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LYRA DA FONSECA, Jorge L. C. Paternidade Adolescente: uma proposta de 
intervenção. São Paulo: 1997. 182p. Dissertação (Mestrado em Psicologia 
Social) - PUC/SP. 

RESUMO 

No Brasil, pouca atenção tem sido dada ao pai, particularmente adolescente, 
no processo de gravidez e no cuidado para com os filhos. Entretanto, a 
gravidez e a maternidade entre adolescentes vêm preocupando, nas últimas 
duas décadas, especialistas, militantes e governantes nas áreas dos direitos 
reprodutivos e humanos (especialmente de crianças e adolescentes). 
Simultaneamente, têm sido gerados discursos e práticas calcados na noção de 
que a gravidez/paternidade na adolescência trata-se de um evento fora de 
tempo, isto é, precoce, prematuro e, portanto, sempre indesejável. 

Com base na crítica a esta postura, à luz de uma reflexão sobre as relações e 
hierarquia de gênero e idade, o presente estudo teve como objetivo elaborar 
uma proposta de intervenção voltada ao pai adolescente. Esta proposta partiu 
da sistematização e análise de informações acerca do modo como vem sendo 
percebida e tratada a paternidade adolescente no Brasil, particularmente na 
cidade de São Paulo, por diferentes instâncias relacionadas às áreas: jurídica, 
demográfica, escolar, da saúde e da sexualidade. 

Com isto, buscou-se enfatizar a necessidade de ações que incentivem a 
participação masculina na vida reprodutiva e familiar, repensando preconcei-
tos com relação aos pais adolescentes e promovendo condições para uma maior 
interação entre pai-mãe-filho e uma maior eqüidade nas relações de gênero e 
idade, com especial destaque às relações parentais. 

Descritores: paternidade adolescente; gravidez na adolescência; intervenção (extensão); relações de gênero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

LYRA DA FONSECA, Jorge L. C. Adolescent Fatherhood: a proposal for 
intervention. São Paulo: 1997. 182p. Dissertation (Master Degree in Social 
Psychology) - PUC/SP. 

ABSTRACT 

In Brazil, little concern has been given to the father, especially adolescent, in 
regards to the pregnancy process and caring for children. However, for the last 
two decades pregnancy and motherhood among adolescents have been object 
of concern by specialists, advocates and governors involved with reproductive 
and human rights (mainly concerned to children and adolescents). 
Simultaneously, discourses and practices are generated based upon the notion 
that pregnancy/fatherhood during adolescence are occurrences ahead of time, 
i.e., precocious, premature and therefore, always undesired.  

Based on the critique against this posture and by reflecting about gender and 
age relations and hierarchy, the present study had the objective of providing 
with proposal for intervention among adolescent fathers. This proposal had its 
origin after systematizing and analysis of information about the manners 
adolescent fathers have been understood and treated in Brazil, particularly in 
São Paulo city, by the different institutions pertaining to the following fields: 
jurisprudence, demography, education, health and sexuality. 

After this, the study aimed to emphasize the need of actions to incentive male 
participation in the reproductive and familiar life, re-thinking prejudices 
related to adolescent fathers and promoting conditions for a better interaction 
among father-mother-child and more equity in gender and age relations, with 
main concern to parental relations.  

Key words: adolescent fatherhood; adolescent pregnancy; intervention (extension); gender relations. 

 

 



  

 

DEDICATÓRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao meu pai que permitiu a possibilidade  
de reescrevermos nossa relação pai-filho. 

 

 



  

 

 

AGRADECIMENTOS 

À Fúlvia Rosemberg, amiga e orientadora, que acreditou em meu projeto (de 

vida!) e compartilhou da sua construção, com carinho e cuidado, mostrando-me 

o que é ser literalmente um(a) orientador(a)... E até um pouquinho mais!; 

Ao amigo Benedito Medrado, que me ensinou que a paixão também rege a vida, 

e que continuará compartilhando projetos, sonhos e realizações; 

Aos professores(as) que me acompanharam durante o mestrado, e que, direta ou 

indiretamente, participaram do resultado deste trabalho, em particular, Bader 

Sawaia, Marília Sposito, Mary Jane Spink e Rosane Mantilla;    

À Therê pelo seu sorriso confortante; 

Ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, na 

figura de seus professores que me incentivaram e me apoiaram nesta e em 

outras empreitadas; 

À CAPES/PICDT/UFPE pelo apoio financeiro o qual permitiu a realização deste 

trabalho; 

Aos amigos de São Paulo, que, numa mistura de susto e afeto, receberam-nos tão 

bem: Vera, Vânia, Elaine, Leli, Chirley, Maria Silvia, Esperança, Eliana, Rô, 



  

 

Margareth, Gabriela, Teresa Citeli, Leandro, Luiz, Érico, Roberto, Paulinho, 

Júlio, Alê; 

À amiga Sandra Ridenti sempre tão presente e carinhosa;  

Aos amigos de trajetória que souberam respeitar a minha escolha: Carlinhos, 

Susana, Gabi, Nando, Vivi, Ana Paula e Shirley; 

Às próximas da lista: Karlinha, Wedna, Dany, Luciana e Mariana. Vale a pena!!!; 

Aos amigos e componentes da equipe do PAPAI - Programa de Apoio ao Pai 

Jovem e Adolescente, desdobramento deste trabalho, e que sem vocês muito 

pouco poderá ser feito: Julia, Nara, Luciana e Adriano;  

Às professoras da UFPE, que estão mais diretamente apoiando este novo 

empreendimento: Fátima Santos, Aída Novelino e Rosinha; 

Aos familiares que com muitas saudades seguiram meu caminho: papai, Caca, 

Patricia, Bete, João, Pedrinho, Gabriel, tio Delson, tia Glória, Denison, Dio e 

Néia;  

À minha mãe que acompanhou tudo, de tão mais perto do que eu possa 

imaginar;  

Às minhas mães substitutas que tiveram uma grande paciência e um enorme 

carinho neste reencontro: tias Mariá, Bete, Luana e D. Marly; 

E vocês vão me desculpar, mas... 

A mim. 



  

 

 

ÍNDICE  

RESUMO 

ABSTRACT 

APRESENTAÇÃO .......................................................................................................  10 

INTRODUÇÃO  
Uma problemática psicossocial .................................................................................  16 
Plano dos valores ........................................................................................................  21 

I. CONSTRUINDO UM PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO E UMA 
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO .......................................................................  24 
1. A produção teórica e política feminista ................................................................  25 

1.1. Teoria de gênero e masculinidade ............................................................  34 

2. A produção teórica e política sobre paternidade .................................................  37  
2.1. Paternidade e instituições brasileiras ..................................... ..................  42 

3. Relações/subordinações de idade..........................................................................  52 
3.1. Gravidez adolescente  ................................................................................  59 

4. Paternidade adolescente.........................................................................................  64 
4.1. Quantificando e trabalhando a paternidade adolescente .... .................. 66 

II. CONSTRUINDO UM LUGAR: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO ....  88 
1. A experiência norte-americana .............................................................................  89 

2. Experiências brasileiras ..........................................................................................  95 

3. Delineando uma proposta de intervenção  ...........................................................  98 
 3.1. Objetivos .........................................................................................................  99 

3.2. Metodologia  ...................................................................................................  100 
3.3. Estratégias  ......................................................................................................  102 

 3.3.1. Atividades de sensibilização para a paternidade adolescente ...........  103 
 3.3.2. Prestação de serviços ............................................................................  106 
 3.3.3. Produção e divulgação de informações e conhecimentos ..................  107 
 3.3.3. Construção de um banco de dados .....................................................  109 

4. Avaliação ................................................................................................................  110 
4.1. Instrumentos de avaliação .............................................................................  113 



  

 

5. Considerações finais ..............................................................................................  114 

BIBLIOGRAFIA ...........................................................................................................  116 

ANEXOS  



 10

 

“A luta é mais importante que a 
vitória. A vitória é momentânea e 
definitiva. A luta, por sua vez, é 
constante e sempre”. 

Marly Medrado (1997) 

APRESENTAÇÃO 

 Esta dissertação de mestrado, como acontece muitas vezes, foi se 

construindo em interação com percalços e oportunidades que a vida oferece. 

Trata-se de um projeto de intervenção que assumiu este formato - o da 

intervenção - a partir de uma proposta inicial de investigação. Vim para o 

mestrado com a perspectiva de estudar, conhecer melhor, a paternidade 

adolescente. À medida que íamos à procura de pais adolescentes e da 

paternidade adolescente, através da busca de informações sobre serviços e 

profissionais, fomos descobrindo um muro de silêncio. Para mapear o fenômeno, 

fazendo levantamento bibliográfico sobre o tema, deparamo-nos não só com 

uma bibliografia nacional insignificante, como também com ausência de dados 

e, o mais importante, de instrumentos de coleta capazes de captar esta 

informação. 

 Ainda na procura de pais adolescentes, entrei em contato com 

informantes privilegiados - especialistas e educadores -, muitos deles 

envolvidos, de uma forma ou de outra, com questões ligando adolescência e 

sexualidade. Outra vez nos deparamos com um muro de silêncio. A questão da 

paternidade adolescente não é tematizada ou, quando raras vezes torna-se 

objeto de preocupação, a perspectiva é, via de regra, preventiva ou punitiva: 

tenta-se evitá-la, ou o adolescente deve expiar seu erro, casando-se. A 

paternidade adolescente constitui um não lugar na sociedade brasileira, não se 

dispondo de meios nem para quantificá-la mesmo que se quisesse. 
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 A constatação do não lugar aconteceu após este percurso pelas 

instituições que, direta ou indiretamente, trabalham com adolescentes. As 

informações colhidas durante esta fase constituíram-se no material empírico 

que nos auxiliou na construção de parte do que seria o problema de pesquisa, e 

que nos forneceu subsídios para perceber a necessidade de formular uma 

proposta de intervenção específica para os pais adolescentes. Passamos, então, a 

problematizar este não lugar, porque percebíamos que, mesmo se um 

adolescente quisesse assumir a filiação de sua prole, teria que enfrentar desafios 

e obstáculos sociais. Apreendemos uma relação perversa da sociedade adulta 

com o adolescente: ao patologizar a paternidade adolescente, sempre e por 

princípio, acaba por patologizá-la mesmo, pois dificulta ao adolescente pensar, 

prevenir ou assumir sua condição de pai real ou virtual. Por outro lado, a 

maternidade adolescente, mesmo sendo considerada não desejável nas 

sociedades atuais1 - pois quase sempre percebida como precoce, não planejada -, 

ainda assim, é socialmente reconhecida, haja vista, sua sistematização 

acadêmica nos últimos anos (Barroso et al., 1986; Reis, 1993) e a criação de 

serviços especializados procurando oferecer apoio às jovens mães (Takiute et al., 

1995). 

 As teorias sobre relações de gênero e as reflexões sobre subordinações de 

idade forneceram, de início, suporte teórico para problematizar este tema da 

participação paterna no cuidado infantil. A nosso entender, o não lugar da 

paternidade adolescente decorre de: 1) o filho ser percebido, em nossa sociedade, 

como “sendo da mãe”, e 2) o(a) adolescente ser, principalmente, reconhecido(a) 

no papel de filho(a). 

 Enquanto desenvolvia esta dissertação, deparamo-nos com o concurso da 

Fundação MacArthur, o programa de bolsas individuais, Fundo de Capacitação e 
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Desenvolvimento de Projetos - FCDP. Assim, resolvemos elaborar um projeto de 

intervenção propondo criar um serviço que acolhesse pais jovens e adolescentes 

e que sensibilizasse adultos sobre a questão, o Programa de Apoio ao Pai Jovem e 

Adolescente - PAPAI. O projeto, que foi aprovado pela Fundação MacArthur, 

passou a ser também objeto de trabalho no contexto do curso de mestrado. 

 Pareceu-nos, então, adequado que a dissertação fosse orientada para 

formulação de uma proposta de intervenção2. E assim ocorreu: este texto, que 

ora apresento como dissertação de mestrado, é fruto do processo de produção e 

sistematização de conhecimentos que havíamos elaborado sobre o tema da 

paternidade, e que fundamenta a base de sustentação para propormos um 

trabalho com pais adolescentes. 

 A proposta de intervenção que proponho - privilegiado como tarefa 

principal ao final do mestrado - foi construído seguindo procedimentos 

habituais de trabalho acadêmico, apesar de, talvez, o texto não seguir a 

linearidade habitual. 

 Aprofundei conhecimentos teóricos sobre o tema principal - paternidade 

adolescente - e temas correlatos - teorias de gênero, estudos e pesquisas sobre 

família, paternidade e adolescência - através de leituras, seminários e 

participação em eventos (conferências, workshops etc.). Procurei apreender o 

campo empírico - como as instituições lidam com a temática -, através da 

localização e análise de documentos disponíveis (textos legais, questionários 

para coleta de dados demográficos, relatórios de pesquisas etc.), bem como, da 

realização de entrevistas junto a informantes privilegiados (integrantes de 

ONGs que atuam na área da sexualidade e dos direitos reprodutivos, 

                                                                                                                                                         

1 Basta observarmos o folder produzido pela Associación Niña-madre et al., da Venezuela, patrocinado pelo Fundo das 
Nações Unidas para a Infância - UNICEF, intitulado “No es tiempo para un embarazo” (anexo 1). 
2 No entanto, vale destacar, que neste texto não estamos tratando do projeto específico que foi submetido à Fundação 
MacArthur, mas, sim da discussão de uma proposta de intervenção sobre uma temática - paternidade - com uma 
população específica - adolescentes.  
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coordenadora do Programa de Saúde do Adolescente em São Paulo, 

profissionais dos serviços de saúde para adolescentes, representante das Forças 

Armadas, promotor de justiça e coordenadores de escolas). As sessões de 

orientação e os seminários - em que apresentei versões preliminares deste texto - 

foram fundamentais para integrar e aprofundar os conhecimentos teóricos e o 

material empírico que ia sendo coletado. 

 O produto final deste curso de mestrado é uma iniciativa, mesmo que 

ainda modesta, de interlocução entre as áreas de pesquisa e extensão 

(intervenção), dois componentes do tripé da função da universidade (ensino, 

pesquisa e extensão), enquanto contexto de produção do conhecimento 

científico. A pesquisa impulsionou um projeto de intervenção que, por sua vez, 

poderá oferecer condições para retro-alimentar a produção de novas pesquisas. 

 Conciliar as oportunidades que pude experenciar ao longo do mestrado e 

a dissertação ora apresentada possibilitou integrar teoria e prática, em 

consonância com o objetivo fundamental do Programa de Estudos Pós-

Graduados em Psicologia Social, a saber “... desenvolver uma Psicologia Social 

centrada na realidade brasileira através da:  

• realização de pesquisas onde a teoria e prática não sejam vistas 

separadamente, mas de maneira integrada; 

• produção de conhecimentos científicos que orientem formas de atuação que, 

por sua vez, levem à reorientação desses conhecimentos” (PUC/SP, 1996). 
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INTRODUÇÃO 

 Esta dissertação de mestrado tem por objetivo geral trazer para primeiro 

plano de discussão a importância da participação jovem e masculina na vida 

reprodutiva e familiar; e como objetivo específico, apresentar uma proposta de 

intervenção a fim de criar um lugar institucional para o pai adolescente, 

propiciando condições para um maior envolvimento deste pai em questões 

relativas a sua sexualidade e a de sua parceira, gestação e cuidado para com o(s) 

filho(s). 

 Meu interesse pela paternidade adolescente surgiu no último ano do curso 

de graduação em Psicologia na Universidade Federal de Pernambuco, em 1993, 

durante o qual realizei estágio curricular em Psicoterapia Infantil de base 

analítica e atendi a filhos de pais adolescentes. Nas entrevistas com os pais 

(naquela época já adultos), chamou a atenção o nível de desinformação, tensões 

e conflitos que apresentavam no que se referia a questões relativas aos papéis 

parentais, à divisão das responsabilidades familiares, à sexualidade e ao cuidado 

para com os filhos. 

 Realizei, em seguida, durante o ano de 1994, com Bolsa de 

Aperfeiçoamento, minha primeira investigação sobre o tema: um estudo 

exploratório sobre a vivência da paternidade e suas implicações na identidade 

de jovens pais. Este trabalho permitiu que apreendesse algumas de suas 

experiências, especialmente as que estavam vivenciando no momento de serem 

pais, e que estratégias estavam descobrindo na organização de suas histórias de 

vida (família, trabalho, estudo e projetos) (Lyra, 1995). 

 Trouxe este tema para o mestrado em Psicologia Social da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, que iniciei no ano de 1995, sob orientação 
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da Profª Drª Fúlvia Rosemberg, no Núcleo de estudos de gênero, raça e idade - 

NEGRI. Além deste trabalho, outros pesquisadores que integram esse Núcleo 

vêm desenvolvendo, também, estudos sobre relações de gênero e idade a partir 

de diferentes perspectivas temáticas e metodológicas. Focalizando 

particularmente as relações de gênero, temos os seguintes trabalhos: 

• Eliana Saparolli concluiu o trabalho Educador infantil: uma ocupação de gênero 

feminino, focalizando o homem enquanto provedor de cuidados para com a 

criança na creche;  

• Benedito Medrado está concluindo seu estudo sobre masculinidade em 

comerciais de televisão; 

• Margareth Arilha está realizando um estudo sobre as concepções masculinas 

de reprodução;  

• Sílvia Rosembaum vem analisando a imagem de pai veiculada pela revista 

Pais & Filhos;  

• Guilherme Bezerra discute a presença/ausência da tematização do parceiro 

e/ou pai da criança em dissertações e teses sobre gravidez adolescente, 

realizadas em São Paulo. 

 A partir de uma mesma base empírica, construída através de um 

empreendimento coletivo Dione Nogueira, Célia Scanfilla e Chirley Bazilli estão 

desenvolvendo dissertações sobre paternidade, sexualidade e masculinidade, 

respectivamente, analisando literatura infanto-juvenil. 

 Mais especificamente voltados para sexualidade e subordinações de 

idade, destacamos os trabalhos a seguir:  

• Elaine Laviola está investigando o relato de educadoras de creche sobre 

sexualidade infantil;  

• Gabriela Calazans vem analisando as concepções de sexualidade juvenil em 

programas de Educação Sexual; 
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• Leandro Andrade está investigando a construção do discurso sobre 

prostituição infanto-juvenil no jornal Folha de S. Paulo. 

 No doutorado, Thereza Montenegro está discutindo o conceito de cuidado 

infantil (caring) e Dirce Bengel de Paula investiga o exercício da maternidade 

adolescente atentando para a presença do pai da criança, a despeito de sua 

idade. 

 Particularmente, em relação a este trabalho, tanto as discussões 

propiciadas no espaço do Núcleo, como a maior reflexão teórica e procura de 

ampliação de conhecimentos vêm mostrando que a paternidade adolescente 

constitui um não lugar nas instituições brasileiras. 

 A labuta que enfrentamos na busca de estratégias para chegar aos pais 

adolescentes tem sugerido que, mesmo quando um rapaz quer assumir um 

papel ativo enquanto pai de seu filho, as instituições sociais - desde as que são 

responsáveis pela coleta de dados demográficos ou as ligadas às áreas jurídica e 

de saúde, passando pelas escolas, as organizações não governamentais que 

lidam com a sexualidade adolescente e as Forças Armadas3 - parecem recusar-

lhe esta assunção. Ao invés de perguntar: Que adolescentes tornam-se pais? Por 

que? Quais suas vivências?, passamos a nos inquietar com a recusa social em 

reconhecer que alguns adolescentes tornam-se pais. Este passou a ser nosso 

problema: no início, de investigação e, depois, de intervenção. 

Uma problemática psicossocial 

 A paternidade adolescente constitui-se em uma problemática psicossocial, 

em primeiro lugar, pelo descaso a que vem sendo relegada pelas sociedades 

brasileira e internacional.  

                                                 

3 Agradecemos a Gabriela Calazans pela sugestão de procurarmos informações sobre os pais adolescentes no Exército.  
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 Percebemos a carência de pesquisas e de ações junto a pais adolescentes 

no Brasil tanto no levantamento bibliográfico realizado ao longo do mestrado, 

quanto nos contatos que fizemos junto a instituições que, de maneira direta ou 

indireta, são voltadas para a população adolescente. 

 A paternidade na adolescência é um tema praticamente inexplorado pela 

academia. No que tange às produções brasileiras, localizamos e tivemos acesso a 

pouquíssimos trabalhos formalizados sobre este tema nas principais bibliotecas 

das universidades das cidades de Recife (UFPE e UNICAP), Rio de Janeiro 

(UFRJ, UERJ e PUC/RJ) e São Paulo (USP e PUC/SP), além das Fundações 

SEADE, IBGE e Carlos Chagas. Nesse levantamento bibliográfico, constatamos 

apenas o interesse por parte de algumas pesquisadoras que, ao discutirem sobre 

maternidade e gravidez adolescentes, incluíram o pai adolescente (Trindade, 

1995; Cerveny, 1996a). São raros os estudos, como o da BEMFAM (1992), que 

investiga a saúde reprodutiva e a sexualidade de jovens em amostras extensivas 

nas principais regiões metropolitanas. 

 No que se refere à literatura estrangeira sobre o tema, no levantamento 

bibliográfico que realizamos através do descritor básico adolescent fathers4, na 

base de dados PsycLit da American Psychological Association (APA), foram 

localizados 78 artigos de revistas e 13 livros que tratam do tema pai 

adolescente. Deste total, tivemos acesso ao texto integral de 55 artigos e quatro 

livros, através de bibliotecas nacionais e estrangeiras. Apesar do número 

relativamente reduzido, esta literatura estrangeira - principalmente norte-

americana - foi vital não apenas para problematizar o silêncio nacional, como 

também para conhecer experiências de atuação junto aos pais adolescentes, que 

ajudaram a construir um referencial importante para a proposta de intervenção. 

                                                 

4 No levantamento do PsycLit encontramos 78 estudos sob o descritor adolescent fathers e 457 trabalhos sob o descritor 
adolescent mothers. Estes descritores adolescent fathers (pais adolescentes) e adolescent mothers (mães adolescentes) foram 
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 Sobre paternidade na fase adulta, a situação não é muito diferente, 

embora este tema venha, aos poucos, tornando-se alvo de atenção na sociedade, 

através do debate sobre a necessidade de maior participação dos homens nas 

atividades domésticas e familiares. Com efeito, quando analisamos a produção 

acadêmica estrangeira com base em artigos de revisões de literatura (Hanson & 

Bozett, 1987), percebemos um crescente interesse sobre paternidade e pais 

adultos.  

 No levantamento bibliográfico sobre paternidade no Brasil, realizado no 

contexto dos trabalhos do NEGRI (anexo 2)5, conseguimos localizar, entre os 

anos de 1985-1995, ao todo 39 obras que tratavam diretamente do tema.  

Tabela 1. Publicações brasileiras sobre paternidade: 1985-1995. 

 Áreas disciplinares  

Tipo de 
publicação 

Psicologi
a 

Antropologia Sociologia Demografia Saúde Educação Direito TOTAL 

Livros 2 - - - 1 - - 3 

Capítulo de  
livros 

3 - - - - - - 3 

Teses 5 2 - - - - 1 8 

Dissertações 7 - - - 1 1 - 9 

Artigos de 
revistas 

2 - - - - - - 2 

Comunicações 
em congressos 

7 1 1 - - - - 9 

Relatórios/ 
monografias 

3 - 1 1 - - - 5 

TOTAL 29 3 2 1 2 1 1 39 

Fontes:  Bibliotecas da USP; PUC/SP; UFRJ; PUC/RJ; UFPE; UNICAP; FCC; SEADE; cdroom do IBICT e através de 
correspondências enviadas a 31 Programas de Pós-Graduação em Psicologia. 

                                                                                                                                                         

introduzidos no PsycLit em 1985, usados também para teenage fathers (pais jovens) e teenage mothers (mães jovens). Pais e 
mães com idades entre 13 e 17 anos. 
5 Visitamos as bibliotecas de algumas Universidades brasileiras (UFPE; UNICAP; UFRJ; UERJ; PUC/RJ; USP; PUC/SP) e 
Fundações (SEADE; IBGE; FCC); enviamos correspondências para 31 cursos de Pós-Graduação em Psicologia do Brasil, 
solicitando listagens de trabalhos sobre paternidade (adolescente/adulta). Até o momento (agosto/1997), recebemos 
apenas respostas de três programas (USP, UERJ e UNB); coletamos informações também no cd-room do IBICT - Instituto 
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 Considerando-se que o foco de atenção principal do levantamento tenha 

sido a Psicologia (em decorrência da inserção institucional), localizar, ao fim e 

ao cabo, 29 títulos indica o reduzido interesse da área psicológica para tratar do 

tema. 

 Ao rever parte desta produção (Lyra, 1996)6, fomos chegando à 

constatação de que os atos de conceber e criar filhos constituem experiências 

humanas atribuídas culturalmente às mulheres, incluindo parcimoniosamente o 

pai. A paternidade, quando tratada, é concebida, na maioria das vezes, sob a 

ótica feminina, reforçando a idéia de que são as mulheres que carregam a 

gravidez. Quase nunca se pergunta ao homem sobre sua participação, 

responsabilidade e desejo no processo de reprodução. 

 Porém, a ausência de interesse ou envolvimento social com um tema, por 

si só, não justifica que ele seja socialmente relevante e objeto de uma proposta de 

intervenção. 

 Pesquisas, reflexões e intervenções, principalmente as que vêm ocorrendo 

fora do Brasil, indicam o que é óbvio para alguns, mas novidade para muitos: a 

importância do homem na vida reprodutiva e o desejo de certos homens dela 

participarem. Hoje, constata-se que o conhecimento sobre representações e 

práticas masculinas poderiam contribuir para melhorar os resultados de 

programas voltados à saúde das crianças, à prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis, ao planejamento familiar (Mundigo, 1995) e minorar o 

sofrimento de homens que sintam desejo de envolverem-se em universo 

socialmente reservado às mulheres (Kaufman, 1995).  

