade na criação dos filhos, em relação ao tempo dispendido, não tendo a mesma disponibilidade 

de antes para as atividades pessoais (Bradley, Mackenzie & Boath, 2004). Ao mesmo tempo, as horas 

de trabalho podem aumentar, já que os ganhos financeiros tornam-se uma preocupação nesta nova 

fase (Biggart & O´Brien, 2010), necessitando também de um envolvimento maior com as obrigações 

profissionais (Parke, 1996). Assim, os homens, atualmente, com a maior participação paterna no 

cotidiano das crianças passam a experimentar os dilemas vividos comumente pelas mulheres, ao ter 

que administrar a criação dos filhos e a vida profissional ao mesmo tempo (Genesoni & Talladini, 

2009).  

Os esquemas do pai sobre a esposa tratam da mudança do casal de díade para tríade, após o 

nascimento do bebê. Durante o puerpério, segundo Stern (1997), o pai tem novos desafios ao, muitas 

vezes, deparar-se com um afastamento por parte da mãe do bebê, que pode passar a ver a ele e as 

outras pessoas de forma mais negativa, logo após o nascimento até o terceiro mês de vida do filho. 

Desta forma, muitos pais podem sentir-se excluídos da relação mãe-bebê já desde a gestação. Nos 

primeiros meses o pai pode sentir-se de fora, ao não ter a mesma participação que a mãe sobre a rotina, 

como por exemplo na amamentação. Os aspectos relacionados aos esquemas sobre pai sobre a esposa 

serão melhor explorados na próxima sessão. 

Os esquemas do pai sobre seus próprios genitores dizem respeito às representações do homem 

em relação à sua própria mãe e à seu próprio pai, incluindo as representações dos genitores durante a 

sua infância, como cônjuges, como homem e mulher e como avós de seus filhos.  Uma 

identificação primária importante no desenvolvimento da paternidade é a experiência do pai com o 

próprio pai ou com figuras paternas com quem tenha convivido. Pereira, Prole & Silva (2015) relatam 
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que pais cuidadores, que expressam prazer em estar com os filhos e a sua importância na vida deles e 

que mantém um contato físico e afetivo intenso, tendem a fazer com que estas crianças, quando se 

tornarem pais, possam ter uma participação mais ativa na vida dos filhos. Dessa forma, estes homens 

puderam internalizar um pai mais afetuoso e participativo do que aqueles que não tiveram estas 

experiências.  

Neste contexto, a teoria winnicottiana também mostra-se muito valiosa para a compreensão 

deste processo. Segundo Winnicott (1965/1985a), o conhecimento sobre os aspectos que permeiam o 

processo de parentificação é importante, pois o primeiro vínculo humano estabelecido ocorre na inter-

relação do bebê com sua mãe ou com algum substituto dela, que tenha condições de amparar, 

alimentar, cuidar e dar o afeto de que ele necessita. Desta forma, a compreensão sobre a qualidade dos 

vínculos que vão se estabelecendo é fundamental. Além da mãe, parte dos ideais constituídos pela 

criança baseiam-se nas características atribuídas ao pai. A mãe, diante do desamparo do bebê e de sua 

dependência absoluta, necessita do apoio paterno para realizar esta tarefa (Winnicott, 1965/1985a). 

Para Winnicott (1960/1983), a constituição do psiquismo da criança depende das funções de 

cuidado da mãe, ou de seu substituto, e do seu caráter. Esta funcionaria como um ego auxiliar que 

facilita a interação de suas pulsões, instintos, capacidades perceptivas e motoras e os estímulos 

ambientais. Isto será a base para a representação que o sujeito tem de si mesmo e do tipo de vínculo 

que ele estabelecerá com as pessoas. Neste contexto, as falhas ambientais são percebidas como uma 

ameaça à própria existência da criança.  

No entanto, Winnicott (1965/1985a) ao construir sua teoria a partir de um modelo social, entre 

as décadas de 40 e 60, pautado por arranjos familiares diferentes dos atuais, baseou-se em um modelo 

de pai distante dos encontrados na contemporaneidade. No contexto em que viveu Winnicott, os 

homens trabalhavam, enquanto as mulheres permaneciam em casa, sendo as responsáveis pelos 

cuidados das crianças e do lar. Apesar disso, o autor destaca que, na ausência da mãe, a função 

designada para esta figura poderia ser desempenhada por uma pessoa substituta, como o pai ou outro 

cuidador (Winnicott, 1964/2012a). Além disso, o autor reitera que o compartilhamento de tarefas entre 

pais e mães seria extremamente importante, tanto para o casal quanto para a criança, que desenvolve 

um vínculo mais profundo com ambas as figuras (Winnicott, 1985/1965a). 

  Sendo assim, na teoria winnicottiana, o pai inicialmente faz parte do ambiente, assim como 

auxilia na sustentação deste ambiente. Desta forma, ele faz parte da relação mãe-bebê não apenas 

como um interditor (Rosa, 2009). O genitor assume diferentes papeis ao longo do desenvolvimento 

do filho, que variam de acordo com a crescente maturidade do bebê. A participação efetiva do pai na 

vida da criança e a qualidade da sua presença e de suas ações nas experiências iniciais, são 

determinantes para a relação que será estabelecida entre pai e filho nas fases posteriores e para a 

própria experiência do pai (Rosa, 2009). 
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Durante a fase de dependência absoluta, nos primeiros meses de vida do bebê, a mãe e bebê 

formam uma só unidade e o pai assume dois diferentes papéis. O primeiro deles seria o de “mãe 

substituta”, exercendo a função de maternagem (Winnicott, 1958/2012). De acordo com Rosa (2009), 

o pai consegue desempenhar esse papel por ter, dentro de si, um aspecto materno internalizado a partir 

de sua experiência com alguém que exerceu uma função materna nas fases iniciais de sua vida. Assim, 

podem-se encontrar tanto mães mais paternas quanto pais mais maternos, possibilitando um 

desenvolvimento igualmente saudável para o bebê (Rosa, 2009).  

O segundo papel desempenhado pelo pai nessa fase seria o de estabelecer um bom 

relacionamento e uma presença apoiadora em relação à mãe (Winnicott, 1985/1965a). Isto se mostra 

necessário pelo fato de a mãe estar regredida e identificada com o bebê, devido a seu estado de 

preocupação materna primária. Assim, o suporte do pai do bebê vem como uma proteção à mãe 

(Winnicott, 1965/2001).  

Segundo Rosa (2009), na teoria winnicottiana, a mãe e o pai compõe o ambiente total que o 

bebê precisa encontrar para desenvolver-se. Assim, pode-se dizer que o colo da mãe é composto pelo 

pai, mas também pela família extensa como os tios, avós, irmãos e amigos da família. Desta forma, 

quando o pai está ausente nesta fase, não acolhendo a mãe e distanciando-se dela, todo o colo pode 

ser atingido, não oferecendo a segurança na qual a mãe e o bebê necessitam. Nos casos de morte do 

pai, a mãe tem o papel de evocar ao bebê a memória do pai e de sua relação e presença em sua vida. 

 Já durante a fase de dependência relativa, entre os seis meses e os dois anos do bebê, o pai 

ajuda a mãe a sair do estado de preocupação materna primária, auxiliando-a no início do processo de 

separação do filho. Os limites que o bebê recebe por parte da mãe tem o objetivo de reorganizar a vida 

doméstica e protegê-lo. Entretanto, o “não” também pode ser considerado como o primeiro sinal de 

uma vida exterior à relação mãe-bebê. Esta seria a primeira visão que o bebê tem de um mundo externo 

e da existência do pai não mais como parte do ambiente de apoio da mãe, mas como um terceiro nessa 

relação (Winnicott, 1993/1960b). Estas mudanças ocorrem de forma gradual e a partir das 

possibilidades que o bebê tem de suportar as falhas maternas. O pai também auxilia a mãe a 

reencontrar-se como mulher e esposa, retomando o interesse sexual entre o casal (Winnicott, 

1993/1960a). 

 A seguir, durante o estágio de concernimento, em torno dos dois anos e meio do bebê, o pai, 

finalmente, entra na vida do filho como um terceiro indivíduo. Entretanto, esta elaboração só irá se 

completar por volta dos cinco anos da criança. Esta é a etapa chamada de Fase Fálica na teoria 

Freudiana, quando a criança descobre a diferença entre os sexos, levando-a a discriminar entre a mãe 

e o pai. A agressividade e as experimentações da criança presente nessa fase antecipam e preparam a 

situação edípica posterior. Assim, é importante o bom vínculo entre o pai e a mãe, pois traz para a 

criança uma segurança social nessa etapa. Isto se dá pelo fato de que a união dos pais permite que a 

criança construa suas fantasias e sinta uma solidez na qual possa, inclusive, desferir sua agressividade, 
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sem sentir ter causado uma destruição total. Este vínculo forte fornece a base natural para a resolução 

da triangulação edípica em fases posteriores (Winnicott, 1985/1965a). 

 As crianças, entre os três anos e meio e cinco anos entram no Complexo de Édipo a partir da 

percepção da diferença entre os sexos e da fantasia de castração. Com a percepção de que existem 

seres humanos com pênis e sem pênis, meninos e meninas reagem de formas diferentes. O menino sai 

do Complexo de Édipo, a partir da interdição do incesto e da ameaça da castração, identificando-se 

com o pai e desejando, no futuro, possuir uma mulher como a mãe (Freud, 1921/1996). Já a menina, 

entra no Complexo de Édipo quando se depara com as diferenças sexuais. Para sair, precisa se resignar 

ao fato de que não possui o pênis, mudando seu objeto de amor da mãe para o pai, já que este não 

sofreu a castração. Desta forma, a menina volta-se, novamente, para a mãe como seu objeto de 

identificação e passa a desejar ter, no futuro, um homem como o pai (Freud, 1931/1996). É importante 

ressaltar que estas configurações edípicas se dão a partir de uma concepção de sexualidade de 

orientação cisgênero e heterossexual, podendo se diferenciar na orientação homossexual e/ou 

transgênero, em que o Ego Ideal e o Ideal de Ego podem se estabelecer de outras formas. Além disso, 

na ausência do pai e/ou da mãe, outras figuras podem desempenhar estas funções. 

 O Complexo de Édipo tem um papel primordial na estruturação psíquica do ser humano e na 

orientação do seu desejo. Durante este estágio, a criança menifesta tanto sentimentos hostis quanto 

amorosos na relação com suas figuras parentais. Estas pessoas serão as responsáveis pelas 

representações inconscientes e pela troca de afeto na relação com a criança (Ferrari, Piccinini & Lopes, 

2013). Segundo Winnicott (1965/1985b), para a entrada da criança no estágio edípico propriamente 

dito é necessário que ela tenha conquistado uma identidade separada da mãe e uma integração de seus 

institutos tanto agressivos quanto amorosos. Espera-se nesta fase da criança que o pai já tenha 

estabelecida uma relação com ela nas fases anteriores, já que a presença e o apoio que o pai fornece 

são fundamentais. Nesta etapa a criança percebe que existe uma relação especial entre o pai e a mãe, 

na qual ela não faz parte. Ou seja, o pai constitui-se como o parceiro da mãe, e não mais a criança, 

que passa a ter sentimentos conflituosos em relação à eles (Winnicott, 1946/1982).  

Desta forma, se nas etapas anteriores o pai conseguiu manter-se como uma presença firme e 

confiável em relação à criança, esta consegue experimentar-se, depositando sua agressividade, mas 

também seu amor em relação à ele (Winnicott, 1946/1982). O medo de sentir-se desleal ao progenitor 

e a própria angústia de castração faz com que o pai precise estar maduro o suficiente para compreender 

e tolerar estas experimentações e a “deslealdade” momentânea da criança (Winnicot, 1988). Assim, 

nesta etapa, o pai fornece apoio moral à mãe, no sentido de ajudá-la a sustentar a lei e a ordem. Os 

dois juntos dão conta dos elementos de autoridade e de amor de que a criança necessita (Winnicott , 

1985/1965b).  

As dificuldades podem estar presentes, no caso dos meninos, quando o pai é imaturo e não 

consegue compreender a rivalidade do filho em relação a ele, entrando em disputa direta. No caso das 
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meninas, segundo Winnicott (1985/1965a), há um problema específico por estas amarem o pai, se 

tornando rivais da mãe, seu primeiro amor, que lhe dá segurança. Assim, rivalizar com a mãe traz um 

sentimento de insegurança na menina. Nos dois casos o pai precisa auxiliar a criança a distinguir entre 

o fato e a fantasia, não desautorizando a segunda, mas estabelecendo alguns limites objetivos (Rosa, 

2009). 

Diversos estudos demonstram os desafios apresentadas pelos pais de crianças pré-escolares, 

principalmente, relacionados ao desenvolvimento físico e à sexualidade nesta fase. Como já citado, 

este período é permeado de curiosidade e de experimentações por parte das crianças a partir da 

descoberta das diferenças sexuais e da entrada no Complexo de Édipo. Em estudo realizado por Silva 

& Piccinini (2007), a questão do gênero da criança foi salientada nos casos em que os participantes 

eram pais de meninas pré-escolares. A função de educar a criança para a vida tornou-se mais 

desafiadora para estes homens quando surgiram questionamentos da menina sobre a sua própria 

sexualidade e identidade de gênero. Na mesma direção, Freitas et al. (2008) salientam a preocupação 

por parte dos pais de proteger as filhas dos meninos, orientando-as.  

O sentimento de tranquilidade dos homens entrevistados atribuído aos meninos pré-escolares 

em relação à sexualidade foi destacado por Bustamante (2005) na comparação que os pais faziam com 

as meninas. Além disso, a pesquisadora destaca a imagem de ternura dos homens sobre as filhas e a 

expectativa de uma proximidade maior com a família no futuro, diferente dos meninos. Entretanto, 

outros pais expressaram a percepção de que as meninas teriam mais proximidade com as mães e os 

meninos com os pais, também pelas questões da sexualidade e do corpo da menina ser mais delicado 

e vulnerável, segundo os entrevistados. Os pais demonstraram um desconforto maior em ter contato 

com as meninas nos momentos de higiene e arrumação do que com os meninos. O sentimento de 

insegurança e constrangimento por parte dos pais nos cuidados com a filha também foi destacado em 

pesquisa realizada por Jardim e Costa (2009). Sobre estas dificuldades, Flores e Kruel (2013) discutem 

a contradição existente entre um pai que tem a exigência de exercer também a função materna, mas 

que ainda tem concepções antigas sobre os papéis de gênero.  

Entretanto, pode-se pensar também no impacto das questões edípicas na continuidade destas 

concepções de gênero nos dias de hoje pelos homens. As relações estabelecidas, comumente, entre 

pai e filha, nesta etapa, são permeados de amor e ternura, sendo o pai um objeto de amor a ser 

conquistado. Enquanto isso, muitas vezes, nos meninos a relação com o pai é permeada pela 

rivalidade, agressividade, mas também pela admiração e identificação (Freud, 1921/1996; Freud, 

1931/1996).  

A partir do exposto, é importante ressaltar o quanto a presença do pai na relação com os filhos, 

buscando conhecê-los, enriquecendo seu mundo com brincadeiras e reconhecendo suas habilidades e 

gostos pessoais, segundo Winnicott (1985/1965b), é uma sorte na vida da criança. Assim, o pai real é 

aquele protege, intervém e sustenta as relações familiares a partir de suas ações, participando das 
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brincadeiras e dos jogos de seus filhos e conhecendo-os a fundo. Além disso, o pai ajuda a criança a 

estabelecer seu lugar dentro da família e sua potência, de acordo com a maturidade do infante (Rosa, 

2009). Apesar disso, foram encontrados poucos estudos empíricos que demonstraram de que forma a 

experiência paterna, os sentimentos e percepções dos homens sobre a paternidade está presente entre 

os pais, focando-se especificamente, de crianças pré-escolares.  

 Um estudo encontrado foi o realizado por Brotherson, Dollahite e Hawkins (2005), através 

de uma pesquisa narrativa, com 16 pais norte-americanos de famílias nucleares com filhos, em sua 

maioria, pré-escolares e escolares. O objetivo do estudo foi compreender a forma como os pais se 

conectavam e cuidavam dos filhos. Os resultados encontrados demonstraram que alguns elementos 

são essenciais para que esta conexão se estabeleça: a sensação de conexão física e emocional do pai 

com a criança, a percepção de seu papel em relação às necessidades de orientação e cuidado da criança 

em desenvolvimento, as interações pessoais centradas no apoio e nas atividades em conjunto e as 

práticas de cuidado do pai em relação à criança. Da mesma forma, em  estudo realizado por Paquette 

(2004) com homens com filhos nessa mesma faixa etária, os pais disseram que sentem-se mais 

conectados aos filhos nas atividades realizadas em conjunto em um ambiente semi-estruturado que 

permita o contato físico e o compartilhamento de interesses, como por exemplo, nas brincadeiras ou 

no contexto de aprendizagem. Estas atividades pareceram ser mais interessantes para os pais do que 

as envolvendo a expressão de emoções. 

Em pesquisa realizada por Scaglia, Gomes e Barbieri (2018) sobre a experiência da paternidade 

de pais de meninas com idades entre quatro e sete anos, em diferentes configurações familiares, os 

únicos pais que se diferenciaram foram os de famílias monoparentais, em que os pais residiam com as 

crianças. Estes homens tiveram que repensar suas funções com a separação conjugal, segundo as 

pesquisadoras. Uma das estratégias adotadas para enfrentar este desafio foi pedir ajuda a outras 

pessoas da família, principalmente da avó paterna da criança. Desta forma, nesses casos, diante da 

falta materna foi outra figura feminina quem fez a mediação do contato entre o pai e a filha (Scaglia, 

Gomes & Barbieri, 2018).  

Além disso, as pesquisadoras (Scaglia, Gomes e Barbieri, 2018) destacaram como aspectos 

principais da experiência de todos os pais estudados: a influência materna e da família extensa, a 

valorização da instituição familiar, a ênfase na provisão financeira e as dificuldades de expressão dos 

afetos. Os pais que se diferenciaram foram os que tiveram uma percepção de seu papel real e não ideal, 

tendo uma compreensão mais atual sobre sua paternidade. Estes homens demonstraram ter mais 

facilidade em compreender suas funções e se relacionar de forma mais próxima com as filhas, 

favorecendo esse vínculo. 

Entretanto, diversos pais no estudo de Scaglia, Gomes e Barbieri (2018) mostraram-se 

ambivalentes, não compreendendo sua real função. Os participantes diferenciaram a função feminina 

como a correspondendo ao papel de cuidado e masculina como a função de autoridade, demonstrando 
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uma concepção tradicional de família e de gênero. Ao mesmo tempo, a função paterna destacada pelos 

participantes também não se sustentou, já que os pais citaram dificuldades em impor limites para as 

crianças. Além disso, apresentaram problemas em conseguir oferecer um ambiente suficientemente 

bom para as filhas, descrevendo sua relação como distante, principalmente nas família monoparentais 

em que as meninas ficaram com a mãe após a separação conjugal.  

