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RESUMO 

De acordo com o Ministério da Saúde, o parto humanizado trouxe uma nova perspectiva 

em relação à mulher, sua autonomia em relação ao seu corpo, sua identidade e, 

principalmente, diante de sua família. Dentro de uma visão por vezes impregnada de 

preconceito, como se a questão de gênero estivesse ligada ao sexo, a mulher tem sofrido 

os impactos dos julgamentos de valor e formas de dominação na sociedade e no seio 

familiar. No entanto, a visão sobre gênero é muito mais abrangente, ela se constitui num 

constructo social. O presente trabalho busca compreender quais as significações e 

ressignificações do Parto humanizado na relação corpo, gênero e família; conhecer 

como se processa a relação conjugal dentro do mesmo, e quais suas implicações nessa 

relação. O método utilizado trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo. 

As fontes de pesquisa utilizadas foram: livros, artigos, TCC‟s, dissertações e teses sobre 

o tema.   
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ABSTRACT 

 

According to the Ministry of Health, humanized birth brought a new perspective in 

relation to women, their bodily autonomy, their identity, and mainly before their 

families. According to a sometimes prejudice-ridden view, women suffered a negative 

impact in society and on the family circle, due to a social construct across history. The 

present work aims to understand what are the significations and re-significations of 

humanized birth in the relationship between body, gender and family; find out how the 

conjugal relationship is processed in it, and what its implications are to this relationship. 

The method utilized is descriptive bibliographic review. The utilized sources are: books, 

articles, senior theses, dissertations and doctoral theses on the subject. 

 

Keywords: Humanized birth, humanization, body, gender, family.  
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INTRODUÇÃO 

 

O parto humanizado vem se constituindo em objeto de uma grande quantidade 

de estudos, pesquisas e análises no meio acadêmico e técnico. O trabalho se propõe a 

compreender quais as significações e ressignificações do Parto humanizado na relação 

corpo, gênero e família; conhecer como se processa a relação conjugal dentro do parto 

humanizado, e quais suas implicações na relação corpo, gênero e família. 

A escolha de meu objeto de pesquisa surgiu por pertencer à área da saúde, como 

técnica de enfermagem no Hospital Municipal Mariska Ribeiro, Hospital da Mulher em 

Bangu, Rio de Janeiro, também maternidade. “Tornar exótico o que para mim é 

familiar, através de um distanciamento social para compreender o universo de 

significação incompreendido de meu tempo” (DA MATTA, 1978, p. 28, 29).  

Tendo em vista que o princípio de humanização e assistência, cujo Parto 

Humanizado é uma das estratégias desse projeto dentro do Ministério da Saúde para 

resgate da dignidade da mulher na autonomia quanto ao seu corpo, quanto à sua 

identidade de ser mulher, e principalmente diante de sua família de forma geral, pois 

segundo esse princípio de humanização, acredita-se que os mesmos têm a oportunidade 

de vivenciar conjuntamente com as gestantes todos os momentos antecedidos, durante e 

posteriores ao parto, podendo assim participar da dor, da insegurança e ao mesmo 

tempo, da alegria, e do prazer que a parturiente passa durante esse processo. Diante 

disso, é interessante conhecer quais os efeitos do parto humanizado na relação, corpo, 

gênero e família e compreender de que forma os autores estudados atestam essas 

interações. 

A monografia está estruturada em uma introdução, dois capítulos e conclusão. 

No primeiro capítulo são abordados os seguintes temas: A biomedicina e a concepção 

de corpo esclarecendo como foi construída a concepção de indivíduo em relação ao 

corpo, até a concepção de pessoa a partir do saber científico, perspectiva atual por meio 

da três importantes consequências: “[...] a racionalização e afastamento do sensível, a 

fragmentação dos domínios e a universalização dos saberes, a interiorização e 

psicologização dos sujeitos” (DUARTE, 1998, p.20).  A partir daí, aborda-se o corpo 

em sua complexidade; o conceito gênero e sua construção social; o conceito de família a 
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partir da patriarcal às multiformes maneiras de “ser família”; a relação de poder do 

homem sobre a mulher. 

No segundo capítulo, são abordadas as questões como a relevância de “ser pai” e 

as novas práticas sob esse conceito dentro de uma perspectiva contemporânea. A 

discussão abrange o papel do pai no processo da gravidez à sala de parto; a importância 

do pai na prática do aleitamento materno; do parto em domicílio para o ambiente 

hospitalar e a participação do pai; o parto humanizado e a rede cegonha; o parto 

humanizado e o relacionamento familiar na perspectiva atual. 
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1. A BIOMEDICINA E A CONCEPÇÃO DE CORPO 

Como saber científico, a biomedicina se constituiu da configuração 

individualista, que é hegemônica na cultura ocidental moderna (DUMONT, 1987). A 

biomedicina existe em conjunto com outras exteriorizações do processo saúde-doença: a 

medicina alternativa, popular, naturais e medicinas lentas, embora ela tenha maior 

legitimidade, por suas bases estarem fincadas com o conhecimento científico, 

abrangendo assim vários contextos sociais (BONET, 1999, p. 125). 

  O processo dessa configuração teve como resultado, segundo (DUARTE, 1998, 

p.20), três importantes consequências: “[...] a racionalização e afastamento do sensível, a 

fragmentação dos domínios e a universalização dos saberes, a interiorização e 

psicologização dos sujeitos”. Dessas consequências, surgiu uma nova concepção de 

pessoa, de forma que o indivíduo é colocado como tendo “valor supremo”, que 

representou uma transformação fundamental para que a biomedicina se cristalizasse 

como modelo sobre o corpo e a doença. Essa nova postura acerca desse processo social 

se constitui a partir do século XVI e XVII, tomando força na Europa Ocidental, cuja 

base se instala voltada ao campo científico como rompimento ocasionado pelo 

movimento da filosofia mecanicista, propondo assim uma nova forma de ver o mundo. 

Com o rompimento da filosofia mecanicista, o homem aparece como sujeito 

individualizado, tornando possível a noção de corpo como fator de individualização. 

Conforme (LE BRETON, 1995, p.45): 

“[...] partindo do sentimento novo de ser um indivíduo, de ser ele mesmo 

antes de ser membro de uma comunidade, o corpo é a fronteira precisa que 

marca a diferença entre um homem e outro (...). A definição moderna do 

corpo traduz o homem afastado dos cosmos, afastado dos outros, afastado 

dele mesmo”. „O corpo é o resíduo desses três cortes‟. 

Dessa forma, a biomedicina é baseada numa construção dualista, cuja base se 

estrutura ao redor do que nomeamos tensão estruturante entre os domínios do saber 

(associado ao racional e ao científico) e do sentir (associado ao emocional e ao 

psicológico).  Além disso, a partir dessa nova concepção de corpo, diante desse 

dualismo – que representará o material, o mensurável, e objetivável, e o homem, 

associado ao espiritual, social e psicológico, tal dualismo material-espiritual define as 

bases do que chamamos tensão estruturante da prática biomédica. 
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Dentro dessa nova realidade, a medicina surge então, dessa separação entre 

corpo e homem. Conforme Le Breton: “A medicina moderna nasce dessa fratura 

ontológica, e a imagem que ela faz do corpo humano provém das representações 

anatômicas obtidas desses corpos sem vida, onde o homem não está presente” (LE 

BRETON, 1995, p.60). É interessante que essa relação dividiu-se em três totalidades: o 

médico, o paciente e a relação entre eles. A partir dessa concepção, o estudante forma 

seu habitus médico e a ele adere, gerando conflitos (MENEZES, 2006, p.20). 

Nesse sentido, em fins do século XVIII, o hospital é visto como lócus, como um 

dispositivo essencial para produção e transmissão do conhecimento médico. Uma vez 

que ao proporcionar a “visita de sala”, ao proporcionar um espaço no qual se encontram 

médicos, e pacientes e médicos nos seus primeiros anos de formação, o hospital 

possibilita a manifestação da tensão estruturante entre a dimensão científico-racional e a 

dimensão humano- passional da prática biomédica. 

Logo, o hospital é, portanto, o espaço fundamental, o teatro onde se manifestam 

o saber médico e o saber dos leigos, os temores e as certezas. “E onde os conflitos 

suscitados pela tensão estruturante da qual a biomedicina não pode escapar, por fazer 

parte dos seus fundamentos”. (SAHLINS, 1998, apud BONET, 1999). 

1.1 O corpo em sua complexidade  

“Na visão, antropológica, a questão da identidade na saúde e doença, e todas as 

suas manifestações referentes ao corpo, fazem parte de um universo “totalizante” e 

complexo de relações sociais, políticas, econômicas, domésticas e cosmológicas, e onde 

a compreensão de saúde e doença e dos sistemas médicos compõem o quadro geral e da 

ordem social”. (MINAYO, 1998, p. 36). 

 Diante disso, percebe-se que o discurso sobre o corpo envolve questões sobre as 

emoções e referentes às “políticas da vida cotidiana” (REZENDE; COELHO, 2013, 

apud, ROJO, p. 55). Por isso, mais do que a preocupação com o significado da 

“sensibilidade”, o medo ou a coragem, a relevância da antropologia é de estar atenta 

para as maneiras pelas quais os discursos se solidificam, constroem, ou reforçam 

determinadas relações de poder. Essa perspectiva inserida na antropologia das emoções 

é de suma importância para o estudo sobre o corpo.  
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Já na tradição filosófica, que distingue corpo e alma, carrega em sua base a 

noção de que pensamento e vida estariam tanto mais próximos do amor verdadeiro 

quanto mais liberto dos prazeres corporais ficassem (FUGANTI, 1991). É um pensar 

que se manifesta de diversas maneiras na história da filosofia. Dessa maneira, “quando 

se fala de “corpo”, parece haver um significante que amarra e dá referência. Porém, eles 

não estão falando de uma estrutura, mas de uma noção mais ou menos definida e 

discernível, a qual permite saber do que se trata quando se pronuncia a palavra “corpo”. 

É um signo, sem significante, sobre o qual, a todo o momento se conectam sentidos - 

significante flutuante: um signo paradoxal, ao mesmo tempo já significado e sempre 

assignificante, pronto a ser configurado e inventado”. (GIL, 1997 apud 

BAGRICHEVSKY; ESTÊVÃO 2015).  

Tal pensamento sobre o corpo é típico da cultura ocidental que nos distingue 

(TUCHERMAN, 1996 apud BAGRICHEVSKY; ESTÊVÃO 2015). Contudo, nas 

sociedades chamadas “arcaicas” (assim nomeadas pelo fato de não serem europeias, 

ocidentais ou brancas), não existia algo que pudesse identificar o corpo, pois ele era tão 

imediatamente conectado à natureza, às águas, às árvores, a terra, à comunidade humana 

que não se construía uma linha sólida para diferenciar o “eu” do outro, fosse esse 

“outro” da natureza ou da própria comunidade. Assim, “[...] o corpo foi ignorado por 

historiadores durante muito tempo, tendo sido considerado parte da natureza e não da 

cultura, princípio que somente foi quebrado no decorrer do século XX, pelo autor 

Norbert Elias”. (LE GOFF; STRUOUNG, 2010 apud LACERDA, 2013, p. 58).  

Neste caso, percebe-se que a visão de corpo passa a ter um novo olhar segundo 

alguns autores e dessa construção do corpo:  

 “[...] O termo “método histórico encarnado”, cuja proposta seria “ressuscitar 

os corpos dos homens do passado, mas também a intuição da importância dos 

corpos através das eras”. Todavia, reconhecem que foi necessário aguardar 

um mergulho efetivo da história nas ciências sociais para que o corpo 

pudesse aparecer como objeto de pesquisa histórica. Neste sentido, autores 

apontam as influências principais advindas das ciências sociais: notadamente 

Marcel Mauss e Norbert Elias: como o primeiro no interesse pelas “técnicas 

do corpo”, demonstrando como a lógica da utilização dos corpos pode variar 

(e variava) em função das diferentes sociedades, da moda, da busca pelo 

prestígio, das educações, das conveniências, do cinema, etc. Elias, por sua 

vez, destacou-se por aplicar a lógica da sociologia e antropologia na 

explicação histórico-sociológica da formação da sociologia e antropologia na 
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explicação histórico-sociológica da formação da civilização no ocidente [...]” 

(SOUZA
1
, 2012, p.351).  

 

 

Pode-se dizer então, que nas sociedades arcaicas a relação com o corpo era 

imediata. Não se tinha uma ideia delimitada acerca dele, não se impunha rigidez aos 

limites corporais, não se conhecia mediador preestabelecido para conexões entre os 

corpos, assim, como não se tomava o corpo como uma marca de identidade pessoal. 

Nesse sentido, ele estava sempre conectado a outros elementos, tais como pedaços da 

matéria- ossinhos, cascas de árvores, folhas. Apesar disso, era a concretude da matéria 

que, paradoxalmente, possibilitava o processo constante de simbolizações (GIL, 1997; 

apud BAGRICHEVSKY; ESTÊVÃO 2015), de circulação dos abstratos múltiplos e 

multiplicantes, sentidos eram depreendidos da própria matéria. 

 

                                                 “Portanto, as forças motrizes do mundo e do universo encontravam-se tão 

estreitamente próximas à corporeidade que não era possível falar do meio 

físico como algo exterior a ela. Dessa maneira, em contato com a terra, em 

comunicação com as plantas, o corpo recebia e emitia energias que 

percorriam o universo” (GIL, 1997 apud BAGRICHEVSKY; ESTÊVÃO 

2015, p.32,33). 

 

Observa-se que a diferenciação do corpo dentro da ideia filosófica que foi 

construída e está intrinsicamente ligada à natureza. No entanto, essa ideia tende a 

modificar-se com o passar do tempo, e, a visão de corpo aos poucos se altera. 

A palavra corpo apareceu pela primeira vez em Homero e sua Odisseia. Com 

isso, a partir do período grego, passou-se a falar sobre essa massa de músculos, pele e 

ossos que carregamos. Logo, Homero inaugurou o que no Ocidente entendemos por 

corpo (BONFANTE, 2016, p. 315). 

Desse modo, a ideia do corpo enquanto imagem que todos temos cravado no 

coração de nossa constituição vem, na realidade do lado grego (TUCHERMAN, 1996) 

que separa uma realidade imutável, imaterial, da outra instável e concreta. Antes de se 

constituir apenas como um sistema de pensamento, a divisão do mundo em corpo 

material e almas abstratas representa a prática cultural cotidiana de uma coletividade 

(GIL 1997 apud BAGRICHEVSKY; ESTÊVÃO 2015, p.35). 

                                                           

1 SOUZA, B. S. - Uma história da Idade Média através do corpo. Santa Catarina: Esboços - Revista do 

Programa de Pós-Graduação em História da UFSC, 2012 (Resenha de livro) 
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Para Tucherman (1996), “se por um lado, nas sociedades arcaicas os saberes e 

pensamentos estavam relacionados diretamente às conexões que os corpos de uma 

comunidade estabeleciam, por outro, a partir da constituição que conhecemos por 

filosofia, tornou-se possível evitar e dissolver os efeitos trepidantes, intensos dos corpos 

em conexão, justamente a partir da construção de sistemas de escrita e de pensamentos 

desvencilhados de suas vivências. O encontro entre os corpos, as danças, os rituais de 

passagem, sacrifício ou cura passaram então a ser representados pela palavra escrita. A 

vivência concreta da corporeidade, dos seus encontros tornou-se idealizada, 

representada, tendo sida substituída por outra linguagem”. (GIL 1997 apud 

BAGRICHEVSKY; ESTÊVÃO 2015, p.35). 

A partir daí, temos então o corpo da linguagem, o corpo que sentimos; o corpo 

que se transforma através de outras linguagens humanas (LACERDA, 2013, p.57). 

“Essa nova filosofia emergente, na época fundou as cidades, as pólis passando 

de um cosmo habitado por entidades e mitos encarnados, para o outro geometrizado, 

calculado, uniformizado e habitado por representações. Sendo assim, a divisão entre 

natureza e cidades tornou-se clara, dando origem à concepção cidadão, indivíduo a ela 

pertencente. Na cidade, espaço recortado matematicamente com elementos e separados 

uns dos outros (TUCHERMAN, 1996), cada prédio, cada pilar, cada homem ocupa seu 

lugar”. (TUCHERMAN 1996 apud BAGRICHEVSKY; ESTÊVÃO 2015, p.35, 36). 

Somado a isso, há outra questão do cotidiano cultural da sociedade grega. Nas 

suas pólis também se exibia o corpo como forma de comprovação do trabalho a ativo 

que qualifica o cidadão. Tanto mais cidadão se era, quanto mais se apresentava corpo 

produzido, lapidado, sinal de labor consigo mesmo, de refinamento espiritual. Dessa 

forma, ele seria reflexão do ideal de perfeição, orgulhosamente mostrado em nudez 

(TUCHERMAN, 1996 apud BAGRICHEVSKY; ESTÊVÃO 2015, p.37, 38). 

Nessa perspectiva “o corpo é investido nas relações modernas de poder e 

também indica que, embora ele se constitua como alvo principal das técnicas e 

mecanismos de poder e controle, estas ocorre de tal forma a tirá-lo de cena, e ao fazer 

da corporeidade algo passível de controle e formatação”. (TAVOLARO, 2011, p.23). 

Esse pensamento grego de lapidação do corpo encontra-se perfeitamente conformado 

com a ideia de formatação e técnicas de controle.  
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Da Modernidade aos dias atuais, no cenário ocidental, várias concepções sobre o 

corpo foram se constituindo, resultando numa verdadeira polissemia corporal. Segundo 

o autor, essas concepções são tributadas a três esferas sociais e culturais: o acentuado 

individualismo (em que os vínculos entre as pessoas são relaxados, e a oposição entre 

vida privada e vida pública é valorizada), a emergência de um saber racional positivo e 

laico sobre a natureza (resultando no estudo do corpo como realidade em si mesma, 

dissociada do homem) e o recuo das tradições populares e locais, dando, aos poucos, 

lugar à medicina (instituída como o saber oficial sobre o corpo) (LE BRETON, 2011, p. 