                                                                                                                                                         

Brasileiro de Ciência e Tecnologia que reúne a produção brasileira de teses e dissertações de todos os Programas de Pós-
Graduação brasileiros. 
6 No presente trabalho não farei uma análise detalhada desta bibliografia. Este trabalho está sendo realizado pela 
socióloga Sandra Ridenti, mestranda em Sociologia da USP. 
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 Na tentativa de minimizar as lacunas nesse campo, o principal objetivo 

de algumas políticas de saúde sexual e reprodutiva tem sido o de “aumentar a 

responsabilidade masculina em todas as áreas relativas à formação da família e 

à reprodução humana”, como destacou a Conferência Internacional sobre 

População e Desenvolvimento, de 1994, realizada no Cairo/Egito (ICPD, 1994). 

 Com efeito, observa-se, nos últimos anos, uma preocupação crescente com 

o tema “homens” e “masculinidade” na área de estudos e de intervenção que 

vem sendo denominada de saúde sexual e reprodutiva. Seria conveniente 

explicitar como esta área vem sendo conceituada. 

 Conforme consta ao capítulo VII do plano de ação da Conferência 

Internacional sobre População e Desenvolvimento, de 1994, entende-se Saúde 

Reprodutiva e Direitos Reprodutivos na perspectiva dos direitos individuais e 

humanos vistos sob a ótica das relações de gênero.  

“(...) saúde reprodutiva é um estado de bem-estar físico, mental e social completo em 
todos os aspectos relacionados com o sistema reprodutivo e com suas funções e 
processos. (...) [ela] inclui também a saúde sexual, cujo objetivo é o melhoramento da 
vida e das relações pessoais.  
Os direitos reprodutivos abarcam certos direitos humanos já reconhecidos em leis 
nacionais, em documentos sobre direitos humanos internacionais e outros documentos 
relevantes de consenso das Nações Unidas. (...) Deve-se prestar muita atenção à 
promoção de relações de respeito mútuo entre os gêneros e, em particular, à satisfação 
das necessidades em matéria de educação dos adolescentes e de serviços para que 
possam lidar de maneira positiva e responsável com a sua sexualidade” (ICPD, 1994: 17). 

 Apesar de tais esforços, como bem observa Mundigo (1995), a empreitada 

não será tão simples, pois para conseguir-se uma maior participação dos 

homens será preciso superar diferentes barreiras culturais e ideológicas, 

institucionais e individuais, de homens e de mulheres.  

 Entretanto, há algumas indicações de que intervenções intensivas e 

específicas junto a adolescentes de sexo masculino e feminino podem auxiliá-los 

a assumirem as responsabilidades pela paternidade e maternidade. 

 Portanto, é cabível afirmar que a ausência de interesse pela temática 

constitui um problema psicossocial, na medida em que dispomos de evidências 
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de que ações de apoio ao pai adolescente podem provocar um impacto positivo 

na vida dos sujeitos e de seus filhos, e abrem possibilidades para reflexões mais 

amplas no tocante à responsabilidade nas esferas da vida sexual e reprodutiva e 

do cuidado para com a criança. Estamos diante de um processo interativo: 

dificuldades para assumir responsabilidades adultas, observadas entre 

adolescentes, são, por vezes, reforçadas ou mesmo criadas pelas instituições 

sociais que dificultam, ou impossibilitam, que pais adolescentes assumam 

funções esperadas ou desejáveis junto a seus filhos e parceiras. Daí o interesse 

científico e a importância social de discutir este tema, propondo novas 

alternativas para reflexão e ação neste campo. 

 A problematização da paternidade adolescente nos campos da pesquisa e 

da intervenção pode seguir caminhos diversos em função do quadro de valores 

que orienta a tomada de decisões: considerá-la sempre indesejável e patologizá-

la, prevendo processos de intervenção repressivos; ou, considerá-la como uma 

experiência que pode ser positiva para certos(as) adolescentes, sendo necessário 

apoiá-los(as). Ou seja, a forma de problematizar e intervir dependerá da opção 

de valores assumida, questão discutida no próximo tópico. 

Plano dos valores 

 Investigar a temática e intervir na área da paternidade adolescente 

significa discutir preconceitos e estereótipos arraigados e repensar a 

possibilidade da adoção de novos valores. Expomos, então, aqueles que vêm 

orientando alguns trabalhos internacionais, e que, no nosso entender, podem 

guiar uma proposta de intervenção com esta população que saia da trilha da 

repressão, apoiando o(a) adolescente na construção de sua autonomia. 

• Igualdade de oportunidades entre homens e mulheres em todos os âmbitos, 

inclusive na vida familiar e comunitária. Ou seja, partidários da igualdade de 

oportunidades entre os sexos, têm assumido que não só as atividades no 
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mercado de trabalho devem ser compartilhadas por homens e mulheres, mas 

também a responsabilidade frente à própria vida reprodutiva, ao filho e às 

tarefas da casa (European Comission Childcare Network, 1990; ICDP, 1994).  

 Neste sentido, um trabalho que assuma esta perspectiva deve levar em 

consideração o questionamento da dupla moralidade vigente em nossa 

sociedade (em que a iniciação sexual dos rapazes é estimulada, enquanto que 

para as moças interpõem-se restrições) (Parker, 1991). As discussões sobre os 

novos padrões de comportamento estão trazendo para a esfera da saúde 

reprodutiva a figura do homem, como vimos anteriormente, ressaltando a 

importância do seu envolvimento no planejamento familiar, uma vez que, 

entre outras coisas, ele convive constantemente com a possibilidade de 

engravidar mulheres com as quais mantém relacionamento sexual, dado que 

sua fertilidade é constante e não periódica como a das mulheres (ICDP, 1994). 

 É nesta perspectiva que Mundigo (1995) afirma que um dos maiores problemas 

enfrentados pelas políticas de direitos reprodutivos, atualmente, é a 

necessidade de aumentar o conhecimento, o acesso e a prática da 

anticoncepção entre adolescentes, em outras palavras, descobrir maneiras de 

incentivar o aumento da responsabilidade masculina durante a sua 

adolescência - principalmente nas conseqüências de seu comportamento 

sexual. 

• Respeito pelas jovens gerações que se expressa, frente a essa problemática, em 

duas facetas: de um lado, respeito aos adolescentes que se tornaram pais, 

amparando-os na construção de sua autonomia, proporcionando-lhes 

empowerment7; de outro, respeito à criança no sentido de assumir que ela poderá 

                                                 

7 Entendo empowerment enquanto um processo de fortalecimento e capacitação de grupos sociais específicos (Parker, 
Barbosa & Fajardo, 1996). 
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ter uma vida mais saudável e melhor condição para o desenvolvimento de suas 

potencialidades quando dispõe de pai e mãe implicados em seus cuidados.  

  Todavia, desta proposição não decorre, obrigatoriamente, que a família 

nuclear seja a única a garantir a presença e o envolvimento materno e paterno 

no cuidado para com o filho. A aceitação da pluralidade de modos de 

organização da família pode redundar em melhor acolhida à criança pequena. 

• A gravidez adolescente não é sempre indesejável8. A gravidez e a paternidade 

podem propiciar a alguns pais (pai e mãe) adolescentes benefícios emocionais 

substanciais. Embora, de um modo geral, pesquisadores e clínicos tendam a ver 

de forma negativa a gravidez na adolescência9, há casais adolescentes que têm 

mostrado um bom desempenho na escola, vida familiar e cuidado para com a 

criança (Elster, 1986). 

 Esta crítica ao preconceito contra maternidade e paternidade adolescentes, 

entretanto, não significa que se aceite a gravidez e o tornar-se mãe ou pai na 

adolescência como sendo sempre a melhor opção para todos e quaisquer 

adolescentes. O que se procura destacar é que, cada vez mais, faz-se necessário 

discutir e problematizar a quem serve e qual é o impacto de ações repressivas e 

excludentes face à vida reprodutiva dos(as) adolescentes (Elster, 1986; Reis, 

1993).  

 Uma abordagem com um caráter menos coercitivo possibilitaria, a nosso 

ver, formular programas adequados às necessidades enfrentadas pelos 

adolescentes, sem “pré-conceituar” a paternidade e a maternidade nessa fase 

                                                 

8 Quando falamos de gravidez indesejável, estamos ressaltando uma tendência generalizante que temos encontrado na 
literatura sobre gravidez adolescente, que toma este adjetivo como regra para todos os adolescentes. Fomos em busca do 
significado deste adjetivo e encontramos no Dicionário Aurélio a seguinte designação: Indesejável, adj. 2 gên. não desejável; 
que não se pode desejar; (...) (Ferreira, 1988). Entretanto, não encontramos o termo indesejada.        
9 A gravidez na adolescência tem sido considerada, quase sempre, e a priori, como um problema social, marcada por um 
discurso geralmente alarmista, associado a aspectos negativos que podem ocorrer com a adolescente e seu bebê (abandono 
da escola, dificuldade para conseguir emprego, baixo peso dos bebês ao nascer etc.) e a adjetivos pejorativos associados à 
gravidez: não planejada, indesejada, precoce, prematura (Cerveny, 1996c; Melo, 1996). 
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como pura e simplesmente negativa, provocada, sempre e inexoravelmente, por 

irresponsabilidade dos jovens (Pearce, 1993).  
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I. CONSTRUINDO UM PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO E  
UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 Talvez, há alguns anos, o objeto desta dissertação - a construção de um 

lugar institucional para apoiar a paternidade adolescente - não tivesse 

possibilidade de se constituir. Seu autor poderia ser taxado de proferir discurso 

demagógico e estimular a promiscuidade entre adolescentes. Para que não o 

façam hoje, relembro, episódio da história nacional de há menos de 30 anos 

atrás. 

 Em 1968, a deputada federal Julia Steinbuch apresentou à câmara um 

projeto para incluir a educação sexual no currículo escolar. O governo militar 

enviou o projeto à Comissão Nacional de Moral e Civismo (uma das criações do 

governo militar) que recebeu o parecer de três conselheiros: o do padre 

Francisco Leme Lopes; o do almirante Benjamim Sodré e do general Moacir 

Araújo Lopes. Trechos dos pareceres: “a expressão educação sexual devia ser 

substituída por educação da pureza”(...); “em nome da Higiene, da Pedagogia e 

da Moral julgamos que se deve excluir dos programas de ensino uma iniciação 

coletiva nas escolas públicas”; (...) “a inocência é a melhor defesa para a pureza 

e a castidade”; (...) “não se abre à força um botão de rosa, e sobretudo com mãos 

sujas” (Rosemberg, 1985: 14).  

 Por que é possível delimitar como tema de investigação a paternidade 

adolescente sem abordá-la na perspectiva da patologia individual, como foi 

tratada e ainda o é, a gravidez adolescente? Como propor também, um 

programa de apoio aos pais adolescentes, sem que se seja ultrajado pela opinião 

pública mas, ao contrário, receba-se apoio institucional para realizá-lo? 
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 Dentre os múltiplos caminhos que podem se configurar para 

encontrarmos respostas a estas questões privilegiamos três: a produção teórica e 

política feminista; a produção teórica e política sobre paternidade; a produção, 

ainda, incipiente de conhecimentos sobre a paternidade adolescente. 

 Com efeito, privilegiar estes três grandes eixos não significa ignorar 

outros, provenientes de recortes temáticos encontrados na literatura e nos 

cursos que freqüentei durante a pós-graduação. Por outro lado, privilegiar os 

eixos mencionados, neste estudo, responde tanto a ensaios anteriores de 

estrutura da dissertação que nos pareceram insuficientes, quanto à necessidade 

de aprofundar aspectos que consideramos relevantes para a elaboração de uma 

proposta de intervenção com esta população. 

1. A produção teórica e política feminista 

 No bojo dos movimentos sociais que sacudiram o mundo a partir dos anos 

60, os movimentos de mulheres ou feministas têm sido considerados relevantes 

no impacto que vêm tendo nas instituições, incluindo aí, a produção de 

conhecimentos (Goldberg, 1989). Tanto no plano internacional, como no plano 

brasileiro, a movimentação das mulheres em prol de uma sociedade mais 

igualitária tem levado não apenas a propostas de mudanças nas condições de 

vida dos sexos, mas também na revisão dos paradigmas que têm orientado as 

ciências, particularmente humanas e sociais. 

 Buscar uma citação, ou autora, para apoiar esta nossa assertiva, traria, 

apenas, a dificuldade de escolha. Assim, por exemplo, Jane Flax (1991: 221) 

afirma: 

“Como um tipo de filosofia pós-moderna, a teoria feminista revela e contribui para a 
crescente incerteza nos círculos intelectuais ocidentais sobre fundamentação e 
métodos apropriados para explicar e/ou interpretar a experiência humana. 
Feministas contemporâneas juntam-se a outros filósofos pós-modernos no 
levantamento de importantes questões metateóricas sobre a possível natureza e o 
status da própria teorização” (Flax, 1991: 221). 
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 No Brasil, também, a produção teórica e política tem acompanhado a 

movimentação de feministas que se iniciou, porém, mais tardiamente que as 

européia e norte-americana. Tem sido tradicional situar o ponto de partida do 

movimento feminista brasileiro contemporâneo na segunda metade dos anos 70, 

particularmente com a declaração do Ano Internacional da Mulher pela ONU, 

em 1975 (Goldberg, 1989; Rosemberg, 1993; Sarti, 1988). 

 Uma tendência marcante da produção acadêmica e política do feminismo 

brasileiro desta época, foi a de aproximar-se do, ou procurar o diálogo com o 

marxismo, privilegiando a mulher trabalhadora como tema (Sarti, 1985). 

Descreveram-se, discutiram-se, denunciaram-se e propuseram-se alternativas à 

condição feminina, nos diferentes campos da vida social. Desta reflexão, os 

homens, ou a masculinidade, estavam excluídos - e se excluíam - ou então 

serviam apenas como contraponto para os estudos sobre a mulher. Na ação 

militante organizavam-se grupos de mulheres autônomos ou ligados a espaços 

institucionais mais amplos. Foram criados grupos de reflexão de mulheres 

(Costa, 1988), organizações de mulheres nos partidos, nos sindicatos (Moraes, 

1985), nas associações de pós-graduação (Costa, Barroso & Sarti, 1985). Neste 

momento problematizou-se a maternidade compulsória da mulher adulta nos 

campos da saúde (Barroso, 1987) e da vida psíquica e social (Moraes, 1985). 

Selar o destino sexual, afetivo e criativo das mulheres à maternidade foi 

intensamente questionado com palavras de ordem como direito ao próprio 

corpo, ao trabalho extra-doméstico, a equipamentos sociais para coletivizar 

atividades domésticas e a criação do filho (Moraes, 1985), em especial o direito a 

creches (Rosemberg, 1987). No contexto do diálogo teórico e político com o 

marxismo, ou com as esquerdas brasileiras, a reivindicação e as propostas 

orientavam-se mais para as políticas de Estado. Por exemplo, a imprensa 

feminista dos anos 80 postularam como alternativa à maternidade compulsória 

na criação dos filhos a reivindicação por creches e, muito menos ou quase nada, 
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a participação do pai no cuidado e na educação da criança (Campos, Rosemberg 

& Cavasin, 1988). Naquele momento, a paternidade não foi tematizada pelas 

feministas. Não havia no Brasil, ainda, movimentos de organização de homens, 

heterossexuais ou gays, que iniciassem este debate pelo lado masculino.        

 Tanto nos países do hemisfério norte, quanto nos do sul, inclusive no 

Brasil, a produção teórica e política do feminismo tem sido múltipla, albergando 

diferentes tendências (Barbieri, 1991; Goldberg, 1989; Izquierdo, 1994; Scott, 

1995) e evidenciando transformações. No Brasil, dentre as transformações dos 

enfoques teóricos ou acadêmicos, destacamos a passagem dos estudos da ou 

sobre a mulher para os estudos sobre as relações de gênero (Rosemberg, 1993).  

 Assumiu-se, assim, também no Brasil, a perspectiva internacional, 

aparentemente hegemônica na atualidade, dos estudos feministas não mais 

tematizarem a mulher, mas as relações de gênero. Abriu-se, então, uma 

perspectiva complexa, qual seja, a de conceituar gênero como categoria 

relacional, que permitiria compreender ou interpretar uma dinâmica social que 

hierarquiza as relações entre o masculino e o feminino.  

 Analisando-se a produção contemporânea, nacional ou internacional, 

observa-se como o termo gênero vem sendo empregado intensamente, uso que, 

segundo Maria Jesus Izquierdo (1994), muitas vezes significa abuso, pois nem 

sempre desempenha, na construção teórica, a função de categoria analítica, 

remetendo apenas a um termo com significado idêntico ao de sexo. 

 Apesar de não ser nosso objetivo fazer um balanço das correntes 

epistemológicas, teóricas e políticas que têm definido e usado o conceito de 

gênero como categoria analítica - para compreender a desigualdade de poder 

baseada em atribuições sexuais - queremos destacar alguns componentes desta 

conceituação que têm atuado como substrato para a tematização da 
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paternidade e para uma proposta política de eqüidade nas esferas pública e 

privada. 

 Um primeiro componente da definição contemporânea consiste em 

insistir que o conceito de gênero refere-se ao sexo socialmente construído, 

desnaturalizando, então, prescrições e práticas sociais atribuídas a e 

incorporadas por homens e mulheres, ou que são consideradas como atributos 

masculinos e femininos. De acordo com Teresita de Barbieri (1991:30),  

“(...) os sistemas de sexo/gênero são os conjuntos de práticas, símbolos, 
representações, normas e valores sociais que as sociedades elaboram a partir da 
diferença sexual anátomo-fisiológica e que dão sentido à satisfação dos impulsos 
sexuais, à reprodução da espécie humana e em geral ao relacionamento entre as 
pessoas” (Barbieri, 1991: 30). 

 O conceito de gênero trouxe, também, uma perspectiva analítica 

relacional. Os gêneros masculino e feminino não podem ser pensados como 

entidades em si, mas como construções interdependentes. 

 Nessa linha, Barbieri (1991: 29) destaca:  

“não se pode apenas estudar as mulheres, pois o objeto dos estudos de gênero é mais 
amplo, e, sendo assim, faz-se necessária uma análise em todos os níveis, âmbitos e 
tempos, das relações mulher-homem, mulher-mulher, homem-homem para se 
alcançarem maiores resultados” (Barbieri, 1991: 29, tradução livre).  

Porém, é necessário considerar que relacional não implica em 

complementaridade mas em assimetria de poder. 

 Além disso, como destaca Benedito Medrado (1996: 17), 

“reconhecer a dimensão relacional do gênero possibilita desconstruir principalmente 
os argumentos culpabilizantes sobre o masculino que demarcam o discurso de parte 
do movimento feminista e que ainda se faz presente, direta ou indiretamente, nas 
produções acadêmicas contemporâneas. Ao invés de procurar os culpados, é 
necessário identificar como se dá a relação, gerando menos sofrimento psíquico e 
possibilitando efetivamente transformações no âmbito das relações sociais 
‘generificadas’, ou seja, orientadas pelas desigualdades de gênero” (Medrado, 1996: 
17). 

 É a compreensão disto que leva a Kaufman (1995) salientar que o 

sofrimento masculino não significa o outro lado de uma mesma moeda, ou seja, 
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que a dimensão relacional do conceito de gênero não é sinônimo de 

complementar. 

 É, então, quando as teorias feministas forjam o conceito de gênero nesta 

dimensão relacional que os estudos sobre masculinidade ganham maior ênfase 

(Gomáriz, 1992), embora a produção feminista, de autoria de homens e de 

mulheres, não responda a toda produção sobre este tema (Kaufman, 1995). 

 Izquierdo (1994) adota também o conceito de gênero enquanto categoria 

analítica para compreender desigualdades sociais. Essa autora considera que a 

desigualdade fundamental entre homens e mulheres reside nas formas como os 

seres humanos se relacionam na produção da sua existência, ou seja,  

“(...) a sociedade se acha estruturada em dois gêneros, o que produz e reproduz a 
vida humana, e o que produz e administra riquezas mediante a utilização da força 
vital dos seres humanos. Vemos que o setor produtivo da vida humana se organiza 
em condições de dependência com relação ao setor dedicado à produção da riqueza 
e à administração” (Izquierdo, 1994: 49). 

 Esta autora diferencia sexo e gênero, bem como, desigualdades de gênero - 

distribuição desigual de poder em função do polo produção/ reprodução da 

vida e produção/ administração de riquezas - e desigualdades de sexo - 

decorrentes do fato destas atividades serem executadas por homens ou 

mulheres (machos e hembras, no original) -, desigualdades estas, que podem, ou 

não, coincidir. 

[Ora,] “(...) em nossa sociedade o que se apresenta como específico do gênero 
feminino é o fato de que sua contribuição para a produção da existência é a 
produção da própria vida humana como tal (...)” (Izquierdo, 1994: 49). 

 O cuidado para com os filhos é uma atividade relacionada à produção e 

reprodução da existência humana e, portanto, de gênero feminino, sendo, além 

disso, desenvolvida basicamente por mulheres. Durante séculos, seja no espaço 

privado (Badinter, 1985), seja no espaço público (Beatty, 1989) esta associação 

entre gênero feminino e cuidado para com a criança foi naturalizada: a 
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maternidade e o amor à criança pequena seria da natureza dos instintos nas 

mulheres. 

 No conjunto da produção teórica a que tivemos oportunidade de conhecer 

e estudar10, dois autores(as) nos auxiliaram, particularmente, a problematizar o 

não lugar para a paternidade em nossas sociedades: Joan Scott (1995) e Michael 

Kaufman (1995).  

 Scott (1995: 86) propõe uma definição de gênero contendo, 

 “duas partes e vários subconjuntos (...). O núcleo central da definição repousa numa 
conexão integral entre duas proposições: (1) o gênero é um elemento constitutivo de 
relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e (2) o gênero é 
uma forma primária de dar significado às relações de poder” (Scott, 1995: 86).  

 Ou, como afirma, “o gênero é um campo primeiro no interior do qual, ou 

por meio do qual, o poder é articulado” (Scott, 1995: 88). Este núcleo central é 

compartilhado, a despeito de diferenças de nuance, pela maioria dos(as) 

autores(as) contemporâneos(as), inclusive por Kaufman (1995), como veremos 

mais adiante. Mas, o aporte instigante de Scott (1995) é sua explicação dos 

componentes embutidos na primeira parte de sua conceituação: “o gênero é um 

elemento constitutivo das relações sociais baseadas em diferenças percebidas 

entre os sexos”. 

 Ela explicita, em seguida, na sua argumentação, que os componentes 

deste subconjunto completam sua definição de gênero: “Como um elemento 

constitutivo das relações sociais baseadas nas diferenças percebidas, o gênero 

implica quatro elementos interrelacionados”. A interrelação entre os quatro 

elementos (apresentados adiante) significa, para esta autora, que nenhum 

dentre eles pode operar sem os outros, e que não operam simultaneamente, 

como se um fosse reflexo do outro. Neste sentido, Scott (1995) não estabelece 

hierarquias ou anterioridades entre elementos determinantes e determinados.  
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 O primeiro elemento destacado pela autora (op. cit.: 86) são, 

“(...) os simbolos culturalmente disponíveis que evocam representações simbólicas (e 
com frequência contraditórias - Eva e Maria como símbolos da mulher, por exemplo, 
na tradição cristã ocidental - mas também mitos de luz e escuridão, purificação e 
poluição, inocência e corrupção”(Scott, 1995: 86).      

 Poderíamos evocar, na tradição mencionada por Scott (1995), os mitos 

complementares a Eva e Maria; Adão e José, ou Cristo, e o significado da criação 

do homem antes da mulher, de um pai coadjuvante, José companheiro de Maria, 

que acolhe o destino que ela lhe impôs, e Cristo, na sua condição humana que 

morre sem experimentar a paternidade. Estes exemplos foram levantados para 

estimular associações dos símbolos masculinos vinculados com estas imagens 

femininas ainda poderosas no imaginário social e trazer a perspectiva 

relacional. Propor novos símbolos, ou romper com símbolos “patriarcais” tem 

sido uma estratégia dos movimentos feministas, bem como de outros 

movimentos sociais: a famosa queima de soutiens, ou a ostentação de cabelos 

encarapinhados, ou o black style.  

 Em segundo lugar, Scott (1995: 86) destaca os conceitos normativos “que 

expressam interpretações dos significados dos símbolos, que tentam  limitar e 

conter suas possibilidades metafóricas”. São os conceitos prescritivos, que 

afirmam o masculino e o feminino de forma binária inequívoca através das 

doutrinas religiosas, educativas, científicas, políticas ou jurídicas. 

 Estes campos doutrinários, prescritivos, são algumas vezes, abertamente 

contestados, porém, “a história posterior é escrita como se essas posições 

normativas fossem o produto do consenso social e não do conflito” (Scott, 1995: 

86). Isto traz, evidentemente, uma conotação de fixidez à prescrição. A 

atribuição da guarda do filho à mãe, por exemplo, em caso de litígio entre o 

casal, pressupõe um consenso social de que a mãe seria sempre, e acima de 

                                                                                                                                                         

10 Principalmente no contexto dos trabalhos do NEGRI e em Seminário Avançado sobre Teorias de Gênero (Costa & 
Bruschini, 1992; Flax, 1991; Fox-Genovese, 1992; Kaufman, 1995; Lamas, 1995; Lauretis, 1994; Scott, 1995) . 
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qualquer suspeita, a melhor cuidadora dos filhos, apagando da memória social a 

“maternidade malvada”, a que tanto estudos históricos nos trazem à lembrança 

(Badinter, 1985), como narrativas míticas (mães devoradoras de seus filhos na 

tradição greco-romana ou o juízo de Salomão na disputa entre duas mães pela 

maternidade de uma criança).  

 Esforçando-nos por mostrar exemplos masculinos, trouxemos a ilustração 

de José, pai de Jesus, na qual a postura paterna próxima muito se afasta do mito 

dominante no tocante à paternidade. Que um artista, do século XVI, pudesse 

representar Jesus e José com tanta proximidade, pode estar indicando vozes 

discordantes soçobradas nas prescrições dominantes.  