Sendo assim, a compreensão sobre a experiência com filhos pré-escolares e, além disso, 

separados das mães das crianças, não residindo com os filhos, mostra-se especialmente interessante, 

pelos desafios adicionais que os pais vivenciam nesse contexto. Desta forma, a seguir, este eixo será 

discutido mais detalhadamente. 

  

 

1.4 Separação conjugal e paternidade 

Para se compreender as questões individuais do pai no contexto da separação conjugal não 

basta apenas conhecer suas questões intrapsíquicas e sua relação com as figuras parentais. É necessário 

que se busque também informação sobre o espaço intersubjetivo da relação entre pai e filho (Moreno, 

2014) e a história familiar e da conjugalidade vivenciadas por este homem (Pujet & Berenstein, 1993). 

Além disso, as questões sociais relacionadas à identidade masculina e à “nova paternidade” também 

devem ser levadas em consideração.  

Entretanto, é importante ressaltar que o presente estudo deteve-se na compreensão da temática 

da paternidade e da separação conjugal de homens heterossexuais, cisgêneros, que residiram com as 

mães de seu filho e com a criança durante um  período antes da separação. Além disso, buscou-se 

compreender o contexto de pais com filhos biológicos e em uma realidade urbana. Esta delimitação 

foi necessária, pois a paternidade em diferentes contextos pode refletir em resultados diferenciados 

em termos empíricos, não podendo  ser generalizada (Guzzo, 2011). 

 Para que se possa compreender a experiência da paternidade no contexto da separação conjugal 

é importante entender, primeiramente, de que forma se configura o vínculo entre o casal e a chegada 

do filho. O vínculo de aliança matrimonial ou de casal marca a união de dois sujeitos ocupando cada 

um à sua maneira o lugar de marido e esposa e, do ponto de vista do filho, de pais, que tem o papel de 

ampará-lo e narcisizá-lo (Pujet & Berenstein, 1993). Esta ação se refere ao investimento libidinal, que 

através de atos e ações verbais, carregados de emoções, transmitem a noção de que o bebê é um ser 

desejado.  

Pode-se dizer que o filho é uma prolongação do próprio casal e este sentimento de pertença se 

integra ao eu do bebê como algo próprio (Berenstein, 1990). A representação dos pais como modelo 

de casal se constitui como uma identificação, que poderá levá-lo a desejar constituir, no seu tempo, 

um vínculo de aliança com outro sujeito, de outra família. Assim, o casal, para Pujet & Berenstein 

(1993), transmite ao filho seus valores, sua ideologias, seu lugar, seus conflitos resolvidos e não 
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resolvidos e um modelo de estrutura de parentesco, onde cada um ocupa o seu lugar. Estes vínculos 

são pautados tanto pelo ponto de vista individual, quanto pelo sociocultural.  

Neste contexto, Weissman (2008) ressalta que o ideal é que a interferência das famílias de 

origem do casal possa ir diminuindo ao longo do tempo para que o vínculo se estabeleça da melhor 

forma possível. Quando isto não ocorre, o vínculo de aliança enfraquece e os integrantes da estrutura 

familiar perdem sua movimentação e seus lugares, não conseguindo mais elaborar as separações, os 

lutos e as perdas e não permitindo o crescimento dos membros da família.  

No momento em que o casal decide separar-se, cada ego sai da estrutura vincular matrimonial 

e pode levar bastante tempo para deixar de ver-se dentro deste vínculo de aliança que já não existe 

mais. Em alguns casos, inclusive, este processo torna-se interminável (Pujet & Berenstein, 1993). 

Segundo Piva (2001), o término de um casamento representa o fim de um ideal de insolubilidade, 

deixando o ex-casal com sentimentos de desamparo, frustração e solidão. Desta forma, de acordo com 

Abelleira (2006), os aspectos vinculares e individuais de cada sujeito, que estavam depositados na 

união, brotam com violência e intensidade após a separação, podendo resultar em uma perda de 

identidade e de continuidade pelos indivíduos. 

Ainda segundo (Abelleira, 2006), a separação altera a vida dos ex-cônjuges e sua relação 

consigo, com o ex-companheiro, com os filhos, com as famílias de origem de ambos, com os amigos 

e com o entorno social. Além do casal, toda a família sofre impacto pela separação conjugal. Neste 

sentido, Pujet & Berenstein (1993) destacam que os cônjuges devem ter a oportunidade de expressar 

seus sentimentos e os motivos que os levaram à separação. Segundo os autores, quando isto não ocorre 

é possível que haja um deslocamento destes afetos para outras instâncias, como nas disputas judiciais 

por bens, pela guarda dos filhos e pela pensão alimentícia.  

Nesse contexto, alguns autores (Houzel, 2004; Solis-Ponton, 2004) destacam que a 

participação equilibrada entre os pais na vida dos filhos pode ter dificuldades quando a parentalidade 

e a conjugalidade não são diferenciadas pelos sujeitos. A manutenção das atribuições da dupla parental 

visando ao bem estar dos filhos e seu relacionamento com eles, não deveria sofrer abalos por aquilo 

que motivou a separação do casal. Entretanto, esta diferenciação pode levar um tempo para ocorrer 

(Puget & Berenstein, 1993). Nos casos em que isto não ocorre, a carga afetiva oriunda da situação 

traumática da separação não consegue ser elaborada pelo sujeito (Moreno, 2014). Desta forma, uma 

nova significação ao evento traumático não é possível, inscrevendo-se, muitas vezes, em um sintoma 

(Freud, 1893/1996). Segundo Lamela, Castro e Figueiredo (2010), o período do divórcio pode 

representar um período de desestabilização emocional e risco patológico. Nos casos em que não há 

uma evolução adaptativa dos sujeitos a esta transição esta experiência pode trazer repercussões para 

o resto de suas vidas. 

 Entretanto, segundo Lamb (2010), existe uma variabilidade de reações por parte tanto de 

homens quanto de mulheres em relação ao divórcio. Em alguns casos esta experiência pode ser 
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estressante, mas em outros pode ocorrer de forma mais apaziguadora. Por exemplo, o pesquisador 

destaca que o cônjuge que toma a primeira iniciativa para a separação tende a se ajustar mais 

facilmente à nova realidade. Da mesma forma, tanto para os cônjuges, quanto para os filhos, o término 

de um casamento conflituoso pode ser experimentado como benéfico, em longo prazo.  

Porém, de acordo com Puget & Berenstein (1993), não se pode desconsiderar a incidência de 

um contexto social em que há uma prescrição de manter a continuidade da sociedade, ao ocupar os 

lugares determinados dentro das estruturas familiares. Além disso, a conjugalidade permite a inclusão 

dos sujeitos em contextos sociais no qual interagem. Assim, no momento da separação, o afastamento 

destes espaços do casal e a reorganização da própria estrutura familiar também são fatores estressores 

à se considerar.    

Além disso, de acordo com Abelleira (2006) outro desafio enfrentado é a própria 

ressignificação da paternidade. O pai precisa descobrir e apresentar aos filhos uma nova maneira de 

exercer o seu papel. O pai passa a estar sozinho no cotidiano do filho, durante as visitas, necessitando 

realizar mudanças no exercício de suas funções. Em especial, no caso de pais com filhos pequenos, 

maiores explicações são necessárias como, por exemplo, a explicação sobre a diferença do amor entre 

o casal e o amor entre pais e filhos. Entretanto, alguns pais por ainda não conseguirem realizar eles 

mesmos essa diferenciação, acabam tendo  dificuldades em transmiti-la aos filhos  

 Além disto, os aspectos relacionados ao envolvimento do pai, mesmo não sendo o foco 

principal deste estudo, também precisam ser considerados, por serem  elementos importantes para a 

compreensão da forma como pai reage à separação e sobre a sua experiência em relação à paternidade 

neste contexto. No caso dos homens, segundo Lamb (2010), após o divórcio, alguns deles conseguem 

manter-se envolvidos e em contato frequente com as crianças. Além disso, podem expressar o desejo 

de participar ainda mais da vida dos filhos, conseguindo manter uma boa relação com a ex-esposa e a 

sua família (Souza, Smeha & Arend, 2012; Warpechowski & Mosmann, 2012; Silva & Piccinini, 

2004). Entretanto, segundo Lamb (2010), outros pais, após a separação conjugal, passam rapidamente 

a não fazer mais parte da vida das crianças. Todavia, Amato, Meyers & Emery (2009) destacam que 

a frequência de contato entre pais separados e seus filhos, nos últimos anos, tem aumentado.  

 Em revisão de literatura realizada por Lamb (2010), constatou-se que diversos fatores podem 

influenciar a frequência de contato do pai com seus filhos. Pais que viveram com eles antes da 

separação tendem a manter mais contato do que os que nunca foram casados com as mães das crianças. 

Além disso, outros fatores encontrados foram a religiosidade, a idade, o nível educacional e as 

condições financeiras do pai, sendo que os pais mantém mais contato com os filhos, quando 

estabelecem uma boa relação com a mãe da criança. Outros achados demonstram que pais separados 

tem menos contato com os filhos após casarem-se novamente e terem filhos desta nova relação. Além 

disso, a frequência de encontros diminui também quando a mãe casa-se novamente.  
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  Na cultura ocidental, o mais comum é que no momento da separação, o marido saia de casa e 

deixe os filhos com a ex-esposa (Castro, 1998; Brito, 2008). Apesar de isto não ocorrer, por muito 

tempo, sob o caráter de lei, quando é a esposa que realiza este movimento, deixando os filhos e a casa 

com o ex-marido, isto é considerado pela sociedade como se não estivesse dentro da ordem natural 

determinada. Entretanto, , em 2008, através do 1º. artigo 1583 do Código Civil, prevista na Lei nº 

11.698/2008, estabeleceu-se uma nova possibilidade, mais equilibrada, para a manutenção dos 

vínculos parentais com os filhos após a separação conjugal, a chamada guarda compartilhada (Silva, 

2011;  Arpini et al., 2015). 

 A guarda compartilhada consiste na “responsabilização conjunta e o exercício de  

direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar 

dos filhos comuns” (1º. artigo 1583 do Código Civil, Lei nº 11.698/2008). Sendo assim, ambos os 

genitores, quando é estabelecido este tipo de guarda, são corresponsáveis em todas as decisões e 

eventos referentes aos filhos. Segundo Silva (2011), desta forma, nenhum dos genitores ficaria com 

um papel secundário, como apenas provedor da pensão alimentícia ou limitado à visitas aos finais de 

semana. Entretanto, a autora ressalta que esta seria uma forma mais evoluída de guarda, que exigiria 

que os pais se responsabilizassem em deixar seus ressentimentos pessoais de lado e buscassem o 

interesse dos filhos.  

 Apesar disso, no mesmo ano de 2008, acrescentou-se uma observação à lei, modificando o 

artigo 1534 do Código Civil, determinando que quando não houvesse acordo entre a mãe e o pai 

quanto à guarda do filho, a guarda compartilhada seria aplicada sempre que possível. De acordo com 

Silva (2011), a lei tem o objetivo de assegurar o interesse e o bem estar da criança, a partir da ideia de 

que a mesma necessita de uma vinculação com ambos os pais, não podendo ser punida ao estar com 

uma guarda que não representa sua necessidade e sim, as dificuldades dos pais em colaborarem entre 

si.  

 A luta por seus direitos regularizados de visitação dos filhos, através da procura de Varas de 

Família, também são destacados por alguns autores (Silvan, 2002; Flood, 2002; Warpechowski & 

Mosmann, 2012), como aspectos positivos da busca dos pais por mais proximidade com seus filhos 

após a separação. Apesar disso, em pesquisa realizada por Arpini et al (2015) verificou-se que ainda 

há pouca manifestação por parte dos homens em solicitar a guarda compartilhada ou unilateral dos 

filhos nas instâncias judiciais, por uma falta de iniciativa em quebrar a hegemonia materna, mas 

também por falta de informações do próprio poder judiciário. Nos casos em que a guarda 

compartilhada é determinada, em pesquisa realizada por Alves, Arpini e Cúnico (2014), com famílias 

com esta configuração de guarda, constatou-se que, ainda assim, muitas mães permanecem com a 

maioria das responsabilidades. Os pais que conseguem ter uma boa experiência nesta configuração 

são os que já tinham um bom vínculo com o filho antes de separarem-se das mães deles.  
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 Existem inúmeras dificuldades relatadas pelos homens na experiência da paternidade a partir 

da separação conjugal da mãe de seus filhos. Entre elas, segundo Zicaro & Fuentealba (2012) está a 

falta de reconhecimento pelo seu engajamento no cuidado dos filhos, já que tanto a mãe quanto a 

sociedade tem uma tendência de não valorizá-lo, legitimando a ideia de que o pai é incapaz de dar 

conta das questões referentes ao filho, colocando-o, de acordo com Costa & Silva (2015), apenas no 

lugar de provedor. Este fato, para Dantas, Jablonski & Féres-Carneiro (2004), demonstra a 

importância de se questionar o modelo tradicional de masculinidade, tornando-o mais coerente com 

as demandas advindas da emancipação feminina e dos novos papéis dentro da família.  

 Ainda, a situação de distanciamento físicos dos filhos, logo após a separação, pode gerar nos 

pais sentimentos de exclusão, ansiedade, angústia e frustração (Souza, Smeha & Arend, 2012). A 

vontade de participar mais do dia a dia do filho e de saber o que se passa com ele na casa da mãe 

também é destacado por alguns pais (Souza, Smeha & Arend, 2012; Warpechowski & Mosmann, 

2012). No caso dos pais que tem mais de um filho, de relações diferentes, alguns deles expressam  a 

vontade de poder reunir todos e que eles convivessem uns com os outros (Warpechowski & Mosmann, 

2012).  

Entretanto, diversos pais relatam, ao mesmo tempo, um fortalecimento dos laços afetivos com 

os filhos após a separação, apesar do tempo de convivência ter sido reduzido. Isto foi relatado, 

principalmente, nos casos em que já havia uma boa relação entre pai e filho antes do rompimento 

conjugal (Souza, Smeha & Arend, 2012). Em outros casos, os pais relatam um distanciamento, 

dizendo que a relação tinha mais qualidade antes da separação (Warpechowski & Mosmann, 2012).  

Além disso, alguns homens demonstram insatisfações pela forma como as mães cuidavam dos filhos, 

principalmente em relação aos limites, e uma crença de que as ex-companheiras irão determinar a 

forma como a criança vai percebê-lo como pai (Warpechowski & Mosmann, 2012). 

 Segundo Lamb (2010), homens divorciados com filhos passam por experiências estressantes 

que homens sem filhos não passam. Isto se dá pelo fato de que os pais separados experimentam 

diversas situações emocionalmente desgastantes de uma só vez: a separação em si, a perda da guarda 

dos filhos, em muitos casos, o fato de passarem a viver separados das crianças e ter que pagar a pensão 

alimentícia. Assim, diversos pais reclamam que a combinação de visitas limitadas durante a semana 

dificulta a manutenção do vínculo com os filhos (Lamb, 2010; Silva, 2011). O resultado disso é que 

muitos pais, acabam desenvolvendo relações com os filhos muito mais distantes, sentindo-se a vontade 

apenas para realizar atividades recreativas, que não são suficientes para o fortalecimento do vínculo 

entre a dupla. Segundo Lamb (2010), ainda poucos estudos foram desenvolvidos visando   investigar 

o papel da paternidade como moderadora dos efeitos do divórcio em homens.  

 Apesar disso, diversos estudos nacionais e internacionais (Pereira, Prola & Silva, 2015; Lamb, 

2010; Warpechowski & Mosmann, 2012; Ahrons,  & Tanner, 2003) indicam que a proximidade entre 

pai e filho favorece tanto um quanto outro, de diversas formas, neste contexto. A partir desta 
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experiência de proximidade, diversos pais separados relatam que seu maior objetivos em relação aos 

filhos é ajudá-los a crescer, facilitando a sua autonomia (Ponciano & Féres-Carneiro, 2017, Schneebeli 

& Menandro, 2014).  

Entretanto é comum se encontrar na literatura a ideia de que a mãe é a pessoa mais preparada 

para cuidar das crianças, demonstrando uma supervalorização materna (Schneebeli & Manandro, 

2014;  Ahrons & Tanner, 2003). Estas  pesquisadoras  discutem o fato de que os próprios homens 

demonstram preconceitos sobre a ideia de que as crianças devam permanecer sob a guarda do pai. 

Todavia, a própria reflexão realizada pelos entrevistados de  Schneebeli e Manandro (2014) levou 

aque alguns participantes elaborassem sua paternidade e mudassem de ideia sobre sobre suas próprias  

respostas. Além disso, os pais entrevistados também trouxeram sua  preocupação sobre o 

distanciamento dos filhos após a separação e uma necessidade de explicar a separação para as crianças 

e escutá-las, utilizando uma linguagem acessível. Ainda, os pais demonstraram um receio sobre o 

convívio dos filhos com o novo parceiro da mãe e da interferência dele  na educação das crianças. 

 Estas dificuldades, quando não são superadas pelos pais podem levar a uma ausência paterna 

ou um distanciamento do convívio com os filhos. Esta problemática aparece como uma das questões 

mais citadas neste contexto por diversos autores. Por exemplo, Costa & Silva (2015) destacam essa 

questão, principalmente, nas classes populares no Brasil, e nos casos em que não há um 

reconhecimento da paternidade por parte dos pais, quando ocorre uma alienação parental ou quando 

ocorre uma dificuldade de conciliar uma segunda união com os filhos oriundos da primeira.  

Em estudo realizado por Cúnico e Arpini (2013), com pais separados com filhos com idades 

entre 9 meses e 9 anos, em um Núcleo de Assistência Judiciária em Santa Maria, os participantes 

nomearam como motivos para sua ausência do convívio com os filhos: a ausência de um projeto de 

paternidade, dificuldades financeiras, dificuldade em separar os conflitos envolvendo a relação 

conjugal desfeita com a paternidade e a falta de tempo ou de desejo de estar com os filhos. Já, em 

estudo realizado por  Warpechowski & Mosmann (2012), com pais separados, que viviam em Porto 

Alegre, com filhos com idades entre 2 e 16 anos, os conflitos do pai com os avós maternos e as disputas 

de poder entre o ex-casal foram outros motivos encontrados para a ausência do pai no convívio com 

os filhos. Em pesquisa realizada por Arpini et al. (2015), com profissionais da área de Direito de 

Família em Santa Maria (RS), a dificuldade de relacionamento  do pai com a mãe de seus filhos foi 

ressaltada pelos participantes que, a partir de sua experiência com casais separados, afirmaram que  

além do desinteresse por parte do pai em buscar ser mais presente na vida das crianças, parte desta 

desvinculação também pode ser incentivado por algumas mães, que não reconhecem a importância do 

pai na vida dos filhos. 

 Ao pesquisar a saúde mental de pais americanos separados e com filhos pré-escolares, William 

& Dunne-Bryant (2006), constataram que este pais apresentavam mais sintomas depressivos e abuso 

de álcool do que os pais com filhos de outras faixas etárias.  Desta forma, segundo Piva (2001), é 
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importante considerar o quanto este sofrimento pode fazer com que nem todos os pais consigam dar a 

segurança de que a criança necessita nesta fase, após a separação, ao não conseguirem  assumir suas 

funções e estabelecer um vínculo com a criança .  