407).  

Segundo Gomes, na sociedade ocidental atual, predomina “o divórcio entre dois 

conjuntos de representações do corpo: um relacionado aos saberes popular e outro 

tributado à cultura erudita, principalmente de natureza biomédica. Transitam nessas 

representações as visões de gênero e de categorias sociais, que ora se diferenciam, ora 

se intercambiam”. (GOMES, 2011, p. 2.277). 

Dessa forma, o corpo pode passar por transformações como expressão dos 

desejos individuais.  

A análise do culto ao corpo como uma das dimensões do estilo de vida, 

construídas através do consumo nas sociedades contemporâneas. A partir dai percebe-se 

então “o corpo como lócus comunicacional e, os cuidados a ele dispendidos, como 

propiciadores de segurança e autoestima aos indivíduos garantindo sentimento de 

pertença a um grupo”. (CASTRO, 2007).   Neste sentido, “o cuidado com a forma é 

acentuado, de forma que o volume e apresentação dos corpos são apresentados como 

estratégia de distinção social e redefinição de identidade no variado leque de 

possibilidades colocado aos indivíduos no interior da complexidade que marca o mundo 

contemporâneo”. (CASTRO, 2007, p.137).   

“Foi assim que, socialmente, a partir das práticas cotidianas e dos pensamentos 

que brotou uma noção muito específica sobre o corpo. Pode-se dizer que com o 

surgimento do corpo ideal, emergiu também uma noção de corpo. A leitura 

matematizada e geometrizada da natureza, feito a partir do pensamento pitagórico, 

aliada à prática de autorreferência enquanto modelo de corpo cidadão, possibilitou que 

se delimitasse, por um lado, uma totalidade sintética à figura do corpo e, de outro, que 

se identificasse uma identificação do corpo consigo mesmo, modelando uma imagem 

especular”.  (BAGRICHEVSKY; ESTÊVÃO 2015, p.37, 38). 
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Então, “o corpo tornou-se sinônimo de matéria e essa, sinônimo de identidade, 

apenas em uma imagem, que não precisa necessariamente da presença viva daquilo que 

reflete. Por isso, sustentado pelas recentes compreensões sobre o corpo, (CORBIN 

2008, p. 9) observa- se que, na atualidade, podemos afirmar que “o corpo é uma ficção”. 

Temos hoje um corpo diferente do corpo do prazer, da dor, do lugar das sensações, da 

experiência, da carne, da espiritualidade, do corpo social, coletivo, sujeito, individual, 

corpo explorado, corpo negado, que passa também a ser alvo de estudos, de outras 

formas de saber”. Imagem representável que substitui o original.  

  

 “De dentro das práticas coletivas, nasceu tanto um modelo a ser alcançado- o 

ideal de corpo- quanto a sua imagem, transformada em ideia pura- 

absolutamente desencarnada e desmaterializada, que permaneceu viva em 

nossa constituição até os dias de hoje, mesmo tendo sido preenchida por 

diversas outras formas” (LACERDA 2013, p.58). 

 

Dentro dessa compreensão, “a corporeidade tornou-se generalidade quimérica, 

amorfa e, paradoxalmente, estrutural, fixa. Através dela emergiu um signo imaterial que 

definiria então nossa materialidade, os limites de nossa diferença cultural e de nossa 

presença diante do outro. O corpo se tornou coisa privada, tanto no sentido de que é 

particular (ao invés de coletivo e público), quanto no sentido de que foi privado no 

mundo dos encontros, das conexões povoadas de sentido”. (BAGRICHEVSKY; 

ESTÊVÃO 2015, p.37, 38). 

Diante disso, acerca do “Eu”, em relação ao corpo, “estando o mesmo, livre de 

uma compreensão com pretensão preconceituosa a reduzi-lo a atributos meramente 

fisiológicos, o corpo torna-se uma peça- chave no “projeto reflexivo do Eu”, ao ser 

adequado e moldado pelos indivíduos em meio às próprias escolhas que devem realizar 

frente aos diversos “estilos de vida” que se abrem na modernidade”. (TAVOLARO, 

2011, p. 16, 17).  

Portanto, o corpo agora é situado num um aspecto muito mais amplo de 

diferenciação e generalidade. 

Em certo sentido, “o corpo ainda é algo a ser determinado, bem como o domínio 

da sexualidade e do “Eu”. Logo, o corpo está hoje impregnado de reflexividade. Esta 

reflexividade do corpo se acelera de modo fundamental com a invenção de mecanismos 

para concretizar a apropriação e os moldes pelas escolhas individuais, ou seja, “o corpo 

torna-se um foco de poder disciplinar”. (GIDDENS, 1993, p. 42).  
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Um exemplo de poder disciplinar do corpo utilizado pelo autor é a dieta e sua 

manutenção. Ela está ligada a “introdução de uma “ciência” da nutrição, e, portanto, ao 

poder disciplinar no sentido de Foucault; mas também situa a responsabilidade pelo 

desenvolvimento e pela aparência do corpo diretamente nas mãos de seu proprietário. 

Assim, o que o indivíduo come, torna-se uma questão reflexivamente impregnada de 

seleção dietética”. (GIDDENS, 1993). 

  De acordo com esse fato, “o que se come é uma escolha de estilo de vida, 

influenciado e construído por um imenso número de livros de culinária, tratados 

médicos populares, guias nutricionais, etc. Neste sentido, a dieta associa a aparência 

física, a autoidentidade e a sexualidade no contexto das mudanças sociais que os 

indivíduos lutam a enfrentar. Mas, mais que isso, torna-se um portador visível da 

autoidentidade, estando cada vez mais integrado nas decisões individuais de estilo de 

vida (GIDDENS, 1993, p. 42, 43). Haja vista que o corpo tem sido adornado, 

acarinhado, e, às vezes, na busca de ideais mais elevados, ele tem sido mutilado ou 

debilitado”. 

Na contemporaneidade, o corpo pode passar por transformações como expressão 

dos desejos individuais bem presentes nos estilos de vida. 

 

“O primeiro capítulo do livro, 'O corpo como acessório‟, trata da 

transitoriedade da configuração corporal. Desse jeito, o corpo deixa de ser 

visto na sua inteireza e torna-se algo composto por partes descartáveis 

sempre passíveis de melhoras, alterações, trocas, enfim, torna-se acessório 

(algo de natureza muito instável, que se altera de acordo com as estações, 

com a moda). Contudo, paradoxal e simultaneamente, ele se torna a principal 

representação de nós, do SER, a interioridade é posta para fora, constituindo-

se externamente através do corpo, assim, passa-se a se julgar por ele, pela 

representação corporal. Com isso, as alterações corporais assumem o papel 

de co-modificadores da identidade, uma vez que essas atuam também no 

imaginário. Um exemplo emblemático da radicalidade que tais modificações 

assumem são os transexuais, que têm suas "identidades alteradas" pelas 

modificações corporais a que se submetem”. (LE BRETON 2003, p.240 apud 

OLIVEIRA, 2003, p.182).  

  

 

No entanto, “as transformações do corpo, revelam-se através da junção de dois 

fatores aparentemente contrários, que tornam disponível ao corpo uma visibilidade sem 

precedentes trazendo a públicas indagações e discussões a respeito de sua natureza, 

limites e embaraços. À medida que a ciência torna possível um maior grau de 

possibilidades intervencionistas sobre o corpo, ela perde a solidez no conhecimento a 

respeito do que são os corpos, e se antecipa a capacidade dos sujeitos de fazer 
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julgamentos morais a respeito de até que ponto a ciência deveria ir na reconstrução do 

corpo”. (SCHILLING, 1993 apud TAVOLARO, 2011, p. 27). 

Já o posicionamento de Le Breton aponta que “corpo apresenta-se como lugar 

em que o mundo é questionado, espaço destinado às fantasias, às provocações, às 

possibilidades de intervenções concretas, como fonte e espaço de criação, obra de arte; 

essas classificações são representadas nas obras de Orlan, artista plástica que tem no seu 

corpo sua principal tela, e assim submete-o a várias intervenções cirúrgicas modificando 

assim a aparência física, como por exemplo, transformar o próprio rosto numa mistura 

de referências: Gioconda, Diana, Psique, Vênus, Europa, etc. Outro modo de percepção 

do corpo é como parceiro, alter ego de onde emanam sensação e sedução, como local de 

reconquista de si, território a ser explorado”. (LE BRETON, 2003, p. 240). O que se 

percebe aparentemente nestes textos, é que o corpo pode ser explorado praticamente em 

sua totalidade. No entanto, fica essa ressalva: 

                                                  “Quanto mais somos capazes de controlar e alterar os limites de nossos 

corpos, maior a nossa incerteza a respeito do que constitui o corpo do 

indivíduo, e o que é „natural‟ no corpo. Por exemplo, a inseminação artificial 

e a fertilização in vitro têm viabilizado a reprodução desvinculada das 

relações corporais que tem tradicionalmente definido as experiências 

heterossexuais. O pânico moral em torno dos „nascimentos virgens‟ na 

Inglaterra ilustra a ameaça que esses procedimentos impõem à percepção do 

que várias pessoas têm do que é natural no corpo (da natureza do corpo)”. 
(SCHILLING 1993 apud TAVOLARO 2011, p. 25). 

De certa forma, o ser humano acaba por perder a capacidade de gerir o corpo, 

perdendo assim a percepção de suas potencialidades naturais.  

Entretanto, “mais que qualquer radicalização utópica sobre uma superação da 

existência corpórea humana, há hoje um campo imenso de possibilidades de vivências 

que 'prescindem' do corpo, mais exatamente as experiências no espaço cibernético, em 

que é possível a criação de vários eus, e a partir disso ir além dos limites espaço-

temporais marcados pela existência corpórea. (LE BRETON 2003, p. 240, apud 

OLIVEIRA 2003). Temas como espaço cibernético levantam questões como: fim do 

corpo, vivências extracorpóreas e criação de outros eus. Por outro lado, as discussões 

sobre a fecundação in vitro e o desenvolvimento de novas técnicas de reprodução 

remetem a questões como paternidade, maternidade, fabricação de seres humanos, a 

busca pela perfeição gênica, controle. Muitos desses assuntos apontam para o 

desenvolvimento da gestação fora do corpo, propiciando um controle total do processo, 

desde a manufatura/fabricação do embrião a ser implantado (a criação do ser perfeito, 
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digno de viver) até o acompanhamento do processo de gestação” (LE BRETON 2003, 

p. 240, apud OLIVEIRA 2003). 

Tais alterações como essas “geram o questionamento de elementos fundamentais 

como maternidade e paternidade, e irá exigir uma reelaboração dos mesmos. Essas 

definições antigas são seriamente questionadas, em decorrência das mudanças de papéis 

e funções engendradas pelas novas tecnologias. Por exemplo, os pais sociais não são 

mais necessariamente os pais biológicos, embora esse não seja exatamente um cenário 

novo, visto que a adoção leva exatamente ao mesmo ponto, entretanto, o quadro atual 

vai, além disso, uma vez que se torna possível que a mulher que gestou o embrião seja 

geneticamente sua avó!”. (LE BRETON 2003, p. 240, apud OLIVEIRA 2003, p. 182).    

Portanto, pode-se ter uma compreensão da autonomia que os indivíduos 

apresentam referentes ao corpo mediante a diversidade que ele pode alcançar. 

 

1.2 Conceituando Gênero 

 

O termo “gênero” tem uma história ligada similitude de uma ou mais 

particularidades. “Na biologia, o termo se refere à categoria taxonômica que agrupa 

espécies relacionadas filogeneticamente, distinguíveis das outras por características aos 

movimentos sociais de mulheres, feministas e LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, 

transgêneros, travestis e transexuais). Sua trajetória acompanha uma luta por direitos 

civis e humanos, ou seja, nada mais que igualdade e respeito”. (WANZINACK; 

SIGNORELLI, 2015, p.113,114). 

Durante os anos 80, o termo “gênero” era utilizado para se referir a “sexo”. Será 

com os movimentos feministas e de mulheres que a ideia de que as diferenças 

constatadas nos comportamentos de homens e mulheres não eram dependentes do 

“sexo” como questão biológica, mas sim eram definidos pelo “gênero” e, portanto, 

vinculadas à cultura e a construtos sociais.  

 “Na metade do século XX assistiu-se à emergência de movimentos sociais 

diversos, centrados principalmente na defesa de interesses específicos de 

determinados grupos sociais definidos com base em questões de identidade 

cultural, diferentemente dos movimentos sociais anteriores, fortemente 

marcados por questões de classe, ou seja, vinculadas à posição dos sujeitos na 

estrutura produtiva. É nesse novo contexto que o movimento feminista 

ressurge e dele emerge a questão de gênero”. (BARATA, 2009, p.76) 

  

Dessa forma, “„gênero‟ na língua portuguesa apresenta múltiplos sentidos 

dependendo do campo do conhecimento em cuja fala se insere. Entretanto, em termos 
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gerais, gênero significa o conjunto de seres ou objetos que possuem mesma origem ou 

que se acham ligados pelas marcantes que permitem assim a subdivisão das famílias. Na 

gramática, gênero se refere a classes de palavras que permitem estabelecer a distinção 

entre masculino e feminino, nem sempre referido a diferenças de sexo” (BARATA, 

2009, p.73). Desse fato, a definição de gênero engloba várias situações e contextos.  

As conquistas de gênero manifestam-se da seguinte maneira na abordagem de 

Santos: “o trabalho fora de casa e a luta pela igualdade no âmbito da produção 

traduzem-se em bandeiras de luta para a plena emancipação das mulheres trabalhadoras. 

As mulheres pouco a pouco foram conquistando seus direitos civis e ocupando o espaço 

público, antigo domínio dos homens. A emancipação feminina inverte os valores sociais 

tradicionais e põe em cheque o papel do homem. A ascensão feminina ao espaço 

público torna-se uma ameaça à identidade de macho dominador e a sua posição de 

poder hegemônico é posta em questão”. (SANTOS, 2010, p. 60). 

“A profunda alteração do controle masculino sobre o feminino não é resultante 

apenas da redefinição do papel da mulher na sociedade atual. Mas tem a ver, também, 

com as transformações históricas ocorridas que põem em questão o mito da 

masculinidade em razão de uma nova maneira de ver o conceito de ser homem, pautada 

em conflitos no âmbito da subjetividade e da intimidade. A todo o momento, o homem 

tem que provar a sua masculinidade, que se manifesta, principalmente, por atos de 

violência” (SANTOS, 2010, p. 60). 

Portanto, pode-se perceber que o sentido da palavra gênero possui características 

que se ajustam perfeitamente tanto na biologia quanto na gramática. Assim, ele é 

utilizado para imprimir características próprias aos comportamentos de grupos de 

sujeitos sociais e para instituir o contraste entre masculino e feminino, “mas, 

principalmente, para enfocar as relações que se estabelecem entre masculino e feminino 

no âmbito social e que apresentam repercussões para o estado de saúde e para o acesso e 

utilização dos serviços de saúde” (BARATA, 2009).  

Contudo, definitivamente gênero não tem nada a ver com sexo. Embora em 

biologia, e também na área médica, “sexo é um marcador de diferenças biológicas entre 

indivíduos da espécie humana, relacionadas com aspectos anatômicos e fisiológicos do 

aparelho reprodutivo e eventualmente com características genéticas ligadas aos 

cromossomos x ou y. No entanto, em muitos autores é natural os textos publicados em 

periódicos científicos utilizarem gênero como substituto para sexo, pois se está fazendo 
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referência a características biológicas de homens e mulheres. Porém, em tempos do 

„politicamente correto‟ parece que os médicos e pesquisadores em geral passaram a 

considerar de „bom tom‟ não utilizar a palavra sexo”. (BARATA, 2009, p.74).  

De acordo com esses apontamentos, “o tumulto entre os termos sexo e gênero, 

além do problema já assinalado de utilizar gênero como sinônimo de sexo, outro 

aspecto desse uso inadequado é a utilização do conceito para denotar exclusivamente 

problemas relacionados com as mulheres, especialmente aqueles presos à saúde 

reprodutiva”. (BARATA, 2009). 

“A variável sexo, entretanto, não dá conta das questões de gênero, pois um dos 

aspectos mais salientes dessas relações é a discrepância de poder que se estabelece entre 

homens e mulheres na maioria das sociedades e praticamente em todos os campos da 

vida social.” (BARATA,2009). Por isso, o ponto de vista sobre gênero em seus aspectos 

mais complexos está presente principalmente em pesquisas com abordagens 

qualitativas. 

Nessa perspectiva reforça-se a ideia de que as diferenças que se constatavam nos 

comportamentos de homens e mulheres não eram dependentes do “sexo”. Assim:  

                                   “Segundo Reis (2013, p.362), as teses beauvoirianas são preciosas para o 

feminismo, em especial sua constatação de que ter nascido “mulher” implica 

uma série de prescrições que “limitam e recortam”, para a mulher, sua 

“possibilidade de constituir-se como sujeito pleno” e obter sua 

transcendência, um postulado realmente fundamental para as críticas e as 

teorias de gênero”.  

 

Diante disso, “os estudos feministas, ao incorporarem as classes de gênero, 

forneceram um instrumental capaz de questionar, nas diversas áreas do conhecimento e 

em todos os âmbitos da vida, os padrões patriarcais que definem o que significa ser 

“mulher” (e consequentemente colocaram em questão o que significa ser “homem”, 

embora esta questão apenas muito recentemente tenha se tornado elemento de reflexão 

por parte dos homens)”. A desorganização a partir destas categorias mostrou que, tanto 

homens quanto mulheres, aprendem a ser e viver como tal a partir de um complexo 

aparato de normas e regras de comportamento que determinam os papéis de gênero 

(MUSSKOPF, 2005, p. 186).  