 O terceiro aspecto das relações de gênero destacado  por Scott (1995: 87) é 

a tradução do modelo binário e fixo de homem e mulher no nível da política, das 

instituições e organizações sociais. O gênero se constrói na multiplicidade de 

instituições, não apenas na família ou nas relações de parentesco: “ele é 

construído igualmente na economia e na organização política, que, pelo menos 

em nossa sociedade, operam atualmente de maneira amplamente independente 

do parentesco” (Scott, 1995: 87). Aqui, um exemplo marcante para o tema da 

paternidade provem da extensão da licença atribuída ao pai e à mãe do recém-

nascido11: no Brasil, a licença maternidade estende-se por quatro meses e a 

paternidade por cinco dias.         

 E o quarto elemento, proposto por ela, é a identidade subjetiva, a 

atualização concreta, por homens e mulheres, de suas identidades de gênero: “os 

homens e as mulheres reais não cumprem sempre, nem cumprem literalmente, 

os termos das prescrições de suas sociedades ou de nossas categorias analíticas” 

(op. cit.: 88). No caso do cuidado para com o filho, poderíamos lembrar do 

                                                 

11 Capítulo II - Dos direitos sociais; Art. 7º; inciso XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com 
duração de cento e vinte dias; inciso XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei (Brasil, 1988: 11). 
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esforço de certos pais para assumirem a guarda de seus filhos a despeito da 

tendência jurídica dominante de atribuí-la à mãe.  

 

 

 

 

L’Image de la famille modèle: la Sainte Parenté 

Alsace, vers. 1500 

Bois Sculpté, Paris, Musée National du Moyen Age, thermes de Cluny. 
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Fonte: RICHÉ, Pierre e ALEXANDRE-BIDON, Danièle 
(1994). L’enfance au Moyen Age.  Paris: 
Seuil Bibliothéque Nationale de France, p. 15 

 

 Retomando Bourdieu, Scott (1995) destaca, como o fizera também 

Izquierdo (1994), a centralidade da reprodução: “o sociólogo francês Pierre 

Bourdieu tem escrito sobre como a ‘di-visão do mundo’, baseada em referência 

às ‘diferenças biológicas, e, notadamente, àquelas que se referem à divisão do 

trabalho de procriação e de reprodução‘, operam como ‘a mais fundada das 

ilusões coletivas’ (Bourdieu, 1980: 336, apud Scott, 1995: 88). Assim, o suposto 

destino biológico da mulher à maternidade tem sido construído através de 

símbolos (Maria), de prescrições religiosas, jurídicas, educacionais 

(regulamentação da contracepção), das organizações sociais (dispor ou não de 

creche) e das identidades subjetivas (a mediação entre não trabalhar fora 

enquanto têm filhos pequenos). Em contrapartida, o masculino, ao ser associado 

“à produção e administração da riqueza”, é afastado do “reino” da reprodução 

a não ser pelo sêmen fecundante. Se isto confere maior poder aos homens, nem 

todos os homens vivem harmoniosamente, sem conflitos, sem contradição esta 

experiência (Kaufman, 1995). Intersubjetividades de mulheres e de homens 

escapam a prescrições, bem como sua organização social em movimentos 

políticos. 

1.1. Teoria de gênero e masculinidade     

 Kaufman (1995) é um dos raros autores que, adotando as bases da 

conceituação feminista de gênero - construção social legitimando e construindo 

poder masculino -, vai deslindar o sofrimento que a experiência de poder suscita 

em alguns homens. 

 Seu ponto de partida é que,  

“não existe uma única masculinidade, apesar de existirem formas hegemônicas e 
subordinadas a ela. Tais formas baseiam-se no poder social dos homens, mas são 
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assumidas de modo complexo por homens individuais que também desenvolvem 
relações harmoniosas com outras masculinidades” (Kaufman, 1995: 125).  

Para alguns homens, o poder social que é outorgado à masculinidade é fonte de 

poder e de privilégio individual ao mesmo tempo que fonte de dor e alienação 

(op. cit.). 

 Aceitando, como Scott (1995), que o poder coletivo dos homens não é 

construído apenas nas instituições, mas também nas formas como os homens 

interiorizam, individualizam e reforçam este poder, Kaufman (1995: 131), traz à 

baila o processo,  

“através do qual, os homens chegam a suprimir toda gama de emoções, necessidades 
e possibilidades, tais como o prazer de cuidar dos outros, a receptividade, a empatia 
e a compaixão, experimentados como inconsistentes com o poder masculino” 
(Kaufman, 1995: 131). 

Para este autor isto caracteriza a alienação do homem: alienação de 

sentimentos, afetos, do potencial para relacionamentos humanos de cuidado. 

 O sofrimento de alguns homens seria mais agudo, ou intenso, ou 

generalizado neste momento atual de nossas sociedades quando o poder 

masculino se vê questionado. Para responder à intensidade deste sofrimento, 

alguns homens estão se mobilizando em grupos de reflexões, movimentos e 

organizações. Kaufman (1995) destaca duas tendências: pró-feminista que 

considera ser um ponto de partida; mito-poético - tendo em Robert Bly (1991) 

uma figura proeminente - que diagnostica, equivocadamente para Kaufman, o 

mal estar masculino como decorrência de uma feminização contemporânea dos 

homens. 

 Ele propõe não apenas formas de análise, mas também, de ação para 

superar esta alienação e este sofrimento. Segundo Kaufman (1995), as formas de 

ação, em acordo com o movimento feminista, são tanto sociais como pessoais, 

“(...) enquanto nos envolvemos no ativismo social, necessitamos aprender a 
esquadrinhar e questionar nosso comportamento. (...) compreender que nossa 
contribuição à mudança social será limitada se continuarmos interagindo com as 
mulheres com base na dominação. Será limitada se não desafiarmos ativamente a 



 37

 

homofobia e o sexismo entre nossos amigos e companheiros de trabalho e em nós 
mesmos. A mudança será limitada se não começarmos a criar as condições imediatas 
para a transformação da vida social, especialmente esforçando-nos para atingir a 
unidade no trabalho doméstico e no cuidado para com as crianças” (Kaufman, 1995: 
144-145).           

 Este questionamento sobre a mais intensa participação dos homens nas 

atividades domésticas - incluindo aí o cuidado para com o filho -, como vimos 

anteriormente, pode ser considerado uma decorrência mais ou menos direta dos 

movimentos feministas e de sua crítica aos paradigmas teóricos das Ciências 

Humanas e Sociais.  

 O papel do homem, particularmente do pai na família, anteriormente 

negligenciado, tem emergido nas agendas das instituições internacionais e 

nacionais que propõem e implementam políticas públicas, como uma forma de 

promover a igualdade de gênero. No plano dos valores, o princípio de igualdade 

de oportunidades entre homens e mulheres vem sendo discutido não apenas no 

que diz respeito à “cidadania pública”, mas também à “cidadania privada”. À 

maior participação das mulheres na vida pública (participação feminina no 

mercado de trabalho, nas organizações políticas e sindicais, usufruto das 

mulheres de benefícios e recursos econômicos) deveria corresponder maior 

participação do homem na vida privada: responsabilidade pela vida sexual e 

reprodutiva do casal, pela criação dos filhos, pela partilha das atividades 

domésticas.  

 Rever a própria política ou linha de intervenção, abrindo canais para 

pensar a masculinidade, a paternidade e maneiras de encorajar os homens para 

que sejam responsáveis por seus comportamentos sexuais, papéis sociais e 

familiares são recomendações algumas vezes encontradas nos últimos anos 

(Engle, 1995; European Comission Childcare Network, 1990; Mundigo, 1995). 

 Assim, a procura de construção de um lugar social para a paternidade 

adolescente tem suas raízes na literatura teórica e de ação sobre a “nova 
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paternidade”, e nas recomendações atuais das políticas públicas da necessidade 

de se discutir e produzir conhecimento a respeito dos homens/pais na família e 

seu papel na esfera reprodutiva.  

2. A produção teórica e política sobre paternidade 

 A literatura científica e de apoio direto à intervenção vem, a partir dos 

anos 80, tratando cada vez mais da participação dos homens na esfera privada. 

Os textos destacam, geralmente, tanto a falta de informações sobre os homens e 

a paternidade (Engle, 1995; Mundigo, 1995), como o impacto de políticas 

públicas no comportamento dos homens individualmente (Näsman, 1990). A 

impressão que se tem é que está se passando de uma visão de que a não 

participação masculina na vida doméstica decorreria exclusivamente do 

“machismo” de cada homem, para uma outra em que procura-se compreender 

quais as condições criadas pela sociedade para facilitar ou dificultar o 

envolvimento de homens na vida familiar. 

 Por exemplo, na Suécia, desde 1974, os homens e as mulheres dispõem 

igualmente da licença parental, a ser dividida e negociada entre o casal, que 

abrange 450 dias (quinze meses cobertos por seguro social), podendo ser usada 

ao longo dos primeiros oito anos da criança, distribuídos em dias inteiros, meio 

período ou em um quarto do dia (Näsman, 1990). 

 Elizabeth Näsman (1990) observa que, desde a implantação desta licença 

parental, a proporção de homens que utilizam esse recurso aumentou de 3% em 

1974 para 24,5% em 1987, e que cerca de 43% das crianças em idade pré-escolar 

eram cuidadas por seu próprio pai, situação que pode ser atribuída às 

oportunidades oferecidas pela licença parental e pelo ajuste das horas de 

trabalho entre o pai e a mãe.  

“Se estas porcentagens são consideradas ainda baixas diante de um direito 
aparentemente eqüitativo é porque, entre outras coisas, ainda, os homens suecos 
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continuam a receber, em média, salários mais altos que os das mulheres, sendo mais 
vantajoso, no plano econômico, para alguns casais, que a mulher permaneça em 
casa e o homem saia para trabalhar” (comunicação pessoal de Fúlvia Rosemberg, 
199412).   

 Além disso, como informa estudo sueco, homens que desejam beneficiar-

se de licença paternidade para cuidar de seus filhos enfermos enfrentam mais 

preconceitos que as mulheres em seus locais de trabalho onde persiste, ainda em 

muitos lugares, a ideologia de que em princípio quem deve cuidar do filho é a 

mãe (Näsman, 1990).   

 Nas sociedades ocidentais, o cuidado para com a criança ao ser 

normatizado tão intensamente como atividade de gênero feminino, leva à 

postura extrema, denunciada por Guy Corneau (1995), de que as próprias 

mulheres se esquecem de que trata-se apenas de uma norma social, passível de 

alteração. Segundo Geneviève de Parceval (1986), o pai não é o único enganado 

pelo sistema ocidental de representação dos papéis dos sexos na procriação: a 

mãe também se envolve na armadilha de uma experiência de gravidez descrita 

como “realizadora” e até gloriosa, enfrentando um parto no qual se espera que 

ela tenha um bom desempenho como num exame escolar, e de um pós-parto no 

qual se espera que ela realize, momentaneamente, uma espécie de fusão 

simbiótica com o bebê, tendo por exemplo “um ouvido especialmente receptivo 

para o choro do filho e uma não olfação para as fezes etc.”. O pai, por sua vez, 

após o coito fecundante, enfrenta uma grande lacuna em sua atuação, 

recuperando algum espaço apenas quando a criança está na idade de ir para o 

pré-escolar. 

 Tendo em vista a organização da vida social em função da desigualdade 

de gênero, é necessário pensarmos que apenas políticas afirmativas específicas à 

maior participação dos homens nas atividades domésticas não resolvem, pois os 

                                                 

12 Informação obtida durante estágio em creches norueguesas (Stavanger/Noruega, maio de 1994). 
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pais continuam a trabalhar mais horas que as mães em empregos remunerados 

(Rapoport, 1990; Bruschini, 1995). Ou seja, enquanto a sociedade for regida pelo 

princípio da divisão do trabalho por gênero, teremos barreiras para que homens 

e mulheres assumam mais ou menos atividades públicas e privadas em 

consonância com suas orientações individuais (Izquierdo, 1994). Assim, como 

destaca Rhona Rapoport (1990), as mulheres continuam a assumir, 

desproporcionalmente, grande parte das responsabilidades familiares, 

especialmente aquelas referentes aos filhos, e os pais continuam responsáveis 

primários pela manutenção material do lar. 

 Esta divisão de atribuições masculinas e femininas persiste mesmo 

quando se apontam vantagens para as crianças e para os homens adultos de 

uma participação mais intensiva do pai nos cuidados para com seus filhos. 

Conforme Patrice Engle e Cynthia Breaux (1994) ampliar a aceitação do cuidado 

desempenhado pelos pais (homens) pode expandir seu papel junto aos filhos, o 

que faz com que os homens tenham mais facilidade em prover as necessidades 

das crianças, e desenvolvam outros tipos de cuidado, além dos aspectos físicos 

propriamente ditos, o que possibilitaria, por fim, benefícios para suas crianças. 

Estas autoras evidenciam, também, que os homens que desempenham mais 

tarefas de cuidado para com as crianças relataram uma maior satisfação na 

relação conjugal.  

 Segundo Lars Jalmert (1990), a maior participação dos homens nos 

cuidados para com seus filhos poderá dinamizar as relações de gênero na 

medida em que as crianças poderão observar comportamentos de seus pais 

nestas atividades, possibilitando, assim, uma ampliação de seus repertórios 

quanto a papéis masculinos e femininos.  

 Esta concepção da participação mais efetiva dos homens no cotidiano 

familiar, particularmente no cuidado para com a criança, vem sendo 

comumente denominada “nova paternidade”. Na busca da compreensão deste 
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modelo do novo pai, destaca-se o trabalho do psicólogo norte-americano Michael 

Lamb (1986). Segundo ele, este modelo tem sido um dos elementos-chave na 

análise das relações parentais na contemporaneidade. 

 Partindo, basicamente, de estudos sobre a ausência paterna (por exemplo, 

Corneau, 1989), psicólogos vinham defendendo que o pai, tanto como a mãe, 

tem um importante papel no desenvolvimento infantil, não apenas na provisão 

das necessidades materiais, mas também nas relações de afeto e cuidado (Lamb, 

1986).  

 Mas até o momento, não existe um dispositivo suficientemente capaz de 

avaliar as razões do sucesso e do fracasso da educação dos filhos. Na concepção 

de Lamb (1986), mesmo que, supostamente, crianças criadas sem o pai 

enfrentem mais dificuldades que outras, com relação ao controle da 

agressividade, êxito escolar e problemas de identidade de gênero, há muitas 

exceções, pois não são todos os filhos criados sem pais que têm problemas. Do 

mesmo modo, uma estrutura familiar estável não leva, necessariamente, a um 

perfeito equilíbrio emocional das crianças. Essa equação não é tão linear quanto 

parece. Nesse sentido, a presença ou ausência paterna, com certeza, não bastam 

por si só como elemento explicativo da adequação da relação pais (pai e mãe)-

filhos (Lamb, 1986).  

 Além disso, esse mesmo autor considera que a maneira como os pais, as 

mães, as crianças e outros significativos (para utilizarmos uma expressão de 

Berger & Luckman, 1974) percebem e avaliam a relação pai-criança, vai ser 

muito mais importante do que o tempo, propriamente dito, que os pais e as 

crianças interagem. Psicólogos que investigam o tema da “nova paternidade” 

questionam, assim, as concepções implícitas sobre desenvolvimento infantil de 

que haveria uma correlação direta entre a intensidade da relação dos pais com 

as crianças e o tempo despendido com elas. 
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 De acordo com Lamb (1986), o “novo pai” é descrito como ativo, 

envolvido, participante na alimentação e em todos os aspectos do cuidado do 

bebê, sendo que, também espera-se dele, posteriormente, um envolvimento mais 

ativo no cuidado e na educação dos seus filhos em todas as idades e não apenas 

no suporte econômico da família, na disciplina e no controle das crianças. O 

perfil deste “novo pai”, segundo Parceval (1986), é basicamente um jovem, na 

faixa etária entre vinte e trinta e cinco anos, que troca as fraldas do bebê, lhe dá 

mamadeira, leva-o para passear e cuida dele13.  

 Ainda de acordo com Parceval (1986), o pai de amanhã será um homem a 

quem serão devolvidas (e que construirá), no contato com o bebê e a criança, as 

reações complexas e ambivalentes até aqui reservadas apenas à mãe. Esta 

autora não considera que ele será um pai-mãe, como dizem alguns, ele será na 

verdade, um homem-pai. Não se trata de uma mera e simples troca de lugares. 

O que a autora defende é mostrar a face encoberta do tornar-se pai: “a parte do 

pai”. 

 Atualizado através de relações concretas com seus filhos e com as mães 

de seus filhos, ou apenas desejado como um valor, uma miragem, uma imagem, 

uma fantasia perseguida, não importa: o “novo pai” aí está, no anúncio, nos 

jornais, na mídia, nas prescrições militantes e de especialistas. No Brasil, 

também. Pouco a pouco, lentamente, a temática da paternidade vem sendo 

tratada pela academia brasileira (Dias da Silva, 1986; Romanelli, 1995; Lyra, 

1996). Se, há alguns anos atrás, era tido como perfeitamente natural inquirir-se 

apenas a mãe para avaliar-se o modo de criação do filho na família brasileira 

(como fizeram Dias da Silva, 1986; Gomes, 1992; 1995), entre o meio da década 

de 80 e 90 encontramos seis teses/dissertações defendidas na PUC/SP e na USP 

                                                 

13 Um outro elemento associado a este modelo é a figura do pai “pastelão” presente no imaginário obstétrico-puericultor 
contemporâneo, todo desajeitado no trabalho de parto, mas cuja experiência “fantástica” é por alguns considerada 
indispensável e elogiada (Parceval, 1986). 



 43

 

sobre o tema pai/paternidade (Caruso, 1986; Carvalho, 1990; Trindade, 1991; 

Souza, 1994; Maciel, 1994; Matos, 1995).  

 Em alguns destes trabalhos, encontramos a mesma postura de Lamb 

(1986) sobre o “novo pai”: 

“(...) o pai era o provedor-protetor ou o líder instrumental, enquanto a mãe era a que 
cuidava dos filhos, ou a líder expressiva-afetiva da família. (...) Hoje a situação é 
diferente. Em diversas áreas da atividade humana os pais são reconhecidos não só 
como afetivamente importantes para os filhos como também aptos para providenciar 
todos os cuidados necessários para o seu bem-estar, inclusive aqueles que 
antigamente [eram] restritos exclusivamente às mães” (Trindade, 1991: 30); 

“(...) Em oposição ao pai tradicional, cujo papel era de provedor e cuja função a de 
autoridade familiar, ‘o novo pai’ ou o ‘pai moderno’, (...) é, exatamente aquele 
homem profundamente envolvido com a vida diária (da família) e com a criação dos 
filhos” (Souza, 1994: 07). 

 Porém, superar o modelo tradicional (pai provedor) pode ainda constituir 

forte desafio: 

“(...) apesar da manifestação dos anseios em conquistar um espaço maior para o 
exercício da paternidade em sua vida, o fato de ainda estar preso aos papéis 
socialmente preconizados retira este homem de cena, mantendo a potencialização 
dos atributos da mãe, frente à gravidez” (Maciel, 1994: 66). 

2.1. Paternidade e instituições brasileiras 

 A constatação de que, no Brasil, ainda predominam as máximas “o filho é 

da mãe” e “o pai abre a carteira” pode ser atestada pelas análises que vêm 

sendo feitas na área jurídica e pelos intentos que empreendemos para encontrar 

dados demográficos sobre o pai da criança brasileira. 

 Bete Bilac (1996), analisando a Constituição Federal e o Código Civil, 

mostra como a legislação brasileira normatizava a paternidade a partir das 

concepções e dos direitos concedidos aos filhos, pois, a diferentes tipos de 

filiação corresponderam diferentes tipos de paternidade, “enquanto conjunto de 

responsabilidades em relação à criança”:  

“(...) a) o filho legítimo - nascido de uma união legal; b) o filho ‘natural’ - nascido 
fora das relações do casamento legal, mas sem que houvesse impedimento ao 
casamento dos pais. Havendo casamento posterior dos pais, o filho seria legitimado; 
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c) o filho ‘adulterino’ - nascido de relações extraconjugais, durante a vigência de um 
casamento; d) o filho ‘incestuoso’ - nascido de relações proibidas pelo  parentesco; e) 
o filho ‘adotivo’ - com o qual os pais adotantes assumiam o parentesco simplesmente 
civil (diferente do consangüíneo ou das relações de afinidade)” (Bilac, 1996: 10). 

 No entanto, a lei de Investigação da Paternidade14 igualou os direitos entre 

os filhos e proibiu qualquer menção  a respeito da natureza da condição filial na 

certidão e no registro do nascimento, regulamentando, assim, o reconhecimento 

dos filhos havidos fora do casamento. 

 Esta autora considera que, por muito tempo, a tônica da legislação foi a de 

proteger os filhos legítimos, fruto do casamento, em detrimento dos filhos 

ilegítimos. Segundo ela, “a legislação sobre família15 protegia os homens 

legalmente casados das implicações de sua vida extraconjugal”, em função do 

modelo machista arraigado em nossa sociedade. 

 Ou seja, nossa legislação, herdeira do direito romano, concebia que,  

“(...) o homem só pode ter certeza de que é de fato pai do filho de uma mulher se 
tiver exclusividade sexual sobre ela, exclusividade suposta e protegida no casamento 
legal. Enquanto mater semper certa est o pai é sempre presumido e deve ser 
legalmente reconhecido como tal” (Bilac, 1996: 12). 

 No que concerne a custódia dos filhos, Sandra Ridenti (1996) assinala, 

também, essa distinção entre os direitos atribuídos aos homens e às mulheres, a 

partir da legislação presente no Código Civil16. 

“(...) em caso de separação consensual, a custódia dos filhos deverá seguir a decisão 
dos pais. Por outro lado, se a separação tiver sido solicitada por um dos cônjuges (...) 

                                                 

14 Lei 8.560 de 29/12/1992 - DOU de 30/12/1992: regula a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do 
casamento, e dá outras providências. 
15 As principais leis referentes ao assunto, a partir dos anos 40 são (apud Bilac, 1996: 11): 
Decreto-lei n. 3200 de 19 de abril de 1941, que dispõe sobre a organização e a proteção da família; 
Lei n. 833 de 21 de outubro de 1949: dispõe sobre o reconhecimento dos filhos ilegítimos; 
Lei n. 4121 de 27 de agosto de 1962 - conhecido como o “Estatuto da Mulher Casada” dispõe sobre a situação jurídica da 
mulher casada; 
Lei 6.515 de 26/12/1977 - DOU de 27/12/1977 - Ret. 11/04/1978 (Lei do divórcio): regula os casos de dissolução da 
sociedade conjugal e do casamento, seus efeitos e respectivos processos, e dá outras providências; 
Constituição da República Federativa do Brasil de 5/10/88. Cap. VII: “Da família, da criança, do adolescente e do 
idoso”; 
Lei 8.560 de 29/12/1992 - DOU de 30/12/1992: Regula a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do 
casamento, e dá outras providências; 
Lei 9.278 de 10/05/1996 -  DOU 13/05/1996: Regula o § 3 do art. 226 da Constituição Federal. 
16 Lei nº 6515 de 26 de dezembro de 1977; retificada em 11 de abril de 1978, do Código Civil. 
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[art. 5º], os filhos menores ficarão com o ‘cônjuge inocente’. Porém, (...) [§1 do art. 
10º] ‘se pela separação judicial forem responsáveis ambos os cônjuges, os filhos 
menores ficarão em poder da mãe17, salvo se o juiz verificar que de tal solução 
possa advir prejuízo moral para eles’. (...) [art. 11º] se a separação ocorrer por 
ruptura da vida em comum (há mais de um ano), os filhos deverão ficar com o 
cônjuge com quem estiveram em companhia durante o tempo de ruptura. Nesses 
casos, os filhos, muito provavelmente, já vivem com a mãe, cabendo a ela a guarda 
dos filhos, reduzindo as chances do pai de reivindicar a custódia” (Ridenti, 1996: 9-
10). 

 Ideologia semelhante parece embasar a coleta e análise de dados 

demográficos. Com o intuito (ingênuo) de quantificar a incidência de pais 

adolescentes no Brasil, analisamos questionários e formulários (quadros 1, 2 e 3) 

usados por diferentes instituições que coletam ou sistematizam estas 

informações (Sistema Estadual de Análise de Dados - Fundação SEADE, 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Sociedade Civil 

Bem-Estar Familiar - BEMFAM)18. Se o intuito inicial dessa investigação era 

chegar a uma estimativa da paternidade adolescente, percebeu-se a dificuldade 

de encontrar dados sobre a paternidade; no geral, as informações sobre a mãe da 

criança são sempre mais abundantes e ricas do que as sobre os pais. 

 A forma como são coletados e analisados os dados demográficos e as 

estatísticas vitais não é neutra. Tanto refletem, como participam da construção 

social de um fenômeno, de uma representação social, da ideologia (Rosemberg, 

1997a). As imprecisões conceituais, a ausência de dados, ou a superabundância 

de informações estatísticas - corretas ou fantasiosas - participam do processo de 

construção social, por exemplo, das categorias “negros”, “mulheres que 

trabalham fora”, “meninos de rua”, “prostituição infanto-juvenil”, “portadores 

de deficiência”, “gravidez adolescente”. (Bruschini & Madeira, 1983; Araújo, 

1987; Andrade & Rosemberg, 1997; Piza & Rosemberg, no prelo ). 

                                                 

17 Grifo da autora. 
18 Daqui para frente serão grafados apenas como SEADE, IBGE e BEMFAM. 
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 Porém, os organismos de coleta e sistematização de dados demográficos e 

estatísticas especiais (vitais, educacionais, de saúde, de trabalho) não são surdos 

às pressões dos movimentos sociais e da comunidade acadêmica. Um exemplo 

marcante, nos últimos anos, é a convocação de representantes dessas instâncias, 

pelo IBGE, para as reuniões de aprimoramento de suas pesquisas e dos 

respectivos instrumentos de coleta. Foi em resposta a estas pressões que, a partir 

de 1987, as PNADs (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) passaram a 

coletar, anualmente, informações sobre a cor da população, um dado complexo 

e que viveu uma história de entradas e saídas nas pesquisas realizadas pelo 

IBGE (Piza & Rosemberg, no prelo).  