 Na ocorrência de um distanciamento por parte do pai, após a separação conjugal, ou mesmo 

de uma ausência total, Falceto, Fernandes, Barantojo & Giuliani (2008), alertaram que quando isto 

ocorre durante a infância, pode levar ao desenvolvimento de diversas dificuldades. Algumas delas 

poderiam apresentar transtornos do desenvolvimento, como problemas emocionais e cognitivos e, na 

adolescência, abuso de drogas, transtorno de conduta e gravidez. Além disso, Bueno, Gomes e 

Crepaldi (2015) ressaltam que crianças sem contato com o pai podem apresentar dificuldades no 

ajustamento social com seus pares, tornando-se menos populares e mais insatisfeitas em seus 

relacionamentos. Por exemplo, segundo Paquette (2004), os meninos tem a tendência de serem mais 

tímidos, impacientes, dependentes, menos assertivos e participarem menos das atividades esportivas 

de competição. Já as meninas podem apresentar mais problemas internalizantes, enquanto os meninos 

tendem a apresentar mais problemas externalizantes.  

 Entretanto, é importante ressaltar que nem toda criança que cresce sem o pai irá desenvolver 

estas dificuldades e características, já que outras pessoas poderão se tornar uma referência para a 

criança. Além disso, outros estressores podem estar relacionados ao aparecimento destes sintomas, 

como fatores socioculturais e a redução da renda familiar. Ainda, o fato de a criança submetida a  

outros fatores em seu contexto dos quais sofre influência, como o vínculo com a mãe, as relações 

familiares e as condições de vida, lazer e acesso à educação também devem ser levados em 

consideração como uma influência no desenvolvimento da criança, além da presença do pai (Bueno, 

Gomes & Crepaldi, 2015). 

 Nas situações de separação conjugal envolvendo recassamento, em que os pais conseguem 

continuar tendo uma boa experiência de paternidade, a nova companheira pode passar a desempenhar 

uma função materna para os filhos do casamento anterior do pai, pelo menos em algumas famílias 

(Warpechowski & Mosmann, 2012). Em outras situações, o surgimento de uma nova companheira na 

vida do pai e o recasamento é apontado como fonte de maiores dificuldades por parte do homem em 

relação aos filhos, já que ele passa a investir emocionalmente mais na nova união, deixando os filhos 

do casamento antigo de lado (Grzybowski, 2007). Nos casos em que é a mãe que começa um novo 

relacionamento, alguns pais tem dificuldades em manter o vínculo com os filhos, pois veem o padrasto 

como um substituto de suas funções. As mães também podem passar a ver o pai como menos 

necessário, desencorajando a relação dos filhos com ele (Meggiolaro & Ongaro, 2014).  

 A partir do exposto, é importante pontuar que para que o pai possa vivenciar a paternidade de 

forma positiva é necessário que não só o homem possa desempenhar suas funções, mas também que 

a mãe, a família, os amigos e a sociedade possam ajudá-lo a sustentar este lugar (Padilha, 2008). Além 

disso, é necessário que informações, como o processo de guarda, os acordos de moradia, o apoio 
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financeiro, a convivência, cheguem até estes pais , ajudando-os a tomar decisões melhores após o 

divórcio e na relação com os filhos. Neste sentido, o apoio emocional, social e jurídico é fundamental 

para auxiliar o ex-casal e o pai, em especial, a se organizarem e chegarem a combinações que estejam 

de acordo com suas necessidades, com a dos seus filhos e com o seu contexto de vida. A partir disso, 

Pereira et. al., (2015) ressaltam a importância de que se estruturem serviços de apoio a esses pais após 

a separação, como grupos de pessoas vivenciando o mesmo contexto. Segundo Brito et. al.(2010), a 

troca de informações, percepções e sentimentos entre pais que vivenciam o mesmo contexto pode 

favorecer a construção de uma experiência de paternidade mais positiva.  

 

1.5 Justificativa e objetivos  

  Como pôde ser visto acima, diversos estudos tem sido realizados investigado o papel, o lugar 

e as funções do pai na contemporaneidade. Entretanto, o número de estudos sobre a paternidade ainda 

é pequeno, se comparado aos estudos voltados à investigação da maternidade (Cabrera et al., 2000; 

Ramires, 1997; Parke, 1996). Em particular, os estudos sobre a paternidade no contexto da separação 

conjugal são menos numerosos, e, menos ainda os que focam o discurso do pai em relação à sua 

paternidade e sobre o lugar que ocupa em relação aos filhos (Bueno, Gomes e Crepaldi, 2015).  

 Além disso, os estudos realizados sobre a paternidade neste contexto têm enfocado mais o 

envolvimento paterno e as práticas parentais paternas, tanto no contexto brasileiro (Silva & Piccinini 

2004; Warpechowski & Mosmann, 2012) quanto internacional (Lamb, 1999). O uso do conceito de 

envolvimento paterno acaba trazendo algumas limitações no entendimento da experiência da 

paternidade frente à separação conjugal. Para a compreensão dos aspectos subjetivos da paternidade 

neste contexto, seria necessário investigar outros aspectos como o desejo pelos filhos e o processo de 

transição em direção à parentalidade (Houzel, 2004). Isto seria de vital importância para entender que 

questões da experiência subjetivas destes pais contribuem para a constituição e manutenção da relação 

pai-filho. Além disso, o entendimento destes diversos aspectos intersubjetivos, a partir da Psicanálise 

merece ser investigado, tendo em vista a importância dada às relações objetais e ao ambiente por esta 

perspectiva teórica. 

 Os estudos existentes tem retratado resultados preocupantes sobre as dificuldades apresentadas 

pelos pais na experiência de relacionar-se com os filhos após a separação conjugal (Scaglia, Gomes e 

Barbieri, 2018; Warpechowski & Mosmann, 2012; Souza, Smeha & Arend, 2012). Como foi exposto 

anteriormente, diversos fatores contribuem para as dificuldades relatadas na literatura que continua 

trazendo repercussões tanto para os pais quanto para as crianças. Por vezes, a ocorrência de uma 

ausência total do pai após a separação torna a situação ainda mais problemática, podendo causar 

transtornos do desenvolvimento, como problemas emocionais e cognitivos, além de dificuldades na 

socialização por parte das crianças (Falceto, et al., 2008; Bueno, Gomes e Crepaldi, 2015). Desta 

forma, é importante que sejam realizados mais estudos sobre o tema, levando-se em consideração 
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também que a paternidade e a família estão em constante modificação, e precisa ser continuamente 

compreendida com novos dados, adequados aos diferentes momentos (Pereira, Prola & Silva, 2015). 

Além disso, a etapa do desenvolvimento dos filhos, priorizada no presente estudo, entre 3 aos 

6 anos, mostra-se particularmente crítica para a paternidade, pois as crianças estão em pleno processo 

de desenvolvimento afetivo, rumo a dependência relativa (Winnicott, 1993/1960b), com a entrada 

cada vez mais acentuada do pai na vida do filho. Isto é exposto por Williams & Dunne-Bryant (2006), 

ao evidenciar que pais de crianças com até cinco anos apresentam mais sintomas depressivos do que 

pais de filhos mais velhos, demonstrando a necessidade de que se dê atenção a estes pais em um 

momento essencial do desenvolvimento de seus filhos.  

Apesar disso, poucos estudos com foco na idade pré-escolar dos filhos foram encontrados neste 

contexto da paternidade e da separação conjugal.  Apesar da literatura apresentar dados contraditórios 

ou insuficientes sobre os aspectos subjetivos da experiência paterna neste contexto, os sentimentos de 

exclusão, ansiedade, angústia e frustração por parte dos pais mostram-se preponderantes na maioria 

das pesquisas encontradas (Souza Smeha & Arend, 2012; Ramires, 1997). Além disso, apesar de 

alguns estudos destacarem uma melhora na percepção do pai sobre o vínculo com o filho após a 

separação conjugal (Souza, 2012; Silva, 2003), outros estudos destacam a dificuldade por parte dos 

pais separados em manterem o vínculo com a criança após a separação (Meggiolaro & Ongaro, 2014; 

Cúnico & Arpini, 2013; Warpechowski & Mosmann, 2012), especialmente, nos casos em que as 

problemáticas apresentadas anteriormente estavam presentes.  

Neste sentido, o presente estudo teve por objetivo investigar, através de uma abordagem 

qualitativa, a experiência da paternidade no contexto da separação conjugal, em particular as 

representações e sentimentos de pais de crianças pré-escolares sobre a paternidade. A expectativa 

inicial era que os pais que apresentavam distância emocional com os filhos antes da separação, que 

tiveram uma separação conflituosa e que não mantinham um bom contato com a ex-esposa, 

apresentassem mais sentimento de frustração e descontentamento em relação à paternidade, podendo 

ter dificuldade na manutenção do vínculo com a criança, após a separação conjugal.  
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODO 

 

2.1 Participantes 

Participaram desse estudo três pais, com idades entre 33 e 40 anos, com filhos(as) únicos, com 

idades entre três e seis anos. Todos os pais estavam separados das mães de seus filhos(as) entre 3 e 6 

anos. Antes da separação, os(as) filhos(as) residiram com seus pais por, pelo menos, um ano. Com 

este número de participantes, buscou-se a compreensão de cada caso, sem o objetivo de se alcançar a 

saturação dos dados (Stake, 2006).  A Tabela 1 apresenta as características sociodemográficas dos 

pais e de seus filhos. Todos os nomes utilizados no presente estudo são fictícios, visando evitar a 

identificação do pai e de sua família.  

 

 

Tabela 1:Características sociodemográficas dos pais, características dos filhos e dados da 

separação conjugal  

 

 

 

2.2 Delineamentos e Procedimentos 

 Foi utilizado um delineamento de estudo de caso múltiplo (Stake, 2006), com o objetivo de 

investigar a experiência da paternidade no contexto da separação conjugal, em particular as 

representações e sentimentos de pais de crianças pré-escolares sobre a paternidade. De acordo com 

Stake (2006), o estudo de caso múltiplo é adequado para se estudar uma condição geral ou fenômeno, 

que no presente estudo foi a experiência da paternidade. Quanto à escolha dos casos, o autor sugere 

que o principal critério seja a oportunidade de compreensão do fenômeno através dos casos, que 

podem ser inclusive heterogêneos, e não necessariamente representativos da população. No que diz 

respeito ao número de participantes, Stake (2006) reconhece as grandes variações existentes na 

literatura, e aponta para estudos de casos múltiplos com dois ou mais casos. Cabe-se ressaltar que com 

Caso/Pai Idade 

Anos 

Estado Civil Escolaridade Filho(a) Idade 

Anos 

Ex-

esposa 

 

Tempo de 

separação 

1- 

Roberto 

39  Divorciado Pós-

graduação  

Jorge 5a 11 

m 

Fabiana 5a 

2-

Fernando 

33  Com 

companheira 

Superior  Isabel 4a 11 

m 

Letícia 1a 6 m 

3- 

Leonardo 

 

40  

 

  

Divorciado 

Pós-

graduação  

 

Rafaela 

 

3a 7m 

 

Camila 

 

1a7m 
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este delineamento não se pretendeu chegar à saturação dos dados (Stake, 2006), mas sim à 

compreensão da experiência da paternidade no contexto da separação conjugal.  

A seleção dos participantes foi realizada a partir de indicações pessoais e de postagens na rede 

social Facebook. Os participantes foram informados sobre o estudo e os que preenchiam os critérios 

iniciais (idades entre 20 e 40 anos, filho(a) único(a), terem residido com os filhos antes da separação 

e a separação ter ocorrido, há pelo menos, um ano) foram convidados a participar do estudo. Com os 

que aceitaram, foi agendado um encontro, quando foram inicialmente solicitados a assinarem o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo A) e foi preenchida a Ficha de Dados Demográficos 

(Anexo B). Em seguida, foi realizada a Entrevista sobre a Experiência da Paternidade no contexto da 

separação conjugal (Druck & Piccinini, 2017) e a Entrevista sobre a história da família no contexto 

da separação conjugal (Druck & Piccinini, 2017). 

Foi realizada uma entrevista com cada participante na sala do Núcleo de Infância e Família - 

NUDIF do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As entrevistas foram 

gravadas em áudio e, posteriormente, transcritas, por profissionais contratados. 

 

2.3 Instrumentos 

Ficha de dados Demográficos (CRESCI/NUDIF, 2011): investigou dados sociodemográficos do pai, 

como a idade, escolaridade, renda, estado civil, informações sobre outros filhos, configurações de 

moradia, situação profissional, além de informações sobre a idade, sexo e o tempo em que residiu com 

o filho. Cópia no Anexo B. 

 

Entrevista sobre a paternidade no contexto da separação conjugal (Druck & Piccinini, 2017): é uma 

entrevista estruturada baseada em Silva & Piccinini (2002) e CRESCI/NUDIF (2011), com o objetivo 

de investigar a experiência da paternidade no contexto da separação conjugal, em particular as 

representações e sentimentos de pais de crianças pré-escolares sobre a paternidade. Consta de vários 

blocos de questões que abordam, por exemplo: aspectos do desenvolvimento da criança; a experiência 

subjetiva da paternidade; a qualidade do vínculo entre pai e criança; a qualidade do relacionamento 

entre pai e mãe. Embora estruturada, a entrevista era realizada de forma semidirigida, permitindo 

explorar os conteúdos na medida em que surgissem. Cópia no Anexo C. 

 

Entrevista sobre a história da família no contexto da separação conjugal (Druck & Piccinini, 2017): 

esta entrevista teve o objetivo de investigar a história pregressa do pai, do ex-casal e de seu 

relacionamento. Consta de vários blocos de questões que abordam, por exemplo: aspectos da 

conjugalidade do pai com a ex-companheira, mãe de seu filho; como se deu a separação; o 

relacionamento atual do pai; o relacionamento atual da mãe. Embora estruturada, a entrevista era 
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realizada de forma semi-dirigida, permitindo explorar os conteúdos na medida em que surgissem.  

Cópia no Anexo D. 

 

2.4 Considerações Éticas 

Os participantes do presente estudo foram informados pela pesquisadora a respeito dos 

objetivos e procedimentos da pesquisa, e através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Anexo A) e decidiram livremente sobre sua participação no estudo. Desta forma, foi assegurada a 

autonomia dos participantes, que poderiam desistir de participar da pesquisa em qualquer etapa da 

mesma. A privacidade, o sigilo e a confidencialidade foram assegurados, sendo que o material obtido 

por meio das entrevistas e dos encontros foi identificado por um código e devidamente arquivado no 

Instituto de Psicologia da UFRGS. Estava também previsto que, se houvesse uma demanda de 

atendimento psicológico, os participantes seriam encaminhados para a Clínica de Atendimento 

Psicológico da UFRGS.  

Este estudo adotou os princípios éticos em relação à proteção dos direitos, bem-estar e 

dignidade dos participantes, como preconizados pela Resolução Nº 510/2016 do Conselho Nacional 

de Saúde.  Os riscos de participação no projeto foram mínimos e não se eram previstos riscos físicos 

ou psicológicos. Além disto, se o participante se sentisse desconfortável com alguma questão, este 

poderia optar por não responder ou deixar de participar do estudo. O presente projeto de pesquisa foi 

aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto de Psicologia da UFRGS (No. 2.468.134). 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seção de resultados foi omitida, por um prazo de 2 anos, a contar de 03/02/2020, a fim de 

preservar o sigilo dos participantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSSÃO GERAL 

 

O presente estudo investigou a experiência da paternidade no contexto da separação conjugal, 

em particular as representações e sentimentos de pais de crianças pré-escolares sobre a paternidade. 

No capítulo anterior foram apresentadas as especificidades de cada um dos três casos analisados. No 

presente capítulo serão priorizadas as  semelhanças e particularidades entre os casos, com relação as 

experiências de paternidade antes e após a separação conjugal, as quais serão discutidas a partir dos 

eixos teóricos interpretativos, descritos no capítulo anterior: Sentimentos e representações do pai 

acerca de sua paternidade; Sentimentos e representações do pai acerca do filho e da relação pai-

filho; Sentimentos e representações do pai acerca da ex-companheira como mãe; Sentimentos e 

representações do pai acerca de sua família de origem, serão discutidos à luz da literatura 

psicanalítica  

De modo geral, os resultados do presente estudos apoiaram parcialmente as expectativas 

iniciais de que os pais que apresentavam distância emocional com o filho antes da separação, que 

tiveram uma separação conflituosa e que não mantiveram um bom contato com a ex-esposa após o 

divórcio, apresentariam mais sentimento de frustração e descontentamento em relação à paternidade. 

Na verdade, quando isto aconteceu, nos três casos, foi porque estes sentimentos, já estavam presentes 

antes da separação conjugal, resultando em dificuldades no estabelecimento do vínculo com a criança, 

inclusive desde o seu nascimento. No entanto, após a separação conjugal, apesar de alguns destes 

sentimentos permaneceram, a relação com a criança se tornou mais próxima, auxiliando na 

reorganização psíquica do pai em relação à sua paternidade. Isto pode ser melhor explicitado, 

retomando a seguir conjuntamente os três casos investigados, destacando os principais achados de 

cada um dos eixos interpretativos.   

Em relação aos Sentimentos e representações do pai acerca de sua paternidade, pode-se dizer 

que os três pais deste estudo passaram por mudanças significativas em suas vidas, necessitando 

realizar uma reorganização psíquica após o nascimento dos filhos. Desta forma, parecem ter passado 

pelo que é denominado por Stern (1997) de reorganização da identidade. No entanto, este processo 

parece ter ocorrido com muito mais intensidade, nos três casos, após a separação conjugal. Isto pode 

ter ocorrido pois, segundo alguns autores (Klaus, Kennel & Klaus, 2000; Lebovici, 1987), as situações 

adversas como os conflitos conjugais podem influenciar na vivência dos pais em relação à paternidade. 

Antes do divórcio, os três pais pareciam ter sua libido mais ligada a seus objetos internos, ao vínculo 

com sua família de origem e aos conflitos conjugais (Cramer & Palasio-Espasa, 1993), do que 

depositada no próprio filho/a. Porém, é importante ressaltar que as dificuldades em identificarem-se 

com o papel paterno podem ser explicadas também pelo fato de que o processo de reorganização da 
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identidade dos homens, costuma ocorrer ao longo de um período mais extenso, podendo se processar 

ao longo dos primeiros anos da criança (Stern, 1997). Desta forma, tanto a separação quanto o 

crescimento dos filhos parecem ter auxiliado os pais do presente estudo em seu processo de 

parentificação (Houzel, 2004).  