Desta forma, “permitiram visualizar as uniões estabelecidas entre sexo (o dado 

físico-biológico) e gênero (o dado social) sem questionamentos na relação natural e 

entre esses dois termos e o dado sexual (a sexualidade), mantendo uma fictícia 

orientação lógica do desejo para aquilo que se chama de “sexo oposto”. Neste sentido, 
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não indagaram a organização heterocêntrica da sociedade ocidental, não conhecendo 

que os dados físico-biológico e social são atualizados nos corpos desejantes e excluindo 

uma variedade de possibilidades de existência da sexualidade localizadas fora dos 

padrões heteronormativos”. (MUSSKOPF, 2005, p.186). 

Dentro dessas multiplicidades de possibilidades, (MURARO; BOFF, 2002, p. 

75,76) apontam para a seguinte possibilidade: 

“[...] A de “vir a ser” que segundo esses autores, “o feminino no homem e na 

mulher é aquele momento de mistério, de integralidade, de profundidade, de 

capacidade de pensar com o próprio corpo, decifrar as mensagens escondidas 

sob sinais e símbolos, de interioridade, de sentimento de pertença a um todo 

maior, de guardar no coração, de poder gerador e nutridor, de vitalidade e 

espiritualidade””.   

  

No entanto, embora o ser humano se constitua de sexo e gênero, os termos se 

diferenciam na visão de uns autores, e nas de outros não.  

Neste sentido, “ecoa mundialmente as teses de Judith Butler, especialmente 

acerca de sua crítica à identidade da política feminista e de sua sugestão de 

desconstrução de gênero, baseada em um estudo prévio multidisciplinar que envolve 

filosofia, antropologia, sociologia, psicologia, psicanálise dentre outros departamentos 

que tratam de sexo, gênero e sexualidade”. (ROGRIGUES, 2005). 

Por esse motivo:  

“Permanecem latentes, na visão de Butler, que o conceito de gênero 

permanece indeterminável entre os debates feministas, embora ainda se trate 

de um tema recorrente. Ela afirma, positivamente, que certas correntes do 

feminismo veem tal indeterminação do conceito de gênero como problema, 

como algo negativo, mas que não há necessidade de encarar desta forma, pois 

problemas são inevitáveis, e nos basta aprender como lidar com eles [...]”. 

(REIS, 2014, p. 10,13). 

 

“O conceito de sexo/gênero funciona como uma espécie de pilar fundacional da 

política feminista na perspectiva de Butler e parte da ideia de que o sexo é natural e o 

gênero é socialmente construído. Tais afirmações são questionadas e discutem essa 

dualidade, e questionam o conceito de mulheres como sujeito do feminismo”. 

(ROGRIGUES, 2005, p. 179). 

Reis também nos esclarece que “a partir dos estudos de Simone de Beauvoir, 

Butler afirma, em suas obras, artigos e entrevistas, a instabilidade do gênero, que é um 

processo que não tem nem origem nem fim, de modo que é algo que “fazemos” e não 

algo que “somos”. Isto porque a frase célebre de Beauvoir, “ninguém nasce, mas torna-
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se mulher”, pretende abrir os olhos exatamente para as imposições sociais 

inquestionáveis que classificam e excluem os sujeitos”. (REIS, 2013, p.363). 

 Dessa forma, a autora nos esclarece que “a matriz heterossexual exclui o 

feminino das relações de poder que constituem a identidade e ainda induz o indivíduo 

ao erro quando utiliza bases supostamente sólidas sobre a noção de identidade singular, 

ou seja, quando limitam o sujeito apenas pela sua genitália, interessando que, 

consequentemente, seu gênero só poderá ser um ou outro de acordo com a organização 

binária aceita, socialmente, como natural”. (REIS, 2013). 

  Para isso, “há o questionamento sobre que aconteceria ao sujeito, à permanência 

e à binaridade do gênero, se a presunção da fixidez da matriz heterossexual fosse 

desmentida”. (REIS, 2014, p 14).  

Por isso, para afirmar e reafirmar o cabimento deste ou daquele gênero em cada 

indivíduo, há “a predominância, imposta culturalmente referente à imitação persistente 

de práticas entendidas por masculinas ou femininas, que recebem o nome de 

“performatividade” caracterizada pela continuidade reiterada de modos de agir que 

limitam a mulher a se comportar de modo feminino e o homem a se comportar de modo 

masculino, rejeitando, consequentemente, os homoafetivos, os transexuais e os 

hermafroditas por estarem fora do padrão ideal imposto pelas relações sociais de poder. 

Essa regra disciplinar fundamental é denominada por Butler de heteronormatividade2, 

que também estabelece a heterossexualidade como princípio regulatório da sexualidade: 

o desejo pelo oposto é o fundamento último da identidade feminina ou masculina. Aliás, 

o construto social binário de gênero inclui observâncias sobre e relaciona-se diretamente 

com sexo e desejo como regra geral e universal, colocadas como efeitos do natural, 

original e inevitável”. (REIS, 2014, p. 14). 

Ainda segundo Reis, “o movimento de uma função regulatória ou normalizadora 

se processa por entre as normas. Para o gênero, elas podem representar um 

essencialismo bastante perigoso, capaz de levá-lo a ser estimada uma verdade absoluta, 

muitas vezes tida como interior ao sujeito. Mas o gênero, por mais que seja produzido 

de maneira confusa por práticas de identificação e performatividades, não sendo sempre 

                                                           
2
É a regra disciplinar fundamental que exclui os não heterossexuais; é o construto social binário de gênero 

como regra geral e universal, apresentada tal qual efeito do natural, original e inevitável; é a 

heterossexualidade como poder regulatório da sexualidade. 
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unívoco ou claro o suficiente para que se possa apropriá-lo a partir de uma completude” 

(REIS, 2014, p. 14).  

Segundo Rodrigues, na prática, “Butler quis repensar teoricamente a “identidade 

definida” das mulheres como categoria a ser defendida e emancipada no movimento 

feminista. Ela aponta para inexistência desse sujeito que o feminismo quer representar”. 

Ainda de acordo com Rodrigues, “o conceito de gênero como culturalmente 

construído, distinto do de sexo, como naturalmente adquirido, formaram o par sobre o 

qual as teorias feministas inicialmente se basearam para defender perspectivas 

“desnaturalizadoras” sob as quais se dava no senso comum, a associação do feminino 

com fragilidade ou submissão, e que até hoje servem para justificar preconceitos” 

(ROGRIGUES, 2005, p. 179).    

Portanto, Rodrigues esclarece que Butler “estabelece interlocuções com 

diferentes autoras, entre as quais se destaca Simone de Beauvoir”. No debate com 

Beauvoir, Butler indica os limites dessas análises de gênero que, segundo ela, 

“pressupõem e definem por antecipação as possibilidades das configurações 

imagináveis e realizáveis de gênero na cultura”. (RODRIGUES, 2005, p. 180). Partindo 

da emblemática afirmação “A gente não nasce mulher, torna-se mulher”, Butler aponta 

para o fato de que “não há nada em sua explicação de Beauvoir que garanta que o „ser‟ 

que se torna mulher seja necessariamente fêmea” (RODRIGUES, 2005). 

Logo, percebe-se que há controvérsias acerca do termo gênero e tudo o que o 

engloba. Contudo, Rohden (2001) parte de uma inquietação a respeito da obsessão com 

a definição das diferenças entre homens e mulheres. Para autora, em pleno século XXI 

assistimos a uma proliferação surpreendente de discursos que reafirmam essas supostas 

diferenças. Seja em matérias na grande mídia, seja em publicações científicas, parece 

haver uma necessidade premente de demonstrar e comprovar como teríamos marcos 

naturais intransponíveis que assegurariam uma distinção radical entre os gêneros, 

traduzida em termos de características vinculadas ao sexo biológico (ROHDEN, Op. 

cit.). 

Outro ponto de vista que chama a atenção para autora, “é que a diferença 

percebida entre homens e mulheres faz parte do conjunto de temas centrais a partir do 

qual cada sociedade se pensa a si mesma e propõe suas formas de organização social. 

Assim como o parentesco, por exemplo, as relações entre os gêneros constituem um 

nódulo fundamental em torno do qual se articula uma série de preceitos indispensáveis 
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para a vida em sociedade. As concepções a respeito dessa diferença variam 

enormemente entre cada sociedade e também com o passar do tempo. E, evidentemente, 

estão intimamente relacionadas com muitos outros fatores que imprimem as marcas 

características de cada forma de organização social. Estas concepções, ao mesmo tempo 

em que são determinadas por esses outros fatores, também interferem neles, 

influenciando nos possíveis caminhos a serem seguidos” (ROHDEN, 2001)  

Assim, Rohden “analisa a construção de uma determinada concepção de 

diferença entre os sexos e os gêneros que se produz no contexto das significativas 

transformações socioeconômicas que caracterizaram o século XIX. Fenômenos como a 

industrialização, a crescente urbanização, os grandes empreendimentos científicos e 

tecnológicos, a entrada mais efetiva da mulher no mercado de trabalho, o surgimento de 

movimentos de reivindicação de direitos (calcados nos ideais de igualdade e liberdade 

herdadas da Revolução Francesa) que singularizaram a época, implicaram, como não 

poderia deixar de ser, na criação de novas possibilidades de relação entre homens e 

mulheres”. (ROHDEN, 2001, p.13, 14). 

Sobretudo “a propagação de um ideário feminista, baseado no direito à educação 

e ao trabalho, requeria mudanças nas concepções a respeito das relações de gênero 

vigente. A rígida diferenciação de características e papéis sociais tradicionalmente 

atribuídos a cada sexo já não dava conta de traduzir as novas atitudes e comportamentos 

concretos” (ROHDEN, 2001, p.13, 14).  

A autora deixa claro que sempre houve variações no que se refere às concepções 

de gênero tradicionais na sociedade ocidental. Por exemplo, embora mais restritas ao 

mundo doméstico, do lar e da família, as mulheres sempre estiveram presentes também 

no mundo público. Da mesma forma, os homens que predominantemente exerceram 

atividades no mundo público também sempre estiveram presentes no mundo privado. 

Na verdade, é muito difícil separarmos essas duas esferas de interação social. No 

entanto, o que acontece de forma mais significativa a partir do século XIX é que se 

geram condições mais favoráveis para a implosão dessa divisão sexual de trabalho 

particular (ROHDEN, 2001, p.13, 14). 

Dessa forma, a influência significativa desse campo é a chamada crítica 

feminista da ciência, que tem levado a um aprofundamento das discussões 

epistemológicas. “Essas discussões se traduzem não só no debate em torno da 

possibilidade de se fazer uma ciência menos marcada por uma determinada hierarquia 
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de gênero (o que faz com que se discuta a própria natureza da produção atual) quanto 

em uma nova abordagem, que tenta ser menos inocente, no estudo dos registros 

históricos ou particularmente na história da ciência. Esta última tem sido um dos temas 

privilegiados dos estudos de gênero nos últimos anos”. (ROHDEN, 2001, p.13). 

A autora deixa claro que sempre houve variações no que se refere às concepções 

de gênero tradicionais na sociedade ocidental. Por exemplo, embora mais restritas ao 

mundo doméstico, do lar e da família, as mulheres sempre estiveram presentes também 

no mundo público. Da mesma forma, os homens que predominantemente exerceram 

atividades no mundo público também sempre estiveram presentes no mundo privado. 

Na verdade, é muito difícil separarmos essas duas esferas de interação social. No 

entanto, o que acontece de forma mais significativa a partir do século XIX é que se 

geram condições mais favoráveis para a implosão dessa divisão sexual de trabalho 

particular (ROHDEN, 2001, p.13, 14). 

Portanto, a questão das discussões sobre gênero ainda estão efervescendo na 

contemporaneidade de forma que a cada dia esse termo vai se construindo, se 

fundamentando nas relações sociais, políticas e culturais. 

 

1.3 Da família patriarcal às multiformes maneiras de “ser família”. 

Segundo o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, a 

palavra família entrou na língua portuguesa, no século XVI por via culta, através do 

latim 'família', que significava o conjunto dos escravos da casa; todas as pessoas ligadas 

a qualquer grande personalidade; casa de família. (MACHADO, 2017).  

Juntamente com o termo família, vem o esclarecimento de que ela não é algo 

biológico, algo natural ou dado, mas o resultado de formas históricas de organização 

social entre os humanos. Premidos pelas necessidades materiais de sobrevivência e de 

reprodução da espécie, os humanos estabeleceram diferentes formas de relação com a 

natureza e entre si. Os diferentes formatos de organização familiar foram, portanto, 

inventadas ao longo da história (NARVAZ; KOLLER, 2006, p.49, 50). 

Desde então, a palavra “família” tem sido utilizada, em diferentes momentos 

históricos, por indivíduos de culturas diversas, para designar agrupamentos sociais e 

instituições com estrutura e funções bastante diferenciadas. Em um mesmo tempo 
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histórico, como na contemporaneidade urbana brasileira, existem diversas 

possibilidades de arranjos e configurações familiares (ARAÚJO, 2006, p.71). 

Ao longo da história, o modelo de família predominante era à família patriarcal, 

cuja configuração girava em torno do pai, que detinha o poder. Esse que ditava as leis e 

regia as normas que eram asseguradas pelo laço social. O pai, enquanto figura real 

imperava em seu âmbito familiar, e seguia uma tradição transmitida pelos seus 

antecessores. Toda normatização e lei eram asseguradas a esse pai que tinha o dever de 

manter a ordem e organização familiar. As funções eram bem definidas e 

hierarquizadas: o chefe patriarcal comandava, transmitia a lei, buscava o sustento de sua 

família com a ajuda de sua prole.  

Nessa delimitação, o homem, chefe da família, se incumbia de tomar as decisões 

sobre o destino de cada membro dessa constituição, passando pela “divisão” do 

convívio familiar, onde avós, pais, netos, tios, primos e etc., passaram a ocupar 

habitações distintas, cada um com seu respectivo “núcleo” de convivência, até se chegar 

as diversas formas de organização familiar na contemporaneidade (OLIVEIRA, 2014, 

p.3162). 

Diante desse contexto de fragmentação do convívio familiar, antigamente podia-

se encontrar famílias numerosas. Não havia o sentimento de infância. Logo que podiam, 

as crianças já iam se misturar aos adultos em seus afazeres diários, e trabalhar. A 

mulher, por sua vez, tinha por tarefa a procriação e os afazeres domésticos (SANTOS, 

2013, p.13). 

Com o passar dos anos, modelo de família patriarcal foi se modificando. Houve 

em um período, um deslocamento e uma supervalorização do ensino da família à 

institucionalização. Uma passagem, uma mudança nos modos de ensino, outrora 

desempenhados pelo pai em seu âmbito familiar, e depois pelas instituições. Isto tem 

um efeito significativo na constituição psíquica do sujeito e acaba por destituir o poder 

patriarcal.  

Com o surgimento das escolas, as crianças tomam um novo significado social. A 

partir daí, a procriação é diminuída e surge a necessidade de dar mais atenção e 

cuidados a esse novo sujeito. O estado, conjuntamente com as instituições passa a 

educar e garantir a transmissão do saber que antes era assegurado pela família 

(SANTOS, 2013, p. 13, 14). 
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Então, percebe-se que ocorre no laço social todo esse movimento, que vai dar 

um novo lugar à criança e, por sua vez, uma nova funcionalidade a família. Entende-se 

também que isto gera uma mudança significativa nos laços sociais, conjugais, e na 

forma de conceber a criança socialmente. Esta que, por sua vez, toma um espaço, um 

lugar, ao qual antes não existia (SANTOS, 2013, p. 13, 14).   

De acordo com essa nova postura, “a conservação, como um ideal, de um 

modelo de família burguesa, fincada no amor romântico, em uma sociedade onde os 

compromissos com a tradição e com as heranças das gerações já não são a cerne dos 

laços sociais é examinada”. A necessidade de buscar formas alternativas de padrões 

familiares é discutida (VILHENA, 2004, p.1). 

Neste contexto, a ótica do casamento perde a vinculação de união de casal com 

filhos ou para ter filhos, a fim de “dar lugar à chamada união afetiva de dois indivíduos 

que compartilhem do desejo de estarem juntos, e construírem relações sólidas”. Sendo 

que essas ligações afetivas sem casamento passam a ser aceitas tanto pela sociedade, 

como pela legislação (SILVESTRE; SOUSA, 2012, p. 7). 

Diante desse contexto de fragmentação do convívio familiar, antigamente podia-

se encontrar famílias numerosas. Não havia o sentimento de infância. Logo que podiam, 

as crianças já iam se misturar aos adultos em seus afazeres diários, e trabalhar. A 

mulher, por sua vez, tinha por tarefa a procriação e os afazeres domésticos (SANTOS, 

2013, p.13). 

Com o passar dos anos, modelo de família patriarcal foi se modificando. Houve 

em um período, um deslocamento e uma supervalorização do ensino da família à 

institucionalização. Uma passagem, uma mudança nos modos de ensino, outrora 

desempenhados pelo pai em seu âmbito familiar, e depois pelas instituições. Isto tem 

um efeito significativo na constituição psíquica do sujeito e acaba por destituir o poder 

patriarcal.  

Com o surgimento das escolas, as crianças tomam um novo significado social. A 

partir daí, a procriação é diminuída e surge a necessidade de dar mais atenção e 

cuidados a esse novo sujeito. O estado, conjuntamente com as instituições passa a 

educar e garantir a transmissão do saber que antes era assegurado pela família 

(SANTOS, 2013, p. 13, 14). 

Então, percebe-se que ocorre no laço social todo esse movimento, que vai dar 

um “novo lugar à criança e, por sua vez, uma nova funcionalidade a família”. Entende-
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se também que isto gera uma mudança significativa nos laços sociais, conjugais, e na 

forma de conceber a criança socialmente. Esta que, por sua vez, toma um espaço, um 

lugar, ao qual antes não existia (SANTOS, 2013, p. 13, 14).   