 Também, a PNAD, a partir de 1995, incluiu no tópico sobre educação, 

toda a faixa etária desde o nascimento, a fim de investigar crianças que 

freqüentam creche, direito à educação reconhecido desde a Constituição Federal 

de 1988 (Rosemberg, 1997a). 

 O movimento de mulheres, desde o início de sua mobilização nos anos 70, 

foi outro segmento da sociedade que avaliou, criticou e propôs mudanças na 

forma de coletar dados, especialmente aqueles que se referiam à participação da 

mulher na vida pública ou que evidenciariam menor adesão ao estereótipo 

tradicional. Por exemplo, as instruções para coletar dados sobre chefia de 

domicílio e participação da mulher no mercado de trabalho foram modificados 

(Barroso, 1982; Bruschini & Madeira, 1983). 

 Como temos assumido ao longo desse texto, esta ênfase maior ou 

exclusiva na “participação das mulheres na vida pública”, deixando na sombra 

a “participação dos homens na vida privada”, talvez possa explicar a pobreza 

de informações estatísticas sobre o pai, a paternidade, seja adulta ou 

adolescente. À invisibilidade das mulheres na vida pública até os anos 70, 

corresponde a invisibilidade dos homens até, pelo menos, os anos 90 nos 

aspectos relativos a vida reprodutiva, como será visto a seguir. 
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 Um trabalho de intervenção, tradicionalmente, inicia sua justificativa 

apoiando-se em estimativa quanto à extensão da população que pretende 

atingir. Todavia, quem se propuser a estimar a paternidade adolescente no 

Brasil, como tentamos fazer neste trabalho, enfrentará muitas dificuldades, se 

não a impossibilidade de fazê-lo. Foram selecionados, para fins de análise, dois 

tipos de instrumentos de coleta de dados: de um lado, os questionários aplicados 

aos moradores de domicílios particulares; de outro, os mapas preenchidos a 

partir de informações fornecidas por ocasião do registro civil ou registro de 

nascimento em hospitais (quadro 1). 

 Quadro 1. - Instrumentos de coleta de dados sobre paternidade analisados 

INSTRUMENTOS INSTITUIÇÃO INFORMANTE 

PCV (1990; 1994) 
Pesquisa de Condição de Vida 

SEADE 

Fundação Sistema Estadual de Análise 
de Dados 

 

PNAD (1996) 
Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios 

IBGE 

Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística 

 

Contagem da População (1996) IBGE 

Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística 

Morador do domicílio 

PNDS (1996) 
Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde 

BEMFAM 

Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no 
Brasil 

 

Mapa de Registro Civil - SEADE SEADE 

Fundação Sistema Estadual de Análise 
de Dados 

Registro civil de 
nascimento em cartório 

Mapa de Registro Civil - IBGE IBGE 

Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística 

 

DN 
Declaração de nascidos vivos 

Ministério da Saúde Registro de nascimento 
em hospitais 

 

 Enfatizamos que os instrumentos de coleta, em ambos os casos, são 

diversos. No primeiro grupo os questionários são aplicados aos moradores dos 

domicílios que compõem a amostra (anexos 3; 4; 5; 6; 7). Portanto, aqui o 
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informante é a pessoa residente no domicílio, sendo este a unidade amostral. No 

segundo grupo, o instrumento de coleta é o registro de nascimento efetuado 

junto aos cartórios de registro civil e de hospitais, do qual são selecionadas 

algumas informações consideradas pertinentes pelo organismo interessado (em 

nosso caso, o IBGE e o SEADE para organização dos mapas de nascidos vivos e o 

Ministério da Saúde para a declaração de nascidos vivos) (anexos 8; 9; 10). 

 Pois bem, a análise dos quesitos dos questionários das quatro pesquisas 

desse primeiro grupo (quadro 2) mostram que dos 22 assuntos relativos à esfera 

da vida reprodutiva ou que envolvem-na, oito têm como referência a mãe 

(assuntos nos. 2, 3, 4, 6, 7, 10, 15, e, 20 no quadro 2) e nenhum o pai. Assim, a mãe 

é unidade de análise para: gravidez, licença maternidade como motivo por não 

ter trabalhado, licença maternidade como motivo por não ter trabalhado nos 

últimos 7 (sete) dias19, número de filhos, mãe como figura parental viva, história 

de nascimento dos filhos. Portanto, não nos parece exagerado concluir que a 

lógica que orienta estas pesquisas é “mãe certa, pai incerto”, ou seja, que estas 

pesquisas ajudam a manutenção do princípio herdado do direito romano: mater 

semper certa est. 

 No segundo grupo de instrumentos, a unidade de registro são os nascidos 

vivos, portanto, os filhos. Comparando-se as colunas relativas às informações 

sobre os pais e sobre as mães (quadro 3), observa-se que os instrumentos 

prevêem sempre um maior número de dados sobre elas. A análise mais 

interessante a ser feita, em nossa opinião, é sobre os mapas de registro de 

nascidos vivos que o SEADE e o IBGE enviam para os cartórios. O instrumento 

de registro civil de nascimento é um formulário padrão para o território 

nacional que conta com 10 campos20. Estes são fixos e deveriam ser, 

                                                 

19 Desconsidera-se, então, licença paternidade que é de 5 (cinco) dias.  
20 Na certidão de nascimento não constam os campos idade do pai e idade da mãe. No entanto, segundo funcionária do 
1º Cartório da registro civil, subdistrito Sé (São Paulo/SP), a informação idade da mãe e idade do pai são coletadas no 
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obrigatoriamente, preenchidos uniformemente em todo território nacional. 

Deste conjunto de campos, o SEADE seleciona seis para as mães e quatro para os 

pais e o IBGE quatro para as mães e dois para os pais. Outra vez nos deparamos 

com a lógica, mater semper certa est! 

 Através das Declarações de Nascidos Vivos - DNs poderíamos 

caracterizar a condição parental de homens e de mulheres. Entretanto, no 

transcorrer dos anos, encontramos uma diversidade de variáveis que são 

incluídas e excluídas dos campos (por exemplo: nome do pai, consultas pré-

natal e raça/cor do recém-nascido) de acordo com deliberações do Ministério da 

Saúde (quadro 3). O desequilíbrio entre as informações que são coletadas sobre 

o pai e a mãe chegou ao ponto de, num dos modelos enviados pelo Ministério, o 

campo sobre o pai ser totalmente excluído, considerando-se apenas em nota de 

rodapé sua responsabilidade pelo registro oficial do filho, na medida em que, as 

DNs não substituem as certidões de nascimento.  

 A coleta e difusão contínua, regular e sistemática de dados sobre pais, 

além de constituir uma estratégia para dar visibilidade à paternidade, pode 

auxiliar na reconstrução de um sentimento de reconhecimento normal de 

paternidade, para além do sêmen fecundante, imagem forte e empobrecida que 

povoa nosso imaginário, alimentada pelos casos judiciais envolvendo artistas, 

desportistas e políticos. 

 Pensamos não apenas na visibilidade do dado aglomerado, sistematizado 

em publicações oficiais, utilizado pelo militante, planejador, pesquisador ou 

jornalista. Pensamos que o oficial do cartório de registro civil, o pesquisador do 

SEADE, do IBGE ou da BEMFAM podem constituir uma das raras pessoas que 

perguntem a certos homens em situação pública: quantos filhos o senhor tem? 

                                                                                                                                                         

livro de registro e depois enviadas, mensalmente, para o SEADE (a idade de ambos) e, trimestralmente, para o IBGE (só 
idade da mãe), através dos seus mapas de registro de nascidos vivos.    



 50

 

Quantas mulheres o senhor fecundou? Com quem vivem seus filhos? Com que 

idade o senhor teve o primeiro filho? Formas de trazer à consciência a 

paternidade. 

 Destacando-se das formas tradicionais de investigação sobre vida 

reprodutiva e paternidade, faz-se necessário mencionar a última pesquisa 

realizada pela BEMFAM (1997) que incluiu, no questionário, 120 perguntas 

efetuadas aos homens que compuseram a amostra e 273 às mulheres21.  

 Este percurso por teorias, pesquisas, ações e propostas políticas e 

instituições mostrou-nos que estamos vivendo um momento rico, compatível 

com transformações na dinâmica social e subjetividades humanas. Isto é, as 

posições dicotômicas evidenciam rupturas, mesmo que incipientes, que abrem 

possibilidades para intervenção. Atuar no sentido de fortalecer novas 

expressões de masculinidade e paternidade, apesar dos desafios que enfrentará, 

não constitui mais peça para um solista que improvisa seu solo. A partitura é, 

porém, mais complexa quando a esta masculinidade e paternidade acrescenta-

se o atributo adolescente, como veremos no próximo tópico. 

 

                                                 

21 As tabulações das respostas dos homens ainda não foram publicadas. A BEMFAM forneceu disquetes com os dados 
brutos que não puderam ser processados em tempo para esta dissertação, devido à complexidade do tratamento 
estatístico.   
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Quadro 2 - Análise dos questionários  de pesquisas sócio-demográficas 

PESQUISAS INSTITUIÇÕES Nº ASSUNTOS QUESTÕES SEXO DO 
RESPONDENTE 

REFERÊNCIA 

  01 posição na família Bloco A - A2 - item 6 ambos chefe de domicílio 
  02 gravidez  Bloco C/  18- 27 só feminino mãe 
PCV* (1990) SEADE* 03 motivo por não ter trabalhado nos últimos 

30 dias - só considera a licença maternidade 
Bloco E/6-7 ambos mãe 

  04 atividade ou condição principal nos últimos 
7 dias - só considera a licença maternidade 

Bloco E/27 ambos mãe 

  05 posição no domicílio e na família Bloco A - A2 - itens 6.1; 6.2 ambos chefe de domicílio 
PCV (1994) SEADE 06 filhos Bloco C/  19-25 só feminino mãe 
  07 motivo por não ter trabalhado nos últimos 

7/30 dias - só considera a licença 
maternidade 

Bloco E/5-6-10 ambos mãe 

  08 posição no domicílio e na família 4.1; 4.2 ambos chefe de domicílio 
  09 família primária ou secundária 4.3 ambos família 
PNAD* (1996) IBGE* 10 figuras parentais vivas, só pergunta pela 

mãe  
4.5;  4.6 ambos mãe 

  11 fecundidade 11.1 - 11.11 só feminino mulher com mais de 15 a. 

Contagem da População 
(1996) 

IBGE 12 posição no domicílio 2 ambos chefe do domicílio 

  13 definição dos moradores habituais ficha de domicílio - 3 ambos chefe do domicílio 
  14 razão para deixar de estudar - gravidez questionário das mulheres - 111 feminino mulher 
  15 história dos nasc. dos filhos - não inclui o pai questionário das mulheres  212-220 feminino mãe 
  16 só tem questões sobre a capacidade 

reprodutiva das mulheres 
questionário das mulheres 237-238 feminino mulher 

PNDS* (1996) BEMFAM* 17 só tematiza a saúde das mulheres questionário das mulheres 239-244 feminino mulher 
  18 o parceiro entra no item sobre anticoncepção, 

mas não enquanto pai nos itens sobre filhos 
questionário das mulheres 312-313 feminino mulher 

  19 a caracterização é de conjugalidade e não de 
parentalidade 

quest. das mulheres 502- 511/  
702-708 

feminino marido 

  20 gravidez e amamentação quest. das mulheres 401-473 só feminino mãe 
  21 razão para deixar de estudar - gravidez questionário dos homens 109b  masculino homem 
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  22 só tem questões sobre a capacidade 
reprodutiva das mulheres 

questionário dos homens 218-219 masculino mulher 

* PCV - Pesquisa de Condição de Vida   SEADE - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados    
 PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios  IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
 PNDS - Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde  BEMFAM - Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil 

Quadro 3 - Informações sobre pai e mãe em instrumentos para Registro de Nascidos Vivos 

INSTRUMENTOS INSTITUIÇÕES 
RESPONSÁVEIS 

INFORMAÇÕES SOBRE 
OS PAIS 

INFORMAÇÕES 
SOBRE AS MÃES 

INF. SOBRE A GRAVIDEZ-
PARTO 

INF. SOBRE O RECÉM-
NASCIDO 

  •  nome* 
•  responsabilidade 

pelo registro 

•  nome/idade 
•  instrução 
•  domicílio 
•  outros filhos 

•  duração da gestação 
•  tipo de gravidez 
•  tipo de parto 

•  data e horário de nasc. 
•  sexo 
•  peso 
•  índice de apgar 

DN  
 Declaração de 
nascidos vivos 

 
 
 

Ministério da Saúde 

•  responsabilidade 
pelo registro* 

•  nome/ idade 
•  instrução 
•  domicílio 
•  outros filhos 

•  duração da gestação 
•  tipo de gravidez 
•  tipo de parto 

•  data e horário de nasc. 
•  sexo 
•  peso 
•  índice de apgar 

 
 

 •  nome* 
•  responsabilidade 

pelo registro 

•  nome/ idade 
•  instrução 
•  outros filhos 
•  domicílio 

•  duração da gestação 
•  tipo de gravidez 
•  tipo de parto 
•  consultas pré-natal* 

•  data e hora de nasc. 
•  sexo 
•  peso 
•  índice de apgar 

  •  nome 
•  responsabilidade 

pelo registro 

•  nome 
•  idade 
•  instrução 
•  outros filhos 
•  domicílio 

•  duração da gestação 
•  tipo de gravidez 
•  tipo de parto 
•  consultas pré-natal 

•  data e hora de nasc. 
•  sexo 
•  raça/cor* 
•  peso 
•  índice de apgar 

 
 
 

Mapa de registro 
de nascidos vivos 
para os cartórios 

SEADE •  domicílio 
•  idade 
•  ocupação 
•  instrução 

•  domicílio 
•  idade 
•  naturalidade 
•  ocupação 
•  estado civil 
•  instrução 

•  nada consta •  nº e data de registro 
•  data e local de nac. 
•  sexo  
•  gêmeo 
•  ordem de nasc. 
•  cor 
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 IBGE •  naturalidade 
•  estado civil 
  

•  naturalidade 
•  estado civil 
•  domicílio 
•  idade 

•  nada consta •  nº e data de registro 
•  data de nascimento 
•  local e lugar de nasc. 
•  gêmeo 
•  sexo 

* Estão em negrito os campos que entraram e saíram no formulário das DNs. 
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3. Relações/subordinações de idade  

 O que é ser um adolescente? Esta pergunta pode ser respondida de um 

infinidade de formas, inclusive aquela que diria que o adolescente não é, mas, 

mesmo desafiando a estrutura formal da gramática, “o adolescente são”, 

destacando-se a variedade de experiências e de formas deste sujeito, como outro 

qualquer, de se reconhecer e se posicionar em relação ao mundo à sua volta. 

 Em seu artigo Boys as fathers: coping with the dilemmas of adolescence, 

Raymond Montemayor (1986) também se faz a mesma questão e reconhece que 

a resposta não é tão simples. Como ele destaca, o próprio Novo Dicionário 

Webster define adolescência como um período da vida que começa na 

puberdade e termina, legalmente, com a maioridade. Percebe-se, aqui, o que se 

poderia definir como erro clássico de confusão conceitual, ao adotar-se dois 

indicadores distintos para demarcar um período: o início com referência no 

biológico e o fim marcado por instituições legais.  

 O nosso Pequeno Dicionário Aurélio, mais cauteloso, não comete o mesmo 

erro de classe, explicita-o. Segundo Ferreira (1988), a adolescência é definida 

com base em indicadores biológicos, psicológicos e cronológicos, embora sem 

muita precisão. Não inclui, como no Webster, indicadores sociais. 

“adolescência: sf. O período da vida humana que começa com a puberdade e se 
caracteriza por mudanças corporais e psicológicas, estendendo-se, aproximamente, 
dos 12 aos 20 anos” (Ferreira, 1988: 11). 

 Realmente, como ressalta Montemayor (1986: 2), a adolescência é um 

conceito multifacetado. 

“A idade cronológica é um componente de definição do período adolescente, mas 
não podemos reduzir a adolescência aos anos juvenis. A puberdade marca o início 
deste período, mas o término do crescimento biológico não é geralmente considerado 
como o fim deste fase. Muitas habilidades psicológicas aparecem na adolescência, 
mas um marco para entrar na fase adulta não tem sido claramente estabelecido. 
Adolescência é um conceito legal, mas o que demarca seu início e fim não é 
legislado. Finalmente, adolescência é um conceito sociológico restrito às expectativas 
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normativas sobre quando certos eventos da vida devem ocorrer na sociedade, mas 
seu fim não é simplesmente estabelecido com a conclusão dos estudos, com o tempo 
integral no trabalho e com o casamento” (Montemayor, 1986: 2). 

 Assim, introduzimos a problematização do segundo elemento sobre a 

participação paterna (e jovem) no cuidado infantil, a saber: o(a) adolescente ser, 

principalmente, reconhecido(a) no papel de filho(a), ressaltando que a 

adolescência inclui os cinco componentes explicitados por Montemayor, em sua 

argumentação e uma compreensão adequada desse fenômeno requer que 

examinemos cada um deles 

 Analisando a máxima “pai adolescente é mais adolescente e menos pai”, 

quando pesquisadores e clínicos partem deste pressuposto, a tendência mais 

comum é atribuírem todas as dificuldades enfrentadas pelos(as) pais/mães 

adolescentes ao fato deles, exatamente, serem adolescentes. O que Montemayor 

(1986) mostra, através das controvérsias dos próprios parâmetros de definição 

do que seja adolescência, é que, cada vez mais, torna-se difícil delimitarmos que 

aspectos caracterizam as fases da vida. Em particular, a aparente imprecisão 

dos parâmetros que definem a adolescência pode ser entendida, também, como 

uma quebra da suposta linearidade da passagem entre as fases do ciclo de vida. 

 Marília Sposito (no prelo), em um artigo que trata do balanço das 

tendências contemporâneas no estudo da juventude, numa perspectiva da 

Sociologia da Educação, traz uma interessante discussão sobre a transformação 

da percepção da linearidade da adolescência/juventude22. 

                                                 

22 A autora informa que a Sociologia prefere o termo juventude e a Psicologia adota, com maior freqüência adolescência. 
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 Inspirada nos trabalhos de Chamboredon (1985), ela resgata o conceito de 

descristalização, para analisar a defasagem, ou não sincronia, que marca a 

transição da juventude atual, da heteronomia da infância para a autonomia da 

fase adulta.  O conceito de descristalização compreende o processo que, 

juntamente com a latência, indicariam esta transitoriedade da juventude 

contemporânea. 

 Chamboredon descreve como exemplos destes processos, em primeiro 

lugar, “o exercício das atividades adultas da sexualidade já na puberdade, 

dissociado das funções reprodutivas e familiares [ou não!]”, e em segundo, pela 

situação “de posse de habilitação profissional oferecida pelo sistema escolar sem 

o imediato ingresso no mercado de trabalho (...)” (Chamboredon, apud Sposito, 

no prelo: 5). 

 Este primeiro aspecto, o da descristalização, pode ser observado nas 

pesquisas brasileiras e latino-americanas, as quais evidenciam um padrão de 

comportamento sexual ativo tanto masculino quanto feminino. Mundigo (1995) 

informa, por exemplo, o quanto a experiência sexual pré-matrimonial entre 

jovens adolescentes é comum na América Latina: a porcentagem de jovens entre 

15 e 19 anos de ambos os sexos que declararam ter tido experiência sexual foi de 

42% na Costa Rica, 44% na Cidade do México, 73% no Rio de Janeiro, Salvador e 

São Paulo e 78% na Jamaica. Em todas estas cidades, a idade média para o 

primeiro relacionamento sexual foi cerca de 15 anos para os homens e 17 anos 

para as mulheres.  

 A forma mais comum de iniciação sexual para o adolescente do sexo 

masculino, em muitas sociedades, ainda tem sido através de prestadoras de 

serviços sexuais (Mundigo, 1995). No entanto, dispomos de informações que 
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assinalam estarem ocorrendo mudanças nos comportamentos sexuais dos 

brasileiros, no que diz respeito à parceira com quem se iniciaram sexualmente.  

 Uma enquete elaborada pela Comissão de Cidadania e Reprodução 

(CCR), realizada pelo Instituto Datafolha (22 de junho de 1995), em quatro 

capitais brasileiras (São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife) 

envolvendo 1964 sujeitos de ambos os sexos, tendo idade superior a 16 anos23, 

concluiu: da amostra total, 67% consideraram que, hoje em dia, é menos 

freqüente a iniciação sexual dos jovens com prostitutas; 57% julgaram essa 

mudança como positiva, contra 9% que julgaram-na negativa; apenas 4% dos 

entrevistados avaliaram que essa prática é mais freqüente atualmente e 

avaliaram positivamente tal constatação (CCR, 1995).  

 No estudo sobre hábitos sexuais de homens do Nordeste, Luciana 

Caravelas (1994) detectou mudanças nos padrões de comportamento dos 

sujeitos entrevistados: 

“(...) se, outrora, namorar só era possível com o consentimento dos pais, sob os olhos 
de alguém que vigiasse os movimentos dos namorados, tendo o carinho restrito ao 
beijo no rosto e ao pegar nas mãos, hoje a maioria dos jovens, na zona urbana, têm 
vida afetiva mais livre: não apenas beijam e acariciam suas namoradas, mas também 
vão 'para cama' com elas, ainda que, às vezes, se exclua o coito das relações sexuais, 
a fim de preservar a virgindade da namorada (...)  
Além do mais, o namoro também já não consiste, necessariamente, num 
relacionamento 'sério', no qual a moça está comprometida para um futuro 
casamento. Esses jovens experimentam uma situação deveras diferente dos seus pais 
e avós, onde só no casamento era aceitável ter contato sexual com sua namorada, 
pois se fizessem sexo era necessário, quase sempre, casar" (Caravelas, 1994: 46). 

 Os pais, por outro lado, nem sempre parecem compartilhar dos mesmos 

valores expostos por esta autora, como se depreende do relato que ouvimos em 

uma das escolas visitadas24 (colégio religioso católico). 

                                                 

23 A amostra foi organizada de acordo com as seguintes faixas etárias: 16 a 25 anos; 26 a 40 anos e acima de 40 anos. 
24 Entrevistamos coordenadores de diferentes escolas com o intuito de discutir sobre o tema da paternidade e localizar 
pais adolescentes (anexo 11). 
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“E - E da parte da família, das mães, dos pais de seus alunos? 

R - Nós da orientação, nós fazemos de vez em quando um encontro com os pais de 
adolescentes, e um dos assuntos é a sexualidade. E uma vez eu me lembro que um 
dos assuntos há pelo menos 4 anos atrás, nós tínhamos uma questão referente a isso. 
Se seu filho tivesse uma relação com uma empregada, porque isso é muito comum 
nessa, com esse pessoal desse tipo [famílias de classe média]. Eles acham que a 
empregada é uma pessoa com quem eles podem ter várias experiências. Então nós 
colocamos essa questão, ‘se seu filho tivesse uma relação com uma empregada, e 
dessa relação nascesse uma criança ou ela engravidasse, como que você agiria’. 
Sabe, então surgiu  de tudo. Faria com que abortasse, então daria um sumiço lá e 
tal. Nenhuma família assumiria (Colégio religioso católico)”. 

 Uma das conseqüências concretas desses tipos de comportamento, como 

já foi visto, é a possibilidade de ocorrer uma gravidez e de os adolescentes 

tornarem-se pais na adolescência. Entretanto, o projeto dos pais para seus filhos 

(principalmente de classe média) canaliza-se nos estudos, e, mais adiante, em 

uma boa colocação profissional, além de prever, apenas para o futuro, a 

formação de uma família e filhos. Ou seja, os pais de classe média, bem como as 

instituições sociais, de um modo geral, parecem incorporar um modelo de 

transição da adolescência (pelo menos masculina), para a idade adulta na 

seqüência: terminar os estudos, encontrar boa colocação no mercado de 

trabalho, casar-se (com alguém de mesma classe social), fixar nova moradia e, 

finalmente, ter filhos.   

 No caso das camadas populares, Cynthia Sarti (1994) traz elementos 

importantes para descrevermos o lugar atribuído aos filhos nestas famílias e 

levantarmos algumas indagações sobre o que pode significar para os pais o fato 

de suas(eus) filhas(os) adolescentes engravidarem ou tornarem-se pais.  Em 

casos de separação dos pais de origem ou morte de um desses pais, em outras 

palavras, na ausência da figura de referência masculina e/ou feminina, podem 

ser escolhidas outras pessoas para ocuparem este lugar, por exemplo, o(a) 

filho(a) mais velho(a). Estas posições dos filhos(as) são delimitados pelos lugares 

atribuídos aos homens e às mulheres na família.  
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 Quando ocorre do filho(a) precisar ocupar o lugar de chefe da família, e 

ao mesmo tempo, ter que se dividir com a assunção da responsabilidade da sua 

própria família, com o advento de uma gravidez, é interessante atentarmos para 

o caráter da família enquanto rede de apoio. 

“Filhos, como o casamento, significa responsabilidade (...). Os filhos dão à mulher e 
ao homem um estatuto de maioridade, devendo torná-los responsáveis pelo próprio 
destino, o que idealmente implica se desvincular da família de origem e constituir 
novo núcleo familiar. O filho pode, então, tornar-se um instrumento para essa 
desvinculação” (Sarti, 1994: 47-50). 

Segundo esta autora,  

“A autoridade feminina vincula-se à valorização da mãe, num universo que faz da 
mulher mulher, tornando-a reconhecida como tal (...). O homem exerce sua 
autoridade, garantindo os recursos materiais, o respeito e a proteção da família, 
como provedor e mediador com o mundo externo (...)” (Sarti, 1994: 47-48).     

 Ou seja, em nossa sociedade convivemos com modelos nem sempre iguais 

de transição do adolescente e jovem para a vida adulta: para as camadas 

médias, o modelo seguiria uma seqüência mais rígida; para as camadas 

populares, a passagem para a responsabilidade da vida adulta pode ocorrer por 

vicissitudes interpostas à família. Há que se considerar, também, os significados 

e as possibilidades diversas para adolescentes das diversas camadas sociais no 

que diz respeito à experiência escolar. 