Em dois casos (Caso 1, Roberto e Caso 3, Leonardo) parece ter havido um desejo explícito 

pela criança, antes mesmo de sua concepção, a partir da construção de um bebê imaginário, 

representado pelo nome escolhido para os filhos. Segundo Szejer e Stewart (1997), o desejo de ter um 

filho consiste na projeção imaginativa do futuro da criança, enquanto o projeto de ser pai consiste na 

forma como o homem se vê como pai no futuro. Neste sentido, de acordo com Cramer e Palasio-

Espasa (1993), a nomeação da criança representa a história, as expectativas e os desejos que os 

genitores tem por ela, antes do seu nascimento. Nos dois casos (Caso 1 e Caso 3), os nomes escolhidos 

parecem ter representado o desejo de que os filhos pudessem satisfazer seus ideais infantis na relação 

com suas figuras parentais, já que, segundo Freud (1914/2004), o narcisismo parental é o 

ressurgimento do narcisismo primário ressignificado pelo pai durante a infância à partir das exigências 

da realidade. 

No Caso 1 (Roberto), o nome do filho parece representar a revivência de sua conflitiva edípica, 

na qual o bebê vem como o depositário de seus desejos e fantasias, de rivalidade com o pai e de amor 

com a mãe (Freud, 1914/2004). No Caso 3 (Leonardo), o nome parece ter representado também sua 

conflitiva edípica. Entretanto, neste caso, o nome escolhido pelo pai parece representar o seu desejo 

de que a filha se parecesse com sua mãe, que era representada por ele tanto como um objeto de 

identificação quanto de desejo.  

O projeto de paternidade parece ter ficado mais claro no Caso 3 (Leonardo), já que o pai relata 

que já se imaginava sendo pai, em relacionamentos anteriores, imaginando-se desempenhando, 

principalmente, funções recreativas, ao se visualizar brincando com a filha da mesma forma que ele 

brincava com os irmãos quando criança. Assim, este pai pôde reatualizar, na relação com a filha, as 

suas fantasias da infância e do cuidado parental que teve na relação com suas primeiras referências 

(Zornig, 2010; Cherer, 2014). 

Em pesquisa realizada por Cherer (2014), sobre a experiência da paternidade em pais 

primíparos, assim como no presente estudo, constatou-se que na constituição da paternidade, o homem 

passa por uma viagem psíquica em que são ressignificadas diversas vivências da infância e da relação 

com os objetos originais, da qual fazem parte conteúdos recalcados e não elaborados. Assim, pode-se 

considerar que, mesmo antes do nascimento dos filhos, dois pais do presente estudo (Caso 1, Roberto 

e Caso 3, Leonardo) já apresentavam sinais de uma revivência destes conteúdos ao constituírem seu 

desejo pelos filhos.  

Entretanto, no Caso 2 (Fernando), o desejo pela filha não ficou tão claro. Mesmo o pai tendo 

relatado ter se imaginado com uma criança no futuro, sua imaturidade psíquica decorrente dos traumas 
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vividos na relação com seus genitores, parece não ter permitido que ele pudesse reviver seu narcisismo 

primário em forma de amor objetal (Freud, 1914/2004). Desta forma, pode-se pensar que não houve 

a construção de um desejo real pela filha nem um projeto de paternidade antes de seu nascimento, já 

que havia uma ferida narcísica que o fazia não se sentir em condições de dar conta desta tarefa (Szejer 

& Stewart, 1997). O fato da gravidez neste caso ter sido a única não planejada entre os três casos do 

presente estudo, parece representar bem os conflitos maiores apresentados por este pai, na comparação 

com os outros dois.  

Apesar das diferenças encontradas nos pais entrevistados em relação ao desejo pela criança e 

ao projeto de paternidade, o período da gravidez de suas ex-esposas parece ter sido bastante nebuloso 

para todos eles. Segundo Brazelton (1988), isto ocorre com alguns pais por terem dificuldades de 

imaginar e de se prepararem para a chegada do bebê real, ao não contarem com a mesma realidade 

concreta que as mães, que sentem os movimentos e o crescimento do bebê em seu ventre. Além disso, 

de acordo com Genesoni & Tallandini (2009), é a partir da presença física do bebê, após o nascimento, 

que a paternidade parece se instaurar de modo mais evidente. Isto pode ser exemplificado no Caso 1 

(Roberto), em que o pai disse ter se sentido como um “mero reprodutor” e no Caso 3 (Leonardo) 

como um “coadjuvante” se comparado à relação mãe-bebê. Já no Caso 2 (Fernando), o pai faz 

algumas tentativas de se aproximar do bebê e se identificar com a esposa, buscando o estabelecimento 

de um vínculo, ao conversar com a filha quando estava na barriga de sua ex-esposa. Ele relata que 

estas conversas foram importantes para que ele se sentisse reconhecido pela filha após seu nascimento. 

Entretanto, mesmo assim, o pai reforçou a sensação de que sua vida não tinha se modificado tanto 

com a gravidez, assim como os outros pais estudados. 

Apesar das dificuldades apresentadas, é importante ressaltar que dois pais (Caso 2, Fernando 

e Caso 3, Leonardo) relataram terem estado presentes nas consultas médicas e ultrassonografias 

durante a gestação de seus filhos. Além disso, em dois casos (Caso 1, Roberto e Caso 3, Leonardo), 

durante a gravidez, os pais buscaram construir em seus lares, um ambiente organizado e protetivo, 

como um “ninho” em que seus bebês pudessem se sentir amparados após o nascimento. Isto pode ter 

representado uma tentativa dos pais de se ligarem aos filhos, antes mesmo de seus nascimentos (Krob, 

Piccinini & Silva, 2009). Nesse sentido, esses pais fizeram parte da matriz de apoio (Stern, 1997) e 

conseguiram sustentar um ambiente suficientemente bom (Winnicott, 1960/1983) para a díade mãe-

bebê quando se envolveram desta forma durante a gestação.  

Particularmente, em um dos casos (Caso 1, Roberto) além dos conflitos conjugais, já presentes 

nos três casos estudados antes e durante a gravidez, a fragilidade emocional da ex-esposa, 

diagnosticada com Transtorno de Humor Bipolar, parece ter causado uma desestabilização emocional 

maior neste pai durante a gestação, o puerpério e o primeiro ano de vida do filho. Isto parece ter 

refletido no momento em que o casal se separou pela primeira vez, durante os últimos meses de 

gestação, permanecendo em cidades diferentes. Segundo a revisão de Esteves (2012, durante a 
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gravidez, mulheres que já tem histórico de Transtorno Bipolar, correm o risco de experimentar 

episódio depressivos e maníaco, principalmente, decorrentes da interrupção da medicação. Desta 

forma, o planejamento familiar antes da gravidez e o apoio familiar e de profissionais de saúde mental 

são essenciais neste período. No entanto, o suporte familiar, necessário às mulheres nessas condições, 

torna-se difícil por seus sintomas causarem sentimentos de angústia e sobrecarga, especialmente no 

companheiro, que também está passando por uma reorganização psíquica a partir do processo de 

parentificação (Houzel, 2004).  

Durante o parto, dois pais (Caso 1, Roberto e Caso 3, Leonardo), referiram, novamente, terem 

se sentido sem funções naquele momento. Entretanto, os dois descrevem a sensação de felicidade, 

sendo que, especificamente, no Caso 1 (Roberto), o pai mencionou sentimento de apreensão, 

principalmente, em relação à ex-esposa. No Caso 2 (Fernando), embora inicialmente, o pai também 

se sentiu sem muitas funções, a partir de sua atitude, quando algumas complicações ocorreram durante 

o parto e ele passou a demandar atenção da equipe médica, ele parece ter representado aquele momento 

como o primeiro em que experimentou um sentimento de paternidade (Brazelton & Cramer, 1992). 

Desta forma, o pai parece ter conseguido desempenhar bem a função de matriz de apoio (Stern, 1997), 

ao proteger a díade mãe-bebê, naquele momento. Em estudos realizados sobre a experiência da 

paternidade durante a gravidez e o puerpério (Medeiros, 2012; Silva, 2007), assim como no presente 

estudo, os pais destacaram que, durante o parto, tiveram sentimento de alívio e satisfação após o 

nascimento do bebê.  

Apesar disso, durante o puerpério, os três pais parecem ter passado por dificuldades, no 

reconhecimento de suas funções parentais frente ao bebê real, sentindo-se excluídos da díade mãe-

bebê. Especificamente, no Caso 2 (Fernando), o pai também relatou sentimentos de inadequação em 

relação à paternidade. Segundo Brazelton (1988), após o nascimento de um filho, surgem novas 

ansiedades e preocupações nos pais diante da responsabilidade de cuidar do bebê, podendo apresentar 

este sentimento de inadequação. Em estudos empíricos realizados sobre a experiência da paternidade 

nos primeiros meses de vida do bebê (Cherer, 2014; Krob et al., 2009), estes sentimentos, assim como 

o de ambivalência, também foram observados nos pais participantes, que tinham percepções tanto 

positivas quanto desagradáveis em relação à nova realidade do casal e da convivência com o bebê. 

A revivência de suas experiências como filhos e de suas identificações com os próprios pais 

parecem ter sido as fontes destas angústias, nos três casos, sendo comum também em outros pais 

primíparos (Oliveira & Farias, 2015). Neste sentido, especialmente, o sentimento de exclusão parece 

ter sido o mais doloroso para os pais, que se viam sem tanta participação na rotina do bebê, se 

comparados às suas ex-esposas. Isto parece ter acarretado conflitos entre os casais. O que pode ocorrer 

em função da falta de sincronia entre mães e pais em seu processo de parentificação (Houzel, 2004). 

De acordo com Winnicott (1985/1965a), o pai, inicialmente, faz parte do ambiente, assim 

como auxilia na sustentação deste ambiente. Desta forma, a boa relação entre o casal e a presença 
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apoiadora do pai em relação à mãe, que se encontra regredida, no estado de preocupação materna 

primária (Winnicott, 1985/1965a), é essencial para que mãe e bebê se sintam seguros (Winnicott, 

1965/2001). Nos casos estudados, diferentes aspectos parecem ter dificultado a experiência dos pais 

neste sentido. Por exemplo, no Caso 1 (Roberto), como já citado, o Transtorno de Humor Bipolar de 

sua ex-esposa parece ter exacerbado as dificuldades do pai em seu processo de parentificação (Houzel, 

2004). No Caso 2 (Fernando), a ferida narcísica (Freud,1914/2004) que o pai carregava das 

experiências traumáticas de violência vivenciadas na relação com o próprio pai parece ter sido a fonte 

de sua angústia. Desta forma, o pai não conseguia sentir-se capacitado para a paternidade nem dar o 

suporte necessário à ex-esposa. 

Já no Caso 3 (Leonardo), o sentimento de inveja em relação à ex-esposa parece ter sido 

preponderante. De acordo com Soifer (1980), quando a inveja em relação à companheira ocorre de 

forma inconsciente, muitos pais experimentam sentimentos de hostilidade, indiferenças e rejeição pela 

sensação de se sentirem excluídos. A díade mãe-bebê parece tê-lo feito relembrar os momentos de 

carência afetiva na interação com seus pais durante a infância, fazendo-o identificar na ex-esposa, a 

mãe que não estava sempre presente ou o pai pouco participativo. A partir disso, o pai não conseguiu 

desempenhar muitas funções dentro da matriz de apoio, nem ter uma representação muito positiva 

sobre sua paternidade (Stern, 1997). Neste caso em específico, a depressão pós-parto materna parece 

ter causado ainda mais sofrimento para o pai que, passou a se irritar com as oscilações de humor e as 

cobranças da ex-esposa, sentindo-se impotente e frustrado, o que corrobora achadosde Silva (2007) 

com pais neste contexto. 

A partir disso, é importante ressaltar que nos três casos estudados os pais sentiram que a ex-

esposa voltou-se demasiadamente ao bebê, não conseguindo conciliar a maternidade com o 

casamento, mesmo após o primeiro ano de vida da criança. Especialmente, nos Casos 1 e 3 (Roberto 

e Leonardo), as dificuldades emocionais das ex-esposa e a percepção de que eram “superprotetoras” 

parecem ter complicado a aproximação do pais nos momentos em que se mostravam disponíveis a 

compartilhar com elas a função de cuidadores (Stern, 1997; Winnicott, 1960/1983). Nos dois casos, 

os pais relataram também terem sido percebidos de forma negativas pelas ex-esposas. De acordo com 

Winnicott (1965/1985), é a mãe que possibilita ao pai se relacionar com seu bebê. Assim, quando 

estes sentimentos negativos estão envolvidos, a abertura para o pai torna-se mais complicada. 

Estes achados corroboram com diversos estudo sobre a paternidade (Krob et al., 2009; Vieira 

et al., 2014; Cherer et al. ,2018), em que os pais também relataram terem se sentido “impedidos” por 

suas esposas de terem uma aproximação maior com o bebê, permanecendo no lugar de coadjuvantes. 

Como discutido por Cherer et al. (2016), isto pode ter dificultado a experiência dos pais, assim como 

ter reforçado a ideia de que é a mulher quem deve cuidar dos filhos, fazendo os pais exercerem mais 

a função de provedores, em uma configuração de paternidade mais tradicional (Stern, 1997) do que 

gostariam. 
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A partir das dificuldades e conflitos experimentados, nos três casos do presente estudo, desde 

o nascimento dos filhos até a separação conjugal, os pais buscaram diferentes estratégias para afastar-

se desta realidade. Especialmente, em dois casos (RobertoLeonardo), os pais buscaram aumentar suas 

horas de trabalho, ausentando-se do lar durante quase todos os dias da semana. Segundo Biggart & 

O´Brien (2010) a partir do nascimento do bebê, existe uma necessidade por parte de muitos homens, 

em voltarem-se para o trabalho e para a busca de um ganho financeiro maior, priorizando a função de 

provimento em sua experiência. Entretanto, os conflitos conjugais exacerbados após o nascimento dos 

filhos, também pode ter feito com que estes pais buscassem o trabalho como uma válvula de escape. 

Segundo (Bydlowski, 2001), os sentimentos ambivalentes experimentados pelos pais em relação à 

paternidade podem fazer com que eles se afastem do lar e da díade mãe-bebê, voltando-se a outros 

aspectos de suas vidas que lhes trazem mais gratificação, como o trabalho e a vida social.  

Especificamente, no Caso 3 (Leonardo), a manutenção da vida social e o aumento no uso de 

bebidas alcóolicas parece demonstrar um sofrimento maior neste pai, que vivenciava a depressão pós-

parto da esposa e o aumento nos conflitos conjugais. Já no Caso 2 (Fernando), o afastamento do pai 

da díade mãe-bebê se deu a partir dos casos extraconjugais, estabelecidos por ele, e que iniciaram nos 

últimos meses de gestação da ex-esposa. Segundo Szejer (2002), esta busca por fugir de casa ou 

divertir-se em outros lugares é bastante comum no processo de parentificação, já que a ambivalência 

e a angústia experimentadas pelo homem podem levá-lo a este tipo de descompensação.  

Em relação ao tempo de convívio com o filho antes da separação, não foram encontradas 

diferenças expressivas na experiência dos pais nos três casos. No Caso 1 (Roberto), em que a 

separação se deu quando o filho tinha apenas um ano de idade e no Caso 3 (Leonardo), quando a filha 

tinha dois anos, a proximidade com a mãe ainda estava muito forte, assim como os conflitos conjugais, 

não permitindo que os pais tivessem uma avaliação muito positiva de sua paternidade nestes períodos. 

Já no Caso 2 (Fernando), mesmo tendo se separado quando a filha tinha três anos e meio de idade, o 

pai relata que só conseguiu se sentir pai após a separação, já que antes se sentia muito inseguro com a 

paternidade, o que sugere que não conseguia estabelecer uma relação objetal com a filha (Freud, 

1914/2004). Isto parece muito evidente quando o pai disse que “ganhou uma filha” somente após a 

separação conjugal. Da mesma forma, nos outros dois casos (Roberto e Leonardo) esta sensação de 

que a experiência da paternidade se tornou muito melhor a partir da separação esteve presente. 

Entretanto, é importante ressaltar que a constituição desta nova autoimagem e do fortalecimento do 

narcisismo paterno (Freud, 1914/2004) foi se dando aos poucos. Por exemplo, no Caso 1 (Roberto), 

durante o primeiro ano após a separação, o pai experimentou sentimentos de fracasso e desamparo em 

relação a todos os aspectos de sua vida, incluindo a paternidade. O pai tinha a impressão de que viver 

separado do filho, poderia lhe trazer dificuldades maiores em seu processo de parentificação (Houzel, 

2004). De acordo com Abelleira (2006), a angústia decorrente da separação conjugal pode resultar em 

uma perda de identidade e de continuidade pelos indivíduos, já que ela altera a vida dos ex-cônjuges 
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e sua relação consigo mesmo, com a ex-companheira, com os filhos, com as famílias de origem, com 

os amigos e com o entorno social. 

No Caso 2 (Fernando), as dificuldades após a separação parecem ter decorrido dos problemas 

em conciliar o fim do relacionamento, sua vida pessoal e profissional e a relação com a filha. O pai se 

sentia sobrecarregado e ainda inseguro em relação à paternidade. Desta forma, o narcisismo falho 

(Freud, 1914/2004), que já carregava, parece ter sido reforçado pela sensação de fracasso com o fim 

do casamento. O fato da separação, neste caso, ter ocorrido havia apenas 1 ano e 6 meses, quando de 

sua participação no estudo, é um importante ponto a se notar. Desta forma, este pai ainda apresenta 

dificuldades na constituição de sua autoimagem como pai e tinha sentimento de insegurança e culpa, 

também decorrentes de suas vivências como filho, diferente, por exemplo, do Caso 1 (Roberto), em 

que a separação havia ocorrido há 5 anos.  

A partir do exposto, pode-se pensar que em ambos os casos (Roberto e Fernando), os pais 

apresentaram dificuldades em separar, inicialmente, a conjugalidade da parentalidade, influenciando 

em suas percepções sobre si mesmo como pais. Segundo Houzel (2004), a carga afetiva necessária 

para fazer esta separação torna-se bastante exaustiva para alguns pais. Nesta direção Piva (2001), 

destaca que o fim do casamento representa também o fim do ideal de insolubilidade, podendo deixar 

os ex-cônjuges com sentimentos de desamparo, frustração e solidão.   

Já no Caso 3 (Leonardo), a sensação de alívio após a separação parece ter sido a mais 

predominante, apesar aparecer com o passar do tempo um aumento na competição com a ex-esposa 

pelos cuidados com a filha. No momento da separação, este pai parece ter se diferenciado dos outros 

dois pais deste estudo, por ter conseguido se organizar e se fortalecer mais rapidamente após a 

separação conjugal, mesmo tendo se separado há apenas 1 ano e sete meses. Isto parece ter se dado 

pelo fato do divórcio, neste caso, não ter sido tão conflituoso como nos outros casos, se dando de 

comum acordo entre o casal e ocorrendo de forma mais organizada, inclusive, com uma data 

estabelecida para isto ocorrer. Em estudo realizado por Lamb (2010), ele constatou que, os homens 

que tomaram a iniciativa para que a separação ocorresse tenderam à adaptar-se mais facilmente à nova 

realidade do que aqueles que não tiveram essa iniciativa, o que foi corroborado pelos achados do 

presente estudo.  