Em todas essas situações, entram em cena as “famílias reinventadas” 

(SILVESTRE; SOUSA, 2012, p. 7). Sendo assim, as famílias encontram-se organizadas 

de maneiras diferentes, “de acordo com suas próprias necessidades e possibilidades, 

para enfrentar os desafios contemporâneos com os quais a família se defronta. Tem-se 

como exemplo: famílias monoparentais3, famílias reconstituídas4, famílias extensas e 

famílias homoparentais”. Sendo talvez esta última, a que mais tem trazido debates e 

polêmica a respeito das novas formas de ser família (OLIVEIRA, 2014, p.3162). 

  Até algum tempo, tais variações eram consideradas como indicadoras da 

desestruturação familiar em processo, na sociedade brasileira. Apenas, recentemente, tal 

fenômeno passou a ser compreendido como recomposições nas relações de familiares. 

Independente da maneira como a família se estrutura e os desenhos que assume, ela é 

um importante grupo no qual as pessoas, adultos e crianças constroem e reconstroem 

sua subjetividade.  

Na busca pela solução coletiva de garantir a sobrevivência material e afetiva de 

cada um e do grupo, a família constitui-se em um importante espaço de socialização e 

de vivência democrática (ou não). Acredita-se que a compreensão da construção 

histórica da diversidade de arranjos familiares pode contribuir para diminuir 

preconceitos e aprofundar o conhecimento sobre a família contemporânea: suas 

diferentes estruturas, as relações que seus membros estabelecem entre si e com o 

                                                           
3
A família monoparental, homoparental ou unilinear- desvincula-se da ideia de um casal relacionado com 

seus filhos, pois estes vivem apenas com um dos seus genitores, em razão de viuvez, separação judicial, 

divórcio, adoção unilateral, não reconhecimento de sua filiação pelo outro genitor, produção 

independente. Nesse tipo de estruturação familiar há apenas um dos genitores para desempenhar dois 

papéis. A criança nesse modelo familiar tem que aprender a conviver na ausência de um dos pais. E essa 

ausência pode ser fruto de decisões voluntárias (ruptura de casamentos e uniões) ou involuntárias 

falecimentos, abandono de um dos cônjuges, nascimentos extramatrimoniais, etc., (SILVESTRE, 2012, p. 

8, 9). 

 
4
 Famílias Bi- parentais: são casais unidos judicialmente ou não, podendo ser tanto casais heterossexuais 

como homossexuais. Eles dividem as funções e tarefas que mantém a relação. E quando possuem filhos, 

desempenham a criação deles em conjunto. Considera-se esse tipo de família mais estruturado que a 

família monoparental, já que possui a figura de duas pessoas (homem e mulher) como base sustentadora 

da família. Os companheiros podem ou não gerar filhos, mas em conjunto formam patrimônio e, em 

decorrência dessa união, também contraem direitos e deveres como, por exemplo, o de respeito mútuo. 

Ambos estão em paridade no tocante ao sustento e manutenção dessa família, com iguais direitos e 

deveres. [...] (SILVESTRE, 2012, p. 8, 9).  
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mundo, bem como as estratégias construídas para preservar e educar as gerações mais 

novas (ARAÚJO, 2006, p.74). 

Um marco fundamental para que mudanças sobre a visão de família tomasse 

novos rumos na história, foi à constatação de um momento marcante e de corte no 

modelo de família patriarcal que ocorre com a Revolução Francesa e seus propósitos 

que pregavam: igualdade, liberdade e fraternidade. Liberdade esta que logo depois irá 

motivar a liberdade entre os sexos. “A partir do século XIX, com a Revolução 

Industrial, a mão de obra torna-se escassa, o que por um lado faz com que as mulheres 

comecem a ganhar lugar nos postos de trabalho. Aqui temos um ponto crucial para a 

transformação do modelo de família patriarcal, que é o êxodo da mulher para o mercado 

de trabalho. O homem já não é mais o único provedor do sustento familiar. Mudam-se 

as formas sociais de estabelecer e definir os papéis que anteriormente tinham outra 

significação”. (SANTOS, 2013, p. 14). 

Portanto, é por meio dessa mudança cultural e sua transmissão pela tradição que 

o sujeito terá um lugar em sua família. Dessa maneira, se aposta então que a construção 

de seus laços, seus vínculos e suas primeiras trocas afetivas devem acontecer dentro do 

seio familiar. Entretanto, o que se pode perceber em nossa sociedade atual é algo que 

vai contra esse fato inicial, pois cada vez mais cedo o sujeito é retirado de seu núcleo e 

passa a viver em instituições. Crianças com poucos meses de idade já estão 

institucionalizadas, passam os dias dentro de creches e lugares de cuidados. Isto se dá 

pela necessidade de produção e de trabalho dos pais que se vêm enlaçados num modelo 

de produção (SANTOS, 2013, p. 18). 

Dentro dessa perspectiva, a família, da forma como vem se transformando e se 

organizando nos últimos tempos, impossibilita identificá-la como um modelo único ou 

ideal. Pelo contrário, “ela se apresenta como um conjunto de trajetórias individuais que 

se expressam em arranjos diversificados e em espaços e organizações domiciliares 

peculiares” (OLIVEIRA, 2009, p.68) 

Assim como qualquer agrupamento humano, a família monoparental5 não é um 

estado fixo, está marcada pela historicidade. “Arranjos são constituídos, na busca de 

                                                           
5 Monoparental- Família feminina simples – organizada em torno da figura feminina, que não tem 

companheiro coabitando (Araújo,  2006, p.73). 
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atender as necessidades do grupo e de cada um dos seus membros. Esses arranjos são 

marcados por conflitos e contradições que culminam, muitas vezes, em rearranjos”.  

As mulheres, que em determinados momentos de suas vidas assumem o papel de 

“chefes de família”, em seu percurso de vida, estabelecem uniões, mais ou menos, 

duradoras, que, muitas vezes, se desmancham e outras se constituem, marcando 

profundamente cada membro da família. Esse processo supõe vivências de relações, 

separações, recomposições de elos, em que se envolvem emoções, por vezes dolorosas. 

É nessa perspectiva que se deve entender a monoparentalidade, em seu movimento, nas 

relações que se erguem, desfazem e reconstroem (ARAÚJO, 2006, p. 110, 111). 

Sendo assim, “as diversas configurações familiares contemporâneas são 

dissertadas pelos cientistas sociais nacionais e internacionais, considerando os fatores 

que facilitam e dificultam a prática paterna. As pesquisas voltadas à inevitável limitação 

da paternidade na não tutela indicam a importância do suporte familiar advindo da 

relação entre os ex-companheiros, assim como a importância da rede de relações que se 

estabelecem na estruturação do vínculo nas famílias reconstituídas ou monoparentais 

para a manutenção da responsabilidade paterna. Também, dentre os artigos publicados, 

alguns temas passam a adquirir contornos mais definidos, principalmente os da 

homoparentalidade6, questionando as relações de gênero como fator excludente do 

processo de parentalidade”. (SOUZA, 2009, p. 102). 

Tais arranjos diversificados podem variar em combinações de diversas 

naturezas, seja na composição ou também nas relações familiares estabelecidas. A 

composição pode variar em uniões consensuais de parceiros separados ou divorciados; 

uniões de pessoas do mesmo sexo; uniões de pessoas com filhos de outros casamentos; 

mães sozinhas com seus filhos, sendo cada um de um pai diferente; pais sozinhos com 

seus filhos; avós com os netos; e uma infinidade de formas a serem definidas, 

colocando-os diante de uma nova família, diferenciadas do clássico modelo de família 

nuclear (OLIVEIRA, 2009). 

Dentro dessas novas perspectivas, temos como consequências dessas mudanças 

as transformações das relações de parentesco e das representações dessas relações no 

interior da família. Cada vez mais, são encontradas famílias cujas funções estão 

confusas e difusas se relacionadas com os modelos tradicionais, cujos papéis eram 

                                                           
6
Homoparental é a família na qual o pai ou a mãe se assume homossexual- 

www.dicionarioinformal.com.br 
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rigidamente definidos. Desse jeito, as relações, comparadas com as estabelecidas no 

modelo tradicional, estão mudadas, os próprios membros integrantes da nova família 

estão diferenciados, a composição não é mais a tradicional, as pessoas também estão em 

processo de transformação, no sentido da forma de pensar, nos questionamentos, na 

maneira de viver nesse mundo em processo de mudança (OLIVEIRA, 2009, p. 68). 

Então, nesse processo de mudanças, o que ocorre é que temos o modelo 

tradicional internalizado operando, enquanto temos as novas possibilidades de ser 

família, revelando novos conceitos aos preestabelecidos, ocasionando certas 

contradições no próprio contexto familiar, balanceando o que há de prós e de contras 

nas duas formas aqui apreciadas. É certo que há uma herança simbólica transmitida 

entre as gerações que mostra tais modelos e orienta a socialização dos segmentos 

sociais. A inclinação atual é de que a convivência familiar se torne socializada e 

visualizada como um local onde existe a mudança, progredindo por meio do diálogo. O 

mundo familiar mostra-se em uma diversidade de formas de organização, com crenças, 

valores e práticas desenvolvidas na busca de soluções para os desafios que a vida vai 

trazendo (OLIVEIRA, 2009, p. 69). 

No Brasil, as novas estruturas de parentesco colocam os profissionais que atuam 

na área da família e os próprios membros da instituição familiar em busca de novas 

intitulações ou de tentar compreender socialmente tais mudanças. Desde a legalização 

do divórcio, com o início de uma nova discussão referente às funções sociais de cada 

composição familiar, têm ocorrido transformações que levam a questionamentos sobre o 

valor do casamento indissolúvel e inquestionável. Essa é uma das provas de que 

alterações mais profundas na estrutura da família brasileira estão iniciando seu processo 

(OLIVEIRA, 2009, p. 69). 

Em meio a tantas pluralidades de pessoas que compõem essa nova família, 

precisamos refletir sobre a maneira que tais componentes estão se sentindo diante dessa 

nova situação, desse novo mundo que vivencia, dessa nova forma de ser família. As 

temáticas sobre a família contemporânea podem nos levar por diversas realidades em 

mudanças, e por questões confusas, pois geralmente temos uma família ou um modelo 

familiar internalizado. Esta intimidade do conceito de família pode causar uma 

complexidade entre as famílias com as quais pesquisamos e próprias concepções sobre a 

configuração familiar. Nesse processo, muitas pessoas podem buscar essa edificação no 
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interior do cotidiano familiar, que é carregado de subjetividade e cujas ações são 

interpretadas no próprio contexto diário (OLIVEIRA, 2009, p.70). 

Diante disso, fica confirmado: “[...] A família, esta instituição como um 

instrumento gerador de um "nomos7", ou seja, a família beneficia um engajamento 

social que cria para o indivíduo uma espécie de ordem, na qual sua vida passa a ter um 

sentido, constituindo-o como sujeito” (VILHENA, 2004, p. 3). 

Que a família vem mudando ao longo da história é notório. Por esse motivo, 

próprio conceito de família, tal qual a concebemos, data da idade moderna, sendo 

importante enfatizar, que estamos falando da família ocidental moderna. “Tal família, 

fruto do Iluminismo, é caracterizada pelo predomínio dos valores democráticos e 

igualitários que tornaram possíveis, pelo menos ao nível das aspirações, a ideia de 

equidade e dos direitos individuais entre homens e mulheres” (VILHENA, 2004, p. 3). 

Resumidamente pode-se dizer que a família foi apreendida pela nova ordem 

disciplinar. No Brasil, este caminho foi estreitamente ligado à mudança estratégica do 

Estado brasileiro moderno em luta contra o poder da estrutura colonial e patriarcal 

(VILHENA, 2004, p. 5). 

A família moderna despontou pela diminuição da vida pública e pelo progresso 

da vida privada (BELTRAME; BOTTOLI, 2010, p. 207), sendo fruto do iluminismo e 

calcada em valores muito mais individualistas. 

Conforme essa afirmação: “[...] A implantação do capitalismo industrial nas 

capitais, acompanhado por essa crença secular, imprimiu uma força, sem igual, para a 

privatização familiar, iniciando a desestabilização existente entre as esferas pública e 

privada observada na atualidade” (VILHENA, 2004, p. 5). 

Ainda que, ilusoriamente, a família burguesa tenha se pensado como autônoma 

do controle externo, posto que, na verdade, sua formação foi historicamente 

estabelecida, tal aparência de liberdade ofereceu as bases para a noção de que a família 

se estrutura a partir de três coordenadas distintas:  

“O caráter voluntário: as pessoas se unem por vontade própria, revelação plena 

do individualismo na medida em que as pessoas perdem sua inscrição social e passam a 

contar individualmente”.  

                                                           
7
 Definição atribuída a um termo, palavra, frase, texto; aquilo que alguma coisa quer dizer; sentido, 

relevância que se dá a... – Dicionário online de Português. 
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“O amor natural: base da noção de que aquilo que mantém a união matrimonial é 

a natureza humana e seu aspecto subjetivo organizado pelos laços fraternos da 

paternidade e maternidade sem interesses econômicos”;  

De acordo com Vilhena, educação: a finalidade da família é interna e não 

externa. 

“[...] Essas três coordenadas se articularam de forma a sustentar a ideia de 

uma humanidade que deve ser inerente à natureza humana, fundando uma 

esfera que se emancipa de finalidades exteriores a ela, criando suas próprias 

leis de organização cujas coordenadas principais são o amor (revelado pelos 

laços de parentesco) e a sexualidade. Com isso, a esfera privada pôde ganhar 

espaço e ser tomada como paradigma a partir do qual a sociedade pudesse ser 

avaliada, imprimindo um interesse cada vez maior pela intimidade, própria e 

dos outros, abrindo-a a exploração e ao desvelamento. Mas vejamos como 

estas se atualizam na família moderna” (VILHENA, 2004, p. 6). 

Diante dessa exposição, a autora declara que no plano individual perde-se a 

singularidade do desejo, no familiar sentimo-nos distanciados, perdidos e explorados e 

no público transformamo-nos em uma sociedade de consumidores, sem forma, enquanto 

corpo político, uma vez que sem compromisso com as singularidades do outro. O que se 

observa então é que a família, herdeira do individualismo, sente a refração em si mesma 

deste mesmo individualismo exagerado, fazendo com que cada vez mais se façam as 

suplicas, muitas vezes nostálgicas, pelo retorno dos valores tradicionais, pelo respeito 

aos mais velhos, pelo compromisso com o outro. (VILHENA, 2004). 

Entretanto, “atribuir esta pseudodesagregação familiar a fatores de ordem apenas 

socioeconômicos, tais como a entrada das mulheres no mercado de trabalho, à revolução 

sexual ou mesmo às condições de pobreza não parece suficiente. É preciso investigar, 

ainda que rapidamente, o teor de cultura onde esta nova sintomatologia se estabelece”.  

Em nossa cultura moderna, o indivíduo vale muito mais do que a comunidade; 

nossas uniões são estabelecidas mais em função de um desejo pessoal do que de 

alianças e de tradições. “As identidades são negociadas e apoiadas, prioritariamente no 

real dos atos, tais como corpo, etnia, indumentária, preferência sexual, do que na cadeia 

das filiações simbólicas e geracionais e nas tradições”. Nossas tragédias são todas 

psicológicas e dizem respeito à subjetividade de cada um. O afeto toma primeiro lugar 

sobre os contratos e toda nossa relação com as instituições e suas leis são negociadas 

(VILHENA, 2004,  p. 7). 

A partir do século XX, começam a se instituir outras maneiras de ser família 

para além da família patriarcal, contudo, apesar de outros modos de ser família se 
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apresentarem ante a sociedade e de sua progressiva aceitação, a família homoparental 

parece, inicialmente, não seguir no mesmo sentido de aceitação social das demais, 

sendo constantemente, objeto de discussões sociais e polêmicas midiáticas no sentido de 

lhe conferir uma posição de polarização, sendo concebida como “certa ou errada”, de 

defesa ou acusação da constituição familiar homoparental (OLIVEIRA, 2014, p. 3162). 

1.4 A relação de poder do homem sobre a mulher  
 

Até o início do século XX, o modelo de família patriarcal se estabeleceu 

determinando um vínculo homem-mulher no qual estava obscura uma relação de poder, 

onde a mulher ocupa, nessa relação, o lugar de inferioridade. (CAIRES, VARGENS, 

2011, p. 164). 

Dessa maneira, ao examinarmos historicamente a ideia de gênero, observa-se 

claramente a existência de relações de poder que são caracterizadas pela dominação 

histórica dos homens diante as mulheres (SAAD, 2008, p. 18).  

A diferenciação histórica entre homens e mulheres culminou com atribuições 

características a cada um. Diante disso, cabia ao homem ofícios ligadas ao perigo físico, 

conquistas territoriais à dominação e ao jogo de poderes sobre os outros, tratando-os 

como meros objetos. “Quanto à mulher, ficaram limitadas tarefas relativas ao cuidado e 

a produção, conservação e desenvolvimento da vida, centradas nas relações pessoais 

sensíveis ao universo simbólico e espiritual, capazes de empatia e comunhão com 

outro”. 

Assim, predominou o domínio masculino na sociedade. “Passou a dominar a 

mulher, tornando-a inferior, submissa e obediente, caracterizando o patriarcado, que 

também foi precursor do machismo e a admiração excessiva do masculino” (SAAD, 

2008, p. 18).  

Diante dessa relação de poderio masculino sobre universo feminino (CAIRES; 

VARGENS, 2011, p. 164) afirmam: 

“A relação de poder só foi possível porque tanto os dominadores como os 

dominados „aceitaram‟ as versões da realidade social e cultural o que acaba 

por transformar as questões de gênero numa divisão de sexo, contribuindo 

para justificar o fato de a mulher cumprir ordens dadas pelos homens [...]”. 

No Brasil, essa realidade não era diferente. Cuidar da casa, dos filhos e do 

marido caracterizava-se como atributos da mulher desde o tempo de Colônia. Fugir 

dessa determinação seria estar condenada a romper com os valores recomendados por 
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uma sociedade que estabelece distinções rígidas quanto aos papéis do homem e da 

mulher. “A elas o mundo do lar, ao homem, o mundo fora dele; e aquelas que, por 

algum motivo, não correspondiam a este modelo eram caracterizadas como “anormais” 

ou marginalizadas pela sociedade” (LEVY; GOMES, 2008, p. 167).  