 Como inúmeros estudos têm mostrado, o prolongamento da juventude 

vem ocorrendo, principalmente, através da extensão da escolaridade 

(Chamboredon, 1985 apud Sposito, no prelo). Ora, a experiência de freqüentar a 

escola não é idêntica para crianças e adolescentes de diferentes camadas sociais. 

A despeito do valor atribuído à educação como estratégia de ascensão social, as 

barreiras enfrentadas no sistema de ensino por crianças e adolescentes das 

camadas populares são mais intensas que para as camadas médias. A expulsão 

da escola associa-se, de modo complexo, à necessidade e ao desejo de trabalhar 

entre crianças e adolescentes das camadas populares. A escolaridade, aqui, não 
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prolonga o período de transição da adolescência, mas convive com a autonomia 

relativa decorrente da inserção precoce (frente ao padrão das classes médias) no 

mercado de trabalho.  

 Aqui seria importante que as diferenças fossem marcadas com relação 

aos sexos. Se o projeto de autonomia do rapaz provem, principalmente, de sua 

inserção no mercado de trabalho, o da moça pode prever duas saídas: trabalhar 

fora (independência econômica), ou constituir nova família, casando-se ou 

tendo filho. Assim, alguns estudos, principalmente, sobre as adolescentes das 

classes populares, vêm assinalando que adolescentes nem sempre engravidam 

por descuido, irresponsabilidade, ou acaso, mas também, porque querem ser 

mãe dentro de um projeto de autonomia. Ocorreria então, entre adolescentes 

gravidezes desejadas (Paula, 1992). 

 Tratar, mesmo que brevemente aqui, da gravidez adolescente faz sentido 

na medida em que são elas, potencialmente, as principais parceiras dos pais 

adolescentes, as que possibilitam, na maioria dos projetos, o acesso a eles e, 

também, porque sobre elas dispõem-se de informações e reflexões mais 

abundantes do que sobre seus parceiros, adultos ou adolescentes. É também 

sobre a gravidez adolescente que encontramos, nos últimos anos, uma 

problematização do discurso catastrófico e de políticas repressivas.           

3.1 Gravidez adolescente 

 O panorama que apresentaremos, a seguir, de alguns dos trabalhos mais 

comumente citados na literatura sobre gravidez adolescente não tem o intuito 
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de esgotar a produção existente25, mas o de subsidiar o campo de 

estudo/intervenção no qual estamos adentrando. 

 Margareth Rosenheim e Mark Testa (1992) reexaminaram as concepções 

implícitas nas abordagens convencionais de prevenção da gravidez na 

adolescência e reavaliaram como o aumento do problema da maternidade/ 

paternidade exige que o tema seja discutido nesta década26. 

 A paternidade e a maternidade na adolescência nos anos 70,  de acordo 

com Mark Testa (1992), eram, e ainda são, identificadas como um problema de 

saúde pública. O prognóstico formulado, naquele momento, era de que as taxas 

iriam declinar através da educação sexual dos adolescentes, do acesso a 

métodos contraceptivos e do aborto. Entretanto, embora a taxa de nascimento 

nos Estados Unidos seja hoje menor do que nos anos 50, a redução da gravidez 

na adolescência não tem sido significativa desde os anos 70. Entre 1986 e 1989, 

esta taxa para a população adolescente aumentou em 15% (National Center for 

Health Statistics, 1991, apud Testa, 1992: 1). Este aumento da taxa vem 

preocupando especialistas que efetuam análises e propõem intervenções 

diferentes de acordo com significados que atribuam a este episódio.  

                                                 

25 Vale salientar que Guilherme Bezerra, um dos integrantes no NEGRI - Núcleo de estudos sobre gênero, raça e idade - 
vem desenvolvendo um trabalho de dissertação de mestrado com base nesse levantamento bibliográfico e com o objetivo 
específico de investigar a presença/ausência do tema paternidade nos estudos sobre gravidez na adolescência. 
26 A despeito dessa assertiva, ainda encontramos escolas que não incorporaram cursos de educação sexual em seus 
currículos, ou quando o fazem, não tematizam a gravidez adolescente, ou a paternidade adolescente.  

“E - Vocês têm algum trabalho de orientação sexual? 
R - Não. [Este] é um colégio onde a didática é visada apenas pro vestibular. Então nós não temos esse tipo de acompanhamento. O que 
nós temos é assim, trabalho de orientação. Quando o aluno está com algum problema ele vem prá orientação, mas matéria relacionada a 
isso [educação sexual] nós não temos (Colégio voltado para o vestibular)”. 

“R - O tema da gravidez adolescente foi proposto por um grupo de alunas do 2º grau. A temática era: ‘O que é que a escola 
faria se uma menina ficasse grávida?’ Aí eu falei que a escola não faria nada, se ela decidiu ter um filho tem que arcar com as 
conseqüências de ter um filho, de ser mãe, como é que ela vai organizar a vida prá estudar e prá cuidar do filho é um problema dela. Só 
não ia impedir dela assistir aula porque ela tinha ficado grávida, agora, como é que ela ia ficar o relacionamento dela com o grupo aí eu 
num sabia” (Colégio 02 - com assessoria do GTPOS). 
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 Arthur Elster (1986) destaca que a experiência da gravidez e paternidade 

na adolescência pode afetar os pais jovens diferentemente de outros pais, pois 

esta situação é percebida como uma transição prematura dos papéis. Casais 

adolescentes são, geralmente, engajados em relações relativamente instáveis e 

forças sociais opostas a este relacionamento afetam o nível de envolvimento dos 

adolescentes. Essa condição, para alguns autores, tem como conseqüência a 

manutenção da reprodução da pobreza e da ignorância, os índices de gravidez 

sendo mais elevados entre jovens analfabetas ou com instrução mínima e que 

teriam possibilidades quase nulas de escapar do círculo da miséria (Madeira & 

Wong, 1988). A preocupação com a manutenção do ciclo da pobreza tem 

orientado grande parte dos estudos sobre o assunto, bem como a elaboração de 

políticas públicas voltadas a essa parcela da população.  

 Nota-se, porém, uma outra posição assumida por alguns autores 

(Macintyre & Cunningham-Burley, 1993; Paula, 1992; Pearce, 1993; Reis, 1993) 

que problematizaram, como estamos fazendo neste texto sobre a paternidade, o 

discurso especializado sobre a gravidez adolescente. 

 Alberto Reis (1993), em sua tese de doutoramento, analisou artigos da 

área da saúde indexados pelo índex medicus (reúne periódicos internacionais do 

campo da saúde) sobre o tema adolescente grávida entre 1930 e 1989. Esta 

análise permitiu-lhe evidenciar modificações nos discursos médicos neste 

período de 60 anos. Estas modificações configuraram, segundo o autor, fases ou 

tendências dominantes que apresentam as seguintes características: 

“(...) A temática dos anos 30 e 40 estava intimamente associada ao bio-naturalismo, 
(...) e adotando a noção de risco. Nos anos 50, nos EUA a gravidez e a adolescente 
passaram a ser conjuntamente tratadas através da temática obstétrica-pediátrica, 
coletiva e preventivista. Entre as décadas de 50-60 (...) a adolescente grávida passou 
a ser problematizada numa dimensão mais abrangente. Nos anos 70, surgem as 
primeiras propostas da temática comunitária (...). Nos anos 80, (...) traduz-se 
principalmente no direcionamento da estratégia da Saúde Pública para os grupos 
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mais vulneráveis da sociedade, (...) [com] uma nova tarefa capaz de prevenir a 
gravidez a despeito da adolescente querê-la (...)” (Reis, 1993: 148-150).         

 Ao criticar o discurso da Saúde Pública sobre a adolescente grávida, este 

autor considera que seria necessário um questionamento desta concepção 

negativa e moralista que se apoia no critério de idade e concebe a gravidez 

enquanto problema. No entanto, na concepção de Reis (1993), para que isso 

ocorra, esta área de conhecimento teria que rever,  

“os pressupostos básicos que determinam seu discurso. Ao abolir o ‘NÃO DEVE’ o 
discurso da Saúde Pública poderia abrir-se ao desejo da adolescente e constituir-se 
como um discurso que não seria nem negativo, nem moral, mas ético. Poderia 
possibilitar que a adolescente  assumisse um lugar neste discurso e o sustentasse em 
seu próprio nome (...)” (Reis, 1993: 152).     

 Dirce B. de Paula (1992), em sua dissertação de mestrado, também 

problematizou o discurso especializado que tende a patologizar a gravidez 

entre adolescentes, mostrando que, para algumas moças, a gravidez faz parte de 

seus projetos de vida, não sendo nem irresponsável, nem acidental.  

“No momento em que a adolescente se agarra ao papel de mãe, parece estar 
buscando a autoridade e o poder pertinente ao mesmo. A gravidez na adolescência 
está sendo entendida (...) como um modo de resistência encontrado pela adolescente 
para contrapor-se à autoridade do adulto [uma forma de] (...) compensar a imagem 
do adolescente imaturo e dependente através da função materna socialmente 
valorizada” (Paula, 1992).  

 Dois outros trabalhos recentes publicados na coletânea The politics of 

pregnancy: adolescent sexuality and public policy (Lawson & Rhode, 1993) também 

problematizam os significados atribuídos à maternidade adolescente pelos 

especialistas no Reino Unido (Macintyre & Cunningham-Burley, 1993) e nos 

EUA (Pearce, 1993). 

 Sally Macyntire e Sarah Cunningham-Burley (1993) apresentam dois 

problemas geralmente recorrentes na literatura sobre gravidez adolescente. O 

primeiro é que os autores já partem do pressuposto que a gravidez adolescente é 

um problema. E o segundo, que em suas argumentações, aspectos sobre gravidez 
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adolescente, analítica e empiricamente, distintos são discutidos todos juntos, tais 

como: idade cronológica, estado civil e a natureza da gravidez se foi planejada 

ou desejada. De um modo geral, considera-se que a adolescente grávida é 

solteira e não planejou a gravidez.  

 Por exemplo, muito se propaga sobre o aumento das taxas de gravidez 

adolescente, entretanto; pelo menos no Reino Unido, Macintyre e Cunningham-

Burley (1993) não encontraram diferenças significativas de nascimentos 

atribuídos à faixa etária de 15 a 19 anos em comparação com o restante da 

população. Segundo estas autoras, o que realmente aumentou, para esta faixa 

etária, foram as taxas de nascimentos fora do casamento (de 45% em 1971 para 

66% em 1986) e de abortos (de 26% para 33% entre os anos de 1975 e 1985).  

 O que ocorre, muitas vezes, nos estudos é considerar todas as dificuldades 

enfrentadas pelas adolescentes como sendo inerentes à gravidez ou à 

adolescência, e que terminam guiando os estudos sobre o tema; dificilmente, os 

autores têm uma preocupação em definir, claramente, o que consideram 

enquanto problemas decorrentes da gravidez adolescente, isto sim torna-se 

problemático, pois, na opinião destas autoras, não é que não ocorram 

dificuldades, mas que essas podem ser minimizadas com uma rede de apoio 

adequada.   

 Na mesma perspectiva, Diana M. Pearce (1993) critica, com bastante 

veemência à luz de seu impacto nas políticas públicas, as campanhas nor te-

americanas de mobilização social que usam a palavra de ordem “crianças tendo 

crianças” (children having children). Para esta autora, na história nacional norte-

americana e em muitos pontos na história do mundo, casar-se e ter filhos é uma 

norma da adolescência de mulheres. “Assim, a definição de adolescentes que 

engravidam como crianças reflete uma construção cultural do fim da infância 
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que era, consideravelmente, mais tardia que a transição atual” (Pearce, 1993: 

47).  

 A ambigüidade da posição “crianças tendo crianças“ acarreta 

conseqüências no campo da intervenção, como afirma Pearce (1993: 47). A 

gravidez de uma adolescente/criança é a conseqüência de dois comportamentos  

relacionados, mas distintos: manter relações sexuais e não usar métodos 

contraceptivos eficientes. Quando considera-se a grávida adolescente como 

criança, os procedimentos vão no sentido de coibir sua sexualidade (discursos 

moralistas, alarmistas, ênfase dada aos cursos de educação sexual), pois o 

exercício pleno da sexualidade é reservado a mulheres adultas27. Ao contrário, se 

a ênfase for dada ao “sexo responsável” trata-se a adolescente como adulta, pelo 

menos no plano da sexualidade, abrindo caminhos para políticas públicas em 

consonância com a aceitação de que mulheres adolescentes também são ativas 

sexualmente. 

 Como vimos, a gravidez adolescente vem sendo problematizada, como 

evidenciou Reis (1993), pelo menos há 60 anos. Esquadrinhada, patologizada, 

prevenida, qualificada, de forma repressiva ou mais compreensiva, como nos 

últimos anos, a gravidez adolescente é objeto de discursos e de ações. Mesmo 

adolescente, mulher e maternidade não se excluem. Nas rebarbas da repressão, 

mesmo no Brasil, as adolescentes grávidas são acolhidas por serviços de saúde - 

raros, é verdade - que foram pensados para atendê-las. Mesmo que, muitos 

deles, adotando uma perspectiva preventivista: evitou menos erros. Assim é 

                                                 

27A título de ilustração desta polêmica, temos a matéria elaborada por Patrícia Decia, “Lei de 1927 é ressuscitada para evitar 
gravidez teen. (...)”, publicada no jornal Folha de S. Paulo, de 28/07/96, na qual ela relata que um promotor da cidade de 
Emmet nos EUA já processou pelo menos seis “teens” por fornicação; “o objetivo do promotor, no entanto, não tem 
muito a ver com questões morais. Ele pretende coibir ou pelo menos tentar diminuir o número de adolescentes grávidas no 
Estado, especialmente as que procuram o auxílio financeiro do governo para ter seus bebês. Cerca de um milhão de teens 
norte-americanas ficam grávidas a cada ano. Os custos de programa e alimentação a essas famílias chegam a US$ 25 
bilhões (...)”. 
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que, em vários países (EUA, Chile, México) e em diferentes regiões do Brasil 

(Nordeste, Sudeste) foram-se criando serviços especializados para atender à 

adolescente grávida (Canessa, 1995; Cartes, 1995; Monroy, 1995; Lima, s/d.; 

Takiute et al., 1995). De modo geral, estes serviços desenvolvem as seguintes 

atividades com as grávidas adolescentes: consultas médicas, atendimento pré-

natal, cursos de educação sexual, orientação de planejamento familiar, 

atividades culturais etc. A paternidade adolescente, porém, tem sido coberta 

pelo silêncio, que, timidamente, transforma-se em sussurro. 

 Cientes desta ambigüidade, é necessário atentar para não adultificar 

as(os) adolescentes, mas levar em consideração que são jovens em fase de 

transição, e que vivenciam aspectos da vida adulta, no caso: a sexualidade. 

 Da percepção deste processo de descristalização na passagem da 

heteronomia da infância para a autonomia do adulto (Sposito, no prelo), 

associada à postura ética preconizada por Reis (1993) - respeitar as adolescentes 

- decorre uma linha de intervenção bastante delicada e atenta que, ao fugir da 

repressão ou negação, não transforme esta adolescente em adulto pleno, 

oferecendo-lhe apoio que teria nesta fase da vida: oportunidades educacionais 

(e não apenas laborais), serviços de saúde específicos etc.  

4. Paternidade adolescente 

 Estatísticas oficiais ignoram pais-meninos foi a manchete que encabeçou 

uma matéria, assinada pela repórter Eliane Azevedo, que ocupou toda a 

extensão da página C-8 do jornal O Estado de S. Paulo no domingo, 15 de junho 

de 1997.  

 Abstraindo-se a retórica da persuasão (“pais-meninos”) e catastrófica 

(“os pais-meninos já formam um exército”), assinaríamos a constatação: 



 

 

67

“Embora haja vários estudos e pesquisas de orgãos governamentais e instituições 
privadas a respeito da gravidez na adolescência, a questão normalmente só é tratada 
sob o ponto de vista da mãe (...).” (Azevedo, 1997: C-8).  

 É interessante observarmos que o tratamento jornalístico dado ao tema 

contém os elementos retóricos que Rosemberg (1994) vem mostrando para o 

discurso sobre “menino de rua”, e que Andrade e Rosemberg (1997) enunciaram 

sobre prostituição infanto-juvenil: infantilização, aumento catastrófico do 

número e “estimativas” frouxas. Encontramos, também, o mesmo teor nas 

expressões “pais meninos” e “crianças tendo crianças” assinalado por Pearce 

(1993), em artigo comentado anteriormente.  

“Os pais meninos já formam um exército. As mulheres entre 10 e 19 anos foram 
responsáveis por 25,79% dos partos no Sistema Único de Saúde (SUS) do ano 
passado. Se seus parceiros estiverem na mesma faixa etária, pelo menos 2,7 milhões 
de garotos viveram em 1996 a situação extrema de passar direto da pelada ou do 
videogame para o mundo adulto” (Azevedo, 1997: C-8). 

 Se, não assinamos em baixo da metodologia usada para “estimar” o 

número de pais adolescentes (nem toda adolescente foi engravidada por um 

adolescente, como nem sempre o adolescente engravida uma adolescente), 

concordamos que estabelecer uma ordem de grandeza, para uma prática, é por 

vezes, necessário. 

 De acordo com Felícia Madeira (1986), a problemática específica do jovem 

precisa alcançar visibilidade e ser socialmente reconhecida para possibilitar a 

elaboração de políticas públicas que lhes sejam especialmente destinadas, ou 

que sejam adequadamente incorporadas aos planejamentos de políticas gerais. 

Assim, o esforço para delinear o perfil sócio-demográfico dos jovens está longe 

de ter um interesse puramente teórico ou acadêmico. 

 As mudanças de valores e costumes observadas na sociedade 

contemporânea, que se refletiram na e pela dinâmica das relações familiares, 

levaram a uma reestruturação das regras de comportamento, abriram 
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possibilidades para uma iniciação sexual mais cedo, principalmente para as 

meninas, e ampliaram as possibilidades reprodutivas neste período da vida 

(Madeira & Wong, 1988). Os estudos sobre o comportamento reprodutivo de 

adolescentes vêm considerando o tema da maternidade/paternidade dentro do 

amplo contexto social do prolongamento da transição da adolescência para a 

independência da fase adulta na sociedade pós-industrial (Rosenheim & Testa, 

1992). 

 Todavia, observamos, através da análise de algumas pesquisas sobre 

sexualidade na adolescência, que a abordagem tem privilegiado população e 

vivências femininas, sendo o tema mais recorrente a gravidez na adolescência 

na perspectiva da adolescente e de seu filho, deixando o homem na obscuridade, 

não levando em consideração o parceiro e/ou pai da criança. Um dos exemplos 

marcantes é o livro de Maria H. Henriquez e colaboradores (1989) que, apesar 

do título sugestivo Adolescentes de hoje, pais do amanhã: Brasil, trata, 

exclusivamente, da gravidez sob a ótica das mulheres adolescentes. Exceção, 

mesmo que relativa, a esta regra são as últimas pesquisas sobre saúde 

reprodutiva e sexualidade realizadas pela BEMFAM (1992; 1997), onde muitas 

informações foram coletadas para adolescentes e jovens de ambos os sexos.    

4.1 Quantificando e atendendo a paternidade adolescente 

 Os resultados da Pesquisa sobre Saúde Reprodutiva e Sexualidade do 

Jovem (BEMFAM, 1992) realizada entre adolescentes e jovens de 15 a 24 anos 

residentes nas cidades do Rio de Janeiro, Curitiba e Recife revelaram que entre 

10% e 20% dos homens28 declararam ter engravidado sua parceira e, no caso das 

                                                 

28 Número total de homens na amostra, 2952. Distribuídos deste total nas três cidades: Rio de Janeiro, 848; Curitiba, 950 e 
Recife, 1154. 
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mulheres29, a porcentagem de gravidez relatada girou em torno de 17 a 25%. 

Para os homens, esta gravidez aconteceu na idade média de 19 anos e para as 

mulheres aos 18 anos, nos três municípios.  

 De acordo com os dados desta pesquisa, esta primeira gravidez não foi 

planejada, isto sendo mais freqüente para os homens do que para as mulheres 

entrevistadas, na mesma faixa etária: 70% entre os homens e 58% entre as 

mulheres no Rio de Janeiro; 54% entre homens e 46% entre mulheres em 

Curitiba; 63% entre os homens e 47% entre as mulheres no Recife não 

planejaram a gravidez/fecundação. O índice de aborto ou perda relatado pelos 

jovens do sexo masculino foi de 59,6% no Rio de Janeiro; 54,4% em Curitiba e 

31,9% em Recife. Observaram, ainda, que, para as duas primeiras cidades, os 

jovens de sexo masculino declararam que na porcentagem de 59,1% e 24% 

participaram da decisão do aborto. 

 Estes índices de gravidez própria ou da parceira construídos a partir dos 

relatos dos adolescentes e jovens são bem instigantes para refletirmos sobre seus 

significados. Por exemplo, a diferença entre as porcentagens de relato de 

incidência de gravidez entre homens e mulheres foi mais expressiva apenas 

para a cidade de Curitiba (10% para os homens e 22% para as mulheres), pois 

para Recife não houve diferença (para ambos 17%) e, no caso do Rio de Janeiro, 

esta diferença não foi tão expressiva (20% para os homens e 25% para as 

mulheres).  

 A idéia de que os homens não são “informantes privilegiados” sobre 

aspectos da vida reprodutiva pode ser quebrada se, aos poucos, passarmos a 

construir a prática de perguntar sobre sua vida reprodutiva. Assim, essa 

                                                 

29 Número total de mulheres na amostra, 2733. Distribuídas deste total nas três cidades: Rio de Janeiro, 831; Curitiba, 931 
e Recife, 989. 
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pesquisa permitiu que soubéssemos, através do relato dos homens, que nos 

casos de aborto30, um número significativo participou da decisão (59,1% no Rio 

de Janeiro; 23,9% para Curitiba; os índices de Recife não tiveram significância 

estatística) e que, dos parceiros que souberam da gravidez mas que não 

conviveram junto com suas parceiras, 53,7% no Rio de Janeiro, 53,6% em Recife 

e 37,8% em Curitiba, deram assistência à jovem no período da gestação.  

 Esta pesquisa realizada pela BEMFAM (1992) talvez seja a única, até o 

presente momento, que permita uma estimativa da paternidade entre 

adolescentes e jovens brasileiros residindo em três capitais (Rio de Janeiro, 

Curitiba e Recife). Com efeito, as raras pesquisas brasileiras (Trindade, 1995; 

Cerveny, 1996a), bem como vários estudos americanos (Robinson & Barret, 

1982; Adams, Pittman & O’Brien, 1993), destacam, com ênfase, a ausência de 

informações sobre paternidade adolescente.  

 Bryan Robinson e Robert Barret (1982), analisando artigos sobre 

paternidade na adolescência produzidos na década de 70, encontraram cinco 

problemas principais que comprometem os conhecimentos sobre o tema:  

1. pesquisas sobre parentalidade (paternidade/maternidade) adolescente 

omitem os pais da amostra;  

2. quando o pai adolescente é inserido em amostras de outras pesquisas as 

conclusões são inferidas (como por exemplo sobre pais solteiros);  

3. as informações sobre o pai são obtidas de forma indireta, através dos relatos 

das mães;  

4. os resultados são imprecisos para uma análise de mudanças psicológicas e 

culturais;  

                                                 

30 Estas porcentagens devem ser analisadas com cuidado, porque esse tema envolve, ainda hoje, muitas controvérsias. Por 
um lado, as lutas pela liberalização e/ou descriminalização do aborto no Brasil, e por outro, o peso moral que as crenças 



 

 

71

5. amostras não representativas são comumente utilizadas. 

 Onze anos depois do trabalho realizado por Robinson e Barret (1982), 

outro estudo, agora desenvolvido por Gina Adams, Karen Pittiman e Raymond 

O’Brien (1993), chegou a conclusões semelhantes, mesmo sem ser uma réplica 

do estudo anterior. Estes autores consideraram que há dificuldades em obterem-

se dados sobre os jovens pais, pois os estudos focalizam o papel da mãe; os 

surveys não perguntam sobre o que pensam os homens a respeito da reprodução 

ou fertilidade; as informações disponíveis, geralmente, restringem-se aos que 

moram efetivamente com seus filhos. Um pai ausente dificilmente admitiria que 

tem um filho e que não o assume; poucos pais são ouvidos; os estudos incluem, 

em suas amostras de pais adolescentes, homens jovens (não adolescentes) mas 

que são parceiros das mães adolescentes e homens que participam de 

programas para jovens-pais. 

 Conforme Adams, Pittiman e O’Brien (1993), o número exato de 

adolescentes do sexo masculino e que engravidam as adolescentes é de difícil 

mensuração, pois muitas mães recusam-se a identificar quem são os pais de suas 

crianças e a sua idade não tem sido um dado de interesse nos estudos estatísticos 

realizados nos Estados Unidos. No entanto, segundo estes autores, algumas 

pesquisas indicam que os parceiros seriam dois ou três anos mais velhos que as 

adolescentes norte-americanas (McCoy & Tyler, 1985; Westney, Cole & 

Munford, 1986; Robinson, 1988).  

 A informação da idade dos pais (homens) é, ainda muitas vezes, omitida 

nos estudos sobre o número de nascimentos. Em um dos poucos estudos que 

localizamos no Brasil, que incluía também a paternidade adolescente ao tratar 

                                                                                                                                                         

religiosas e valores presentes em nossa sociedade incutem na sua prática (Barsted, 1992). 
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da gravidez adolescente (Cerveny, 1996a), detectamos a omissão, ou o 

encobrimento da idade dos homens. 

 Esta pesquisa foi realizada em Centros de Saúde que atendiam grávidas 

adolescentes da cidade de São Paulo e em algumas cidades do interior. A autora 

salientou a mesma dificuldade em contactar homens e terminou por adotar o 

que ela denominou “amostra de conveniência”, ou seja, desistir da tentativa de 

equiparação entre o número de sujeitos de acordo com sexo, classe social, 

escolaridade e local de origem (capital e/ou interior). 