A partir do fortalecimento dos laços afetivos com os filhos, diversos pais retratados na 

literatura passam por uma extensa alteração em sua autoimagem após a separação conjugal (Abelleira, 

2006). Em estudos realizados com pais separados (Souza, Smeha & Arend, 2012; Silva, 2003), esta 

impressão dos pais também foi destacada, principalmente, decorrente da melhora na relação com a 

criança. Neste sentido, nos três casos do presente estudo, o reconhecimento dos filhos em relação aos 

pais após a separação parece ter sido muito importante para o fortalecimento do narcisismo parental 

(Freud, 1914/2004).  
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Além disso, o crescimento das crianças também parece ter favorecido os pais se sentiram mais 

seguros com sua experiência de paternidade, no momento em que se percebiam com mais funções em 

relação às crianças, além de novas possibilidades de comunicação, por exemplo, através dos 

brinquedos. Desta forma, o papel de cuidador (Stern, 1997) parece ter sido melhor desempenhado 

pelos três pais após a separação conjugal.  

Para além destes fatores, vários outros parecem ter contribuído para que os pais estudados 

tivessem sentimentos mais positivos sobre a paternidade e construíssem novas representações sobre 

si mesmos como pais e sobre a relação com os filhos após a separação. Estes fatores serão melhor 

explorados nos próximo eixos teóricos interpretativos que serão apresentados a seguir. 

Em relação aos Sentimentos e representações do pai acerca do filho e da relação pai-filho, 

como já citado, inicialmente, os três pais tiveram dificuldades em construir representações positivas 

sobre sua paternidade, fazendo com que tivessem esse mesmo problema ao representar o bebê ou a 

relação pai-filho. Em dois casos (Caso 1, Roberto e Caso 3, Leonardo) como já dito, os pais revelaram 

possuir desejo pelo bebê imaginário (Brazelton, 1988), que viria como uma forma de satisfazer os 

seus desejos infantis na relação com as figuras primárias (Freud, 1914/2004). Entretanto, o momento 

escolhido para a concepção dos filhos também parece colaborar com a compreensão das 

representações dos pais sobre eles. No contexto dos pais citados (Caso 1, Roberto e Caso 3, 

Leonardo)), ter um bebê parecia estar muito mais ligado à solução dos conflitos conjugais, 

representando-o como uma “cola conjugal” (Stern, 1997). De acordo com Fraiberg, Adelson & 

Shapiro (1994), muitos genitores buscam, através da vinda do bebê, alterar e aliviar seus próprios 

sofrimentos, representando o filho como uma solução para suas dificuldades. Nos dois casos, já 

haviam conflitos importantes entre os casais que pareciam buscar uma conciliação através da vinda 

da criança. 

Entretanto, a partir do nascimento dos bebês, uma realidade diferente da idealizada por estes 

pais se impôs. A mudança do casal para uma tríade, na verdade, parece ter trazido ainda mais conflitos, 

possivelmente, trazendo consequências para as relações pais-bebês (Stern, 1997). No Caso 1 

(Roberto), após o nascimento, o filho parece ser representado como uma tentativa falha de união do 

casal (Stern, 1997) e como um presente para a ex-esposa, a fim de preencher o vazio emocional dela, 

ocasionado por seu Transtorno de Humor Bipolar e também do próprio casal, pelos conflitos 

recorrentes. 

Já no Caso 3 (Leonardo), o fato do nome escolhido pelo casal não ter sido o idealizado pelo 

pai para a filha, parece ter trazido dificuldades para ele reconhecer o bebê imaginário no bebê real 

(Ferrari et al., 2007; Stern, 1997). Além disso, assim como no Caso 1 (Roberto), a tentativa de união 

do casal através do bebê também falhou, já que a aproximação entre mãe-bebê o fez, na verdade, se 

sentir “abandonado”, assim como se sentia, em alguns momentos, na relação com seus próprios 
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genitores na infância. Assim, a filha também parece ter ficado representada como uma rival edípica, 

que o separava  da mãe (Cramer & Palasio-Espasa, 1993). 

 No Caso 2 (Fernando), como já dito, o pai nem relatou representações claras sobre a criança, 

nem um projeto de paternidade. Desta forma, a partir de uma gravidez não planejada ou desejada, o 

pai teve dificuldades em representar a filha e a relação que gostaria de estabelecer com ela. Nesta 

direção, o estudo realizado por Medeiros (2012) com pais de bebês, destacou que isto se constituiria 

em um agravante nas dificuldades do pai na reorganização de seus esquemas representacionais. No 

entanto, no momento do parto, a partir das complicações que ocorreram e foram sendo superadas, o 

pai parece ter criado uma primeira representação importante sobre a filha, considerando-a como um 

bebê forte, sereno e resistente, que o deixava orgulhoso. Além disso, conseguiu representar uma boa 

relação entre os dois, quando ele diz que ela conseguia reconhecer sua voz, após o nascimento, porque 

já conversava com ela quando estava na barriga da mãe. Novamente, no estudo realizado por Medeiros 

(2012), a pesquisadora ressalta que a experiência do pai durante a gravidez facilita a sua preparação 

psicológica para a chegada do bebê e a construção de novas representações a partir da paternidade. 

No três casos do presente estudo, mesmo com o crescimento da criança, enquanto ainda 

estavam casados, os pais parecem ter tido dificuldades em representar de forma mais positiva sua 

relação com os filhos ou nomear características marcantes das crianças até que a separação ocorresse. 

Como já citado, em dois casos (Caso 1, Roberto e Caso 3, Leonardo), a sensação de estarem 

“impedidos” pelas ex-esposas de uma aproximação maior com os filhos, além dos conflitos conjugais 

e dos aspectos intrapsíquicos inerentes à construção da paternidade, parecem ter dificultado as 

interações dos pais com seus bebês. Já a insegurança do pai no Caso 3 (Fernando) parece ter sido a 

fonte destas dificuldades. Segundo Stern (1997) as interações são essenciais para a construção de 

representações do pai sobre o bebê e para o vínculo entre eles. Desta forma, a maioria delas se 

estabeleceu apenas após a separação. A partir do afastamento dos conflitos conjugais, então sim, foi 

possível pensar que o desenvolvimento da criança possa ter tido grande influência para que as 

interações entre pais e filhos se tornassem mais ricas.  

Assim, pode-se pensar no quanto os conflitos conjugais e não a separação conjugal, como era 

a expectativa inicial, parecem ter dificultado a experiência dos pais estudados, a construção de 

representações sobre os filhos, dificultando também o relacionamento entre eles. Esta informação já 

tinha sido evidenciada na literatura em outros estudos com pais separados (Scaglia, Gomes & Barbieri, 

2018; Weissmann, 2009), em que constatou-se que as diferentes configurações familiares podem 

facilitar ou não a relação entre os indivíduos, sendo a qualidade das relações mais determinante do 

que os lugares ocupados na estrutura familiar.  

Como já citado, o tempo de convívio com os filhos antes da separação não parece ter sido tão 

determinante para a melhora ou piora da experiência dos pais com a paternidade. Desta forma, 

independentemente do tempo de convivência, os conflitos conjugais, entre outros fatores, parecem ter 
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dificultado a aproximação entre pais e filhos antes da separação. Entretanto, após a separação, foi 

relatada uma diferença na experiência dos três pais em relação à idade em que os filhos se 

encontravam. No Caso 1 (Roberto), o pai teve dificuldades na comunicação com o filho, que tinha 

apenas um ano quando ele se separou. Com o vínculo materno ainda bastante forte nesta fase, 

acrescido da distância física, tendo em vista que o pai se mudou para outro estado após a separação, o 

pai conta que as interações nesta fase eram bastante insipientes. A experiência deste pai mostra-se 

diferente de outros pais com filhos de um ano mencionados na literatura (Cherer et. al. 2018), que 

relatam uma proximidade com a criança e a percepção de que existiam mais possibilidades de 

interação nesta idade do bebê, se comparado às idades anteriores. A partir disso, pode-se pensar o 

quanto a separação, a distância física e os conflitos entre o casal parental podem ter interferido na 

percepção do pai do Caso 1(Roberto), já que ele se diferencia dos pais estudados por Cherer et. al. 

(2018), que eram casados com as mães de seus bebês, com quem tinham uma boa relação. 

A partir do crescimento do filho, quando este tinha dois anos, o pai no Caso 1 (Roberto) passa 

a encontrar mais possibilidades de relacionamento com ele. Além do crescimento da criança, como já 

dito, a reorganização do pai durante o primeiro ano após a separação parece ter tido grande influência 

nisso. O pai passa a ter sua própria casa, saindo da casa de seus genitores e passa a utilizar como 

recurso um e-mail criado para o filho, na qual ele interage como se estivesse falando com a criança. 

O registro das interações, dos sentimentos e da história entre pai e filho parece ter auxiliado muito o 

processo de paternidade deste pai, permitindo que novas representações sobre o filho fossem 

possíveis. A partir dos dois anos da criança, o pai também ressaltou a importância do crescimento do 

filho para as interações entre os dois, sentindo que o menino passou a considera-lo como uma 

referências paterna.  

Segundo Winnicott (1985/1965a), a partir da fase de dependência relativa que ocorre até os 

dois anos e meio da criança, o pai entra na vida do filho como um terceiro indivíduo. Nesta fase, o 

bebê já tem uma ideia de unidade e de separação de sua mãe. Esta é uma etapa anterior ao Complexo 

de Édipo. A agressividade e as experimentações da criança presente nessa fase antecipam e preparam 

a situação edípica posterior. Assim, nessa etapa, o ambiente precisa fornecer uma segurança social à 

criança para que possa construir suas fantasias e sinta uma solidez na qual possa, inclusive, desferir 

sua agressividade, sem sentir ter causado uma destruição total. Este vínculo forte fornece a base natural 

para a resolução da triangulação edípica em fases posteriores. Desta forma, pode-se pensar que o pai 

no Caso 1 (Roberto), ao observar a separação inicial entre a díade mãe-bebê, pode ter se sentido mais 

autorizado a se fazer presente, tendo a possibilidade de um registro psíquico do filho em sua mente, à 

medida que o menino começou também a reconhecê-lo. Nesse sentido, segundo Parke (1996), a 

relação pai-filho deve ser vista como um processo de mão-dupla, em que um influencia o outro. 

Diferentemente do Caso 1 (Roberto), o pai do Caso 3 (Leonardo) parece ter se beneficiado da 

separação para a construção de uma relação com a filha, por ela já ter dois anos de idade quando o 
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divórcio ocorreu, já estando na fase de dependência relativa (Winnicott, 1985/1965a). O momento 

citado por ele como determinante para o reconhecimento de sua existência no espaço interno da filha, 

foi quando após a separação, ela o chama na primeira noite em ela foi dormir na casa dele e os dois 

estavam sozinhos. Isto foi muito representativo e parece ter sido muito importante para que o pai 

pudesse criar novas representações sobre si mesmo como pai, sobre a filha e sobre a relação 

estabelecida entre eles (Stern, 1997). 

Entretanto, este pai se diferencia dos outros por, no momento da entrevista ter uma filha mais 

jovem, com apenas 3 anos e 7 meses. Desta forma, a menina parece estar recém entrando na conflitiva 

edípica, ao perceber as diferenças sexuais entre seus genitores, admirando-se com os atributos do pai, 

apesar de ainda manter características anais, envolvendo o controle das fezes (Freud, 1931/1996). A 

partir disso, o pai no Caso 3 (Leonardo), mostrou-se inseguro em alguns momentos em relação às 

interações com a filha, não compreendendo totalmente os motivos de, às vezes, ela buscar ainda à 

mãe. Apesar disso, parece ter uma boa representação sobre a menina e sobre a relação entre os dois, 

quando compreende os motivos dela pedir a massagem na barriga, quando está com saudades dele, 

nomeando este sentimento à ela. Assim, pode-se considerar que este pai, apesar da idade da filha, 

cumpria uma função de holding (Winnicott, 2012/1960), depois de ter constituído uma representação 

mais positiva da relação entre os dois. A partir disso, o pai passou a caracterizar a filha como uma 

menina destemida, carinhosa, doce e compreensiva. 

Diferente dos outros casos, o pai no Caso 2 (Fernando), por ter se separado quando a filha já 

tinha três anos e meio, parece ter conseguido se sentir mais confiante em relação a si mesmo como pai 

e ao relacionamento com a filha, especialmente, pela menina nesta idade já conseguir pedir, por 

exemplo, para dormir em sua casa, três meses após a separação conjugal.  

Neste caso, o fato da menina já estar na conflitiva edípica (Freud, 1905/2004) parece ter 

facilitado a aproximação entre os dois, alimentando também o narcisismo parental do pai (Freud, 

1914/2004). Assim, como já destacado na literatura (Zornig, 2012; Moro,2005), a criança busca 

ativamente os cuidados parentais. Com isso, suas respostas modelam o tipo de cuidado que lhe é 

oferecido, permitindo novas formas de interação de acordo com cada fase. 

 No Caso 1 (Roberto), depois de cinco anos da separação, na época do estudo, com um filho 

de quase seis anos, ele parecia estar vivenciando uma experiência parecida com o do Caso 2 

(Fernando), com uma adiantada resolução edípica do filho (Freud, 1921/1996), permitindo que ele 

tivesse uma representação mais clara sobre o menino, encontrando, inclusive, pontos similares entre 

os dois. Assim, o filho é descrito como afetuoso, tímido, respeitoso, interessado por ciências e por 

leitura, assim como ele.  Nesta fase, novas interações estão sendo possíveis, a partir do momento em 

que o menino parece ter passado a ver o pai como um modelo de identificação masculina. O pai 

exemplificou este aspecto ao relatar as conversas que tem com o filho sobre os cuidados com o próprio 

corpo ou sobre escatologias, que ele considera típicos da relação dos meninos com seus pais. Estas 
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interações são ressaltadas por Bustamente (2005) como aspectos que trazem tranquilidade aos pais, 

que se sentem mais seguros em desempenhar determinados cuidados com o corpo dos meninos ou a 

debater assuntos como a sexualidade, se comparados aos pais de meninas. 

Este diferencial foi encontrado, especialmente, nas representações sobre a relação do pai com 

a filha no Caso 2 (Fernando). Este pai relata ter um senso de proteção em relação à ela, por ser menina, 

tendo dificuldades ao manipular o corpo da filha no banho, desde quando ela era um bebê. Além disso, 

dois pais (Caso 2, Fernando e Caso 3, Leonardo) contaram que sentem dificuldades nos ambientes 

sociais quando precisam levar as filhas aos banheiros públicos, que nem sempre possuem espaços 

familiares, por onde circulam tanto homens quanto mulheres. Com isso, pode-se pensar o quanto, 

apesar das mudanças sociais ocorridas na dinâmica familiar e no desempenho dos papéis parentais, 

isto nem sempre tem sido absorvido pela sociedade (Cúnico & Arpini, 2013). Desta forma, é 

importante se pensar se as possibilidades dadas aos homens estão de acordo com as responsabilidades 

que fazem parte do exercício da paternidade ativa e o quanto, por exemplo, o fato de nem sempre 

terem banheiros públicos disponíveis aos pais com filhos pequenos, não reforça a ideia de que estes 

espaços não são necessários para pais, já que apenas a mãe é considerada, muitas vezes, como a 

responsável pelos cuidados iniciais dos filhos. 

Além do relato sobre as dificuldades com os banheiros públicos, esta percepção foi destacada 

diversas vezes pelos pais no presente estudo. No Caso 3 (Leonardo), o pai ouviu comentários negativos 

de pessoas que se surpreenderam com o fato dele cuidar sozinho da filha ou de viajar com ela para 

outras cidades sem uma companhia feminina, desautorizando o exercício das funções maternas pelo 

pai ao identificá-las como, essencialmente, femininas. Da mesma forma, este pai criticou o fato de 

que os únicos grupos que encontrou nas redes sociais, que tinham informações sobre atividades para 

as crianças ou sobre orientações sobre os cuidados infantis, eram identificados como “grupo de mães”, 

tendo de fato, em sua maioria, mulheres. Especificamente, em relação aos pais separados, no Caso 2 

(Fernando), o pai relata que, ao não encontrar espaços adaptados às suas necessidades, sentiu como se 

as pessoas já esperassem que os pais neste contexto fossem ausentes, não necessitando destas 

mudanças nos ambientes, como por exemplo, os banheiros, por não manterem sua presença na vida 

dos filhos. A partir destes relatos, pode-se pensar no quanto esta falta de expectativas positivas por 

parte da sociedade em relação aos pais não pode intensificar os sentimentos de insegurança nos pais 

em relação à paternidade e de domínio dos filhos por parte das mães.  Esta falta de reconhecimento 

sobre seus esforços no cuidado com os filhos e a percepção de que as mulheres desempenham melhor 

estas funções já tinham sido destacados na literatura como fonte de sofrimento em alguns pais 

separados (Costa & Silva, 2015; Zicaro & Fuentealba, 2012). 

A partir das dificuldades encontradas nos cuidados com a filha, o pai no Caso 2 (Fernando) 

contou que utilizou esta sua insegurança como uma oportunidade de incentivar a filha a ser mais 

independente, sem precisar tanto de seu auxílio com a higiene pessoal, conseguindo cuidar do próprio 
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corpo sozinha. Este incentivo à autonomia dos filhos foi destacada por todos os pais participantes, 

assim como em outros estudos com pais separados (Ponciano & Féres-Carneiro, 2017, Schneebeli & 

Menandro, 2014). Os pais parecem relacionar a necessidade de autonomia da criança, neste contexto, 

especialmente, à uma necessidade de separação da criança da mãe.   

Outra estratégia encontrada foi a busca por modelos femininos nos cuidados com as filhas, 

como o pai do Caso 3 (Leonardo), que relatou ter contado com a ajuda de sua mãe, especialmente, nos 

momentos em que precisava cuidar do corpo da filha. Desta forma, a mãe serviu como referência em 

relação a alguns cuidados com o órgão sexual feminino. As dificuldades citadas em relação ao cuidado 

das meninas, já tinham sido salientadas na literatura, em entrevistas realizadas com outros pais com 

filhas pré-escolares (Flores e Kruel, 2013; Freitas et al., 2008; Silva & Piccinini, 2007). No contexto 

dos pais separados, a referência da avó paterna é ainda mais destacada, funcionando como apoio e 

como modelo para os filhos (Scaglia, Gomes & Barbieri, 2018). 

Após a separação conjugal, nos três casos do presente estudo, os pais parecem ter se 

beneficiado dos momentos de interação sozinhos com os filhos, sem a presença de suas ex-esposas. 