Por isso, durante muito tempo:  

“Essa submissão foi passada de geração a geração e as mulheres sabiam que 

apenas o que podiam desejar eram ilusões a cerca de um homem ideal, dentro 

de uma visão romantizada. Este deveria ser provedor, forte, competente, 

companheiro e ótimo pai para seus filhos. As mulheres precisavam sentir-se 

protegidas, por este homem, já que a visão prevalecente era a de uma mulher 

fragilizada, assim esperavam proteção dele para sua prole [...]”. (CAIRES, 

VARGENS, 2011, p. 164) 

Portanto nesse contexto patriarcal, os homens normalmente eram largados à 

margem dos acontecimentos domésticos. Tudo isso dentro de uma legitimação 

sociocultural na qual estava oculta uma relação de poder.  

Desse modo, passa-se a compreender melhor a dominação masculina e como 

ocorre a construção social e histórica. As questões culturais, produzidas através dos 

tempos mostram que o sexo feminino carrega o peso de ser um corpo inferior. A 

diferença biológica entre o corpo masculino e o corpo feminino é a responsável pelas 

diferenças de gênero socialmente construídas. Essas diferenças estão “na ordem das 

coisas, de forma objetivada, na casa, por exemplo, em todo o mundo social e de forma 

já incorporada nos corpos e na cultura das pessoas” (BOURDIEU, 1999).   

Assim, “inscritas na fisionomia do ambiente familiar, sob a forma de oposição 

entre o universo público, masculino, e os mundos privados (ou a rua, lugar de todos os 

perigos) e a casa (já foi inúmeras vezes percebido que, na publicidade ou nos desenho 

humorísticos, as mulheres estão, na maior parte do tempo, fechadas dentro do espaço 

doméstico, ao contrário dos homens, que raramente se estão associados a casa e são 

quase sempre representados em lugares exóticos), entre os lugares destinados e 

frequentados pelos homens, estão os bares e os clubes do universo anglo-saxão, que, 

com seus couros, seus móveis pesados, angulosos e de cor escura, remetem a uma 

imagem de dureza e de rudeza viril, e os espaços ditos femininos, cujas cores suaves, 

bibelôs e rendas ou fitas falam de fragilidade e de frivolidade.” (BOURDIEU, 1995). 

Mediante esse fato concebido pela sociedade da época, é possível notar “a 

masculinidade como nobreza” que o próprio autor assinala como um subtítulo em sua 

obra (BOURDIEU, 1995).  
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Ainda, dentro desse contexto, as situações são definidas através da divisão das 

coisas e das atividades segundo a oposição masculino/feminino, superior/inferior, 

alto/baixo, direita/esquerda, em cima/embaixo, etc., o que é considerado para muitos 

análogo aos movimentos do corpo, também está socialmente edificada a ideia de 

potência sexual do homem, ou o que se espera “de um homem que seja realmente um 

homem”. Desse fato, explica-se porque a sociedade é regulada pela ordem patriarcal e 

ditatorial (BOURDIEU, 1999, p. 19, 20). Portanto, segundo Bourdieu, “a ordem 

patriarcal legitimou a relação de poder do homem sobre a mulher”. 
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2. AS NOVAS PRÁTICAS SOB O CONCEITO DE “SER PAI”  

Atualmente a paternidade não é mais uma questão fechada, mas uma discussão 

em contínuo processo, plural e sempre em aberto (HALNNIGEN, 2002, p. 45).  

O conceito de paternidade tem se modificado ao longo das épocas, refletindo as 

alterações no contexto socioeconômico e cultural das sociedades. “A observação do 

exercício da paternidade, sob o enfoque histórico, demonstra que as características dos 

papéis e interações familiares sofreram transformações na sociedade ocidental, desde o 

modelo patriarcal, entendido como um sistema de organização familiar centrada na 

figura masculina” (NARVAZ; KOLLER, 2006, p. 50).  

 Diante desse contexto, nos finais do século XX ocorreram imensas alterações 

das funções do homem no âmbito familiar nas sociedades ocidentais:  

Na contemporaneidade, o “ser pai” mudou desde o modelo patriarcal até os 

modelos mais diversos de exercício de paternidade. Desse modo, no que diz respeito às 

transformações que ocorrem na sociedade, o pai altera as suas funções (SOUZA, 2009). 

Neste sentido, assim como a mãe, o pai age a uma ordenação psíquica da 

paternidade. Nos tempos atuais vivemos num mundo em progressiva transformação, em 

que os pais se esbarram com o modelo igualitário e ao mesmo tempo, com a visão de 

um modelo tradicional. No igualitário, existe uma complementariedade entre as funções 

materna e paterna, ou melhor, há uma partilha das tarefas entre o casal. Ao contrário 

daquilo que se vê no igualitário, no modelo tradicional, também chamado de patriarcal, 

o pai é visto como a pessoa que presta suporte financeiro, prático, físico e emocional à 

mãe e ao filho. O pai não é exatamente confrontado com a obrigação de garantir a 

sobrevivência direta dos filhos, sendo essa responsabilidade da mãe (STERN, 2000, 

apud CHIMUCO, 2014, p. 27). 

Assim “ser pai” é uma função que se encontra em vasta mudança. Atualmente, 

uma nova postura é imposta aos homens, não apenas pela fase em que se está passando, 

onde novas tarefas são previstas, como um pai mais participativo, mas, além disso, em 

prol da sociedade que exige do homem o exercício de ser um pai mais presente e 

engajado com os assuntos dos filhos e familiares, o “pai ideal” (GABRIEL; DIAS, 

2011, p. 253). 

Dentro desse estilo emergente: 

“[...] Acreditam na importância de compreender e estudar a forma como o 

casal conversa sobre a realização de tarefas dentro de casa e as formas como 



41 

 

eles negociam os cuidados com as crianças, ou seja, com a interação marital. 

O envolvimento do pai na vida da criança está relacionado ao seu lugar 

dentro do sistema familiar e com a cultura na qual a família está inserida”. 

(BELTRAME, 2010, p. 210). 

 

Embora seja claro que o envolvimento do pai é cada vez mais um motivo de 

estudo, o período da gravidez compreende ainda uma atenção especial. De fato, a 

gravidez e a transição para a “parentalidade” são ainda com frequência associadas à 

mulher, não valorizando o papel do pai. Contudo, a revisão da literatura sugere que a 

gravidez segundo uma perspectiva masculina começa a constituir um foco de atenção 

por parte de investigadores, agentes sociopolíticos, profissionais de saúde e 

comunicação social.  

Diante da maior flexibilidade das funções maternas e paternas:  

 

“Aparece constantemente divulgado o princípio da coparentalidade, onde 

ambos os progenitores fazem uma divisão das tarefas e responsabilidades em 

todas as áreas da vida familiar como, por exemplo: os cuidados dos filhos de 

modo igualitário, concordando com as funções parentais independentemente 

do género [...]. Nas sociedades ocidentais, os pais são notificados, ou 

exigidos, a estarem envolvidos num relacionamento com os seus filhos, e isso 

se inicia desde a fecundação. [...]”. (CHIMUTO, 2014, p. 29). 

 

Os futuros pais carregam consigo o exercício da paternidade como algo 

desejado, que é construído muito antes da vinda do filho. (BALANCHO, 2004). Por 

isso, no momento em que o casal decide ter filhos, dá-se início a chamada mudança para 

a parentalidade, entretanto este processo de mudança acontece em níveis variados, 

ocorre ao nível individual, e na relação interpessoal entre a mulher e o homem. No 

momento do nascimento do filho, o pai passa a vivenciar um papel e uma relação que, 

durante a gravidez, estava apenas em etapa de preparação, período em que fantasias de 

como será a experiência são alimentadas (GABRIEL; DIAS, 2011, p. 254).  

 Observa-se neste período, uma mudança nos cônjuges e na pessoa como um ser 

individual e após o nascimento do filho/a dinâmica presente no seio familiar se 

modifica. Essa transformação se inicia logo antes do nascimento da criança, no 

momento em que o casal começa a reunir as condições necessárias para receber e alojar 

o bebê da melhor forma possível. Em nível individual na mulher ocorre a mudança 

biológica e psicológica, sendo a primeira bem percebida. Assim como ocorre 

modificações na mulher verifica-se de igual modo mudanças psicológicas no homem, 

configurando se um novo “self” em ambos os pais (CHIMUCO, 2014, p. 32). 
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“[...] a noção de objeto a (objeto-causa-do-desejo), explicam que 

primeiramente somos um ser único na relação com a mãe, e é o desejo 

materno que vai possibilitar as primeiras inscrições subjetivas no bebê. 

Posteriormente é necessário o deslocamento do desejo materno para um 

terceiro, algo ou alguém que tome esse lugar desejante, que possa fazer um 

corte na relação dual entre mãe e filho. A partir daí temos a inserção da falta, 

o bebê passa da situação de falo (objeto do desejo), a uma posição de perda. 

Algo cai nessa relação, e é isto que permite ao bebê ser também um sujeito 

desejante”. (SANTOS, 2013, p. 20).  

Neste contexto, a falta nos constitui, uma vez que temos como “interditor do 

desejo materno o pai, sua ausência poderia implicar em uma instabilidade na harmonia 

familiar. Essa frase podia ser menos confusa, não sei se entendi bem”. É notório que as 

funções materna e paterna não, necessariamente, precisam ser exercidas, 

respectivamente, por um casal hetero, homem e mulher. Novas maneiras de conceber as 

uniões começam a existir das mais diversificas formas. Existem “casais homoafetivos, 

heteros e também famílias no qual um indivíduo faz função materna e paterna”. Na 

contemporaneidade, com essa nova dimensão de conceber as relações conjugais, é 

habitual encontrarmos famílias nas quais vivem a mãe e os filhos, ou, os pais e os filhos. 

São novas formas de organizações, novos padrões para conceber a família podendo as 

mesmas se apresentar como monoparentais, nucleares, unipessoais, homoparentais, 

recompostas, dentre outros (SANTOS, 2013, p. 20). 

Diante de todos esses fatos já mencionados, a parentalidade tem merecido este 

maior enfoque, uma vez que envolve um projeto de vida em longo prazo, e está 

suscetível a sucessivas transformações que envolvem uma necessidade de prestação de 

cuidados e de manifestações de afeto, fundamentais para que a criança desenvolva da 

melhor forma as suas diferentes capacidades, dentro e fora do seio familiar. Sendo 

assim, características individuais dos homens assumem papel importante e determinante 

na forma como os pais vão tomar parte nas tarefas quotidianas do bebê, e como irão 

adaptar-se a todas as suas necessidades emergentes (AFONSECA, et al, 2011, p.16). 

No entanto, sabendo a influência positiva quer para o pai, quer para o bebê, da 

participação ativa na prestação de cuidados por parte do pai, torna-se cada vez mais 

relevante entender as dimensões que possam atingir essa prestação (AFONSECA,  et 

.al, 2011, p. 21). 

De acordo com essa realidade, a parentalidade, ao mesmo tempo é perspectivada 

como um processo desafiante e de reorganização, promotor do próprio desenvolvimento 

dos pais (FERREIRA, 2014, p. 15). 
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No conjunto de transições essenciais existentes na trajetória da vida adulta, 

destaca-se aquela durante a qual o indivíduo torna-se pai (gênero indefinido). A 

mudança para a parentalidade é constantemente manifesta como uma fase de 

agravamento, principalmente quando é o primeiro filho. “O percurso para a 

parentalidade tem uma caraterística única, que é a sua irreversibilidade, ou seja, uma 

vez mãe ou pai nunca deixará de o ser” (CRUZ, 2005).  

Um filho provoca alterações nos costumes e hábitos gerando grandes 

responsabilidades e uma diminuição do tempo que os pais têm um com o outro, o que 

pode causar conflitos. Agora os cônjuges que eram apenas companheiros assumem os 

novos papéis de mãe e pai (CANAVARRO, 2001). Por vezes, esta mudança pode 

alterar a qualidade da relação conjugal, tornando assim o relacionamento entre os 

cônjuges mais conflituosos, podendo levar a dissoluções. Apesar de muitos estudos 

relatarem que a satisfação da relação perde o rumo significativamente após o 

nascimento do primeiro filho, com diversos casais a apresentarem diminuição no bem-

estar conjugal, outros estudos não têm evidenciado alterações ou eventualmente um 

aumento da satisfação relacional ao longo da transição (VAN EGEREN, 2004, apud 

CHIMUTO, 2014, p. 32, 33). 

Seja positiva ou negativa a transição que leva o casal à parentalidade, o fato é 

que esta é uma mudança definitiva que põe em questão a dinâmica entre os cônjuges, os 

papéis sociais e interpessoais a serem assumidos e, por consequência, qual será a 

participação de cada um no processo de gestação, parto, pós-parto e criação dos filhos. 

Dentro desse contexto pode-se perceber que nos posicionamentos dos autores 

referenciados nesse parágrafo, o “ser pai” era considerado natural, tanto nas camadas 

populares, quanto às consideradas “mais eloquentes” e isto até em épocas bem recentes. 

Por esse motivo não havia interesse por partes da comunidade científica em tomar 

ciência interessando-se por pesquisar sobre a importância dessas questões em relação ao 

desenvolvimento dos filhos. Em decorrência dessa naturalização, começou-se a pensar 

sobre a realização estudos aprofundados sobre o binômio pai e filho. Entretanto, é de 

grande importância enfatizar que tais posicionamentos mudaram de figura com a 

observação do crescente número de separações e divórcios que afastaram os pais dos 

contextos familiares. (TARNOWSKI; PRÓSPERO; ELSEN, 2005, p.104).  

No entanto, impulsionado pelo movimento feminista, pesquisadores se 

interessaram em compreende mais sobre esse assunto, trazendo assim novos vislumbres 

surgiram sobre o entendimento do ser e ser pai. Estes passaram a serem percebidos 

como constructos sociais.   (TARNOWSKI; PRÓSPERO; ELSEN, 2005, p.104).  
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Neste contexto, enquanto estas questões foram efervescendo no âmbito 

sociocultural e político, houve a introdução desse assunto nas Políticas Públicas, de 

maneira que “as questões políticas que envolvem a assistência ao parto e nascimento no 

Brasil estão em franca movimentação”. (DIAS, 2011, p. 1045). Com isso, admite-se que 

participação do pai é um assunto importante para promoção da saúde do grupo materno-

infantil. (SILVA; MARQUES, 2016). 

Diante desse contexto: 

“A partir dos anos 50 e 60 os homens passam a compreender a importância 

da paternidade, que faz com que assumam de forma diferente, a 

responsabilidade educativa, moral e social dos filhos. Desse modo o modelo 

tradicional de participação paterna, no qual os homens davam assistência à 

mulher no que se refere aos cuidados do filho como fonte de sustento deu 

lugar a novas ideologias culturais, de partilha de responsabilidades entre a 

mãe e o pai, constatando-se que existe cada vez mais uma participação ativa 

nos cuidados da criança”. (CHIMUCO, 2014, p.26)  

Na contemporaneidade, o modelo sobre o conceito de ser pais diversificou-se. 

Sendo assim passou do patriarcal aos mais plurais exercício de paternidade, cujas foram 

totalmente alteradas. “o ser pai mudou desde o modelo patriarcal até modelos mais 

diversos de exercício de paternidade. Desse modo, no que diz respeito às 

transformações que ocorrem na sociedade, o pai altera as suas funções”. (SOUZA, 

2009).  

Contudo, diante dessas novas perspectivas, é interessante observar que a 

sociedade atual está permeada por uma indefinição de papéis sociais, e encontra-se em 

conflito sobre a questão de funções quanto as que dispensadas ao masculino ou ao 

feminino. Diante desses conflitos, os pais jovens se contradizem em seus 

comportamentos e atitudes, provocando sentimentos de ambivalências, sem lhes dar em 

contrapartida um porto seguro, um modelo, ou uma estrutura de acolhimento. 

(TARNOWSKI; PRÓSPERO; ELSEN, 2005). 

Dessa forma ambos os cônjuges constituem-se a partir de disposições psíquicas 

de paternidade e maternidade. Logo, suas vivências na atualidade encontram-se em 

processo de transformação. Dessa maneira, os pais se deparam com um modelo de 

equidade nas relações, mas ainda com a prevalência de uma visão tradicional. No 

modelo igualitário, há uma complementaridade de funções entre o casal, de maneira que 

as atribuições são compartilhadas mutuamente. Já no modelo patriarcal, a pessoa do pai, 

é aquela que presta apenas suporte financeiro, prático, físico e emocional à mãe e ao 

filho. Portanto, na concepção paternalista o pai não é alvo de confrontação em relação 
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às suas obrigações quanto, à garantia direta na sobrevivência de seus filhos. Essa 

responsabilidade é conferida unicamente à mãe. (STERN, 2000, apud CHIMUCO, 

2014, p.27). 

 “[...] A definição de paternidade na atualidade engloba imensas atividades 

tipicamente vistas tal e qual os elementos da maternidade. No tempo atual é 

comum os pais levarem os seus filhos à escola, aos centros de saúde, 

preocuparem-se com a alimentação e com outras tarefas, que 

tradicionalmente são para as mulheres. Os pais começam a se envolver na 

gravidez da mãe e a partilhar o nascimento e as tarefas exigidas pelo filho, 

mostrando alegria e buscando a sua própria experiência [...]. A paternidade é 

uma experiência humana bastante envolvida com objetivos institucionais e 

sociais que a legitimam”. (CHIMUCO, 2014, p.27) 

 

Assim, a paternidade é uma função social em constante transformação. “ser pai” 

é um papel social em mudança. Atualmente é imprescindível assumir uma nova postura 

que é imposta nos homens, não apenas pela fase em que se está passando, onde novas 

tarefas são previstas, como um pai mais participativo, mas, além disso, em prol da 

sociedade que exige do homem o exercício de ser um pai mais presente e engajado com 

os assuntos dos filhos e familiares, o “pai ideal” (GABRIEL; DIAS, 2011, p. 253). 