 Resultados aproximados do número de pais adolescentes foram 

encontrados por Ann Cartwrigth (1994) na Inglaterra. Esta autora analisou 

quatro pesquisas (Schofield, 1965; Farrell, 1978; Knox et al., 1993 e West et al., 

1993 apud Cartwrigth, 1994) e as estatísticas oficiais a respeito do 

comportamento sexual de adolescentes. Ela verificou que há uma discrepância 

nas estatísticas oficiais desse país quando comparados homens e mulheres, pois 

omitem informações sobre a idade dos adolescentes que se tornam pais. 

 A autora observou, como observou-se no Brasil, que mais homens jovens 

do que mulheres jovens declararam-se sexualmente ativos, e que os homens têm 

tido mais parceiras sexuais; no entanto, menos homens com idade inferior a 20 

anos foram identificados como pais. Segundo a autora, em 1991, dos 52.396 

nascidos vivos de mulheres tendo menos de 20 anos, somente para 12.959 

atribuiu-se a paternidade a homens com menos de 20 anos. Se todas as mulheres 

com menos de 20 anos que não identificaram os pais fossem adicionadas, o total 

seria ainda, somente 28.208 nascidos vivos de pais adolescentes. 

 A autora levantou algumas hipóteses explicativas para estes resultados: 

a) no levantamento de nascidos vivos e da taxa de fecundidade não são 

coletadas informações sobre os pais; b) as adolescentes têm mais de um parceiro 
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e atribuem a gravidez, quando ela ocorre, ao parceiro mais velho; c) a gravidez 

com pais adolescentes terminariam em aborto; d) os homens jovens seriam 

menos férteis que as mulheres jovens; e) os homens jovens poderiam usar 

métodos contraceptivos mais efetivos com as mulheres adolescentes.  

 A autora aponta a necessidade de uma reestruturação destes 

levantamentos demográficos a respeito do exercício da sexualidade e de suas 

conseqüências, para obterem-se dados mais acurados. 

 Realizamos uma análise semelhante à de Cartwright (1994), na tentativa 

de obtermos uma aproximação do número de pais e mães adolescentes através, 

dos dados sobre Nascidos Vivos - NV, fornecidos pelo SEADE, referentes às 

regiões da Grande São Paulo e do Estado de São Paulo, entre os anos de 1975 a 

1988, segundo a idade dos pais e das mães31 (tabelas 2 a 11). 

 Apresentar estes dados em 10 tabelas, aparentemente simples e 

corriqueiras, não deve iludir o intenso trabalho que significou. Estas tabelas 

nunca foram publicadas, estavam arquivadas, registradas em micro-filme, 

tendo sido necessário localizar a série histórica, fornecer papel para revelação 

ao SEADE32, montá-las e processá-las. 

 As tabelas 2 e 3 mostram, inicialmente, que a porcentagem de nascidos 

vivos para os quais a idade da mãe ou do pai é ignorada mantém-se 

relativamente constante no período, o que confere, em certo sentido, maior 

confiança na interpretação dos números subsequentes. A única exceção 

observada é, em 1975, na percentagem do número de nascidos vivos que têm a 

                                                 

31 Não dispomos de dados mais atualizados sobre o número de nascidos vivos em função da idade do pai (homem), pois 
por questões internas da instituição, de 1989-1992 só foram tabulados os campos referentes à idade e residência da mãe e 
ao sexo da criança. A partir de 1993, passaram a utilizar, como base de informações, as fichas de Declaração de Nascidos 
Vivos - DN, fornecidas pelo Ministério da Saúde, da qual não consta o campo idade do pai (como vimos às páginas 47-
48). 
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idade do pai ignorada: na grande São Paulo foram registrados 7,23% e no 

estado, 6,78%. A partir de 1976, as percentagens variam de 10,87% a 14,57% na 

grande São Paulo, e entre 10,75% e 14,25% para o estado de São Paulo. É 

interessante  notar que os dados referentes às mães mantém-se relativamente 

constantes durante todo o período, inclusive no ano de 1975. Em segundo lugar, 

as tabelas informam, de forma sistemática e constante, que a idade do pai é mais 

freqüentemente ignorada do que a da mãe. 

 As análises das tabelas 4, 5, 6 e 7 provocaram as seguintes observações: 

• um aumento pequeno de NV registrados cujos pais e mães são adolescentes 

(entre 15 e 19 anos); 

• a porcentagem de NV registrados cujos pais são adolescentes (15 a 19 anos) é 

menor que aquela de NV cujas mães são adolescentes. 

 A análise das tabelas 8, 9, 10 e 11 sugere as seguintes observações:   

• a maioria dos NV de pais adolescentes têm mães também adolescentes na 

mesma faixa etária (64,4%), e da faixa etária imediatamente superior (20-24 

anos, com porcentagem de 27,9%); 

• a minoria de nascidos vivos de mães adolescentes (entre 15 e 19 anos) têm 

pais situados na mesma faixa etária (15-19 anos, com a porcentagem de 

7,1%). 

 Estas observações sugerem algumas conclusões: 

• persistência do padrão de não reconhecimento da paternidade, indicado pela 

maior porcentagem de idade ignorada do pai, do que da mãe; 

                                                                                                                                                         

32 Agradecemos imensamente a disponibilidade dos profissionais da Fundação SEADE com os quais entramos em 
contato, em especial, as Sr.as Felícia Madeira, Sônia Nahaz, Magali Valente, Cida Melo e Eliana Rodrigues.  
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• inadequação do registro civil como instrumento para cálculo da paternidade 

adolescente (15-19 anos), quando se confrontam estes dados33 aos coletados 

pela BEMFAM (1992)34. A estratégia metodológica de inquérito direto com os 

jovens e adolescentes realizado pela BEMFAM, coletou dados mais numerosos 

que os obtidos de forma indireta pelo preenchimento do mapa de registro 

civil do SEADE, realizado por funcionários dos cartórios;  

• Os índices de pais adolescentes obtidos através do registro de NV e pela 

BEMFAM vistos isoladamente apresentam uma grande disparidade, mas não 

podemos fazer análises comparativas tomando como referência seus 

percentuais, pois os instrumentos, as formas de coleta, os períodos 

correspondentes e os locais onde foram coletados os dados são distintos;  

• inadequação do raciocínio que supõe que o parceiro da mãe adolescente seja 

sempre um pai adolescente ou que a parceira do pai adolescente seja sempre 

uma mãe adolescente. Observou-se um número razoável (35,6%) de NV de 

pais adolescentes cujas mães são mais velhas que os pais, bem como um 

número expressivo (93%) de mães adolescentes de NV cujos parceiros são 

pessoas mais velhas (no mínimo jovens adultos). 

 Estas informações sobre os NV, como havíamos dito anteriormente, 

permitem apenas uma aproximação do número de pais e de mães adolescentes, 

na medida em que, a unidade de registro é o filho, nascido e registrado. No 

entanto, estes resultados podem ser analisados do ponto de vista metodológico e 

cultural da nossa sociedade. 

                                                 

33 As porcentagens de NV de pais adolescentes para a grande São Paulo entre os anos de 1975 e 1988, variaram de 1,23% 
e 2,68%; e para o estado de São Paulo, neste mesmo período, variaram de 1,33% e 2,94%. 
34 Os índices de gravidez relatados pelos adolescentes (15 a 19 anos) foram: Recife - 16% entre os homens e 20% entre as 
mulheres; Rio de Janeiro - 18% para os homens e 23% para as mulheres; Curitiba - 8% entre os homens e 21% entre as 
mulheres.    
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 Destacamos alguns fatores que podem influenciar na subestimação ou 

superestimação destas informações:  

• na computação geral dos NV não são discriminados os filhos gêmeos, que, 

para uma aproximação do número de pais, leva a um duplo registro dos 

respectivos pais; 

• exclui-se desta computação a gravidez que resultou em perda ou aborto, área 

bastante nebulosa em nossa sociedade, pois não temos ainda nenhuma forma 

de obter dados precisos a esse respeito;  

• a declaração da idade da mãe e do pai podem ser alteradas para efeito de 

registro, pois, legalmente, as mulheres só podem casar sem o consentimento 

dos pais a partir dos 16 anos e os homens a partir dos 18 anos (Brasil, 1991), o 

que pode levar pais e mães adolescentes a registrarem seus filhos declarando 

suas idades acima deste limite; 

• o princípio da mãe certa, pai incerto, que mais uma vez se faz presente, pois a 

porcentagem de dados ignorados sobre pais são maiores que para as mães; 

• o fato de que muitas pessoas não registram seus filhos devido ao custo da 

certidão de nascimento35;  

• o caráter voluntário de prestar esta informação, “que mesmo sendo o ‘ato 

inaugural’ da cidadania” (Salomon, 1996), para a população de modo geral 

não tem esse significado, portanto deixa-se de fazê-lo;  

• poder maior de negociação de mulheres mais velhas para que o pai 

adolescente assuma a paternidade;  

                                                 

35 De acordo com matéria publicada pela Folha de S. Paulo do dia 17 de dezembro de 1996, intitulada Brasil tem 50 milhões 
de ‘clandestinos’, de Marta Salomon, apesar da gratuidade do registro ser garantida por lei aos pobres, seu custo varia em 
média de R$ 1,79 em Pernambuco e R$ 32,80 para São Paulo, o que leva a muita gente deixar de registrar.    
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• padrão persistente, ainda, de iniciação sexual de adolescentes com 

empregadas domésticas ou profissionais do sexo; 

• pensando no momento histórico em que foram coletados estes dados (1975-

1988), provavelmente a não oficialização da relação conjugal de adolescentes 

que tornaram-se pais e mães terminava implicando em não oficializar 

também o fruto destas uniões. Mesmo hoje em dia, quando as mulheres e os 

filhos têm o direito ao reconhecimento da paternidade e/ou do registro do 

filho sem constar o nome do pai, se ela assim o quiser, o padrão cultural 

machista que nós vivemos, pode levar as mulheres a não fazê-lo.  

 A despeito de todas estas insuficiências e problemas de coleta dos dados, 

as informações sistematizadas pelo SEADE informaram que em 1988, na região 

da grande São Paulo, 9894 nascidos vivos foram declarados como tendo pais, 

entre 15 e 19 anos, número que sobe para 21273 quando se focaliza o Estado de 

São Paulo. Ou seja, um número significativo de recém-nascidos é gerado por 

adolescentes (15 a 19 anos) de sexo masculino. 

 Com certeza, estas crianças seriam efetivamente, melhor acolhidas se seus 

pais adolescentes contassem com maior apoio. E este apoio, pelo que pudemos 

constatar, inexiste na cidade de São Paulo. 
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Tabela 2. Número de nascidos vivos com idade dos pais ignorada  em valor absoluto e porcentagem segundo ano de ocorrência 
para a região da grande da São Paulo 

 ANOS 

 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Só idade do pai ignorada 19978 37008 40456 51575 46294 42293 44141 48439 44113 43953 46778 48580 48342 50564 

Percentagem 7,23 12,74 13,08 14,57 12,38 10,90 10,87 11,72 11,34 11,98 12,71 13,10 13,24 13,71 

Só idade da mãe ignorada 935 939 1245 1826 1885 2285 2217 2370 1667 1583 1484 2014 1478 1811 

Percentagem 0,34 0,32 0,40 0,52 0,69 0,59 0,55 0,57 0,43 0,43 0,40 0,54 0,40 0,49 

Total de nascidos vivos 276505 290416 309404 353966 373905 388066 406152 413456 389057 367055 368031 370964 365054 368678 

Fonte: SEPLAN - Fundação SEADE - Estatísticas Vitais 
Nascidos Vivos segundo a idade dos pais - 1975/1988 - Região da Grande São Paulo 

Tabela 3. Número de nascidos vivos com idade dos pais ignorada em valor absoluto e porcentagem segundo ano de ocorrência 
para estado de São Paulo 

 ANOS 

 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Só idade do pai ignorada 36718 65476 76100 96845 93070 80613 83020 87973 80022 79773 84063 88678 87164 91727 

Percentagem 6,78 11,54 12,75 14,24 12,93 10,91 10,75 11,09 10,80 11,37 11,80 12,25 12,30 12,68 

Só idade da mãe ignorada 1620 1735 1871 2686 2772 3414 3327 3574 2849 2657 2769 3490 2879 3311 

Percentagem 0,30 0,31 0,31 0,39 0,39 0,46 0,43 0,45 0,38 0,38 0,39 0,48 0,41 0,46 

Total de nascidos vivos 541280 567502 596666 680095 719738 739102 772349 793413 740805 701786 712185 723825 708487 723252 
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Fonte: SEPLAN - Fundação SEADE - Estatísticas Vitais 
Nascidos Vivos segundo a idade dos pais - 1975/1988 - Estado de São Paulo 
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Tabela 4. Número de nascidos vivos de pais adolescentes (15 a 19 anos) em valor absoluto e porcentagem segundo ano de 
ocorrência para a região da grande da São Paulo 

 ANOS 

 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Pai de 15 a 19 anos 3280 3433 3881 4363 4870 5506 5881 6628 6699 6465 6716 7563 8700 9894 

Percentagem 1,19 1,18 1,25 1,23 1,30 1,42 1,45 1,60 1,72 1,76 1,82 2,04 2,38 2,68 

Total de nascidos vivos 276505 290416 309404 353966 373905 388066 406152 413456 389057 367055 368031 370964 365054 368678 

Fonte: SEPLAN - Fundação SEADE - Estatísticas Vitais 
Nascidos Vivos segundo a idade dos pais - 1975/1988 - Região da Grande São Paulo 

Tabela 5. Número de nascidos vivos de pais adolescentes (15 a 19 anos) em valor absoluto e porcentagem segundo ano de 
ocorrência para o estado de São Paulo 

 ANOS 

 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

               

Pai de 15 a 19 anos 7183 7658 8530 9686 10578 12030 12930 14853 14644 14276 15311 16925 18865 21273 

Percentagem 1,33 1,35 1,43 1,42 1,47 1,63 1,67 1,87 1,98 2,03 2,15 2,34 2,66 2,94 

Total de nascidos vivos 541280 567502 596666 680095 719738 739102 772349 793413 740805 701786 712185 723825 708487 723252 

Fonte: SEPLAN - Fundação SEADE - Estatísticas Vitais 
Nascidos Vivos segundo a idade dos pais - 1975/1988 - Estado de São Paulo  
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Tabela 6. Número de nascidos vivos de mães adolescentes (15 a 19 anos) em valor absoluto e porcentagem segundo ano de 
ocorrência para a região da grande da São Paulo 

 ANOS 

 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Mãe de 15 a 19 anos 29838 32461 34939 38798 41200 43193 44106 45763 40961 43879 40512 42444 44836 48088 

Percentagem 10,79 11,18 11,29 10,96 11,02 11,13 10,86 11,07 10,53 11,95 11,01 11,44 12,28 13,04 

Total de nasc. vivos 276505 290416 309404 353966 373905 388066 406152 413456 389057 367055 368031 370964 365054 368678 

Fonte: SEPLAN - Fundação SEADE - Estatísticas Vitais 

Nascidos Vivos segundo a idade dos pais - 1975/1988 - Região da Grande São Paulo 

Tabela 7. Número de nascidos vivos de mães adolescentes (15 a 19 anos) em valor absoluto e porcentagem segundo ano de 
ocorrência para o estado de São Paulo 

 ANOS 

 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Mãe de 15 a 19 anos 66282 71905 81664 85783 92083 96088 99556 105368 100380 95244 95753 99499 102954 109933 

Percentagem 12,25 12,67 13,69 12,61 12,79 13,00 12,89 13,28 13,55 13,57 13,44 13,75 14,53 15,20 

Total de nasc. vivos 541280 567502 596666 680095 719738 739102 772349 793413 740805 701786 712185 723825 708487 723252 

Fonte: SEPLAN - Fundação SEADE - Estatísticas Vitais 
Nascidos Vivos segundo a idade dos pais - 1975/1988 - Estado de São Paulo  
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Tabela 8. Número de nascidos vivos de pais adolescentes (de 15 a 19 anos) em valor absoluto segundo a idade da mãe por anos 
para a região da grande da São Paulo 

 ANOS 

Idade da mãe 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

menores de 15 anos 33 60 48 58 59 101 102 127 124 108 158 151 203 246 

15-19 2111 2228 2508 2783 3099 3600 3861 4279 4313 4161 4272 4790 5581 6324 

20-24 914 921 1078 1224 1364 1472 1603 1819 1859 1762 1864 2100 2308 2556 

25-29 170 154 183 206 250 241 230 297 300 308 319 380 454 560 

30-34 15 32 24 39 38 39 33 48 61 65 59 70 80 112 

35-39 9 12 7 14 15 7 7 21 14 17 17 19 29 36 

40-44 2 2 3 6 8 5 3 4 3 2 5 7 9 6 

45-49 1 3 1 3 2 0 0 0 3 7 1 3 5 4 

de 50anos acima 0 1 3 0 0 3 1 1 1 0 0 2 3 0 

Ignorada 25 20 26 30 35 38 41 32 21 35 21 41 28 50 

Total de NV de pais 
adolescentes 

3280 3433 3881 4363 4870 5506 5881 6628 6699 6465 6716 7563 8700 9894 

Total de NV de pais 
adolescentes (%) 

1,19 1,18 1,25 1,23 1,30 1,42 1,45 1,60 1,72 1,76 1,82 2,04 2,38 2,68 

Total de nasc. vivos 276505 290416 309404 353966 373905 388066 406152 413456 389057 367055 368031 370964 365054 368678 

Fonte: SEPLAN - Fundação SEADE - Estatísticas Vitais 
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Nascidos Vivos segundo a idade dos pais - 1975/1988 - Região da Grande São Paulo 
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Tabela 9. Número de nascidos vivos de pais adolescentes (de 15 a 19 anos) em valor absoluto segundo a idade da mãe por anos 
para o estado de São Paulo 

 ANOS 

Idade da mãe 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

menores de 15 anos 100 136 129 174 172 265 286 317 338 296 409 404 464 588 

15-19 4840 5187 5739 6497 7032 8076 8737 10017 9761 9486 9966 11045 12414 13897 

20-24 1869 1935 2208 2474 2774 3034 3306 3805 3839 3726 4065 4505 4880 5427 

25-29 285 286 334 382 431 478 437 533 537 561 661 725 813 987 

30-34 29 51 50 75 79 78 69 83 93 109 116 127 149 196 

35-39 18 18 21 25 27 21 19 25 18 29 24 29 49 56 

40-44 3 3 5 8 12 10 5 10 7 3 8 9 13 15 

45-49 3 3 3 3 3 1 2 2 3 8 2 6 9 7 

de 50anos acima 0 1 3 0 0 3 1 1 1 1 1 3 4 2 

Ignorada 36 38 38 48 48 64 68 60 47 57 59 72 70 98 

Total de NV de pais 
adolescentes 

7183 7658 8530 9686 10578 12030 12930 14853 14644 14276 15311 16925 18865 21273 

Total de NV de pais 
adolescentes (%) 

1,33 1,35 1,43 1,42 1,47 1,63 1,67 1,87 1,98 2,03 2,15 2,34 2,66 2,94 

Total de nasc. vivos 541280 567502 596666 680095 719738 739102 772349 793413 740805 701786 712185 723825 708487 723252 

Fonte: SEPLAN - Fundação SEADE - Estatísticas Vitais 
Nascidos Vivos segundo a idade dos pais - 1975/1988 - Estado de São Paulo 
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Tabela 10. Número de nascidos vivos de mães adolescentes (de 15 a 19 anos) em valor absoluto segundo a idade do pai por anos 
para a região da grande da São Paulo 

 ANOS 

Idade do pai 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

               

menores de 15 anos 4 10 7 0 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0 

15-19 2111 2228 2508 2783 3099 3600 3861 4284 4161 4313 4272 4790 5581 6328 

20-24 14251 14365 15492 16845 18162 19498 20075 20327 17631 19124 17291 18115 19325 20656 

25-29 7376 7640 7977 8528 9514 9831 9884 10038 8812 9874 8496 8491 8547 8896 

30-34 1629 1592 1694 1964 2091 2151 2257 2276 2168 2215 2095 2082 2078 2283 

35-39 399 443 451 495 519 548 512 600 514 542 491 586 555 633 

40-44 122 122 142 163 156 186 185 189 132 191 163 167 185 165 

45-49 46 55 70 72 78 67 61 77 66 72 79 80 77 85 

50-54 23 30 15 28 18 36 31 33 22 41 40 41 31 30 

55-60 6 11 11 20 13 10 13 12 22 9 17 16 25 16 

60 ou + 4 10 6 5 13 15 11 16 17 20 26 14 11 22 

Ignorada 3867 5955 6566 7895 7537 7250 7216 7907 7416 7478 7542 8061 8421 8974 

Total de NV de mães 
adolescentes 

29838 32461 34939 38798 41200 43193 44106 45763 40961 43879 40512 42444 44836 48088 

Total de NV de mães 
adolescentes (%) 

10,79 11,18 11,29 10,96 11,02 11,13 10,86 11,07 10,53 11,95 11,01 11,44 12,28 13,04 
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Total de nasc. vivos 276505 290416 309404 353966 373905 388066 406152 413456 389057 367055 368031 370964 365054 368678 

Fonte: SEPLAN - Fundação SEADE - Estatísticas Vitais 
Nascidos Vivos segundo a idade dos pais - 1975/1988 - Região da Grande São Paulo  
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Tabela 11. Número de nascidos vivos de mães adolescentes (de 15 a 19 anos) em valor absoluto segundo a idade do pai por anos 
para o estado de São Paulo 

 ANOS 

Idade do pai 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

menores de 15 anos 11 13 8 0 0 1 0 7 0 0 4 3 3 0 

15-19 4840 5187 5739 6497 7032 8076 8737 10017 9761 9486 9966 11051 12414 13897 

20-24 32923 33698 36013 38449 42200 44892 47043 48947 46345 43331 43178 44599 46371 49458 

25-29 15814 16176 17096 18209 19732 20863 21041 22014 21162 19575 19340 19448 19266 20202 

30-34 3415 3347 3615 4054 4226 4557 4642 4869 4608 4575 4463 4392 4426 4831 

35-39 845 913 897 1043 1057 1109 1144 1248 1178 1077 1079 1245 1142 1260 

40-44 266 273 316 353 334 384 381 427 364 324 376 372 394 352 

45-49 110 122 147 141 163 151 157 175 138 152 179 172 168 180 

50-54 55 64 40 62 73 78 75 86 88 75 80 94 77 74 

55-60 23 28 29 41 27 30 44 50 32 45 32 50 51 45 

60 ou + 15 26 17 31 30 47 26 36 42 44 56 40 34 40 

Ignorada 7965 12058 17747 16903 17209 15900 16266 17492 16662 16560 17000 18033 18608 19594 

Total de NV de mães 
adolescentes 

66282 71905 81664 85783 92083 96088 99556 105368 100380 95244 95753 99499 102954 109933 

Total de NV de mães 
adolescentes (%) 

12,25 12,67 13,69 12,61 12,79 13,00 12,89 13,28 13,55 13,57 13,44 13,75 14,53 15,20 

Total de nasc. vivos 541280 567502 596666 680095 719738 739102 772349 793413 740805 701786 712185 723825 708487 723252 
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Fonte: SEPLAN - Fundação SEADE - Estatísticas Vitais 
Nascidos Vivos segundo a idade dos pais - 1975/1988 - Estado de São Paulo 
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 No transcorrer da investigação que serviu de base para esta dissertação, 

procuramos localizar serviços e instituições que: em primeiro lugar, 

fornecessem contatos com pais adolescentes para envolvê-los na pesquisa; em 

segundo lugar, informassem-nos sobre suas reflexões e ações em torno desta 

problemática.  

 Criteriosamente, foram selecionadas, em primeiro lugar instituições que 

tivessem maior possibilidade de evidenciar postura de vanguarda no que diz 

respeito à ações junto a adolescentes. Foram elas: escolas particulares, serviços 

de saúde que atendiam grávidas adolescentes, ONGs que trabalhavam com 

sexualidade adolescente, Promotoria Pública da infância e da juventude, 

Exército e institutos de coleta e sistematização de dados sócio-demográficos. A 

cada visita que íamos fazendo a metáfora do muro de silêncio ia se fortalecendo. 

 Durante as visitas às escolas particulares, observamos, em muitas delas, 

um distanciamento de questões relacionadas à sexualidade de seus alunos(as) 

adolescentes, ou seu tratamento, principalmente, na perspectiva preventiva. Os 

trechos transcritos abaixo de entrevistas realizadas em duas escolas, uma 

religiosa e uma laica, ilustram essa nossa afirmação. 

“E - Mas de qualquer maneira o que que vocês pensam a respeito desse problema 
[gravidez adolescente] ? 
R - Eu acho que como nunca apareceu não foi discutido isso. Eu posso até dizer 
isso, mas se tiver problema e for aquilo. Então eu prefiro nem dizer. (...) A gente  
trabalha muito no emergencial não no preventivo. Embora a gente queira fazer 
um trabalho. (...) (colégio religioso protestante Baptista).” 

A coordenadora da escola ligada à comunidade judaica fez uma ressalva à estrutura 
da escola:  
“Eu sei no contexto da escola [judaica] é mais complicado se desenvolver essas 
coisas [discussões sobre sexualidade, DST/AIDS, gravidez etc.], então acho 
importante a discussão mesmo de toda a equipe de orientadores e a direção 
mesmo da escola [para definir os conteúdos do programa].“ 
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 Entrevistamos, também, a responsável pelo atendimento à saúde do 

adolescente de São Paulo, que nos elaborou uma síntese de como observa a 

questão. 

“O menino é isento, ou ele é um pouco vítima, há um discurso oculto que eu ainda 
não consegui perceber, mas me parece, (...), parecida com uma isenção do menino, 
da [responsabilidade], de que ele foi envolvido e ele caiu numa armadilha, (...) 
quanto mais alto é o nível social, maior é a armadilha” (Drª Albertina Takiute).  