Desta forma, a formalização da guarda compartilhada e dos dias de visitas parece ter sido importante 

para que os pais se sentissem mais respeitados e confiantes em relação à paternidade e ao 

relacionamento com os filhos. A partir disso, pode-se pensar no quanto, especialmente, no Caso 2 

(Fernando), a validação do direito dos pais de compartilhar os cuidados dos filhos com suas ex-esposas 

de forma igualitária, não funcionam como um retorno social importante para que os pais sintam seus 

direitos assegurados e sua experiência paterna reconhecida. A luta por direitos regularizados de 

visitação dos filhos, através da procura de Varas de Família foi destacada por diversos estudos (Silvan, 

2002; Flood, 2002; Warpechowski & Mosmann, 2012), como aspectos positivos da busca dos pais 

por mais proximidade com seus filhos após a separação, levando em consideração também a 

necessidade da criança de vinculação com ambos os pais ao longo de seu desenvolvimento (Silva, 

2011). 

Nos momentos de interação, durante a fase pré-escolar, a utilização de elementos lúdicos e a 

participação nos espaços de aprendizagem, como a escola, parecem também ter sido recursos 

importantes na experiência dos pais do presente estudo, fazendo-os se sentirem mais próximos dos 

filhos e também conhecendo-os mais a fundo. Isto pode ser exemplificado no Caso 1 (Roberto), com 

a brincadeira com a cabana de lençóis, no Caso 2 (Fernando) com as brincadeiras na entrada da escola 

com a filha e com seus amigos e, no Caso 3 (Leonardo) com as viagens que pai e filha fizeram juntos. 

Desta forma, como já citado, houve uma melhora expressiva nos sentimentos e nas representações dos 

pais sobre a relação com seus filhos após a separação, como já relatado na literatura no mesmo 

contexto (Souza, Smeha & Arend, 2012). O fortalecimento dos laços afetivos parece ter permitido que 

os pais criassem novas representações sobre os filhos, após a separação conjugal, como já tinha sido 
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observado em pais separados entrevistados em outros estudos (Pereira, Prola & Silva, 2015; Lamb, 

2010; Warpechowski & Mosmann, 2012; Ahrons,  & Tanner, 2003). 

Apesar disso, a questão do tempo e da distância é destacada pelos pais como complicadores 

para a relação com os filhos. Por exemplo, no Caso 3 (Leonardo), o pai ressaltou que ainda se sentia 

excluído, em alguns momentos, como antes da separação, sentindo falta de conviver mais com a filha 

no dia a dia. Além disso, a culpa por não estar mais presente diariamente na vida da criança foi 

destacado pelos três pais. Estas dificuldades já tinham sido ressaltadas em outros estudos com pais 

separados como fonte de sofrimento neste contexto, quando comparado ao período anterior à 

separação (Warpechowski & Mosmann, 2012). A partir da separação conjugal também novos 

Sentimentos e representações do pai acerca da ex-companheira como mãe se constituíram.Em dois 

casos (RobertoLeonardo), as representações das ex-esposas como mães já eram bastante negativos, 

mesmo antes do nascimento dos filhos. Por exemplo, os conflitos conjugais no Caso 1 (Roberto) 

parecem ter decorrido das oscilações de humor da ex-esposa e da posição subjugada do pai. Já no 

Caso 3 (Leonardo), os conflitos parecem ter ocorrido em função das diferenças existentes entre o casal 

e suas origens. Assim, estas dificuldades dos ex-casais parecem ter se refletido na imagem que os pais 

tiveram das ex-esposas como mães.  

Durante a gravidez, o pai do Caso 1 (Roberto) observou um aumento da fragilidade emocional 

da ex-esposa, fazendo com que se reforçasse sua representação dela como uma filha. Desta forma, ele 

se sentia exaurido por precisar constituir uma representação de si mesmo como pai de seu filho, ao 

mesmo tempo, que tinha que exercer uma função de cuidado em relação à ex-esposa (Stern, 1997). 

Durante o puerpério, quando a mãe estava no estado de preocupação materna primária (Winnicott, 

1965/2001) e ficava mais regressiva, esta representação do pai sobre ela parece que se tornava ainda 

mais intensa, não permitindo que ele participasse de forma efetiva da matriz de apoio da mãe (Stern, 

1997), aumentando também os conflitos entre o ex-casal. Estes sentimentos e representações do pai 

parecem ter permanecido desta forma durante todo o primeiro ano de vida do filho, fazendo, inclusive 

com que a ex-esposa pedisse a separação por não se sentir apoiada pelo ex-marido. 

Da mesma forma, no Caso 3 (Leonardo), a falta de apoio do pai foi apontada pela mãe desde 

a gravidez, já que ela esperava que ele abrisse mão de alguns hábitos, acompanhando-a na gestação e 

após o nascimento da filha. No entanto, o fato do pai já tê-la representado, desde a gravidez, como 

uma mãe insuficiente, comparando-a com o seu modelo materno, ao não se preocupar com os 

“acabamentos” da mesma forma que sua mãe o fazia, parece ter gerado conflitos entre o casal. Além 

disso, as diferenças existentes entre as famílias dos dois parece ter feito com que o pai representasse 

sua ex-esposa com as mesmas características que a família dela, muito diferente da sua. Assim, neste 

caso, a mãe parece ter sido representada pelo pai como alguém que não poderia exercer uma função 

materna para seu filho (Winnicott, 1958/2012). 
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Isto parece ter se tornado ainda mais intenso pelo fato da ex-esposa, segundo o pai do Caso 3 

(Leonardo), ter desenvolvido uma depressão pós-parto. Desta forma, a busca pela referência materna 

e pelo lugar de filha, se tornou ainda mais necessária para a ex-esposa, reforçando a representação 

negativa do pai sobre ela (Stern, 1997). As oscilações de humor e as cobranças da ex-esposa parecem 

ter irritado também o pai, que se sentia impotente e frustrado com a relação conjugal e com a 

paternidade nesta fase. Segundo Silva (2007), estas dificuldades são bastante comuns entre os pais, 

cujas mulheres tem depressão pós-parto. Desta forma, as crises conjugais também mostram-se 

bastante frequentes neste contexto, principalmente, quando já existiam conflitos antes do nascimento 

do bebê.  

Especificamente, na experiência deste pai (Caso 3, Leonardo), pode-se pensar no quanto as 

suas expectativas em relação à sua paternidade, assim como à maternidade de sua ex-esposa também 

não estavam pautadas por seus modelos parentais, que se diferenciavam dos pais dos demais casos. 

Por ter um pai que parece ter exercido em sua infância, com maior frequência, a função materna e uma 

mãe que era bastante identificada pelo filho com a função paterna, o pai parece ter idealizado sua 

experiência como pai e de sua ex-esposa como mãe seguindo estas mesmas possibilidades. Assim, 

parece ter esperado ter mais espaço para exercer outras funções, inserindo-se na relação mãe-bebê, 

assim como esperava que sua ex-esposa seguisse o padrão de sua mãe, abrindo espaço para ele e não 

estabelecendo uma relação tão próxima com o bebê. De acordo com Rosa (2009), o pai consegue 

desempenhar a função materna quando possui, dentro de si, aspecto materno internalizado a partir de 

sua experiência com alguém que exerceu uma função materna nas fases iniciais de sua vida. Assim, 

podem-se encontrar tanto mães mais paternas quanto pais mais maternos, possibilitando um 

desenvolvimento igualmente saudável para o bebê (Rosa, 2009). No caso do pai do Caso 3 (Leonardo), 

durante a sua infância, esta função foi desempenhada por ambos os genitores. Entretanto, ao 

relacionar-se com uma mulher que vinha de uma configuração familiar mais tradicional (Stern, 1997), 

o pai parece ter se frustrado pela ex-esposa não conseguir cumprir seus ideais e ainda ter estabelecido 

uma relação mais próxima com a filha, da qual ele parecia ter inveja. Segundo Soifer (1980), quando 

a inveja em relação à companheira ocorre, de forma inconsciente, muitos pais experimentam 

sentimentos de hostilidade, indiferenças e rejeição pela sensação de se sentirem excluídos. 

Assim, nos dois casos (Caso 1, Roberto e Caso 3, Leonardo), os conflitos parecem ter se 

tornado intensos entre os casais, pelo fato das mães, como já citado, terem estabelecido uma relação 

com os bebês muito intensa, não permitindo a entrada dos pais no compartilhamento dos cuidados. 

Assim, pode-se pensar no quanto a fragilidade emocional das esposas, no Caso 1 (Roberto), em função 

do Transtorno de Humor Bipolar e no Caso 3 (Leonardo), em função da depressão pós-parto, foi mais 

significativa para a construção de representações e sentimentos negativos dos pais em relação às ex-

esposas como mães, influenciando na experiência dos pais com a paternidade como um todo. A partir 
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disso, pode-se refletir no quanto estas dificuldades contribuíram para que estes casais se separassem 

quando os filhos ainda eram bebês. 

Diferentemente, no Caso 2 (Fernando), as representações e sentimentos do pai sobre a ex-

esposa como mãe parecem ter se constituído de outra forma bastante positiva durante a gravidez, o 

puerpério e os primeiros anos de vida da filha. Ele a descreve como sendo bastante segura e tranquila 

nos cuidados com a criança, surpreendendo o pai por ela conseguir, por exemplo, deixar a filha dormir 

em sua própria cama nos primeiros meses de vida. Apesar disso, os traumas vivenciados pelo pai, na 

relação com seus genitores, parecem ter sido revividos no relacionamento com a ex-esposa a partir do 

nascimento da filha, fazendo-o ter representações negativas sobre ela, a partir destas vivências. Assim, 

neste caso, o sentimento de exclusão do pai, parece ser mais decorrente de uma ferida narcísica (Freud, 

1914/2004), do que pelas dificuldades apresentadas pela ex-esposa ou pelas expectativas do pai sobre 

ela.  

O fato da crise conjugal de seus próprios genitores ter ocorrido, justamente, no período logo 

após o seu nascimento, em função do pai sentir-se preterido pela esposa à favor do bebê, parece ter 

feito com que ele carregasse uma culpa que foi transferida para a relação com sua ex-esposa e a filha. 

Desta forma, ao identificar-se com o próprio pai, Fernando parece ter passado a rivalizar com a filha, 

tendo sentimentos hostis direcionados à ex-esposa. Esta rivalidade e a revivência de questões edípicas 

após o nascimento do bebê são ressaltadas por Brazelton e Cramer (1997) como comuns na 

experiência de alguns pais. Os casos extraconjugais e a, consequente, crise no relacionamento parecem 

ter decorrido disso. 

 A partir da separação conjugal, os sentimentos e representações dos três pais sobre as ex-

esposas como mães se tornaram mais negativos. Em dois casos (Caso 1, Roberto e Caso 3, Leonardo), 

isto já estava presente antes da separação, se tornando mais intenso após o casal se separar. Já no Caso 

2 (Fernando), os sentimentos e representações negativos sobre a ex-esposa se deram após a separação, 

em função do rancor, que o pai diz que a ex-esposa carrega, após suas relações extraconjugais. Vale 

destacar que este foi o único caso em que o processo do divórcio ocorreu sob litígio. A partir disso, o 

pai parece ter um misto de culpa e ressentimento pela ex-esposa, tendo medo que ela o represente de 

forma negativa para a filha a partir de sua história conjugal. Esta crença de que as ex-companheiras 

irão determinar a forma como a criança vai perceber o pai já foi destacado em outro estudo com pais 

separados como uma fonte de sofrimento após o divórcio (Warpechowski & Mosmann, 2012). 

  O fato das representações sobre as ex-esposas como mães, nos três casos, terem decorrido de 

problemas conjugais, parece demonstrar que os pais ainda tem dificuldades em separar a parentalidade 

e a conjugalidade (Houzel, 2001). Segundo Pujet & Berenstein (1993), após a separação, os ex-

cônjuges devem ter a oportunidade de expressar seus sentimentos e os motivos que os levaram à se 

separar. Entretanto, quando isto não ocorre, é possível que haja um deslocamento destes afetos para 
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outras instâncias, como nas disputas judiciais por bens, pela guarda dos filhos e pela pensão 

alimentícia, como ocorreu no Caso 2 (Fernando).  

Apesar das representações e sentimentos negativos dos pais sobre suas ex-esposas, os pais 

parecem ter conseguido preservar os filhos, aparentemente, não deixando estes conflitos influenciarem 

suas representações sobre os filhos ou sobre a sua relação com eles. Sobre este dado, é interessante 

observar que dois pais (Caso 2, Fernando e Caso 3, Leonardo) buscaram psicoterapia individual após 

a separação e um deles (Caso 1, Roberto), buscou as orientações da psicoterapeuta do filho. Em 

estudos realizados com psicoterapeutas tanto de adultos (Szejer & Stewart, 1997) quanto de crianças 

(Oliveira, Gastaud & Ramires, 2018), foi observado que estes espaços de acolhimento podem 

proporcionar aos pais a oportunidade de refletir sobre seus papeis, posições e dificuldades na sua 

experiência com a parentalidade, podendo auxiliar na superação de sintomas e no fortalecimento do 

vínculo pais-criança. Desta forma, pode-se pensar no quanto a procura pelo atendimento psicológicos 

pode ter auxiliado estes pais a fazer a separação entre a conjugalidade a parentalidade na relação com 

os filhos, apesar de ainda possuírem representações e sentimentos negativos sobre suas ex-esposas. 

Além disso, a participação de dois pais (Caso 1, Roberto e Caso 3, Leonardo) em grupos nas 

redes sociais e no Whatsapp, assim como leituras de livros sobre paternidade, no terceiro... outro 

pai(Fernando), com o compartilhamento sobre experiências de outros pais separados, sobre atividades 

para as crianças e sobre o desenvolvimento, parecem ter ajudado os pais a se sentirem mais seguros. 

Além disso, as trocas com os amigos que vivem o mesmo contexto da separação, em dois casos (Caso 

2, Fernando e Caso 3, Leonardo) parecem ter sido extremamente importantes para que os pais 

conseguissem construir uma identidade paterna, lidar com os conflitos com as ex-esposas e conseguir 

estabelecer um vínculo com os filhos. Esta troca de experiências entre os pais é destacada em estudos 

(Pereira, Prola & Silva, 2015; Brito, Cardoso & Oliveira, 2010) como um componente importante para 

que se constitua uma experiência mais positiva de paternidade por parte dos homens, em diferentes 

contextos.  

 Os sentimentos negativos que os pais apresentaram após a separação foram, principalmente, 

em relação à sensação de exclusão e à impressão de não estarem tendo as mesmas oportunidades que 

as ex-esposa de conviver com a criança, em função do pouco tempo de convívio durante a semana ou 

da distância física, no Caso 1 (Roberto), em que o filho vivia em outro estado do Brasil e no Caso 3 

(Leonardo), em que o filho vivia na Região Metropolitana de Porto Alegre. Assim, o medo de ser 

considerado um pai ausente pelo filho, quando comparado à mãe, parece presente, especialmente em 

dois casos (Caso 1, Roberto e Caso 2, Fernando). Além disso, o clima de competição entre o ex-casal 

parece bem claro no Caso 3 (Leonardo), quando entraram em disputa pela atividade escolar (“saco de 

letras”) do filho. As diferenças encontradas em relação à educação que os filhos recebem na casa das 

mães também foram destacadas por todos os pais como dificuldades, principalmente, relacionadas aos 

limites. Estas impressões e sentimentos já tinham sido demonstrados em outros estudos encontrados 
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na literatura sobre paternidade e a separação conjugal (Souza, Smeha & Arend, 2012; Warpechowski 

& Mosmann, 2012).  

Além disso, também foi ressaltado por dois pais (Caso 2, Fernando e Caso 3, Leonardo) o 

sentimento de insatisfação com a interferência da família materna da criança na educação e nos 

cuidados dos filhos. Em especial, no Caso 2 (Fernando), o pai chegou a relatar o medo de que a mãe 

fizesse uma alienação parental, influenciada por sua família de origem. Estas percepções também já 

tinham sido destacadas por outros pais na literatura que vivenciaram este mesmo contexto 

(Warpechowski & Mosmann, 2012). Este sentimento de insegurança parece também se relacionar 

com a possível presença de um novo companheiro na vida de suas ex-esposas, que possa assumir um 

lugar de importância na vida dos filhos ou que possa lhes trazer prejuízos, como também destacado 

na literatura (Schneebeli e Manandro, 2014). Nos três casos estudados esta ameaça de um novo homem 

na vida dos filhos também esteve presente, da mesma forma em que a presença de uma nova 

companheira em suas vidas também foi apresentada por eles como uma oportunidade de apresentar 

um novo modelo feminino para os filhos, que não fosse apenas a mãe. Esta é uma expectativa bastante 

comum entre os pais separados, quando se casam novamente (Warpechowski & Mosmann, 2012).  

Finalmente, sobre os Sentimentos e representações do pai acerca de sua família de origem, 

pode-se dizer que estas parecem ter sido as fontes principais para a construção das representações de 

paternidade dos três pais participantes. Segundo Cramer & Palasio-Espasa (1993), assumir o papel 

parental implica na revivência das identificações boas e más do pai com seus próprios pais. Assim, a 

forma como o pai irá vivenciar sua paternidade dependerá da qualidade de sua identificação com as 

figuras parentais durante a infância. 

No Caso 1 (Roberto), a referência da mãe como sua cuidadora primária (Stern, 1997; 

Winnicott, 1960/1983) parece ter contribuído para a sua identificação com a função de cuidado, após 

a separação conjugal. Neste sentido, o retorno à casa dos genitores, especialmente, ao colo de sua 

própria mãe, resgatando o seu lugar de filho, ao longo do primeiro ano após o divórcio, parece ter sido 

muito importante para o pai se reencontrar e passar a se identificar com a função de cuidador (Stern, 

1997) do próprio filho, a partir de seu modelo materno. O fato dos encontros entre pai e filho, quando 

este estava em Porto Alegre, ocorrerem na casa de seus genitores, também parece refletir esta 

segurança que a própria mãe parecia passar para o pai. Este achado corrobora com o estudo de Scaglia, 

Gomes & Barbieri (2018), realizado com pais no contexto da separação conjugal, e que os pais 

entrevistados também disseram ter buscado a própria mãe como fonte de apoio e como referência.  

Esta busca pelo apoio materno também foi observado no Caso 3 (Leonardo), após a separação, 

em que o pai se surpreendeu por observar a mãe exercendo esta função, apoiando-o e servindo de 

referência em relação à função de cuidado, o que não ocorria de forma tão evidente em sua infância. 

Segundo Cramer & Palasio-Espasa (1993), quando o homem se torna pai ocorre uma mudança na 

forma dele relacionar-se com seus genitores, assumindo uma posição mais igualitária. Isto parece ter 
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ocorrido, especialmente no Caso 3 (Leonardo) em que a mãe já havia sido   mais identificada por ele 

com a função paterna, tendo dificuldades em ser afetiva e preocupando-se mais com a sustentação do 

ambiente concreto, do que com o estabelecimento de um vínculo de amor com o filho durante a sua 

infância. Desta forma, a mãe é representada, neste caso, antes da separação, como um objeto, ao 

mesmo tempo, de desejo e de identificação, ao exercer a função materna mas, mais evidentemente, a 

função paterna (Winnicott, 1960/1983). O sentimento de carência que o pai diz ter sentido ao longo 

de sua infância, na relação com seus genitores, parece ter tido uma elaboração, após a separação 

conjugal, quando ele contou com o apoio da própria mãe em seu processo de parentificação (Houzel, 

2004), observando-a ser mais afetiva e exercendo a função materna com a neta e, ao mesmo tempo, 

com ele.  