Dentro desse estilo emergente: 

“[...] Acreditam na importância de compreender e estudar a forma como o 

casal conversa sobre a realização de tarefas dentro de casa e as formas como 

eles negociam os cuidados com as crianças, ou seja, com a interação marital. 

O envolvimento do pai  na vida da criança está relacionado ao seu lugar 

dentro do sistema familiar e com a cultura na qual a família está inserida”. 

(BELTRAME, 2010, p.210) 

 

Mediante esta maior flexibilidade das funções maternas e paternas:  

 
“Aparece constantemente divulgado o princípio da coparentalidade

8
, onde 

ambos os progenitores fazem uma divisão das tarefas e responsabilidades em 

todas as áreas da vida familiar como, por exemplo: os cuidados dos filhos de 

modo igualitário, concordando com as funções parentais independentemente 

do gênero [...]. Nas sociedades ocidentais, os pais são notificados, ou 

exigidos, a estarem envolvidos num relacionamento com os seus filhos, e isso 

se inicia desde a fecundação. [...]”. (CHIMUCO, 2014, p. 29). 

 

De acordo com as novas perspectivas apresentadas, os recentes pais, que se 

enquadraram dentro dessa nova realidade, percebem que a paternidade deve ser vista 

como algo analisado, esperado, construído muito antes de seu futuro filho nascer. 

Diante da decisão em ter filhos dá- se início a chamada mudança para a “parentalidade”, 

                                                           
8
 Qualidade do que é parental; estado ou condição de quem é pai ou mãe (ex.: direitos de parentalidade). 
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Porém, esse processo acontece em vários níveis, de acordo com a vivência de cada um, 

e na própria relação conjugal. (GABRIEL; DIAS, 2011, p. 254).  

Verifica-se então que, no momento do nascimento do filho, o casal começa a 

reunir as condições necessárias para receber e alojar o bebê da melhor forma possível. 

Com isso, “na mulher ocorre a mudança biológica e psicológica, sendo a primeira bem 

percebida”.  “Assim como ocorre modificações na mulher, verifica-se de igual modo 

mudanças psicológicas no homem, configurando um novo “self” em ambos os pais”.  

Dessa forma, “o pai passa a vivenciar um papel e uma relação que, durante a gravidez, 

estava apenas em etapa de preparação, período em que fantasias de como será a 

experiência são alimentadas”. (CHIMUTO, 2014, p. 32). 

“[...] a noção de objeto a (objeto-causa-do-desejo), explicam que 

primeiramente somos um ser único na relação com a mãe, e é o desejo 

materno que vai possibilitar as primeiras inscrições subjetivas no bebê. 

Posteriormente é necessário o deslocamento do desejo materno para um 

terceiro, algo ou alguém que tome esse lugar desejante, que possa fazer um 

corte na relação dual entre mãe e filho. A partir daí temos a inserção da falta, 

o bebê passa da situação de falo (objeto do desejo), a uma posição de perda. 

Algo cai nessa relação, e é isto que permite ao bebê ser também um sujeito 

desejante”. (SANTOS, 2013, p.20).  

Um ponto notório e digno de atenção é o que Santos retrata em sua dizendo “que 

as funções materna e paterna não, necessariamente, precisam ser exercida, 

respectivamente, por um casal hetero, homem e mulher”. Percebe-se nessa fala que nos 

dias atuais o gênero rege as relações sociais e conjugais. Abre-se um novo leque sobre o 

“ser pai”.  

 Novas maneiras de conceber as uniões começam a existir das mais diversificas 

formas. Na contemporaneidade, com essa nova dimensão de conceber as relações 

conjugais, é habitual encontrarmos famílias nas quais vivem a mãe e os filhos, ou, os 

pais e os filhos. “São novas formas de organizações, novos padrões para conceber a 

família podendo as mesmas se apresentar como monoparentais, nucleares, unipessoais, 

homoparentais, recompostas, dentre outros”. (SANTOS, 2013, p. 20). 

Diante de todos esses fatos já mencionados, “a parentalidade tem merecido 

maior enfoque, uma vez que envolve um projeto de vida de longo prazo, e está 

suscetível a sucessivas transformações que envolvem uma necessidade de prestação de 

cuidados e de manifestações de afeto, fundamentais para que a criança desenvolva da 

melhor forma as suas diferentes capacidades, dentro e fora do seio familiar. Sendo 

assim, “características individuais dos homens assumem papel importante e 
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determinante na forma como os pais vão tomar parte nas tarefas quotidianas do bebê, e 

como irão adaptar-se a todas as suas necessidades emergentes”. (AFONSECA, et al, 

2011, p.16). 

 No entanto, quer para o pai, ou para o bebê, verifica-se que esta é uma experiência 

positiva. Com efeito, a prestação de cuidados de forma ativa oferecida pelo pai ao seu 

filho é um assunto que se torna cada vez mais relevante para o entendimento das 

dimensões a serem atingidas no exercício paternidade. De acordo com essas 

informações, a perspectiva da parentalidade é visualizada como um processo desafiante 

de reorganização que promove o desenvolvimento dos próprios pais. “Sabendo a 

influência positiva quer para o pai, quer para o bebê, da participação ativa na prestação 

de cuidados por parte do pai, torna-se cada vez mais relevante entender as dimensões 

que possam atingir essa prestação”. (AFONSECA,  et al, 2011, p.21). De acordo com 

essa realidade, “a parentalidade, ao mesmo tempo é perspectivada como um processo 

desafiante e de reorganização, promotor do próprio desenvolvimento dos pais”. 

(FERREIRA, 2014, p.15). 

 

2.1 Pai  no processo da gravidez à sala de parto. 

Dentre os princípios das políticas públicas de saúde passa-se a compreender que 

“a paternidade não deve ser observada apenas do ponto de vista reprodutivo legal, mas, 

acima de tudo, como um direito do homem a compartilhar de todo o processo, desde 

que a determinação de ter ou não filhos, como e quando tê-los bem como do 

acompanhamento da gravidez, do parto, pós-parto e da educação da criança”. (BRASIL, 

2012). 

Dessa forma, a fim de melhorar a qualidade da assistência e diminuir a 

morbimortalidade materna e perinatal foi criada a “Portaria 569 do Ministério da Saúde 

instituiu o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento. Apesar do empenho 

na humanização da assistência no período gravídico-puerperal, observa-se que à 

participação do pai na arena da saúde reprodutiva” não avançou muito. Assim, torna-se 

importante repensar esta situação quanto à construção da equidade de gênero neste 

domínio. (TARNOWSKI; PRÓSPERO; ELSEN, 2005). 

Cabe salientar que, “a partir deste entendimento, no campo dos estudos 

feministas, houve a necessidade de analisar que a condição da mulher requer, 
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necessariamente, remeter-se à condição do homem”. (TARNOWSKI; PRÓSPERO; 

ELSEN, 2005). 

Diante disso, “questões acerca da presença e participação do pai no parto e pós-

parto e do seu papel no contexto familiar, com a inserção do bebê na formação da nova 

família, tem levantado reflexões e tem nos levado a discutir qual o real significado da 

figura paterna e quais transformações nesse âmbito poderiam estar ocorrendo diante da 

diversidade de arranjos familiares e dos inúmeros contextos socioculturais que se 

confluem. É de suma importância não deixar de considerar que nossa sociedade passa 

hoje uma crise de indefinição das funções sociais, que devem ser atributos do masculino 

ou do feminino, isto é, em relação a questão de gênero. Há cobranças de atitudes e 

comportamentos dos jovens pais, que provocam sentimentos contraditórios e 

ambivalentes, sem lhes dar em contrapartida um porto seguro, um modelo, ou uma 

estrutura de acolhimento”. (TARNOWSKI; PRÓSPERO; ELSEN, 2005).  

 Com isso, admite-se que “participação do pai é um assunto importante para 

promoção da saúde do grupo materno-infantil”. (SILVA; MARQUES, 2016). 

Assim, percebe-se que durante o período gravídico-puerperal, muitos homens 

sentem desejo de envolver-se na prática de cuidados aos seus filhos. Contudo, constata-

se que a falta de preparo e desorientação diante desse desafio os deixa completamente 

distantes da vida familiar. Dessa forma, a inexperiência faz com que assumam a posição 

de meros expectadores. Por outro lado, muitos pais parecem acomodados diante dessa 

situação. Isso faz com que eles não se permitam descobrir e desfrutar o prazer da troca 

afetiva na família. (CASTOLDI, 2014;  et al, apud, RIBEIRO; et al, 2015). 

Nota-se que os benefícios da participação paterna no período de gestação ao 

parto e pós parto, estão relacionados diretamente com os benefícios proporcionados a 

mãe, tais como “diminuição do tempo de trabalho de parto, do uso de medicações e de 

cesáreas, aumento do apgar do bebê e amamentação duradoura”. Outra questão de suma 

importância, que pode contribuir de forma significativa “é a formação do vínculo entre 

pai e filho, proporcionando maior segurança emocional às mulheres, como também 

favorecendo a construção da paternidade participativa e afetiva”. (OLIVEIRA; et al, 

2009,  apud, RIBEIRO; et al, 2015).   

Neste sentido, “Faz-se imperativo preparar o homem no período gravídico-

puerperal para a complexidade de competências e saberes necessários para cuidar, 
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proteger, desenvolver a afetividade e a socialização junto ao filho; visto que tornar-se 

pai é uma construção permanente cujo grau de sucesso com que é realizada pode 

comprometer o exercício do papel parental e ter implicações na saúde e bem-estar da 

família. Entretanto, os serviços de saúde parecem não estar preparados para identificar e 

responder as demandas dos pais que procuram exercer a paternidade”. (RIBEIRO; et al, 

2015, p. 75). 

Dentre tantas questões tratadas, Ribeiro [et. al.] nos chama a atenção sobre a 

questão da flexibilização em relação à maternidade e paternidade. Segundo eles, o pai, 

além de não sentir o que a mãe passa fisiologicamente, diferentemente da mãe, ele 

também não tem licença do serviço, nem flexibilização de seus horários para participar 

de consultas pré-natais, e não encontra espaço para compartilhar seus sentimentos, 

ansiedades e experiências sobre a gravidez e os cuidados prestados a mãe. (RIBEIRO; et 

al, 2015,  apud, OLIVEIRA, 2009). 

Dessa forma, “a Portaria 569 do Ministério da Saúde instituiu o Programa de 

Humanização no Pré-natal e Nascimento, tendo como proposta melhorar a qualidade da 

assistência e diminuir a morbimortalidade materna e perinatal. Apesar do empenho na 

humanização da assistência no período gravídico-puerperal, observa-se que pouco se 

avançou quanto à participação do pai na arena da saúde reprodutiva. Assim, torna-se 

interessante repensar esta situação quanto à construção da equidade de gênero neste 

domínio”. (TARNOWSKI; PRÓSPERO; ELSEN, 2005). 

Cabe salientar que, “a partir deste entendimento, no campo dos estudos 

feministas, houve a necessidade de analisar que a condição da mulher requer, 

necessariamente, remeter-se à condição do homem”. (TARNOWSKI; PRÓSPERO; 

ELSEN, 2005). 

Diante disso, algumas discussões têm sido levantadas sobre a participação do pai 

no parto e pós-parto e do seu papel no contexto familiar, com a intenção de saber qual o 

real significado da figura paterna e quais transformações nesse vasto campo poderiam 

estar ocorrendo diante da multiplicidade de agrupamentos familiares e dos vários 

contextos sociais e culturais que se dirigem a um mesmo ponto. (TARNOWSKI; 

PRÓSPERO; ELSEN, 2005).  

Em meio a essas questões, a presença do pai na sala de parto afigura-se como 

uma temática particular, pois o direito a ele conferido encontra-se inserido em um dos 
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princípios do “Ministério da Saúde, na LEI 11.108 de 07 de abril de 2005, um direito de 

todas as mulheres atendidas nos serviços do Sistema Único de Saúde, sejam eles 

próprios ou contratados. No âmbito da saúde suplementar, está em vigor, desde o dia 02 

de abril de 2008, o novo rol de procedimentos mínimos a serem garantidos aos 

beneficiários de planos de saúde contratados após 1999 (Resolução Normativa nº167, de 

10 de janeiro de 2008, II. Favorecendo o parto normal: estratégias baseadas em 

evidências científicas O modelo de atenção obstétrica no setor de Saúde Suplementar no 

Brasil: cenários e perspectivas. 39. seção IV, artigo 16, parágrafo 1), que inclui a 

garantia do acompanhante de escolha da mulher”. (REDE NACIONAL DE SAÚDE 

FEMINISTA, 2002, p.38,39). 

Entretanto, é de suma importância enfatizar que embora essa garantia de acesso 

ao acompanhante na sala de parto, não necessariamente precisa ser o pai, sexo 

masculino, mais fica a critério da parturiente, a possibilidade de fazer sua escolha, 

independente de gênero, podendo este ser o pai ou não.  

Esta “Lei do acompanhante não é uma ação isolada, mas está inserida num 

contexto de outras ações que reforçam a assistência mais respeitosa ao parto e ao 

nascimento”. (NASSIF, 2009). 

Mediante esse fato, constata-se que “os benefícios da presença do pai tem sido 

comprovados em vários estudos científicos nacionais e internacionais. Estes 

demonstraram com clareza que as gestantes que tiveram a presença do pai se sentiram 

mais seguras e confiantes durante o parto”. (BRASIL, 2012). 

Por isso, uma vez que “o processo gestacional não deve ser vivenciado somente 

pela mulher, mas ser um momento de estimular a participação do homem e melhorar a 

interação entre o casal é fundamental que se conheça melhor sobre a função 

desempenhada pelo apoio do companheiro ou do “pai” do recém-nascido no 

acontecimento de resultados adversos na gravidez”. (CHUVA, 2007, p.10).  

Com isso, no momento presente, há uma tendência para que os pais se definam 

como casal grávido já no início da gravidez, de forma ativa nas suas funções, por meio 

do envolvimento na participação das consultas de vigilância de gravidez ou nos cursos 

oferecidos, para uma preparação e adaptação para o momento do parto, e como lidar 

com os sentimentos que com frequências demonstram conjuntamente, “principalmente 

no 1º trimestre de gravidez”. (NOGUEIRA; FERREIRA, 2012, p. 58). 
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Atualmente, “a participação do “pai” na sala de parto tem sido bastante 

frequente. A percepção de sofrimento da grávida causa grande choque no pai. Segundo 

os testemunhos dos pais, analisa-se que a vivência destes sofre interferência pela forma 

como acontece o trabalho de parto e parto da grávida (LONGO, 2008). De acordo com 

esse fato, o sofrimento físico da grávida e as rotinas hospitalares são fatores que 

influenciam intensamente a percepção dos homens acerca do trabalho de parto. Eles 

referem que poucas experiências na vida se aproximam àquela, no que diz respeito a 

stress, ansiedade, dor e desordem emocional”. (NOGUEIRA; FERREIRA, 2012, p. 59). 

 A partir disso observa-se que, sua participação tem ocasionado um encontro das 

relações socialmente erguidas do mundo dos homens e do mundo das mulheres que se 

referem à gravidez, ao parto e ao recém-nascido, buscando integrar o homem, até então 

excluído do acontecimento do nascimento, bem como de outros eventos da vida 

feminina durante o ciclo gravídico-puerperal. 

Diante desse envolvimento entre os cônjuges acerca do nascimento de seu filho: 

“[...] além da preocupação sobre a sua saúde e a do seu filho ou filha, as 

mulheres estão também em busca de uma compreensão mais ampla e 

abrangente da sua situação, pois para elas, esposos, e suas famílias o 

momento da gravidez e do parto, em particular, é único na vida e carregado 

de fortes emoções. A experiência vivida por eles neste momento pode deixar 

marcas indeléveis, positivas ou negativas, para o resto das suas vidas”. 

(Ministério da Saúde, 2017, p.4). 

A partir do século XVIII, a gestação e o parto passaram a ser visto como ameaça 

para a mulher e sua saúde, considerada delicada. Dessa forma, surgiu um movimento de 

apoderamento9 da medicina em relação ao corpo da mulher, no sentido de dar-lhe 

“amparo”. Incluiu-se aqui a percepção de risco para parturiente em ser atendidas pelas 

parteiras, ou doulas, na linguagem atual. Isso resultou na recusa, pela classe médica não 

às parteiras, mas também ao seu ofício e função social e ao papel que praticavam ao 

permitir a expressão individual da mulher e sua participação efetiva em seu processo de 

parturição (GOTARDO; SILVA, 2007). 

                                                           
9
Ato de tomar posse de alguma coisa que não lhe pertence: apoderamento de bens alheios; apoderamento 

de direitos autorais [Figurado]; Ação de se apossar de algo (concreto ou abstrato): aquilo foi um 

apoderamento dos meus sentimentos; Ação ou efeito de apoderar, de se apossar de alguma coisa- 

Dicionário online de português. 
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Ainda a partir da década de 80 do século XX, iniciou-se um movimento global 

organizado para priorizar a desincorporação das tecnologias danosas (LONGO, 2008, p. 

26), tais como a utilização do fórceps, episiotomia, o uso de ocitocina, a cesariana, 

aspiração naso-faringeana
10

, entre outras etc. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017, p.6).  

Dentre os outros procedimentos adotados no princípio da humanização do parto, está “a 

possibilidade da futura mãe optar pela posição mais adequada e também o 

acompanhante que estará presente em seu parto, além de outros manejos, conforme o 

Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde”. (PORTAL DA SAÚDE, 

2006). 

  Dentro desse contexto, o movimento que engloba essas políticas publicas “no 

Brasil, recebeu a denominação de humanização do parto”. (DINIZ, 2005). Portanto, a 

humanização do parto, aos poucos toma o lugar que anteriormente lhe foi tirado. 

O enfoque da humanização nessa assistência perinatal ganhou força nesse 

cenário descrito e envolve o modelo de parcela entre a tríade (“pai”, mãe, RN11), a 

equipe de saúde e os gestores (LONGO, 2008, p 36).   