 Aí, também, a despeito do entusiasmo com que profissionais36 acolheram 

este nosso interesse, não encontramos nem reflexão sistemática, nem 

atendimento. Tal qual, o que fora encontrado em um outro estudo sobre 

gravidez adolescente na perspectiva dos profissionais de saúde.  

“Em relação aos pais dos bebês, ou companheiros das adolescentes, o trabalho já é 
mais esporádico, pois esses rapazes quase sempre permanecem à margem do 
processo. O contato em geral é indireto, através das pacientes (Pinto & Azevedo, 
1986: 60)”. 

 Foram, também, consultadas organizações não governamentais (ONGs) 

reconhecidas na cidade de São Paulo, por lidarem, há alguns anos, com temas 

sobre sexualidade adolescente: o GTPOS e a ECOS37.    

 O GTPOS - Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual, grupo 

pioneiro na temática da orientação sexual, vem realizando trabalhos 

importantes na área da sexualidade, tais como: publicações sobre o tema 

(GTPOS, ABIA & ECOS, 1994; GTPOS, 1994; 1995a; 1995b; 1995c; 1995d; 1996a; 

1996b; 1997a; 1997b) e cursos de capacitação em Educação Sexual, inclusive, 

para professores da rede pública de ensino.  

 Entretanto, a partir de entrevista realizada com alguns de seus 

integrantes e da análise de sua produção escrita, pudemos perceber que esta 

                                                 

36 Entramos em contato com os responsáveis pelos principais serviços de saúde adolescente da cidade de São Paulo e com 
os respectivos ginecologistas que mantinham também consultório particular. Entre eles: Hospital das Clínicas; Hospital-
Escola do Butantã; Casa Maternal do Tatuapé; Hospital Pérola Bygton; e Hospital Vila Nova Cachoeirinha (anexo 12). 
Gostaríamos de agradecer especialmente a Drª Tânia Santana pela atenção e receptividade com a qual nos recebeu.   
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ONG cada vez mais tem se voltado para um trabalho efetivo na formação de 

agentes multiplicadores de prevenção às DSTs/AIDS. Com isso, apesar de 

discutir sexualidade na adolescência, a paternidade adolescente não faz parte 

do seu rol de preocupações e ações específicas. 

 Com relação à ECOS - Estudos e Comunicação em Sexualidade Humana 

percebemos o seu crescente interesse com relação ao tema da paternidade 

através do contato sistemático que estabelecemos. No decorrer do ano de 1995, 

este grupo começou a elaborar um projeto de pesquisa e de intervenção 

intitulado O papel da reprodução na construção da masculinidade - representações 

masculinas sobre a reprodução, no qual 

“(...) pretende[m] produzir e sistematizar conhecimentos na área de saúde e direitos 
reprodutivos, investigando representações masculinas sobre a reprodução entre 
homens de diferentes idades, inseridos em estratos médios-baixos, definidos a partir 
de anos de escolaridade” (ECOS, 1996).  

 Uma outra iniciativa da ECOS é o Workshop  sobre Sexualidade Masculina e 

Paternidade38 que tem como objetivos:  

• “rever nossos conhecimentos sobre o papel dos homens na família, sobre sua 
sexualidade e vida reprodutiva, a partir da literatura que dispomos, e como esse 
conhecimento vem sendo utilizado nas pesquisas dos participantes;  

• avaliar que outras informações necessitamos sobre a participação masculina na 
vida sexual e na vida familiar e que ainda não dispomos, seja na literatura 
nacional seja na internacional” (ECOS - GESMAP, 1997). 

 A ECOS já vinha problematizando o enfoque que patologiza sempre a 

gravidez da adolescente no seu boletim Transa Legal (ECOS, 1994a; 1994b; 

1994c), mas não discutia, especificamente, a paternidade adolescente. 

Posteriormente, porém, mantendo a mesma postura crítica, passou a tematizar 

o parceiro da adolescente grávida nos vídeos e em textos que vem produzindo 

                                                                                                                                                         

37 Conversamos com integrantes do GTPOS - Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual e a ECOS - Estudos e 
Comunicação em Sexualidade Humana.  
38 Do qual participamos desde o seu início, em agosto de 1995. 
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mais recentemente sobre sexualidade e gravidez adolescente (ECOS, 1995a; 

1995b; Cavasin & Arruda, 1996).  

 Na área jurídica além da análise de algumas leis39 entrevistamos o 

coordenador40 do Centro de apoio operacional da infância e juventude, 

confirmando com isso, a constatação a que tínhamos chegado, qual seja que o 

lugar atribuído ao adolescente nas leis é o de filho. 

 Finalmente, a busca de informações nas Forças Armadas, mais 

particularmente o Exército41, foi bastante interessante. Vale a pena relembrar, 

que no ano de 1997, esta instituição acolheu para todo o país, 61.029 

adolescentes de sexo masculino a partir dos 17 anos e mantém contato, 

anualmente, com toda uma coorte de adolescentes no ano que ele completa 18 

anos (para o Estado de São Paulo, o contingente foi de 244.089 jovens, no ano de 

1996; no Brasil, foi de 711.601 jovens, para 1997). 

 Pudemos observar, aqui também, um interesse pelo tema da paternidade 

adolescente quando suscitado pelo pesquisador, mas ausência de instrumentos 

capazes de captar informações sobre os pais adolescentes (anexo 13), e, de 

iniciativas para sensibilização ou apoio aos adolescentes no plano da 

paternidade. Aqui, também, a sexualidade vem sendo tratada na perspectiva da 

prevenção de DST/AIDS como se observa através do estabelecimento de um 

trabalho conjunto, o Projeto de Cooperação Técnica, entre o Ministério da Saúde, 

através do Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS 

(PNDST/AIDS) e o Ministério do Exército. 

                                                 

39 Constituição Federal; Código Civil e Estatuto da Criança e do Adolescente, mais especificamente os capítulos sobre 
família, pátrio poder, casamento, definições de filho, criança e adolescente.  
40 Procurador de Justiça Dr. Paulo Afonso Garrido de Paula. 
41 Entramos em contato com o Comando do Exército por ser uma das instituições que acolhe o maior número de rapazes 
na faixa etária que interessava a esta questão.  
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 Homens adolescentes e jovens sempre foram ativos sexualmente, acima 

ou abaixo do Equador. As instituições sociais têm assumido posturas diversas, e 

por vezes, contraditórias frente a esta atividade sexual: estimulando-a, como 

expressão de masculinidade e poder, controlando-a, em função de riscos para 

sua saúde física e inserção social.  

 As instituições sociais, como vimos, pouco, ou quase nada, acolhem os 

homens adolescentes que se tornam pais. Nem mesmo lhes oferecem o 

equivalente ao ginecologista, que a adolescente, pelo menos de classe média, 

pode dispor. E pais adolescentes existiram e existem. Alguns ignorando sua 

prole; outros procurando ou querendo assumi-la, enfrentando dificuldades por 

não encontrar apoio. Conforme relatado por um jovem pai do nosso estudo 

realizado em Recife/PE (Lyra, 1995). 

“E- E casa tem alguma em vista? 

R - É, nosso lar. Eu acho que só daqui há uns dois anos, porque veja. Não adianta 
eu ir prá uma casa, assim, porque eu trabalhando [ele não trabalhava] e ela 
trabalhando, dá prá dividir ao meio o aluguel (...). Essa grana é só prá se manter e 
como é que ficam as coisas prá dentro de casa,(...). Assim, a gente tá nessa, mas eu 
já estou comprando alguma coisa assim, cama já comprei (...), berço, o básico já tem. 
Só que a gente só vai prá um canto mesmo, quando tiver tudo mesmo. Até hoje 
mesmo se eu trabalhasse eu não iria gastar dinheiro com aluguel. Esse dinheiro do 
aluguel, eu ia morar na minha casa [eles moravam com os pais dele] com ela e 
juntando grana (...). Porque você ir prá um lugar [sair de casa] e você voltar de 
novo não existe” (José42, 20 anos). 

 É tempo de enfrentarmos, como adultos, esta problemática. É tempo de 

aceitarmos que adolescentes são pais. É tempo de atuar. 

 

                                                 

42 Nome fictício. 
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II. CONSTRUINDO UM LUGAR: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  

 Este último capítulo da dissertação destina-se a esboçar uma proposta de 

intervenção que visa construir um lugar social para a paternidade adolescente43. 

A elaboração deste esboço - considerado esboço, ainda no final deste trabalho, 

pois não se apoiou em qualquer experiência concreta brasileira - baseou-se no 

que a literatura, principalmente norte-americana, foi ensinando, em contatos 

preliminares com instituições afins e que pudessem acolher tal proposta, bem 

como na reflexão sobre experiências de extensão em contexto universitário.  

 Ao nos propormos elaborar esta proposta partimos de pressupostos 

apoiados em experiências anteriores: 

1) que a intervenção junto aos adolescentes, abrindo canais e rede de apoio, tem 

um impacto positivo em suas vidas, na vida de seus filhos e da mãe da 

criança;  

2) que é possível, com esforço, perseverança, serenidade e reflexão, recortar e 

introduzir novas questões dignas de receberem atenção das instâncias 

produtoras de conhecimento (universidades e centros de pesquisa), bem como 

                                                 

43 A proposta de intervenção aqui apresentada foi inspirada em um projeto que submetemos ao Fundo de Capacitação e 
Desenvolvimento de Projetos da Fundação MacArthur, que foi aprovado e terá início em outubro de 1997. 
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entrarem na agenda que orienta jornadas para discussão de políticas 

públicas. 

 Ambos pressupostos, como pode-se depreender, baseiam-se numa 

concepção de sociedade ativamente construída por atores sociais, nós, cidadãos, 

de uma comunidade humana. 

 A construção de um lugar social para a paternidade adolescente  implica, 

pois, em abrir canais para que as vozes, os desejos, as necessidades e os anseios 

dos adolescentes encontrem possibilidades de se expressarem e serem ouvidos. 

Implica em considerar que adolescentes (como também crianças e idosos) são 

atores sociais e, como tal, podem e devem participar da construção de seu 

destino humano e da sociedade.  

    Evidentemente, esta perspectiva não abre um caminho plano, sem 

acidentes. Ao contrário, há indicadores suficientes que sugerem uma caminhada 

eivada de contradições, entraves e negociações, pois há poderes em jogo: os 

decorrentes das hierarquias de classe, gênero e de idade. Há, como vimos, 

posturas e idéias pré-concebidas ou valores antagônicos, que devem ser 

explicitados e questionados. 

1. A experiência norte-americana 

 O imaginário social está eivado de estereótipos sobre o adolescente, no 

geral, e o pai adolescente, em particular. Estes estereótipos obnubilam, de um 

modo recorrente, a percepção do adolescente concreto que é pai. Robinson 

(1988), pesquisador norte-americano, levantou e sistematizou alguns destes 

estereótipos que, apesar de terem sido construídos nos EUA, povoam, também, o 

imaginário brasileiro. Vejamos a galeria que Robinson (1988) organizou. 
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1. o super garanhão - é o típico “homem vivido”, aquele que conhece, na prática, 

mais sobre sexo e sexualidade do que os outros adolescentes; 

2. o Don Juan - o que explora sexualmente meninas adolescentes desamparadas 

para trazer vantagens para si; 

3. o macho - o que não tem controle interno, e, diferentemente dos outros 

meninos de sua idade, tem uma necessidade de provar sua masculinidade; 

4. o fugaz - aquele que é inconstante, tem relacionamentos casuais com as mães 

adolescentes e que pouco se envolve emocionalmente com a gravidez; 

5. o pai fantasma - aquele que se ausenta e raramente se envolve no cuidado e na 

educação do filho, preferindo manter-se afastado dele e da parceira. 

 Conforme este autor declara, algumas pesquisas (Earl & Siegel, 1980; 

Robinson, 1987) têm mostrado que esses estereótipos não podem ser 

generalizados para todos os adolescentes. Estudos que acompanham a gravidez 

durante a adolescência destacam que alguns pais adolescentes envolvem-se 

nestas experiências, física e psicologicamente, tendo relacionamentos íntimos 

com ambos, mãe e criança. A deficiência da retaguarda educacional e 

econômica é que se tornam sérios problemas para os pais adolescentes, 

causando-lhes, freqüentemente, ansiedade face à responsabilidade de se 

constituírem em provedor material, responsabilidade que lhes é exigida. 

 Josefine Card e Lauress Wise (1978) compararam casais de adolescentes 

pais e seus colegas de classe, no intervalo de 5 e 11 anos após a conclusão da 

“high school”. As autoras observaram que as repercussões de criar filhos na 

adolescência são longas e permanentes: os jovens pais, se comparados aos seus 

contemporâneos que postergaram a criação de filhos, atingiram menor nível 

educacional, e, mais freqüentemente, realizavam trabalhos de menor prestígio, 

tal qual as mães adolescentes; esperavam também, ter mais filhos e seus 

casamentos eram menos estáveis. 
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 Muitas vezes, resultados de pesquisas como esta, são abruptamente 

interpretados como decorrendo exclusivamente da adolescência, fase da vida 

tida como “patogênica”, e não dos percalços que os(as) adolescentes enfrentam 

por sua inserção social e econômica e pela não aceitação social - através da 

recusa de uma rede de apoio - da paternidade/maternidade nesta fase da vida. 

 Algumas pesquisas norte-americanas recentes mais sensíveis aos 

mediadores sociais e psicológicos, e usando indicadores mais finos para 

orientação, sugerem que nem todo pai adolescente é relapso e que nem toda 

experiência de paternidade é negativa para os adolescentes. 

 Além disso, estes estudos procuram entender um pouco mais a afirmação 

de que o ato de conceber entre adolescentes de sexo masculino seja 

irresponsável. Adams, Pittman e O’Brien (1993), no trabalho realizado na 

Fundação de Defesa da Criança (Washington, D.C.), ao analisarem o declínio 

das taxas de casamento entre os adolescentes que engravidam suas parceiras, 

questionam o estereótipo recorrente de que os pais adolescentes que não se 

casam sejam irresponsáveis, indiferentes com suas companheiras, e também, 

não demonstrem interesse por seus filhos. Os autores constataram que a 

situação desses homens é muito mais complexa do que sugere este estereótipo, 

não podendo, também, ser generalizada para todos os jovens. Sugerem ser 

necessário explorar essa complexidade e as pressões impostas aos pais 

adolescentes. 

 Para estes autores, os pais procuram contribuir com seu filho e a mãe. Esta 

ajuda, no entanto, é muito informal, pois os pais adolescentes, de um modo 

geral, são vulneráveis economicamente, têm dificuldades para conseguirem 

emprego e possuem pouca formação escolar. Além disso, eles organizam outros 

arranjos familiares, pois não têm suporte para dar conta da família constituída 

com o advento da gravidez. Conforme Adams, Pittman e O’Brien (1993), o 
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primeiro sinal do sentimento de responsabilidade seria o reconhecimento da 

paternidade (legal-formal e informal-voluntário). No reconhecimento 

voluntário, o pai procura acompanhar o desenvolvimento do filho e se esforça 

para dar suporte à mãe. Este acompanhamento caracteriza-se pelo contato com 

a mãe e a criança na alimentação e no cuidado, incluindo o suporte financeiro, 

além do apoio emocional, isto é, o estabelecimento de uma relação amorosa com 

o filho, e, em alguns casos, com a mãe da criança. Ou seja, é necessário 

ultrapassar o estereótipo para que percebam-se, pelo menos, disposições para 

ação, o que torna o caminho da intervenção (ou de uma ação afirmativa) 

possível. 

 No plano metodológico, estas pesquisas que associam linearmente 

paternidade (ou maternidade) adolescente e impacto negativo nos filhos 

negligenciam que as crianças observadas são geralmente primogênitas e que as 

experiências com o primeiro filho são via de regra, mais complexas (Parceval, 

1986). 

 Assumidos cuidados metodológicos e controlando o impacto dos 

estereótipos entre os pesquisadores, resultados de pesquisas norte-americanas 

mostram que nem sempre os adolescentes são piores pais que homens adultos. 

Por exemplo, Terry D. Heath e Patrick McKenry (1993) realizaram um estudo 

sobre a vida em família destacando aspectos a respeito da instabilidade da 

intimidade das relações avaliando, principalmente, dois elementos: satisfação 

conjugal (bem estar no casamento) e satisfação parental (interesse pelas 

atividades em família), a partir dos dados de um levantamento nacional (Sweet 

et al., 1988, apud Heath & McKenry, 1993: 38) e da comparação das respostas de 

homens que tiveram seu primeiro filho durante a adolescência (n=227) e 

homens que tiveram o primeiro filho a partir dos 20 anos (n=1032), situando-se 

a faixa etária dos pais na época das entrevistas entre 18 e 40 anos. 
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 A análise dos dados efetuada pelos autores sugeriu que homens que se 

tornaram pais na adolescência experenciavam níveis de satisfação marital e 

instabilidade nas relações semelhantes aos de homens mais velhos. Entretanto, 

homens que se tornaram pais na adolescência relataram um maior aumento de 

satisfação parental no decorrer de seus relacionamentos do que homens que se 

tornaram pais após os vinte anos. 

 Michael Lamb e Arthur Elster (1985) também não encontraram diferenças 

na relação pai-filho e mãe-filho ao compararem os pais mais novos e aos mais 

velhos. A média de idade dos pais era 21 anos, e a faixa de idade variava entre 

16 e 29 anos; para as mães, a média era 17 anos e a faixa etária variava entre 15 

e 19 anos. A pesquisa analisou o engajamento, a sensibilidade, a estimulação, o 

cuidado, a manifestação de afeto e a interação social dos pais e das mães com 

seus filhos, através da aplicação de um questionário e do registro das 

observações das atividades dos pais com os filhos em situação natural. 

 A partir de comparações inter e intra grupos, os autores perceberam que a 

idade não foi o elemento mais importante no desenvolvimento da relação entre 

os pais e seus filhos. O que contou, fundamentalmente, na qualidade desta 

interação foi o contexto social e econômico e algumas características pessoais 

dos sujeitos e as redes de apoio. 

 A importância das redes de apoio - através do fortalecimento das já 

existentes na comunidade ou criando outras - vem sendo destacada através do 

relato do impacto, entre adolescentes, de serviços que lhes são destinados.  

 Assim, o programa para gravidez na adolescência, do Departamento de 

Pediatria do Centro Médico da Universidade de Utah (EUA), tem tentado 

trabalhar com pais contando com a permissão e ajuda das mães para identificá-

los. A obtenção de informações sobre a gravidez é feita com o casal, pai e mãe 

adolescentes, procurando envolver também o pai em todos os aspectos do 
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cuidado para com a criança e do cuidado consigo mesmo. Há um treinamento 

do staff das clínicas visando uma mudança nas concepções quanto à 

participação dos jovens, através de mensagens verbais e não verbais, de que o 

rapaz é bem vindo ali. São implementadas, também, ações para providenciar 

assistência aos pais no tocante à orientação voc acional, oportunidades de 

emprego e moradia (Elster, 1986). Este tipo de intervenção permitiu observar 

que os pais adolescentes acabam se envolvendo mais na gravidez de suas 

parceiras e, posteriormente, no cuidado para com seus filhos e na minimização 

do enfrentamento de dificuldades estruturais (problemas financeiros, situação 

de vida, isolamento social etc.).  

 Esta experiência norte-americana é muito rica, pois aponta a 

complexidade e o imbricamento dos canais a serem ativados por ocasião de um 

projeto de intervenção: o acesso a pais se dá através das mães, aproveitando o 

que já se estabeleceu socialmente, ou seja, que o apoio à grávida adolescente já se 

institucionalizou; há um investimento na formação do pessoal que trabalha no 

serviço que acolhe as adolescentes grávidas; amplia-se o leque de intervenções, 

pois assumir a paternidade como um adulto implica em dispor, também, de 

condições materiais. Geralmente mais disponíveis para adultos. De certa 

maneira, apesar dos estudos não mencionarem, tais intervenções procuram 

mudar o foco analítico: uma criança pequena necessita de pais disponíveis, que 

lhe ofereça acolhida; oferecer acolhida a uma criança pequena tem custos 

monetários e é um investimento humano e social.    

 Essa mudança de ótica significaria que o apoio à paternidade adolescente 

não responde exclusivamente a suas necessidades mas, também, à da criança 

pequena. Algo semelhante observou-se no Brasil quando o direito à creche e pré-

escola, a partir da Constituição de 1988, passou a ser um direito de assistência 
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aos pais trabalhadores, na prática, especialmente da mãe, mas também da 

criança. Com esta mudança de foco ocorre um ganho político.    

 Estes ganhos para a criança são enunciados em alguns estudos norte-

americanos. Claire Brindis, Richard Barth e Amy Loomis (1987) e Richard Barth, 

Mark Claycomb e Amy Loomis (1988) descreveram as características de um 

serviço de incentivo à participação de pais adolescentes no cuidado infantil, o 

Teenage Pregnancy and Parenting Project (TAPP), desenvolvido em São Francisco, 

Califórnia (EUA). Neste programa, os pais tiveram acesso a todos os serviços 

disponíveis para as mães, incluindo orientação, cuidado com a saúde, programa 

educacional e aulas de preparação para o cuidado infantil. Particularmente, os 

pais que ainda não tinham convivido com as mães e seus bebês, ao usarem esses 

serviços, tiveram uma maior participação nas atividades de pré-natal, 

influenciando, inclusive, o aumento do peso do bebê ao nascer. 

 O relatado nestes últimos estudos permitem, pois, que se vislumbre um 

impacto positivo nos pais adolescentes, em suas parceiras e filhos quando redes 

de apoio são criadas ou fortalecidas. Indicam, também, a necessidade de 

desenvolverem-se estratégias múltiplas, acionando não apenas o pai, mas a mãe 

e especialistas, através de focos diversos de intervenção. 

2. Experiências brasileiras    

 Uma intervenção como a que está sendo proposta visa, também, 

mobilizar instâncias produtoras de conhecimentos. Tais conhecimentos são 

imprescindíveis para orientar a ação, preparar recursos humanos para intervir 

e, trazer, para dentro das disciplinas científicas, em especial da Psicologia, a 

Sociologia, a Saúde e a Demografia, este personagem ausente: o pai adolescente. 

 A introdução de uma nova temática na agenda acadêmica universitária 

implica em considerar, simultaneamente, as funções de extensão, ensino e 
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pesquisa. Partindo da extensão, que constitui o lugar legítimo de inserção de 

uma intervenção social no âmbito universitário, não se pode perder de vista a 

articulação com a pesquisa e o ensino, em processo de retro-alimentatação. 

 Como têm assinalado alguns autores (Brenner, 1993; Rodrigues, 1983; Sila, 

1988), a extensão universitária, quando desenvolvida numa perspectiva crítica, 

representa uma possibilidade de integração entre teoria e prática, destacando-se 

sua inserção política e educacional que visa tanto a melhoria das condições de 

vida da comunidade, quanto a formação profissional e humana do estudante 

universitário. 

 Experiências brasileiras relativamente recentes têm mostrado ser possível 

a introdução de novas temáticas na agenda acadêmica associadas a uma 

perspectiva de transformação social. Como exemplo, citamos os estudos sobre 

mulher e relações de gênero, intensamente associados à militância feminista ou 

a um projeto de transformação das relações de gênero na sociedade (Rosemberg, 

1993; 1997b).    

 Dentro, ou fora da universidade - situando-se também, em centros de 

pesquisa -, a temática mulher/gênero, até meados da década de 70 não 

constituía campo legítimo de conhecimento no Brasil. Através de estratégias 

múltiplas (evidentemente, com apoio financeiro, em muitos casos), a temática 

foi ganhando visibilidade e legitimidade, ocupando, hoje, espaço institucional 

nas universidades: os núcleos de estudos sobre mulher/relações de gênero que, 

pelo levantamento efetuado em 1994, distribuíam-se em todas as regiões do 

país, e eram bastante numerosos, algo em torno de 40. Contudo, faz-se a 

ressalva de que, esta cifra deve estar defasada, pois, ultimamente, vêm sendo 

criados muitos núcleos deste tipo (Costa & Sardenberg, 1994).  

 Basicamente, seu modo de funcionamento teve, enquanto guia de 

orientação, os grupos de reflexão - espaço específico para reflexões em torno da 
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questão da mulher -, americanos e europeus, que se constituíam como estratégia 

de articulação do movimento feminista contemporâneo (Costa & Sardenberg, 

1994).  

 Mas, não se limitaram a isto. Dentro da universidade, estes núcleos, têm 

atendido ao seu tripé de funções: ensino, pesquisa e extensão. A ligação da 

universidade com os movimentos sociais teve um caráter deliberado e assumido 

de militância, que aos moldes acadêmicos se configurava ou como prestação de 

serviços à comunidade ou como atividade de “extensão” (Blay, 1990).     

 As atividades desenvolvidas por estes núcleos foram as mais 

diversificadas possíveis: levantamento de financiamento para as pesquisas; 

formulação ou indicação de novas disciplinas sobre mulher e relações de gênero 

no currículo de cursos de graduação e pós-graduação; levantamento e análise de 

informações sobre que disciplinas contemplavam o tema (mulher/gênero); 

sistematização e análise da produção acadêmica sobre esta temática (Blay, 1990; 

Blay & Costa, 1992; Costa, 1994). 

 Em complementaridade, desenvolvem atividades de sensibilização e 

defesa dos direitos da mulher junto à comunidade, através da organização de 

atividades extracurriculares, entre elas, ciclo de conferências, filmes etc. ou, 

ainda, pela atuação como agência de consultoria junto a órgãos governamentais 

para programas de combate à pobreza, geração de renda, ou junto a movimentos 

populares, organizações sindicais, associações religiosas e outros grupos 

feministas, e alguns fornecem atendimento direto ao público, como consultas 

psicológicas para vítimas de violência, classe de alfabetização e 

profissionalização para mulheres adultas (Blay, 1990; Blay & Costa, 1992; Costa, 

1994). 