Em dois casos (Caso 1, Roberto e Caso 2, Fernando), o pai identifica a própria mãe como a 

cuidadora primária (Stern, 1997; Winnicott, 1960/1983) e como seu modelo para o exercício das 

funções de cuidado na relação com a filha. No entanto, após a separação, os pais neste caso, parecem 

ter ressignificado suas representações em relação à própria mãe, identificando sua dificuldade em abrir 

espaço para o marido na relação com o filho. Assim, na percepção de um dos pais (Caso 2, Fernando), 

a atitude de sua mãe contribuiu para o afastamento de seu próprio pai, tendo repercussões em seu 

narcisismo primário (Freud, 1914/2004) e na sua experiência de paternidade (Houzel, 2004), já que o 

pai passou a se identificar com o genitor após o nascimento da filha. Com isso, o sentimento de 

rivalidade, comum em diversos pais em relação aos seus bebês (Brazelton & Cramer, 1997) parece ter 

acometido esse pai (Caso 2, Fernando), como uma repetição do que ocorreu com o próprio pai quando 

ele era o bebê. Isto parece ter repercutido em toda a sua rede de esquemas representacionais (Stern, 

1997), trazendo-lhe sofrimento.  

Em relação às representações dos pais sobre seus próprios pais, em dois casos (Caso 1, Roberto 

e Caso 2, Fernando), o genitor foi representado como um interditor de suas relações com as mães 

durante a infância, exercendo a função paterna (Winnicott, 1965/1985b). No entanto, nos dois casos, 

a imaturidade e o Superego (Freud, 1923/2004) rígido dos pais, não parecem ter possibilitado a 

construção de uma relação afetiva após a resolução edípica. Desta forma, os pais nos dois casos 

parecem carregar marcas em seu narcisismo por não terem cumprido o mandato paterno (Freud, 

1921/1996), não recebendo sua admiração.  

No Caso 1 (Roberto), isto pode ser exemplificado pelo momento em que o pai retorna para a 

casa de seus genitores e é bastante criticado pelo próprio pai, que não reconhece seu sofrimento pela 

separação. Já no Caso 2 (Roberto), isto fica ainda mais evidente pelos relatos de violência que o pai 

sofria durante a infância pelas mãos do próprio pai, que chegou a dizer, diretamente, aos filhos: 

“‘Desde que vocês nasceram, meu casamento com a mãe de vocês acabou”. Apesar disso, também 

nos dois casos citados, houve uma reaproximação com os próprios pais após o nascimento de seus 
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filhos, permitindo uma ressignificação destas relações, assim como ocorreu no Caso 3 (Leonardo) na 

relação com a própria mãe. 

Ainda, neste caso (Caso 3, Leonardo) a relação com o próprio pai era representada por ele, 

principalmente, pelas trocas afetivas e pelo valores que ele lhe passou, de ética e de caráter. Desta 

forma, ele é identificado como um pai diferente dos outros, de sua época, por ter sido sua principal 

referência afetiva (Stern, 1997). Segundo Pereira, Prole & Silva (2015), a experiência de ter um pai 

cuidadoso e participativo é uma referência muito importante para os pais contemporâneos. No entanto, 

neste caso, a imaturidade do pai, que era representado como bastante ausente em alguns momentos da 

vida do filho não parecem tê-lo auxiliado quando teve que exercer as funções de cuidado na relação 

com a própria filha. Neste caso, a paternidade dos irmãos, parece ter sido uma referência mais forte 

para o pai do Caso 3 (Leonardo), do que o próprio pai. Isto parece ter ocorrido da mesma forma no 

pai do Caso 1 (Roberto), que via, especialmente, o irmão mais velho como sua principal referência de 

paternidade. 

Nos dois casos (Caso 1, Roberto e Caso 3, Leonardo), os pais vivenciaram a separação dos 

próprios pais. Entretanto, isto parece ter sido sentido e representado de formas diferentes por cada um 

deles. Por exemplo, no Caso 3 (Leonardo), o pai representou a experiência de separação dos pais 

durante a sua adolescência de forma bastante positiva, não se sentindo prejudicado por isso. Esta 

vivência parece ter funcionado como uma autorização para que ele também se separasse quando foi 

necessário, sem se sentir tão culpado por pensar que estaria prejudicando a filha por isso. Pode-se 

pensar, portanto, que houve uma autorização em sua experiência, para que ele se separasse com mais 

tranquilidade e segurança. Desta forma, o ambiente familiar, parece ter fornecido representações 

muito significativas neste sentido para a experiência do pai como pai (Solis-Ponton, 2004).  

Apesar de ter se tornado cada vez mais comum, a separação conjugal ainda pode ser 

representada como uma afronta a uma prescrição de continuidade do casamento estabelecido pela 

sociedade (Puget & Berenstein, 1993). Desta forma, no Caso 2 (Fernando), a dificuldade em separar-

se, segundo o pai, vinha deste ideal familiar e social, que não poderia ser quebrado dentro de seu 

núcleo familiar. Assim, o pai parece só ter se sentido autorizado a separar-se quando os próprios pais 

tomaram esta mesma decisão sobre o seu casamento. Porém, a similaridade encontrada por ele nas 

duas histórias e as motivações que levaram os dois casais à separação, a partir de casos extraconjugais, 

parecem tê-lo assustado, revivendo suas angústias infantis e fazendo-o identificar-se ainda mais com 

o próprio pai (Freud, 1905/2004). Isto só parece estar sendo superado por ele, a partir do momento em 

que buscou outros modelos parentais que pudessem fazê-lo se diferenciar desta referência do pai. 

Desta forma, nenhum dos pais entrevistados consideraram os próprios pais como bons modelos 

de paternidade, considerando-os insuficientes para servirem-lhes de referência. O pai no Caso 3 

(Leonardo), chega a dizer que “hoje, uma pessoa de 40 anos não é uma pessoa de 40 anos de 40 anos 

atrás, né? E isso também reflete muito na forma de interagir com o filho”. Desta forma, assim como 
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já ressaltado na literatura (Silva, 2007; Silva, 2003), isto pode ter ocorrido em função dos pais 

observarem falhas em seus próprios pais, ou em função de uma mudança cultural, em que, atualmente, 

se exige dos pais uma postura diferente.  

Apesar deste desejo dos pais, até a separação conjugal, o modelo que parece ter sido utilizado 

por eles foi o de um pai bastante tradicional (Stern, 1997), que exerce mais a função paterna do que a 

materna (Winnicott, 1965/1985b), mesmo no Caso 3 (Leonardo), em que as funções eram mais 

distribuídas entre seus genitores. Desta forma, assim como no estudo realizado por Scaglia, Gomes e 

Barbieri (2018) com pais em diferentes configurações familiares, foi percebida uma ambivalência por 

parte dos entrevistados sobre suas reais funções com os filhos. Em seu discurso, ao esmiuçar os 

detalhes de sua experiência com a paternidade, especialmente, quando existia a referência feminina 

da ex-esposa, antes da separação, os pais pareciam ter dificuldades em compreender o que deveriam 

fazer, sentir ou pensar a partir deste novo lugar em que estavam inseridos. 

Assim, além das representações já destacadas neste estudo, que influenciam a experiência e as 

representações do pai como pai, também é interessante se pensar nas representações que não são 

baseadas em interações e sim, em eventos culturais ou históricos nunca experenciados diretamente 

pelos pais, mas representadas em termos de narrativas ou transgeracionalmente. Com isso, os ideais e 

os padrões culturais também devem ser levados em consideração quando se pensa na experiência dos 

pais separados atualmente. Segundo Stern (1997), o poder da mídia, por exemplo, na formação de 

representações sobre quem é a mãe e o bebê, mas também sobre quem é o pai e como, idealmente, ele 

deveria ser e agir também deve ser levado em consideração.  

A partir disso, pode-se pensar nas motivações que levaram os pais a participar do presente 

estudo no sentido de registrar e validar sua experiência com a paternidade. Nos três casos, os pais 

pareceram querer se auto afirmar através desta pesquisa, mostrando-se como pais que tiveram 

vivências, essencialmente, positivas mas, ao mesmo tempo, demonstrando vários receios. No Caso 1 

(Roberto), o receio maior parece estar relacionado com a distância física, fazendo-o ter medo de ser 

considerado um pai ausente. Pode-se pensar que aohaver uma tendência na sociedade de considerar 

muitos pais separados como ausentes (Costa & Silva, 2015; Cúnico & Arpini, 2013; Warpechowski 

& Mosmann, 2012) isto parece reforçar ainda mais a necessidade de autoafirmação do pai. Isto parece 

estar relacionado também à necessidade que ele tinha de registrar as experiências do filho com ele, 

através do e-mail que ele criou e passou a usar, como já citado.  

Já em dois casos (Caso 2, Fernando e Caso 3, Leonardo), a necessidade de validação parece 

estar relacionada à um clima de competição deles com as ex-esposas, da qual, em diversos momentos, 

sentem-se em desvantagem. Desta forma, registrar suas experiências positivas e buscar os meus 

retornos, nos três casos parece vir como uma forma dos pais se defenderem perante às suas evidentes 

dificuldades antes e depois da separação com a paternidade e com a relação com seus filhos. Esta 

necessidade já havia sido evidenciada em outros estudos com pais que haviam se separado (Schneebeli 
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& Manandro, 2014). Os autores também referiram que as próprias entrevistas serviram para que os 

pais pudessem refletir e modificar suas percepções sobre a paternidade e o divórcio, o que também 

acredita-se que ocorreu com os pais do presente estudo também possa ter alcançado. 

Por fim, os relatos do presente estudo revelaram que, de forma geral, mesmo apresentando 

distância emocional com os filhos antes da separação conjugal, tendo separações conflituosas e 

dificuldades no contato com as ex-esposas após o divórcio, os pais conseguiram estabelecer uma boa 

relação com os filhos após a separação, apesar de ainda apresentarem sentimento de frustração e 

descontentamento com alguns aspectos da paternidade.  

A partir do exposto, pode-se pensar que diversos fatores dificultaram ou favoreceram a 

experiência dos pais no contexto da separação conjugal. Os aspectos que dificultaram envolveram, 

especialmente, a necessidade de reorganização psíquica dos pais, que tinham sua libido mais ligada a 

seus objetos internos e ao vínculo com sua família de origem (Cramer & Palasio-Espasa, 1993) do 

que depositados nos filhos. Assim, a revivência de seu narcisismo primário e da conflitiva edípica 

com seus objetos originais (Freud, 1914/2004) trouxeram sofrimento aos pais, já a partir de suas 

escolhas conjugais, que eram bastante conflituosas mas, especialmente, a partir do nascimento dos 

filhos. Desta forma, os pais tiveram dificuldades em fazer surgir um narcisismo parental a partir de 

seu narcisismo primário, por ainda apresentarem aspectos mal resolvidos do período em que sua 

identidade estava organizada no lugar de filhos (Stern, 1997).  

A falta desta elaboração parece ter sido a fonte da desorganização psíquica dos pais, que 

tiveram um sofrimento considerável, especialmente, nos dois primeiros anos de vida dos filhos. Desse 

modo, apesar de terem a expectativa de vivenciarem a paternidade de forma diferente de suas figuras 

parentais, a paternidade nunca estava de acordo com os seus ideais, seguindo um modelo mais 

tradicional do que gostariam (Stern, 1997). 

 Estas dificuldades parecem ter se tornado mais acentuadas a partir dos conflitos 

conjugais, que se deram pelos transtornos emocionais apresentados pelas ex-companheiras (Caso 1, 

Roberto e Caso 3, Leonardo), que não permitiam que os pais exercessem, conjuntamente, a função 

materna (Winnicott, 1965/1985b). Mas, especialmente, em todos os casos, pelas representações 

negativas sobre as ex-companheiras a partir do nascimento dos filhos, quando eram transferidas as 

vivências com as figuras parentais para a relação conjugal (Freud, 1921/1996). Estas situações 

adversas podem ter influenciado na vivência dos pais com a paternidade, antes do divórcio (Klaus, 

Kennel & Klaus, 2000; Lebovici, 1987).  

Apesar disso, o que parece ter ocorrido também é que, assim como muitos homens (Stern, 

1997), os pais entrevistados no presente estudo, precisaram de mais tempo para reorganizar sua 

identidade a partir da chegada do bebê real, quando comparado com suas ex-companheiras, que já 

realizaram este processo desde a gravidez (Brazelton, 1988). Desta forma, o afastamento dos conflitos 

conjugais e da figura materna, com a separação, e o crescimento e as trocas afetivas com os filhos 
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parecem ter sido facilitadores no processo de parentificação (Houzel, 2004). Assim, a busca da criança 

pelos pais e o reconhecimento que os pais sentiram com isso, parece ter auxiliado na criação de novas 

representações no psiquismo paterno, que foi ainda mais favorecido pelas novas formas de interação 

que foram sendo criadas ao longo do crescimento dos filhos (Zornig, 2012; Moro, 2005). Desta forma, 

a entrada na fase pré-escolar e na fase edípica parece ter favorecido a experiência dos pais, 

diferentemente, das etapas anteriores em que a mãe parecia ser a principal referência de cuidado.  

Outro fator facilitador da experiência dos pais após a separação foi a procura, através das redes 

sociais e dos grupos de amigos de novas referências, mais atuais, que os auxiliassem. Isto parece estar 

respaldado na valorização social do pai que participa tanto das tarefas de cuidado quanto de provisão 

e que estabelece uma relação afetiva com os filhos. Desta forma, assim como outros pais encontrados 

na literatura (Cherer, 2014; Silva, 2003), os pais do presente estudo buscaram se diferenciar dos 

modelos paternos tracionais (Stern, 1997), através destas novas referências presentes no meio social 

e na cultura, como uma forma de fazer se constituir seu narcisismo parental (Freud, 1914/2004). Neste 

sentido, a aproximação com seus genitores e a ressignificação das relações estabelecidas com eles na 

infância também funcionaram como facilitadores, fazendo parte de uma matriz de apoio do pai, após 

a separação conjugal (Stern, 1997). Além disso, a busca pelo atendimento psicológico por parte dos 

três entrevistados merece destaque, já que parece ter sido um grande diferencial na experiência destes 

pais, o que muitas vezes, não está presente na experiência de pais em condições semelhantes, fazendo 

a vivência da paternidade e da relação com os filhos ocorrer de forma bastante diferenciada (Szejer & 

Stewart, 1997; Oliveira, Gastaud & Ramires, 2018).  

Apesar da boa relação estabelecida com os filhos e da criação de novas representações sobre a 

experiência de ser pai, é importante lembrar que os pais ainda apresentaram sentimento de frustração 

e descontentamento com alguns aspectos da paternidade após a separação conjugal. Os principais 

aspectos envolveram a dificuldade de separação entre a conjugalidade e a parentalidade. Isto parece 

interferir em seus sentimentos e representações sobre a ex-esposa como mãe e em suas representações 

sobre a paternidade, em dois do pais entrevistados (Caso 1, Roberto e Caso 2, Fernando). Assim, o 

clima de competição entre os ex-cônjuges, o medo de ser representado de uma forma negativa pela 

criança e o sofrimento por não conseguir envolver-se no dia a dia da criança, pela distância ou pelo 

tempo reduzido das visitas, parece trazer dificuldades para os pais, corroborando outros estudos 

relatados na literatura (Schneebeli & Manandro, 2014; Souza, Smeha & Arend, 2012; Warpechowski 

& Mosmann, 2012). Além disso, a falta de reconhecimento social e familiar por seu engajamento, 

muitas vezes, não atribuindo a função materna à figura do homem, acrescido à falta de adaptação dos 

ambientes sociais aos pais de crianças pequenas foram outras dificultadas  importantes na experiência 

dos pais entrevistados.  

Antes de finalizar, é importante destacar algumas questões metodológicas envolvendo o 

presente estudo, entre elas, possíveis limitações. Primeiramente, destaca-se o fato de que a 
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investigação da experiência da paternidade de pais separados foi realizada através de duas entrevistas, 

sujeitas às limitações inerentes a este instrumento, especialmente, quando o estudo tem por objetivo 

investigar tanto questões conscientes quanto inconscientes dos relatos dos participantes. Apesar das 

análises terem sido realizadas com a utilização do relato clínico, as entrevistas não ocorreram em um 

contexto clínico, com mais de um encontro com cada pai. Neste formato, seria possível um 

entendimento mais abrangente dos conteúdos destacados pelos participantes.  

A abordagem utilizada permitiu investigar retrospectivamente as experiências passadas e o 

quanto elas foram se alterando antes e após a separação dos pais. E como não poderia deixar de ser, 

muitas das situações relatadas aconteceram há muitos anos e dependeram de lembranças, várias delas 

com conteúdos conflituosos o que acaba afetando sua recordação. Seria interessante se novos estudos 

conseguissem acompanhar longitudinal pais que estão iniciando o processo de separação, o que 

permitiria que se tivesse outros elementos para a compreensão das experiências mais próximo do 

momento em que aconteceram.  

O fato dos participantes apresentarem um nível sócio-econômico médio ou alto, terem nível 

superior e terem realizado atendimento psicoterápico individual ou terem seu o filho acompanhado 

por psicólogo infantil, também acabaram afetando suas experiências no de separação, com todas as 

singularidades que estas situações impuseram. Pode-se pensar que pais com outras condições sociais 

ou educacionais apresentariam experiências diferenciadas com a paternidade após a separação 

conjugal. Em particular, o acesso à psicoterapia de dois pais do presente estudo, provavelmente 

contribuiu para que lidassem melhor e/ou com menos sofrimento, com todas as situações envolvendo 

o processo de separação e passassem por um processo de elaboração de suas experiências, podendo 

relata-las de forma mais positivas, do que ocorre com pais sem psicoterapia. 

Cabe destacar a pronta resposta de vários pais, que atenderam ao convite para participar do 

estudo. Entretanto, dos dez pais que entraram em contato, quatro tiveram que ser excluídos por não 

atenderem aos critérios de inclusão e outros três, por serem de outras localidades, não aceitando 

realizar as entrevistas por meio eletrônico. Desta forma, os pais escolhidos foram os que se adequaram 

as critérios de inclusão e que demostraram maior interesse e motivação em participar do estudo. 

Apesar disso, suas respostas podem ter incorrido em elevada desejabilidade social, o que também foi 

salientado em outro estudo com pais separados (Silva, 2003), que ressaltou o fato de que os pais que 

não estivessem tendo uma boa experiência com a paternidade, dificilmente aceitariam participar de 

um estudo sobre este tema. 

Apesar destas eventuais limitações metodológicas, o uso de   estudos de caso e de uma 

abordagem qualitativa permitiu compreender profundamente cada um dos casos (Stake, 2006).  As 

entrevistas individuais possibilitaram conhecer a experiência dos pais separados, reconhecendo 

semelhanças e particularidades entre os casos, contribuindo para o entendimento sobre o tema do 

estudo. A utilização da entrevista sobre a história da família, além da entrevista sobre a experiência 
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da paternidade também permitiu que se conhecesse  aspectos intergeracionais de sua experiência. 