“Nessa perspectiva, não trata a maternidade, a gravidez e o parto como 

fenômenos meramente naturais e fisiológicos, mas busca visualizar as 

experiências socialmente construídas e compreender a complexa dinâmica de 

construção social da parturição, suas técnicas de assistência, seus cenários e 

os principais atores envolvidos [...]”. (LONGO, 2008, p 37). 

Diante disso, “a gestação é um acontecimento especial, não só para a mulher, 

mas para o contexto social e cultural que irá interferir na evolução da gravidez. Existe 

uma inclinação dentro do núcleo familiar para que este sofra mudanças, no qual a mãe e 

o “pai” terão despertados sentimentos para o exercício das funções maternas e paternas, 

e que surgem de acordo com as transformações no corpo da mulher, assim como na 

atmosfera em que se constrói o processo gestacional”.  

“As transformações emocionais, assim como as físicas e sociais, despertam, por 

vezes, apreensão e estresse no seio familiar, e também individual, exigindo do enfer-

meiro observação e análise deste contexto durante a consulta de enfermagem a fim de 

                                                           
10

 A aspiração de vias aéreas, em pediatria, é um procedimento rotineiramente utilizado na prática 

hospitalar e visa mantê-las livres de qualquer obstrução, especialmente secreções- 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/24334 - online 

11
 Recém - nascido 
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dispensar assistência pré-natal de qualidade, tendo em conta uma família grávida, 

preparando-a para o parto e pós-parto saudável e seguro. Nessa relação, a inserção do 

“pai” na consulta de pré-natal pode contribuir para o binômio de relacionamento entre 

pai-filho. Portanto, os profissionais devem estimular o acompanhamento do “pai” e o 

envolvimento deste no processo gravídico”. (MARQUES, 2011, p.709). 

De acordo com essas interações, percebem-se então transformações no tocante à 

paternidade durante o período gravídico, não sendo este mais um universo 

exclusivamente feminino, agora desencadeado por um padrão de progressão entre as 

fronteiras de maternidade e paternidade. Nessa perspectiva, a integração do homem na 

saúde reprodutiva, objetiva, entre várias promessas, proporcionar a constituição da 

igualdade de gêneros. Nesse sentido, o Ministério da Saúde divulgou em 2008, a 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, voltada exclusivamente à 

saúde masculina. Esta política tem, entre outros objetivos, o de colocar em evidência e 

desenvolver ações que cooperem na compreensão da singularidade masculina em seu 

contexto real, sociocultural e político-econômico e assim tornar possível o acolhimento 

de medidas e estratégias para o ingresso aos serviços para a prevenção e promoção da 

saúde, bem como orientar futuras intervenções (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008, p. 3).  

E, nesta política, estão contemplados os direitos sexuais e reprodutivos, onde se 

incentiva a conscientização masculina sobre os direitos e deveres do homem na 

participação do planejamento reprodutivo, assim considerando que: 

“A paternidade não deve ser vista apenas do ponto de vista da obrigação 

legal, mas, sobretudo, como um direito do homem a participar de todo o 

processo, desde a decisão de ter ou não filhos, como e quando tê-los, bem 

como do acompanhamento da gravidez, do parto, do pós-parto e da educação 

da criança. A presente política enfatiza a necessidade de mudanças de 

paradigmas no que concerne à percepção da população masculina em relação 

ao cuidado com a sua saúde e a saúde de sua família”. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2008, p. 9, 16). 

 

Percebeu-se o envolvimento do pai durante a gravidez, contrastando com estudo 

sobre cursos de orientações pré-natais. Uma explicação significativa que leva um 

homem que será pai a acompanhar e participar com sua esposa ou companheira ao pré-

natal é o compromisso com a mãe e com o futuro bebê. Mas, além disso, “o futuro pai 

tem a percepção da sua parcela de responsabilidade e contribuição no acompanhamento 

da gestação”. Logo, “a preocupação com a gestante e o bebê torna possível uma 
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aproximação para as transformações, para entender o desenvolvimento gestacional, 

sentindo satisfação e mostrando preocupação com a gestante, com o bebê e com o 

desenvolvimento da gestação. O pai chama para si o dever de acompanhar a mãe 

durante esse período, pois ambos estão na espera do filho. Logo, faz-se mais presente e 

próximo da mulher, a considera em estado mais frágil, despendendo de maior vigor, 

necessitando de assistência consigo e com o bebê”. (MARQUES 2011). 

“Para o homem, o fato de acompanhar e compartilhar esse momento da consulta 

se constitui em colaboração. (MARQUES, 2011). No entanto, diante de tantas 

complexidades, e é de grande importância a necessidade conhecimento que o homem 

deve ter no período gravídico-puerperal para realização de suas tarefas. Esses saberes, 

diz respeito a cuidar, proteger, desenvolver a afetividade e a socialização junto com 

filho. Eles também demostram que tornar-se pai é uma construção constante cujo grau 

de sucesso depende de como essa função é realizada e pode comprometer sua prática 

parental, implicando assim na saúde  e bem estar da família. (RIBEIRO; et al, 2015, p. 

75). De acordo com a interpretação de Marques, na relação entre os pares, “cria-se um 

leque de atitudes que se tornam contribuições, desde o cumprimento de serviços 

domésticos ao carinho ofertado. O “pai” preocupa-se muito com o estado emocional de 

sua companheira, tentando mantê-la calma e tranquila, pois sente que sua participação à 

deixa mais relaxada e confiante. Estudo acerca do comprometimento paterno destaca a 

importância do apoio emocional, incluindo expressões relativas a acalmar a 

companheira, tranquilizá-la, enaltecer as mudanças em seu corpo, ter maior 

disponibilidade, conversar, ser tranquilo e compreensivo. “O apoio material, como 

ajudar nos afazeres domésticos, também é reconhecido”.  No entanto, é relevante 

ressaltar que o posicionamento de Marques foi desenvolvido dentro de uma lógica de 

humanização do parto e da relação de parentalidade.  (MARQUES, 2011). 

 

2.2 A importância do pai na prática do aleitamento materno 

De acordo com Oliveira (2009), muitos homens sentem-se pais apenas 

posteriormente ao nascimento. Por tal motivo, quando se trata de orientações que 

seguem este novo ideal contemporâneo de pai participativo, existe um trabalho de 

envolvimento do pai antes, durante, mas também depois do parto. Seja na literatura 
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crítica ou nas políticas públicas, esse pai é chamado a participar ativamente até mesmo 

de uma atividade que se imagina única da mãe, o aleitamento. 

Para isso, as informações postas à disposição nas consultas proporcionam 

condições ao parceiro de compreender as transformações que ocorrem com a mulher 

nesse período e também orientá-los sobre o direito de acompanhar a gestante nas 

consultas pré-natais e no parto, etc., (FERREIRA, 2014). 

A indicação para que a criança receba o leite materno nos seis primeiros meses 

de vida de forma exclusiva e até os dois anos como complemento possui bases 

científicas. Vários são os benefícios do aleitamento materno: diminuição de casos de 

diarreia, pneumonia, ganho de peso, além de não ter risco de contaminação, ser barato e 

estar sempre pronto.  O comprometimento do pai na amamentação, nos primeiros 10 

dias após o parto, é excessivamente importante para que haja continuidade do 

aleitamento materno, devido às dificuldades que habitualmente podem ocorrer na 

amamentação. Por esse motivo, a presença mais ativa do pai no período de antecipação 

para a maternidade encorajaria a mãe a amamentar por mais tempo, a aprovação do pai 

para a amamentação é um fator de extrema importância para o sucesso do aleitamento 

materno. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

Essas conclusões sobre a influência positiva da presença paterna só foram 

possíveis a partir do momento que a medicina visualiza a gestação, o parto e o pós-parto 

como um processo que inclui também os membros da família além da mãe. Estão, 

portanto, inclusas na mudança de perspectiva sobre gênero e papéis sociais que 

discutimos no capítulo anterior. O homem não é mais um “estranho” à questão 

reprodutiva da família e ao cuidado dos filhos. 

A informação dos pais quanto aos proveitos da amamentação, assim como seu 

apoio, compreensão e suporte no apoderamento de decisões juntamente com as mães 

podem ser itens importantes na hora em que elas oferecem o leite materno aos filhos. 

Procede que, além de indicar uma mudança de mentalidade sobre o papel do pai, este 

tipo de política também é importante na manutenção da saúde da mulher, apesar do 

“alvo” ser o homem. 

Embora a participação paterna no processo de amamentação esteja ganhando 

notória importância, ainda é muito pouco o que se sabe sobre seus sentimentos no 

processo de aleitamento materno de seu filho e quais seus impedimentos e procuras para 

que possa auxiliar mais e vivenciar de forma positiva esse momento. (LIMA,  et al, 
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2017, p. 2). Trata-se de uma mudança gradual, na sociedade e no próprio estudo da 

saúde pública, que afeta quais informações estão presentes para serem utilizadas nas 

políticas para a saúde, como vamos discutir mais à frente, o parto humanizado. 

  A percepção da participação permanente dos homens no cotidiano familiar vem 

sendo comumente conduzida como a “nova paternidade”. Esta inclui não apenas a 

provisão econômica da família, mas, principalmente, uma maior participação na 

alimentação e em todos os aspectos do cuidado do bebê, inclusive no acompanhamento 

ao longo de seu desenvolvimento. (LIMA,  et al, 2017, p. 2). 

Os pais (gênero masculino), segundo a concepção da “nova paternidade”, devem 

ter uma função importante na separação de responsabilidades e tarefas, nos cuidados 

com a criança e apoio ao vulnerável binômio mãe filho desde as primeiras semanas de 

vida da criança até o seu total desenvolvimento fisicopsicoemocional.  

Em nossa cultura, as noções de pai e paternidade parecem misturar, formando 

um só corpo e referencial, porém esta relação não é sempre direta. Em grupos sociais 

diversos, a paternidade pode ser desempenhada por pais que não o biológico ou mesmo 

por aquele que acompanha o desenvolvimento do sujeito constituído como filho 

(JENERAL, et al, 2015, p. 140).  

Com a chegada do bebê é comum o pai se sentir sem espaço para colocar seus 

sentimentos. Como consequência, podem ocorrer sentimentos de ciúmes, mágoas e 

isolamento no início da amamentação (JENERAL, et al.2015, p. 140). A obrigação 

presente no dia a dia pelo cuidar do outro, o ocupar-se e o permitir-se ser ocupado pelo 

filho, retrata uma grande humanização e auxilia para a desconstrução da função 

tradicional do papel do masculino.  

Entende-se que “compartilhamento é de suma importância na relação familiar. 

Com isso, os cônjuges se mantêm unidos, fortalecendo assim os laços, e dessa forma, 

homem e mulher partilham os momentos da gravidez e do parto. Para muitos homens 

sentir-se pai é um fato que só ocorre posteriormente ao nascimento de acordo com 

(OLIVEIRA, 2009). Para isso, as informações postas à disposição nas consultas 

proporcionam condições ao parceiro de compreender as transformações que ocorrem 

com a mulher nesse período e também orientá-los sobre o direito de acompanhar a 

gestante nas consultas pré-natais e no parto, etc.,”. (FERREIRA, 2014).  
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Diante do que foi acima citado, o Ministério da Saúde, analisando acerca de 

questões que forma surgindo no decorrer dos anos, inseriu, em seus princípios, “a 

Portaria 569 do Ministério da Saúde instituiu o Programa de Humanização no Pré-natal 

e Nascimento, tendo como proposta melhorar a qualidade da assistência e diminuir a 

morbimortalidade materna e perinatal. Apesar do empenho na humanização da 

assistência no período gravídico-puerperal, observa-se que pouco se avançou quanto à 

participação do pai na arena da saúde reprodutiva”. Assim, torna-se interessante 

repensar esta situação quanto à construção da equidade de gênero neste domínio. 

(TARNOWSKI; PRÓSPERO; ELSEN, 2005). 

Conforme essa informação, percebe-se a necessidade de uma ampla e profunda 

compreensão sobre os significados atribuídos à participação do acompanhante nas 

etapas de pré -parto, parto e pós-parto vivenciados maternidade. (NASSIF, 2009). 

A partir desse entendimento, identifica-se que “em conformidade com o 

partilhar, o acompanhar a gestante durante todo o processo de gestação até o nascimento 

e pós-nascimento, o aleitamento materno é à maneira de alimentação mais antiga e que 

funciona de fato para a humanidade. O poder desse alimento na saúde da criança é de 

suma relevância, sendo assinalado como a maneira mais apropriada para o 

desenvolvimento saudável dos lactentes e o único alimento capaz de atender 

adequadamente todas as necessidades fisiológicas das crianças menores de seis meses”. 

(LIMA  et al, 2017, p.2). 

Dessa forma, constata-se que a indicação para que a criança receba o leite 

materno nos seis primeiros meses de vida de forma exclusiva e até os dois anos como 

complemento, possui bases científicas. Vários são os benefícios do aleitamento 

materno: diminuição de casos de diarreia, pneumonia, ganho de peso, além de não ter 

risco de contaminação, ser barato e estar sempre pronto. 

O comprometimento do pai na amamentação, nos primeiros 10 dias após o parto, 

é excessivamente importante para que haja continuidade do aleitamento materno, 

devido às dificuldades que habitualmente podem ocorrer na amamentação. É essencial 

que se forme um elo entre mãe-pai-bebê desde a gestação, formando assim um laço 

nessa relação. Por esse motivo, a presença mais ativa do pai no período de antecipação 

para a maternidade encorajaria a mãe a amamentar por mais tempo, a aprovação do pai 
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para a amamentação é um fator de extrema importância para o sucesso do aleitamento 

materno.  

A informação dos pais quanto aos proveitos da amamentação, assim como seu 

apoio, compreensão e suporte no “apoderamento” de decisões juntamente com as mães 

podem ser itens importantes na hora em que elas oferecem o leite materno aos filhos.  

Embora a participação paterna no processo de amamentação esteja ganhando 

notória importância, ainda é muito pouco o que se sabe sobre seus sentimentos no 

processo de aleitamento materno de seu filho e quais seus impedimentos e procuras para 

que possa auxiliar mais e vivenciar de forma positiva esse momento. (LIMA  et al, 

2017, p. 2) 

  Na verdade, o que se conhece é que o leite materno é a primeira prática 

alimentar a ser incentivada para promoção da saúde e prevenção de doenças. Segundo o 

Ministério da Saúde, “Amamentar é muito mais do que nutrir a criança, é um processo 

que envolve interação profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado 

nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia 

e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional, além de ter implicações na saúde 

física e psíquica da mãe” (JENERAL, et al, 2015, p.140) 

A percepção da participação permanente dos homens no cotidiano familiar vem sendo 

comumente conduzida como a “nova paternidade”. Esta inclui não apenas a provisão 

econômica da família, mas, principalmente, uma maior participação na alimentação e 

em todos os aspectos do cuidado do bebê, inclusive no acompanhamento ao longo de 

seu desenvolvimento. (JENERAL, et al, 2015, p.140) 

Os pais (gênero masculino) devem ter uma função importante na separação de 

responsabilidades e tarefas, nos cuidados com a criança e apoio ao vulnerável binômio 

mãe filho desde as primeiras semanas de vida da criança até o seu total desenvolvimento 

fisicopsicoemocional.  

Em nossa cultura, as noções de pai e paternidade perecem misturar, formando 

um só corpo e referencial, porém esta relação não é sempre direta. Em grupos sociais 

diversos, a paternidade pode ser desempenhada por pais que não o biológico ou mesmo 
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por aquele que acompanha o desenvolvimento do sujeito constituído como filho 

(JENERAL et al, 2015, p.140). 

  A obrigação presente no dia a dia pelo cuidar do outro, o ocupar-se e o permitir-

se ser ocupado pelo filho, retrata uma grande humanização e auxilia para a 

desconstrução da função tradicional do papel do masculino.  

Com a chegada do bebê é comum o pai se sentir sem espaço para colocar seus 

sentimentos. Como consequência, podem ocorrer sentimentos de ciúmes, mágoas e 

isolamento no início da amamentação (JENERAL et al.2015, p.140) 

2.3 Do parto em domicílio para o ambiente hospitalar e a participação do pai. 

No passado, o parto era acompanhado pelas parteiras nas casas das parturientes. 

Tais práticas eram exclusivamente de mulheres, amigas, mães, vizinhas ou escolhidas 

na comunidade. Neste contexto, (CAIRES, VARGENS, 2011, p.165) esclarecem que: 

“Em conformidade com essa realidade, os rituais do parto em domicílio, 

realizados por essas mulheres, eram marcados por grande envolvimento 

afetivo. Elas criavam um clima emocional em torno desse processo, por meio 

de suas crenças, orações e receitas mágicas para aliviar a dor das contrações 

das parturientes [...]”.  

Portanto, dentro desse contexto, o parto domiciliar, por longo período, foi uma 

prática costumeira na sociedade e destaca-se por ser um parto natural e humanizado, de 

maneira a ver a mulher de forma holística, e sua prática, como um evento fisiológico.  

No entanto, (COLACIOPPO et al. 2010, p.82) relata que “as mudanças ocorridas 

na assistência materna contribuíram para a difusão de novos padrões de comportamento 

e consumo de serviços de saúde, com a divisão técnica do trabalho e a restrição à 

atuação e inclusão de outros profissionais”. Dessa forma, o parto se tornou um assunto 

médico e hospitalar, cabendo ao médico obstetra o cuidado com o parto, ao anestesista, 

o cuidado com a dor e ao pediatra, as ações sobre o recém-nascido.  

 Entretanto, uma das perdas significativas ao longo dessa transição do espaço 

doméstico para o espaço institucional foi o acompanhamento familiar. Na maternidade, 

a parturiente ficava, e até hoje fica, à vontade da interação com a equipe de saúde, sendo 

que o atual modelo de assistência é marcado pelos cuidados técnicos, por meio do uso 

da tecnologia, no momento desse diálogo. De acordo com essa realidade, vivenciar 
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ansiedades próprias do trabalho de parto e, possíveis sensações de insegurança tornam-

se mais difícil, quando a mulher não está acompanhada de um parente ou de seu 

companheiro (MOTTA, 2005, p.106).  