Ressalta-se o fato das entrevistas serem bastante extensas e permitirem um aprofundamento de várias 

questões, apesar de também terem eventualmente cansado os participantes, e interferido em suas 

respostas. Isto poderia ser minimizado se elas tivessem sido realizadas em dois encontros. 

 Por fim, a utilização do relato clínico como método de análise merece destaque especial, por 

ter permitido que aspectos subjetivos e até inconscientes emergissem através da associação livre e da 

escuta flutuante da pesquisadora. Estes aspectos são inerentes à compreensão da experiência humana 

e mesmo não sendo ditos diretamente pelos participantes puderam ser traduzidos e nomeados como 

parte da experiência paterna.   

 

Considerações finais 

 

 O objetivo do presente estudo foi investigar a experiência da paternidade no contexto da 

separação conjugal, em particular as percepções e sentimentos de pais sobre a paternidade desde a 

gestação até a idade pré-escolar de seus filhos. Os resultados revelaram diversas particularidades entre 

os casos estudados, mas também semelhanças em suas experiências com a paternidade. Os pais do 

presente estudo passaram por um processo de reorganização de sua identidade (Stern, 1997) a partir 

da inclusão dos filhos em suas vidas, trazendo-lhes o sentimento de satisfação, mas também de 

sofrimento, frustração e culpa. Desta forma, os pais passaram por um complexo trabalho psíquico em 

que tiveram que deslocar-se do lugar de filhos e apropriar-se da identidade de pais, com toda a 

complexidade e dificuldades que esta tarefa exige. Este processo mostrou-se ainda mais exaustivo por 

se dar em meio a conflitos conjugais, que traziam ainda mais sofrimento aos pais, fazendo-os se 

afastarem do lar e do cuidado dos filhos, ao não conseguirem construir representações positivas sobre 

a experiência da paternidade como um todo. 

 Com a separação e o distanciamento   dos conflitos conjugais, os pais puderam ter experiências 

particulares  com os filhos, podendo construir novos sentimentos e representações sobre a paternidade 

a partir dos retornos das crianças, que passaram a busca-los também como seus cuidadores primários 

(Winnicott, 1960/1983). Apesar da boa relação experimentada pelos pais deste estudo na relação com 

seus filhos, especialmente na fase pré-escolar, após a separação conjugal, os pais relataram muito  

sofrimento pela distância física, pela sua dificuldade em se incluir e se inteirar do dia a dia da criança 

e, especialmente, pelas dificuldades em separar a conjugalidade da parentalidade, sem falar nos 

conflitos em torno das decisões relativas aos filhos e em função das  frequentes comparações  com as 

ex-companheiras. Neste sentido, cabe destacar a importância da rede de relações que deram apoio aos 

pais do presente estudo, podendo ser considerada  sua matriz de apoio (Stern, 1997) no processo de 

tornar-se pai, que ainda encontrava-se em construção. Contribui para este processo, o apoio familiar, 

do grupo de amigos, das instâncias judiciais,  as mídias sociais e os profissionais de saúde mental,  
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que os pais tiveram contatos, que foram essenciais para que eles conseguissem, pelo menos em parte, 

lidar elaborar suas  angústias em relação à paternidade e à separação conjugal, propiciando 

representações mais positiva sobre a relação com seus filhos. 

Neste sentido, os achados do presente estudo poderão contribuir para que os profissionais que 

acompanham e atendem   à pais vivenciado a separação conjugal com filhos pré-escolares, possam 

compreender os complexos e difíceis sentimentos que eles experienciam no processo de separação 

conjugal envolvendo em especial filhos pequenos,  e que envolvem a reorganização psíquica, 

relacional e social destes homens na sua experiência da paternidade. A partir das experiências 

compartilhadas pelos pais do presente estudo  espera-se que outros pais, sintam-se compreendidos e 

possam estejam também abertos para compartilhar suas dificuldades e sofrimento com profissionais 

que possam escutá-los e acompanha-los, o que contribuirá não só para o seu bem estar e do  seus 

filhos, mas também para a relação pai-filho. 

 Através de uma escuta sensível e da compreensão de como os pais sentem e entendem a 

paternidade, no  contexto da separação conjugal,  levando-se em consideração tanto os aspectos 

conscientes quanto os subjetivos e inconscientes, é que será possível implementar acompanhamentos 

e intervenções que facilitem uma experiência mais enriquecedora da paternidade. Por fim, cabe 

ressaltar a importância de se disponibilizar  intervenções preventivas voltadas aos pais, no contexto 

da sepração conjugal, entre elas  psicoterapia, que como evidenciado em dois casos do presente estudo, 

ajudou os  os pais na expressão de seus sentimentos sobre a paternidade e o relacionamento com os 

filhos. Além disso, acompanhamentos e intervenções em espaços em que os pais separados circulam, 

como o ambiente escolar dos filhos ou através de recursos tecnológicos, como foi  utilizado pelos pais 

do presente estudo, podem ser importantes  para que os pais possam compartilhar suas experiências 

uns com os outros, reduzindo o seu sofrimento psíquico, ajudando na constituição da paternidade e na 

relação pai-criança . 
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ANEXO A 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Pelo presente consentimento, declaro que fui informado, de forma clara e detalhada, dos 

objetivos, da justificativa e dos procedimentos de coleta de dados do presente projeto de pesquisa que 

busca investigar a experiência da paternidade no contexto da separação conjugal, em particular as 

percepções e sentimentos sobre o vínculo pai-filho. Serão realizadas entrevistas individuais com o 

pesquisador. Os dados obtidos serão utilizados somente para fins de pesquisa, conforme o objetivo 

apresentado. O local das entrevistas, número de encontros e sua duração serão combinados entre o 

pesquisador e os participantes. A coleta de dados será organizada sem custo aos participantes. 

Acredita-se que as entrevistas permitirão aos participantes refletirem acerca de suas percepções 

e sentimentos relacionados à paternidade no contexto da separação conjugal e que isso poderá trazer 

algum benefício para eles. No entanto, visto que serão abordadas questões íntimas que podem gerar 

algum desconforto, caso seja necessário, os participantes poderão ser encaminhados para a Clínica de 

Atendimento Psicológico da UFRGS. 

Tenho o conhecimento de que receberei resposta a qualquer dúvida sobre os procedimentos e 

outros assuntos relacionados a esta pesquisa, assim como poderei obter tais esclarecimentos com a 

equipe de pesquisa. O presente projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética do 

Instituto de Psicologia, rua Ramiro Barcelos 2600, pelo telefone (51) 3308-5698. Minha participação 

é voluntária e terei total liberdade para retirar meu consentimento, a qualquer momento, e deixar de 

participar do estudo, sem que isto traga prejuízo a mim. Todos os dados coletados serão arquivados 

na sala 111 do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Entendo que não serei identificado e que se manterá o caráter confidencial das informações 

registradas relacionadas com a minha privacidade. Tenho ciência de que uma via deste documento 

será fornecida a mim. 

Os pesquisadores responsáveis por este projeto são o Prof. Cesar Augusto Piccinini e a 

mestranda Carolina Milner Druck, que poderão ser contatados pelo Tel: (51) 3316-5058 ou através do 

e-mail carolina_druck@hotmail.com. Endereço para contato: Rua Ramiro Barcelos, 2600/sala 111 – 

Bairro Santa Cecília – Porto Alegre. 

 

Eu, ________________________________________, concordo em participar deste estudo. 

 

Data: _____ / _____ / ________  

 

________________________________                 ________________________________ 

      Assinatura do pesquisador       Assinatura do participante 
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ANEXO B 

FICHA DE DADOS DEMOGRÁFICOS 

(CRESCI/ NUDIF, 2011)  

Eu gostaria de algumas informações sobre você: 

 -Nome:...................................................................................... 

-Data de Nascimento: ............................................ 

- Idade:..........................................  Escolaridade (anos concluídos): ..................................... 

- Religião:............................................................ Praticante:  (  ) sim   (  ) às vezes  (  ) não  

-Estado Civil: (  ) casado (  ) separado  (  ) solteiro  (  ) viúvo  (  ) com companheira 

- Local de nascimento? ................................................. 

- Onde viveu a maior parte da vida:  (  ) capital   (  ) cidade do interior (  ) Zona rural (vila, 

sítio)   Município:.............................................. 

- Trabalha fora?  (  ) sim  (  ) não  (  ) desempregado  

- O que faz (ia)?........................................   Horas/dia: ............... Dias/semana: .................... 

Não trabalha há ......... meses 

- Viveu por quanto tempo com o seu filho e a mãe dele? .......................................... 

-Há quanto tempo não vivem mais juntos? ............................................................... 

 

Filho  

-Nome: ................................................... 

-Data de Nascimento: ............................... 

 - Idade:...................................................... 

 -Sexo:........................................................ 

 

- Endereço para contato:................................................................................................     

- Cidade:.................... CEP:...................................... Telefone:..................................... 
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ANEXO C 

Entrevista sobre a paternidade no contexto da separação conjugal 

(Druck & Piccinini, 2017, adaptada de Silva & Piccinini, 2002 e CRESCI/NUDIF, 2011) 

 

I.  Eu gostaria que tu me falasses sobre o teu dia-a-dia com o teu filho/a: 

 (Caso não tenha mencionado): tu poderias me falar um pouco mais sobre... 

1. Como tu descreverias o jeito do/a (nome) hoje? Como é lidar com ele/a? 

2. Era como tu imaginavas? (se não era) O que está diferente? 

3. Tu sentes que consegue entender o que o/a (nome) expressa? 

4. Pensando agora nas tarefas que tu tens assumido com relação a/ao (nome) : 

     a) Que coisas tu mais gostas de fazer com ele/a? Por quê?  

     b) Que coisas tu menos gostas de fazer com ele/a? Por quê? 

5. O que tu achas que mais agrada ao (nome) quando ele/a está contigo? Por quê? 

6. E o que mais desagrada o/a (nome) quando ele/a está contigo? Por quê? 

7. Como tu lidas com a tua rotina pessoal e a rotina como pai? 

8. O quê tu acha que o/a (nome) mudou na tua vida? 

 

II. Eu gostaria que tu me falasses dos teus encontros com o/a (nome) 

 (Caso não tenha mencionado): tu poderias me falar um pouco mais sobre... 

1. Com que frequência tu te encontras com o/a (nome)? 

2.  Vocês tem um esquema de visitas?Como são esses encontros? 

3. O(a) (nome) costuma ir na tua casa? 

 (Se sim) Como tu sentes quando ele(a) vai na tua casa? 

 (Se não) Tu gostarias que ele(a) fosse na tua casa? Como tu te sentes de ele não ir?  

4. Por quanto tempo vocês costumam ficar juntos? O que tu achas deste tempo? 

5.  E como ficam os encontros nas datas importantes, como aniversários, Natal...?  

 

III. Eu gostaria que tu me falasses se tu ajudas financeiramente o(a) (nome) 

 (Caso não tenha mencionado): Tu poderias me falar um pouco mais sobre...  

1.  Tu pagas pensão? Como tu te sentes com isto? 

2. Tu dás mais alguma ajuda financeira para o(a) (nome)? 

3. Esta ajuda é determinação da justiça ou é por livre vontade tua? 

4. A (nome da ex-companheira) do(a) (nome) tem feito alguma reclamação sobre a tua contribuição 

financeira? 

 

IV. Eu gostaria que tu me falasses sobre o teu relacionamento com o(a) (nome). 

 (Caso não tenha mencionado) Tu poderias me falar um pouco mais sobre... 

1. O que tu achas do relacionamento de vocês dois?  

2. Tem alguma coisa que tu gostarias que fosse diferente? 

3. Tu te consideras um pai próximo do (nome)? Por quê? 

4. Como tu te sentes não morando com o(a) (nome)? 

5. O que tu consideras mais negativo nesta situação? 

6. Tu mencionarias algo positivo? 

7. Alguma coisa mudou no teu relacionamento com o/a (nome) após a separação? 

 (Se sim) O quê mudou? Como tu te sentes com isso? 

8.  Daqui para frente, o que tu esperas do teu relacionamento com o(a) (nome)?  

9. Qual tu achas que é a tua função com o teu filho?  
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V. Eu gostaria que tu me falasses um pouco sobre os momentos de separação do/a (nome). 

    (Caso não tenha mencionado): Tu poderias falar um pouco mais sobre... 

1. Como tu te sentes quando não estás com o(a) (nome)? 

2. E como ele(a) se sente? 

3. Como são os momentos em que vocês se reencontram? 

4. Como ele(a) reage? Como tu te sentes? 

 

V. Eu gostaria que tu me falasses um pouco sobre como está sendo a experiência de ser pai.  

  (Caso não tenha mencionado): tu poderias me falar um pouco mais sobre... 

1. Como tu estás te sentindo como pai neste momento? 

2. Tu te imaginavas sendo pai? Imaginavas que seria assim? 

3. Tu estás tendo alguma dificuldade? (Se sim) Qual? 

4. O quê mais te agrada em ser pai? 

5. Como tu te vê ou te descreves como pai nesse momento?  

6. Tu pensas em alguém como modelo de pai? Quem seria?  

7. Como ele é/era como pai?  

8. Tu evitas algum modelo de pai que tu já conheceste?  

9. E o teu pai, como ele era contigo? O que tu lembras?  

10. O teu jeito de cuidar e se relacionar com o teu filho/a é parecido ou diferente do dele? 

11. E a tua mãe, como ela era contigo?  O que tu lembras? 

12. O teu jeito de cuidar e se relacionar com o teu filho/a é parecido ou diferente do dela? 

13. Como tu achas que as pessoas te veem como pai? 

 

VI. Tu achas que a experiência da separação conjugal afetou a forma como tu tens vivenciado a tua 

paternidade? 

(Se sim) Em que aspectos tu achas que afetou? 

1. Que aspectos negativos para a paternidade, você poderia destacar?  Como tu te sentes com isto? 

2. E teria algum aspecto positivo para a paternidade que você poderia destacar? Como tu te sentes com 

isto? 

 

XII. Tu gostarias de fazer mais algum comentário a respeito dos assuntos que a gente conversou? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 
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Entrevista sobre a história da família no contexto da separação conjugal  

(Druck & Piccinini, 2017b, adaptado de Lopes, Silva, Dornelles & Piccinini, 2007) 

 

I. Eu gostaria que tu me contasses um pouco da história do teu relacionamento com a (nome da  

ex-companheira) 

   (Caso não tenha mencionado): Tu poderias me falar um pouco mais sobre... 

1. Como vocês se conheceram? 

2. Como foi o namoro de vocês? Vocês casaram? 

3. Vocês moraram juntos por quanto tempo? Como tu descreverias o relacionamento de vocês 

neste período? 

4. Como a tua família e a dela viam o relacionamento de vocês dois? 

5. Quanto tempo durou o relacionamento de vocês até a separação? 

6. Como tu te sentias enquanto estavas neste relacionamento? 

 

II. E como foi para você ter filho com a (nome da ex-companheira)? 

 (Caso não tenha mencionado): Tu poderias me falar um pouco mais sobre... 

1. Tu já pensavas em ter filho com a (nome da ex-companheira)? 

2. Quantos filhos vocês tiveram?  

   (Se tiveram mais de um filho focar no filho de até 6 anos) 

3. A gravidez foi planejada? 

4. Como foi a gestação? Como foi a tua participação durante a gestação?  

    Como tu te sentias neste período? 

5. Como foi o parto? Tu assististe o parto? Como tu te sentiu quando o/a (nome) nasceu? 

6. Como foi tua participação durante o primeiro ano de vida do (nome)? 

7. Como foi tua participação depois do primeiro ano de vida do (nome)? 

8. Como tu imaginavas que seria ser pai? 

 

III. Eu gostaria que você me falasse sobre o relacionamento com a (nome da ex-companheira) 

após a chegada do/a (nome). 

     (Caso não tenha mencionado): Poderia falar sobre:  

1. Houve alguma mudança no relacionamento de vocês após a chegada do/a (nome)?  

(se sim) Quais mudanças? 

2. Como você se sentiu em relação a isso?  

3. Como a (nome da ex-companheira) se sentiu com estas mudanças? 

 

IV. Eu gostaria que tu me contasses como se deu a separação de vocês. 

     (Caso não tenha mencionado): Tu poderias me falar um pouco mais sobre... 

1. Vocês recorreram à justiça? 

2. Como tu te sentiste com a separação? E como tu estás te sentindo hoje em dia? 

3. Como tu achas que a tua ex-esposa se sentiu com a separação? 

4. Como foi a reação do(a) (nome) quando vocês se separaram? Como se sentiu? 

5. E como tu achas que ele(a) se sente com isso hoje? 

6. Ele tem dito alguma coisa sobre o fato de vocês morarem cada um em uma casa? 

7. Como tu achas que o(a) (nome)  se sente não morando contigo?  

8. Ele/a já comentou algo sobre isto alguma vez? 

 

V. Eu gostaria que tu me contasses sobre o teu relacionamento com a (nome da ex-companheira) 

após a separação. 

1. Como tem sido o relacionamento de vocês? 

2. Como vocês se comunicam? Com que frequência? 

3. Como vocês tomam as decisões em relação ao/a (nome)? 

4. Tem havido dificuldades? 

    (Se sim)  
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5. Quais dificuldades? Como tu te sentes com isso? 

6. Tu achas que estas dificuldades interferem na tua relação com o/a (nome)? 

 

VI. Atualmente, tu estás casado ou vivendo com outra pessoa? 

     (Se sim): Eu gostaria que tu me falasses da relação do(a) (nome) com a tua companheira. 

     (Caso não tenha mencionado): Tu poderias me falar um pouco mais sobre... 

1. Como é a relação do(a) (nome)  com a tua esposa/companheira? 

2. Tu achas que a tua relação com ele(a) mudou depois do teu envolvimento com ela? 

    (Se sim) O que mudou? Como te sentes com isso? 

3. O quê o/a (nome) pensa da tua companheira? Como tu te sentes com tudo isto? 

4. A tua companheira costuma cuidar do(a) (nome). Como ele fica quando ela cuida dele/a?  

   Como tu te sentes? 

5. A tua companheira tem filhos? Como tu descreverias a tua relação com teu filho e com teu 

enteado? 

 

VII. E a (nome da ex-companheira) está casada ou vivendo com outra pessoa?   

 (Se sim) 

1.Como ficou a tua relação com a (nome ex-companheira) desde que ela está nesta nova relação? 

2. Como é a relação do/a (nome) com o esposo/companheiro dela? 

3. Ele/a costuma cuidar do/a (nome). Como ele fica quando ele cuida dele/a? Como tu te sentes?  

4. Tu tens alguma preocupação com o fato dele estar se envolvendo nos cuidados do/a (nome)? 

     (Se sim) Quais as tuas preocupações? 

 

 VIII. Tu gostarias de fazer mais algum comentário a respeito dos assuntos que a gente 

conversou? 
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