Com efeito, o apoio emocional representa-se mediante o aproximar-se da 

parturiente de forma amorosa, dizer palavras de encorajamento e fazer elogios. O apoio 

físico dá-se por meio de toques, massagens e do incentivo à deambulação e a mudanças 

de decúbito12, buscando sempre oferecer conforto físico à mulher. Já a informação 

caracteriza-se pelo fornecimento de qualquer esclarecimento, no momento do 

desenvolvimento do trabalho de parto, quanto aos procedimentos médicos utilizados 

pela equipe. Para facilitar a nomeação desse apoio, utiliza-se aqui apenas o nome „apoio 

emocional‟, considerando-se, entretanto, todas as suas características (MOTTA, 2005, 

p.106)  

No Brasil, a participação do pai na sala de parto é fenômeno relativamente novo. 

De acordo com Carvalho (2001), “a participação do pai na sala de parto nas 

maternidades particulares iniciou-se em meados da década de 1980, com os pais da 

classe média intelectual, sendo essa decisão absolutamente particular, dependendo de 

como a família e, principalmente, o futuro pai percebia seus próprios desejos e suas 

necessidades”. De acordo com esse fato, vale enfatizar que tais partos eram feitos em 

maternidades particulares, pelo fato de o poder aquisitivo dos pais lhes garantir maior 

poder de escolha. Todavia, nas maternidades públicas, a participação no trabalho de 

parto começou a ser permitida e motivada, a partir da década de 1990, acima de tudo, 

naquelas que buscam atender de acordo com a filosofia do parto humanizado (MOTTA, 

2005, p.107). 

Essa resistência à presença do pai, como acompanhante da mulher, para dar 

apoio durante o processo de nascimento se repete, sob o argumento de que o homem 

pode atrapalhar ou agir como fiscal da atuação da equipe médica. Além disso, essa é 

também umas das consequências do modelo tecnocrático que desumaniza a assistência 

ao transformar o parto em um acontecimento médico-hospitalar (STORTI, 2004, p.5). 

                                                           
12

 Posição do corpo quando está deitado. Se estiver deitado de costas estará em decúbito dorsal;  se 

deitado de ventre estará em decúbito ventral e se de lado estará em decúbito lateral ( 

http://www.dicionarioinformal.com.br). 
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A participação do homem no processo de parto é algo que origina um encontro 

nas relações entre homens e mulheres no que diz respeito à gravidez, parto e recém-

nascido. Contudo, a exclusão deles na sala parto ainda é frequente, muitas vezes, porque 

as instituições de saúde ainda não arranjaram uma adequação do espaço físico e 

profissionais que estejam preocupados com uma assistência humanizada no nascimento 

(LONGO, 2008, p.18, 19).  

2.4 Parto humanizado e a rede cegonha 
 

O “Parto Humanizado” faz parte da Rede Cegonha, que é uma estratégia do 

Ministério da Saúde, operacionalizada pelo SUS, fundamentada nos princípios da 

humanização e assistência, visando o modelo de atenção integral à saúde, tendo como 

meta a “compreensão do indivíduo em sua totalidade e dos indivíduos/coletividades em 

suas singularidades” PAISM (1985, p.18-21), pelas quais mulheres, recém-nascidos, 

crianças têm direito a: ampliação do acesso, acolhimento e melhoria da qualidade do 

pré-natal quanto para o parto, vinculação da gestante à unidade de referência para a 

assistência ao parto- “Gestante não peregrina” e “Vaga sempre para gestantes e bebês”, 

realização do parto e nascimento seguros, através de boas práticas de atenção; atenção à 

saúde da criança de 0 a 24 meses com qualidade e resolutividade. É uma rede de 

cuidados que assegura às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo, à atenção 

humanizada à gravidez, parto e puerpério. “Assegura também às crianças o direito ao 

nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento saudável” (PAISM, 1985, p.18-21). 

“O Secretário de Políticas de Saúde, no uso de suas atribuições, estabeleceu na 

Portaria nº 9, de 05 de julho de 2000, a forma de adesão dos municípios ao Programa de 

Humanização no Pré-Natal e Nascimento, conforme previstos nas portarias nº 569 e nº 

570, ambas de 1ºde junho de 2000, publicadas em 18 de agosto do mesmo ano”. A 

Portaria nº 569 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000) definiu que: 

“[...] o acesso das gestantes e recém-nascidos a um atendimento digno e de 

qualidade no decorrer da gestação, parto, puerpério e período neonatal são 

direitos inalienáveis da cidadania; necessidade de reduzir as altas taxas de 

morbimortalidade materna, perinatal e neonatal; necessidade de adotar 

medidas que assegurem a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do 

acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério e da 

assistência neonatal no país. Assim, institui o Programa de Humanização no 

Pré-Natal e Nascimento, no âmbito do Sistema Único de Saúde”.  
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 “A presença do acompanhante no parto e pós-parto nas maternidades do Sistema 

Único de Saúde (SUS) é garantida pela Lei 11.108, de abril de 2005. Em dezembro do 

ano passado, uma portaria do Ministério da Saúde regulamentou esse direito” 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE 2005).     

“Além de oferecer tranquilidade e segurança, o acompanhante pode ajudar a mulher nas 

tarefas básicas com o bebê no pós-parto, quando a mãe encontra-se em fase de 

reabilitação”. 

 Com base nas discussões citadas anteriormente, onde a pessoa, como um ser 

individualizado deva ser tratada de forma a preservar sua individualização, dentro das 

concepções emocionais, sociais e espirituais, portanto, um ser também que deve ser 

visto de forma holística, também dotada de fragilidades diante de todo tipo de 

circunstâncias, principalmente as relacionais, sociais, é que se mostra a necessidade de 

pensar os efeitos do parto humanizado na relação corpo, gênero e família, dando ênfase 

à mulher desde o período de gestação até o pós- parto e fazer a reflexão desses efeitos 

nas relações sociais, por meio de estudos bibliográficos.   

Portanto, o termo humanização do parto se refere a uma variedade de 

interpretações. Assim, falar em humanização, de certa forma, deixa claro uma exigência 

de legitimidade do discurso. Trata-se de uma conversa, em espaço político a ser 

preenchida, no qual essas reivindicações de legitimidade, em disputa, podem ser 

convergentes e conflitantes. É também uma estratégia: um aspecto mais dialógico e 

diplomático, menos acusatório, de falar da violência de gênero e demais violações de 

direitos praticadas pelos estabelecimentos de saúde, o que facilitaria o diálogo com os 

profissionais de saúde. Entre o direito à integridade corporal (não sofrer dano evitável), 

à condição de pessoa (direito à escolha informada de procedimentos); o direito de estar 

isento de tratamento cruel, desumano ou humilhante (prevenção de procedimentos 

físicos, emocional ou moralmente penosos), o direito à equidade, tal como definida pelo 

SUS etc. 

Esta aproximação baseada nos direitos busca compor uma agenda que combine 

os direitos sociais em geral e direitos reprodutivos e sexuais em especial. Por isso, 

interage à reivindicação do movimento das mulheres por desfazer as supostas 

incompatibilidades entre essas gerações de direitos, reivindicando sua integralidade. 
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Demonstra também que o direito de decidir sobre sua vida e saúde (um direito 

individual, à liberdade) não pode se realizar sem que existam os direitos sociais 

(serviços, equidade) que viabilizem essas escolhas (DORA, 1998 apud DINIZ 2005, 

p.634).  

2.5. Parto humanizado e relacionamento familiar na perspectiva atual 

Ao falar de parto humanizado na relação familiar, se faz necessário abordar a 

questão do relacionamento, de maneira que não existe humanização sem relacionar-se.  

Em seu livro a transformação da intimidade, Giddens aborda acerca dos tipos de 

relacionamentos. Segundo o autor (Cf. 1993, p. 68), o termo “relacionamento” significa 

um vínculo emocional próximo e continuado com outra pessoa. Esse termo chegou ao 

seu uso geral em uma época recente.  

A partir do termo relacionamento, o autor faz menção ao relacionamento puro, 

dizendo que o mesmo refere-se a uma situação, em que se entra em uma relação social 

na contemporaneidade apenas pela própria relação, isto é, pelo que pode ser derivado 

dela por cada pessoa da manutenção de uma associação com a outra. Tal manutenção da 

relação só continua enquanto ambas as partes considerarem que extraem dela 

satisfações suficientes, para cada uma individualmente, para permanecerem. Este 

pensamento entra em conformidade com que diz Salem (2007) em relação ao desejo 

conjugal.  

A autora enfatiza a importância do desejo nesta configuração familiar e diz que, 

a ausência do mesmo pode significar rompimento imediato de relacionamento. Dessa 

maneira, “o casal grávido é construído a partir de expectativas de completude que o 

carregam de sentidos. Assim, se o casal não mais suprir os anseios individuais de seus 

integrantes, o relacionamento pode ser desfeito a qualquer momento. O casamento é 

objeto de constante reflexão, cultivo e investimento, simbolizados na arte de discutir a 

relação constantemente”.  (SALEM, 2007, p. 284).   

Dessa maneira, ainda segundo Salem, “o casal grávido também expressa os 

dilemas do casal igualitário, sendo que o principal deles é o de construir a unidade-casal 

a partir de dois sujeitos  que se auto classificam como auto independentes, incentivam a 

diferenciação e são avessos a qualquer tipo de hierarquização na relação conjugal”. 

Nesse sentido, a gravidez é um momento de fusão, no qual os dois estão gerando o 
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futuro bebê.  Dessa forma, “o pós-parto se impõe como crise, não só pela entrada de um 

terceiro na relação, mas também porque o nascimento da criança estabelece uma 

aproximação com as famílias de origem. Este contato é percebido, em muitos casos, 

como uma invasão na vida do casal porque fere o ideal de conjugalidade” (SALEM, 

2007, p. 285).  

A igualdade, segundo princípio que a autora aborda, “expressa a aversão a 

hierarquias sociais, principalmente hierarquias de gênero e familiares”. Para ela, há um 

processo de nuclearização familiar que faz com que “os grávidos percebam a si e ao 

filho como a única verdadeira família posto que fundada no dispositivo da escolha e não 

em determinações sociais”. Desse fato, a igualdade está relacionada ao terceiro 

princípio: a busca constante pela mudança. Assim, os casais são orientados pela vontade 

de mudar, o que significa, principalmente, ser diferente dos pais. Diante disso, os 

grávidos querem que o nascimento seja totalmente “natural”, sem a utilização de 

anestesia, etc. Há também o entendimento de que o parto deva ser assistido apenas por 

pessoas escolhidas pelo próprio casal: amigos e médicos (SALEM, 2007, p. 284). 

Observa-se então que o conceito de “indivíduo plural” é um assunto de suma 

relevância, pois se trata de um imperativo ético que denota a ideia de que o indivíduo 

deve experimenta-se, “abrir-se às novas experiências e reconhecer a possibilidade de 

transitar entre universos distintos, inclusive os de gênero”. Neste caso, os indivíduos 

podem experimentar concreta ou simbolicamente o universo do outro porque a 

igualdade prevê a diminuição progressiva das fronteiras valorativas entre experiências 

masculinas ou femininas.  

Portanto, é a partir desses princípios e mudanças que os indivíduos se “auto-

definem e se pensam como casal”. Assim, o casal grávido faz parte de uma derivação 

lógica destes princípios; uma parceria composta por duas unidades construídas em elos 

subjetivos e não em situações sociais, ou vínculos sociológicos, construída 

essencialmente a partir do desejo dos indivíduos. 

Isto significa que o amor não está vinculado mais à sexualidade pelos vínculos 

do casamento, como na perspectiva patriarcal, dentro de uma visão de amor romântico. 

Ao contrário disso, o relacionamento puro é parte de uma reorganização genérica da 

intimidade. Ele surge em outros contextos da sexualidade além do casamento 
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heterossexual. Sendo assim, ele é paralelo ao desenvolvimento da sexualidade plástica, 

cuja notoriedade está na exploração das potencialidades do “relacionamento puro”, ou 

seja, um relacionamento de equidade sexual e emocional, explosivo em suas conotações 

em relação às formas antecedentes do poder do sexo (GIDDENS, 1993, p.10). 

Mediante a liberdade que esse tipo de relacionamento proporciona, no discurso 

do parto humanizado, “há que se garantir que a mulher seja a personagem mais 

importante desse processo, exercendo, de forma consciente e ativa, total controle sobre 

seu próprio corpo. Trata-se, pois, de um processo que abrange uma percepção específica 

das relações com os sujeitos, (neste caso médicos, enfermeiros, e, especialmente das 

mulheres) com o corpo” TAVOLARO (2011, p.16). 

   Em sua crítica a Giddens, TAVOLARO (2011, p.18) traz uma reflexão quanto à 

importância dada pelo autor sobre a exterioridade do corpo. Segundo a autora, “esse 

posicionamento do autor acaba tornando-se paradoxal, de certa forma, às práticas 

concernentes ao parto humanizado, já que este pode ser acessível a um dos muitos 

estilos de vida a ser adotado na contemporaneidade”.  

Para isso, o parto humanizado tem sua maior importância no discurso pela 

humanização do parto e anuncia ser a vivência absoluta dos atributos naturais do corpo 

e de sua base fisiológica pela gestante- em vez de sua supressão pela técnica e pela 

cultura, que para autora, “é a condição sine qua non para que a mulher se torne 

protagonista de sua própria vida, e para que, dessa vez, alcance autonomia e 

autenticidade”. Esse questionamento foi uma das hipóteses da autora.  

Com isso, a elevação do amor romântico oferece um estudo do relacionamento 

puro, já que durante muito tempo, as ideais do amor romântico atingiram mais as 

aspirações das mulheres do que dos homens, embora, é claro, os homens também 

tenham sido influenciados por elas. Para o autor, o ethos do amor romântico teve um 

duplo choque sobre a situação das mulheres. Por um lado, ajudou a colocar as mulheres 

“em seu lugar”, o lar. Por outro, entretanto, ele pode ser encarado como um 

compromisso ativo e radical com o “machismo” da sociedade moderna. O amor 

romântico então pressupõe a possibilidade de se estabelecer um laço emocional durável 

com o outro, tendo-se como fundamento qualidades intrínsecas desse próprio vínculo. 
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De acordo com essa realidade, o amor romântico é o precursor do relacionamento puro, 

embora também permaneça em conflito em relação a ele (GIDDENS, 1993, p.10). 

De acordo com essas questões, o Parto Humanizado veio unir as propostas de 

parto natural e de casal grávido, de décadas anteriores, e este, por sua vez, o parto sem 

dor, estando ligado à visão de mundo individualista, no sentido de Louis Dumont, 

exaltando valores como autonomia, liberdade, escolha e desejo. A “escolha” pela 

maternidade alternativa e pelo casal grávido passou a adquirir as aspirações de setores 

de classes médias urbanas, e o parto passou a ser visto como um ritual demarcador da 

diferença daqueles que pretendiam interromper com os modelos familiares e sociais 

“tradicionais”, motivo pelo qual, no lugar de “antigas” redes de suporte familiar 

relacionados, os “casais grávidos” as substituíram profissionais, notadamente médicos, 

psicólogos e terapeutas corporais. Neste sistema, observa-se o crescente reconhecimento 

da primeira infância e a chamada psicologização do feto, por meio do qual o feto passa 

a ser julgado, antes mesmo do nascimento, uma Pessoa dotada de particularidades que 

compõem a ideia moderna de Indivíduo. Foi esse foi o contexto em que surgiu o 

movimento pelo parto natural incluindo também o Parto Humanizado atual 

(TORNQUIST, 2007, p. 145).  
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CONCLUSÃO 

Esta monografia procurou compreender o processo da reformulação dos papéis 

sociais e das conquistas sociais e políticas nos debates sobre gênero e equidade. Diante 

disso, o parto humanizado expressa uma mudança na compreensão do parto como 

experiência humana e para quem o assiste. Esta mudança tem como princípio a 

humanização nas relações. Por isso, permite uma nova centralidade para a mulher em 

sua relação social, dando-lhe direito a escolhas e valorizando a participação da família. 

Neste contexto, a presença do parceiro, legitimada pela Lei 11.108/2005 se tornou 

fundamental para consolidação de uma gestação compartilhada. O Ministério da Saúde, 

por meio dessa Lei, entende que a participação paterna é fundamental para a promoção 

da saúde do grupo materno-infantil. Neste sentido, o casal se percebe em um 

envolvimento maior, cuja base consiste em dois sujeitos que participam conjuntamente 

em quase todos os momentos antecedentes, o momento presente, e o pós o parto, 

percebendo a si próprios e ao filho (a). 

A autonomia da mulher passa então a ser preconizada na relação do parto 

humanizado com o corpo, quanto aos procedimentos a serem feitos, passa a ser 

respeitada em seus direitos. Dessa forma, a humanização do parto trouxe, de forma 

relevante, a abolição de práticas invasivas, menos naturais e fisiológicas, como a 

utilização do fórceps, a episiotomia, ocitocina, aspiração naso-faríngea, a própria 

cesárea, etc.  

 Pontua-se também uma relevância sob o princípio da equidade,  cuja  a relação 

de conjugalidade se constitui a partir de conveniências, cuja importância é a questão da 

satisfação, do desejo, por meio do sentimento de plenitude. Neste contexto, o princípio 

da equidade insere a partilha das responsabilidades educativa, moral e social. Nessa 

relação de equidade, há uma complementaridade, uma partilha de tarefas entre os pares, 

como por exemplo: levar o filho ao médico, à escola, cuidados com a alimentação, ao 

envolvimento na gravidez, e assim por diante.  

“Ser família” é um assunto em constante questionamento e reflexão nos dias 

atuais. Por isso, “relacionamento” significa um vínculo emocional próximo e 

continuado com outra pessoa, não sendo necessário pelos laços do matrimônio e a uma 

configuração de sexo pré-estabelecida.  
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