 Apreendemos destas experiências que uma proposta de intervenção que 

traz a tona uma nova temática para discussão na sociedade, e ainda por cima, 
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pensada no âmbito da universidade, não constitui somente um trabalho 

concreto de atuação junto à comunidade, mas é também um novo modo de 

pensar e alimentar outros campos de pesquisa, buscando fortalecer o elo ensino-

pesquisa-extensão, que caracterizam metas primordiais da vida acadêmica. 

3. Delineando uma proposta de intervenção    

 Em nossa sociedade, a experiência da paternidade adolescente constitui, 

como analisado ao longo desta dissertação, em um não lugar nas instituições 

que, direta ou indiretamente, lidam com a população juvenil, principalmente 

por duas noções que estão presentes em nosso cotidiano: “o filho ser 

considerado como da mãe” e “o adolescente ser percebido apenas como filho”. 

 O aprofundamento de reflexões e conhecimentos - teóricos, políticos e 

empíricos - nos impulsionou a problematizar este lugar social negado à 

paternidade adolescente. A literatura sobre pais adolescentes levou-nos a 

vislumbrar a importância e a necessidade de uma rede de apoio para esses 

adolescentes que tornam-se pais, a fim de que possam assumir-se como sujeitos 

de sua história, que envolve, agora, a presença de uma criança, que necessita de 

um contexto humano acolhedor para seu desenvolvimento. 

 Além disso, uma proposta como esta, certamente, não se concretiza 

apenas por anseios individuais44. A formação de uma equipe de trabalho torna-

se fundamental, tendo em vista a necessidade de um trabalho discutido e 

executado coletivamente45. Uma equipe multidisciplinar (psicólogos, cientistas 

                                                 

44 Esta proposta prevê intervenção, por isso, se faz necessário acionar procedimentos envolvidos no planejamento de uma 
ação prática: localizar, propor e negociar espaço institucional para sua implantação, disponibilidades de equipamentos e 
materiais, vias de acesso à clientela potencial, rede de apoio de instituições congêneres etc.  
45 Vale destacar a necessidade tanto de espaço físico minimamente adequado (salas para os acompanhamentos 
individuais e em grupo dos adolescentes), como da elaboração de planos semanais e mensais para o desenvolvimento das 
atividades previstas; reuniões periódicas de planejamento e avaliação; e a manutenção de um diário de campo 
registrando intervenções, reações, análises e discussões. 



 

 

105

sociais, assistentes sociais, enfermeiros, médicos, juristas etc.) seria o ideal, no 

entanto, isto pode ser solucionado através do estabelecimento de parcerias com 

instituições afins.  

 A entrada pela universidade mostra a importância de envolvermos 

alunos da graduação, que através de trabalhos próprios, congregaria o terceiro 

elemento do tripé de suas funções, o ensino, além de outros professores que 

estejam desenvolvendo pesquisas e atividades de extensão com temas correlatos 

ao da proposta. 

3.1. Objetivos  

 Uma proposta que prevê a construção de um lugar social para a 

paternidade adolescente envolve os seguintes objetivos:  

1. apoiar adolescentes de sexo masculino para que possam assumir, de maneira 

responsável, sua vida reprodutiva, fortalecendo seu envolvimento durante a 

gestação, o parto e no cuidado para com o filho, ajudando-o a construir seu 

espaço dentro da família, num outro lugar que não apenas o de filho ou de 

chefe provedor; 

2. sensibilizar adolescentes de sexo feminino quanto à desejabilidade e 

necessidade do envolvimento dos pais de seus filhos durante a gestação, o 

parto e o cuidado para com a criança;  

3. sensibilizar profissionais que já atuam junto a adolescentes sobre a 

necessidade de compreenderem e apoiarem pais adolescentes a fim de serem 

criadas condições para seu exercício mais favorável; 

4. produzir e divulgar conhecimentos sobre a paternidade adolescente e as 

maneiras de apoiá-la. 

3.2. Metodologia 
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 Um projeto dessa natureza deve atentar para concepções culturais da 

comunidade local sobre família, maternidade, paternidade e criação de filhos 

pequenos. Aqui, poder-se-ia abrir um complexo debate sobre a extensão do 

respeito à diversidade cultural, principalmente frente às discussões trazidas 

pelas correntes pós-modernas das teorias feministas que pleiteiam a 

multiplicidade de significados e práticas que variam em função da cultura, 

época, gênero, raça, idade e classe (Flax, 1991; Sorj, 1992). Não será o caso. 

Porém, vale destacar que, segundo Flax (1991), precisamos estar atentos na 

mesma medida a difícil tarefa que tem-se pela frente (estruturada em quatro 

níveis):  

“(1) articular perspectivas de/dentro dos mundos sociais em que vivemos; (2) pensar 
sobre como somos afetados por esses mundos; (3) considerar que os modos como 
pensamos sobre eles podem estar implicados em relacionamentos de 
poder/conhecimento; (4) imaginar modos pelos quais esses mundos devam/possam 
ser transformados” (Flax, 1991: 246). 

 É neste sentido que, uma intervenção com este caráter deve precaver-se e 

buscar estratégias para enfrentar diversidade de valores entre a equipe que 

presta o serviço e a comunidade usuária deste. É necessário ponderar que 

valores são passíveis de negociação e atentar para quais são essenciais, ou 

definidores da identidade da própria proposta.   

 Debra Klinman et al. (1986) descrevem bem esta negociação de valores 

nos exemplos dos projetos norte-americanos desenvolvidos com pais 

adolescentes de origem indígena, judaica e hispânica, nas cidades de Mineápolis, 

Portland e Bridgeport respectivamente. Os recursos estruturais e culturais 

fornecidos pela própria comunidade facilitaram a implementação e execução 

posterior da proposta. Nestas três experiências, além das atividades mais 
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sistemáticas46 do projeto, as equipes tentavam resgatar a herança cultural destas 

populações, reforçando a rede de apoio comunitário. 

 Um componente assinalado na estruturação desta rede de apoio por 

vários estudos (Burton & Stack, 1992; Cervera, 1991; Klinman et al. 1986; 

Dellmann-Jenkins et al., 1993) é a família de origem. Baseados na premissa de 

que elas têm suas agendas, suas interpretações das normas culturais e suas 

histórias próprias, destacamos alguns elementos para atentarmos ao lidar com 

estas famílias: a dimensão temporal e interdependente da transição do seu 

papel, a criação e transmissão das normas intergeracionais, e as dinâmicas de 

negociação, permuta e conflito tendo em vista a maneira como elas constróem 

suas trajetórias (Burton & Stack, 1992). 

 A necessidade de interagir com outras instituições, incluindo-se aí a 

família, sugere o estabelecimento de parcerias com organismos e organizações 

existentes na comunidade, parceria esta que pode desenvolver forte impacto, 

além de permitir o acesso à clientela específica formada por pais adolescentes.  

 A implantação de um projeto deste tipo pode encontrar na extensão 

universitária seu locus privilegiado, como foi aqui pensado. A integração em 

instituição mais ampla, com rede de serviços, permite que o projeto inter-atue 

com outras instâncias47, respondendo ao princípio da não completude. Esta 

interdependência é desejável no sentido de não duplicar esforços e custos, ao 

mesmo tempo que não isola a clientela à qual se destina: os pais adolescentes.  

3.3. Estratégias 

                                                 

46 Entre elas: classes de pré-natal e parentalidade, workshops de planejamento familiar, programas educacionais, 
treinamento de habilidades vocacionais, agências de empregos, aconselhamento individual e em grupo com casais e avós 
(família de origem). 
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 A sensibilização, mobilização em torno de uma “nova” questão social, 

bem como o apoio a segmentos excluídos socialmente - como mostrou a 

experiência relatada dos núcleos universitários de estudos sobre mulher/gênero 

implicam no emprego de estratégias múltiplas e criativas48. 

 O plano de ação - que organiza e estrutura as estratégias - prescrito para a 

construção deste apoio social ao pai adolescente integra quatro vetores:       

• atividades de sensibilização para a paternidade adolescente voltadas para a rede 

de profissionais que trabalham com adolescentes (área jurídica, saúde, 

educacional etc.), assim como com as mães e os próprios pais adolescentes e 

para o público em geral;  

• prestação de serviços, ou seja, atividades, especificamente com os pais 

adolescentes, tanto individuais como em grupo, visando proporcionar 

condições para uma maior autonomia (empowerment);  

• produção de informações e conhecimentos para alimentar as demais ações, 

inclusive o próprio fortalecimento da equipe;  

• construção de um banco de dados, registrando e armazenando informações 

destinadas à retroalimentação de novas propostas de pesquisa e de extensão. 

3.3.1. Atividades de sensibilização para a paternidade adolescente 

 São incluídas, aqui, atividades que visam a reflexão sobre a necessidade e 

importância da participação dos pais da criança em seu cuidado, o combate aos 

                                                                                                                                                         

47 No caso específico do projeto financiado pela Fundação MacArthur pensamos na Clínica Psicológica e no Laboratório 
de Interação Social Humana da Universidade Federal de Pernambuco, os quais conhecemos de perto e nos oferecem 
inserção para execução deste trabalho. 
48 Tendo em vista a importância de se levar em conta as especificidades de cada realidade onde poderia ser implantada 
esta proposta de intervenção, consideramos mais adequado sugerir as estratégias de ação tendo por base o projeto que 
será efetivamente implantado em Recife/PE.  
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preconceitos, a transmissão de novas imagens de paternidade, a divulgação do 

serviço a ser prestado. 

 Para que estas ações de sensibilização sejam desenvolvidas, é necessário 

localizarem-se os parceiros potenciais que podem ter diferentes inserções 

administrativas, objetivos e concepções sobre paternidade adolescente. 

 Assim, estes parceiros podem provir do setor público ou privado (com ou 

sem fins lucrativos, como ONGs e entidades conveniadas), terem por objetivo 

ações de saúde49 e ações educativas (berçários, creches, escolas e universidades), 

enfim, que congreguem a população juvenil. 

 Cada uma destas instituições ou parceiros, apela por estratégias 

específicas para sensibilização.   

Projetos governamentais (municipais, estaduais e federais) 

• realizar contatos e participar de encontros específicos para discutir projetos 

sociais voltados à população adulta, juvenil ou infantil visando introduzir em 

suas pautas questões relativas à paternidade adolescente, buscando 

proporcionar possíveis benefícios para as famílias adolescentes. 

Instituições jurídicas50  

• propor a realização de seminários com curadores, procuradores e juizes da 

infância e juventude com o objetivo de suscitar, à luz das reflexões de gênero e 

idade, discussões sobre direitos e responsabilidades dos adolescentes, 

possibilitando refletir e (re)formular ações específicas conjuntas para estes 

pais adolescentes, com ênfase em processos que envolvam concessão de 

                                                 

49 Como por exemplo: hospitais e clínicas, especialmente os serviços de atendimento às grávidas adolescentes e os 
Programas de Saúde do Adolescente; maternidades que disponham ou não de serviço pré-natal; clínicas de planejamento 
familiar; serviços de prevenção a DST/AIDS; postos de saúde; serviços de aconselhamento e orientação psicológicos. 
50 Entre elas: Juizado da Infância e Juventude; Conselhos Tutelares; serviços jurídicos e Vara de Família. 
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autorização para casar, reconhecimento de paternidade, separações litigiosas, 

concessão de pensões e pedido de guarda. 

Forças Armadas, a princípio, o Exército, pelo seu maior contingente 

• usar as estratégias sociais, culturais e de comunicação da proposta para 

atingir e convidar os pais jovens para participarem do serviço; trabalhar em 

conjunto com iniciativas que são realizadas no tocante a prevenção às 

DST/AIDS dentro do Exército para se discutir as temáticas específicas da 

proposta; incentivar a formulação e a implementação de um programa de 

educação sexual para os jovens e de um serviço de apoio para os pais jovens 

que fazem parte destas instituições, e que, queiram assumir as 

responsabilidades paternas e familiares. 

Ações de saúde 

• incentivar os profissionais que trabalham nessas instituições para a 

importância do envolvimento dos adolescentes de sexo masculino na vida 

reprodutiva, sugerindo a criação de espaço físico específico, criação de grupos 

de sala de espera, horários alternativos para esta população, exibição de 

vídeos educativos etc.; trabalhar em parceria com os profissionais (psicólogos 

ou não), que atuam nestes locais, fazendo o devido acompanhamento e 

encaminhamento de determinados casos para outras instituições, evitando 

assim, a duplicação de prestação de serviços; 

• participar de encontros com profissionais de ONGs que trabalham com 

adolescentes, sexualidade e mulheres, bem como propor encontros entre estas 

instituições, a fim de discutir os pressupostos que norteiam a atuação desta 

proposta, tais como a igualdade de oportunidades nos espaços públicos e 

privados e respeito às novas gerações; desenvolver parcerias no tocante a 
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processos de capacitações, projetos e ações conjuntas; e  organização de 

seminários, consultorias, troca de bibliografia etc. 

Ações educativas 

• procurar verificar, junto aos berçários e as creches, como se dá a participação 

de pais (homens) nestas instituições; estimular o desenvolvimento de 

estratégias para acolher os pais (homens); sensibilizar os profissionais sobre o 

tema paternidade através de estratégias múltiplas; 

• visitar escolas de ensino fundamental da rede pública do Estado e do 

Município e escolas comunitárias e particulares, com o intuito de divulgar o 

trabalho através de palestras, debates e apresentação/discussão de vídeos 

com alunos(as) destas escolas visando o acesso aos pais adolescentes; 

• discutir com pessoas responsáveis pela elaboração dos currículos e pela 

docência da disciplina Educação Sexual acerca da importância da inserção da 

temática Paternidade adolescente e das reflexões sobre a presença do homem 

na vida familiar e na sexualidade. Isto pode ser feito através de contatos, 

sugestões e, mais efetivamente, em processos de capacitação para os quais a 

equipe de trabalho se colocaria à disposição para desenvolvê-los, com o apoio 

dos demais parceiros; 

• promover, nas universidades públicas e particulares, encontros para discutir 

as linhas mestras da proposta com professores de cursos pelos quais 

perpassam a temática (ex.: Psicologia, Ciências Sociais, Medicina e afins, 

Pedagogia, Serviço Social, Direito etc.), incentivando a articulação entre o 

ensino/ pesquisa/ extensão através de novas disciplinas, pesquisas e 

propostas de intervenção; incentivar a inclusão do tema paternidade nos 

programas das disciplinas pertinentes (ex: Psicologia do desenvolvimento, 

Sociologia da família, relações familiares etc.). 
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 Em síntese, estas atividades constituíram-se como uma das metas 

fundamentais desta proposta de intervenção, a saber, sensibilizar formadores de 

opinião para a importância e a necessidade de repensarmos políticas públicas, 

particularmente nos campos da educação e saúde, a partir da introdução do 

adolescente do sexo masculino também como foco de reflexão e ação. 

3.3.2. Prestação de serviços  

 Estas seriam as atividades desenvolvidas diretamente junto aos pais 

adolescentes. No entanto, esta atividade específica só será exeqüível na medida 

em que também se conquiste e se construa um lugar social para este pai, 

integrando os quatro vetores aqui expostos. Prevemos como atividades de 

prestação de serviço:  

• realizar acompanhamento individual e em grupo com orientação no que diz 

respeito aos aspectos psicológicos (reflexão, aconselhamento e suporte); 

• promover atividades que envolvam treinamento para a paternidade 

(incluindo os aspectos do cuidado para com a criança) e educação para a 

saúde pessoal, saúde reprodutiva e parentalidade51; 

• realizar atividades culturais e sociais para pais (pai e mãe) adolescentes e 

seus filhos, usando e explorando recursos da comunidade e expressões 

culturais locais52; 

• constituir grupos de reflexão com as famílias de origem dos adolescentes, 

visando fortalecer a rede de suporte social para estes pais jovens; 

                                                 

51 Parentalidade é o posicionamento dos atores sociais dos dois sexos, no processo de constituição do laço parental e não 
mais a partir de uma especificação a priori deste laço segundo o sexo (Combes, D; Devreux, A. M. Construire sa Parenté. 
CSU, Paris, 1991). 
52 Algumas sugestões que nos vem à cabeça, são, por exemplo: passeios a jardim zoológico, circo, cinema, teatro, parque 
de diversões, através de apoios firmados com a iniciativa privada para a concessão de convites promocionais, oferecendo, 
em contrapartida, divulgação do apoio recebido; organizar um time de futebol, grupo de rap; bloco de carnaval com os 
pais e seus filhos etc. 
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• desenvolver discussões em grupo com as mães, nos serviços de atenção às 

grávidas adolescentes, destacando a importância da participação paterna nos 

aspectos do cuidado para com a criança, saúde reprodutiva, adolescência e 

parentalidade, à luz de uma reflexão sobre as relações de gênero, isto é, sobre 

como as atividades consideradas masculinas ou femininas são construídas 

socialmente e se transformam no decorrer do tempo; 

• realizar trabalho com casais, mantendo ainda o foco do projeto, ou seja, 

incentivando uma reflexão acerca da importância da participação masculina 

nas questões dos direitos reprodutivos. 

 Embora o foco desta proposta venha a ser o pai adolescente, se no 

processo de avaliação de demanda da clientela for percebida a necessidade de 

atendimento também às mães adolescentes, cabe propor um trabalho mais 

efetivo e direcionado para estas mães, oferecendo-lhes, basicamente, os mesmos 

serviços dispensados aos pais. 

3.3.3. Produção e divulgação de informações e conhecimentos 

 Estas atividades têm por finalidade produzir instrumentos para 

divulgação de informações e sistematização/produção de conhecimentos sobre 

o tema, facilitando tanto o intercâmbio entre o serviço e a população 

adolescente e adulta, como dando suporte as próprias ações da equipe de 

trabalho, conseqüentemente, favorecendo o acesso aos pais adolescentes, e o 

fortalecimento do serviço como centro de referência para quem estiver 

trabalhando e/ou discutindo assuntos da área de alcance da proposta, através 

de:  

• elaboração e divulgação de boletins informativos; utilização de diferentes 

formas de expressão e linguagens de que dispomos na atualidade, entre elas: 

correio eletrônico, sites da internet etc.; 
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• sugestão e participação na produção de vídeo sobre sexualidade masculina e 

paternidade junto a instituições que trabalham com recursos multimídia;      

• promoção de concursos de cartazes, fotografias, vídeo-minuto e outras 

formas de expressão artística sobre o tema paternidade adolescente; 

• produção e publicação de matérias sobre paternidade adolescente, o serviço e 

temas correlatos em jornais53 e revistas especializadas e de grande circulação; 

participação em eventos normalmente promovidos pela mídia (TV54; rádio e 

rádio comunitária), por ocasião do dia dos pais e outras datas comemorativas 

tais como, dia das crianças, dia das mães, dia internacional da  mulher; 

• organização e participação em eventos (congressos, seminários e cursos), 

incluindo a produção de papers, tanto para divulgar o trabalho, como para 

realizar intercâmbios de experiências e capacitação pessoal na área da 

proposta, por exemplo, através de visita a serviços semelhantes 

desenvolvidos nos Estados Unidos para conhecer e discutir sua proposta e 

prática diária; 

• realização de levantamento e análise da produção acadêmica sobre 

paternidade (adolescente/adulta); 

• realização de um mapeamento de informações sobre pais/paternidade 

adolescente em diversas instituições (ex: serviços de saúde, institutos de 

coleta e sistematização de dados sócio-demográficos; jurídicas; educacionais 

etc.); 

• realização de pesquisas conjuntas sobre temas correlatos buscando inserir a 

temática específica da paternidade adolescente; 

                                                 

53 A exemplo da matéria publicada no Jornal do Commercio, no caderno Família, p. 2, dia 10/08/97 (domingo - dia dos 
pais), intitulada Especialistas orientarão os adolescentes, em Recife/PE (anexo 14). 
54 Como por exemplo: a participação, como debatedor, no programa de televisão, Convocação Geral, direcionado ao público 
jovem, sobre A paternidade na adolescência, promovido pela TV Vida (São Paulo/SP) - canal 40, em 19 de outubro de 1996. 
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• elaboração de projetos de pesquisa/intervenção pelos próprios membros da 

equipe de trabalho; 

• orientação/supervisão de alunos do curso de graduação, através de estágio 

curricular desenvolvido no próprio serviço; 

• formulação e execução de disciplinas em cursos de graduação e pós-

graduação, nas quais sejam possíveis a inclusão do tema paternidade 

adolescente. 

3.3.4. Construção de um banco de dados 

 Apoiando-se na interligação entre extensão e pesquisa torna-se 

imprescindível criar elementos para se construir um banco de dados no qual 

sejam arquivados informações para possibilitar novas pesquisas e propostas de 

intervenção, através de:  

• organização de um acervo básico sobre o tema específico e temas afins 

contendo dados bibliográficos, filmográficos e iconográficos para consulta do 

público interessado e da própria equipe de trabalho; 

• elaboração de mailing-list e cadastro de instituições de apoio - com os dados 

de instituições que, de forma direta ou indireta, tenham interesse no tema, 

para que aos poucos se construa uma rede de discussão e trabalho, e abra a 

possibilidade de serem estabelecidas novas parcerias. 

 Para que seja possível a realização destas atividades, com vistas a 

produzir um banco de dados, seria necessário o desenvolvimento de atividades 

paralelas, tais como:  

• sugerir o enriquecimento do acervo das bibliotecas com indicação de livros, 

artigos, dissertações e teses na área; atualização da bibliografia a partir de 

pesquisas em base de dados; 
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• junto às Forças Armadas, encaminhar, às juntas militares orientação para 

inclusão de um campo específico sobre filhos (número, idade) na ficha de 

alistamento militar, ainda inexistente no processo de seleção, visando a 

produção de informações sobre esta temática com a população juvenil 

masculina; 

• junto aos Institutos de coleta de dados sócio-demográficos, participar de 

seminários e reuniões para discussão, orientação e formulação de 

instrumentos de coleta de dados sobre aspectos relativos à participação 

masculina na vida sexual, reprodutiva e familiar em pesquisas desenvolvidas 

por diferentes institutos especializados; 

• junto aos Cartórios de registro civil, encontrar canais que permitam orientar 

seus profissionais sobre a importância do registro de informações relativos ao 

pai da criança, pois esses cartórios subsidiam os institutos de coleta de dados 

sócio-demográficos e de sistematização de estatísticas vitais. 

4. Avaliação  

 Uma proposta desta natureza deverá ser avaliada sob dois aspectos: seu 

processo de desenvolvimento e o impacto decorrente de suas atividades, 

levando em consideração os objetivos e os quatro vetores de organização das 

atividades. Consideramos, ainda, necessário estabelecer possíveis indicadores 

de avaliação que poderão ser empregados, observados e analisados durante o 

processo de avaliação. Organizamos, a seguir, sob a forma de quadro,  um 

programa de avaliação (de processo e de impacto)  que poderia ser 

desenvolvido, tendo como parâmetro os objetivos e as atividades propostas nos 

quatro vetores. 
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Quadro 4 - Avaliação do processo 

Parâmetros de avaliação do processo em função dos objetivos e das atividades propostas 

Apoio aos pais 
adolescentes 

Sensibilização das 
mães adolescentes 

Sensibilização dos 
profissionais/adultos 

Produção/divulgação  
de conhecimentos 

•  análise em grupo, com 
os próprios 
adolescentes, do 
desenvolvimento das 
atividades práticas e 
da participação dos 
membros da equipe no 
serviço. 

•  análise em grupo, com 
as próprias 
adolescentes, do 
contato estabelecido 
com elas e da 
participação dos 
membros da equipe. 

•  boa receptividade por 
parte das instituições 
contactadas avaliada 
pelo estabelecimento 
de parcerias efetivas e 
pela sistematização 
da rede de apoio. 

•  observação e análise 
do desempenho da 
equipe de trabalho e 
dos resultados 
alcançados, com 
profissionais 
(consultores) 
convidados, tendo por 
base as atividades 
propostas; 

•  aceite de papers para 
publicação em 
revistas 
especializadas e de 
propostas de 
apresentação de 
trabalhos em 
congressos científicos; 

•  quantidade, 
qualidade e área de 
abrangência das 
informações, 
avaliadas a partir do 
atendimento da 
demanda dos 
usuários; 

•  produção de 
conhecimentos sobre o 
campo de 
estudo/intervenção  
avaliada através da 
sistematização/locali
zação de produção 
acadêmica e de 
militância; 

•  eficácia da circulação 
de informação de 
acordo com o objetivo 
específico e o público 
a que se destina 
avaliada através do 
retorno do público 
(procura pelo serviço). 
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Quadro 5 - Avaliação do impacto 

Parâmetros de avaliação do impacto em função dos objetivos e das atividades propostas 

Apoio aos pais 
adolescentes 

Sensibilização das mães 
adolescentes 

Sensibilização dos 
profissionais/adultos 

Produção/divulgação  
de conhecimentos 

•  número de usuários 
do serviço; 

•  inserção 
educacional e 
profissional dos 
pais adolescentes 
(antes e após a sua 
participação no 
serviço); 

•  crescimento do 
nível de informação 
dos pais 
adolescentes sobre 
direitos 
reprodutivos e 
sexualidade; 

•  crescimento da 
participação dos 
pais nas atividades 
com seus filhos e 
mães da criança;  

•  ganhos com relação 
ao cuidado infantil 
nas negociações 
com o trabalho 
(direito à creche/ 
licença paternidade 
etc.); 

•  aumento do 
reconhecimento 
legal e social da 
paternidade. 

•  reconhecimento da 
necessidade e importância da 
participação do pai da 
criança no cuidado do 
mesmo, independentemente 
da relação conjugal que ela 
tenha com o pai, analisado a 
partir dos seus relatos; 

•  ganhos nas negociações com 
o pai da criança, expressas 
na partilha de 
responsabilidade para com o 
filho; 

•  ganhos com relação ao 
cuidado infantil nas 
negociações com o trabalho 
(direito à creche/licença 
maternidade etc.). 

•  estruturação da rede 
de pesquisadores e 
pessoas que trabalham 
sobre o tema ou temas 
afins; 

•  prestação de serviço 
específico aos pais em 
outros programas que 
atendem adolescentes; 

•  outras propostas de 
intervenção 
idealizadas por 
instituições afins; 

•  inserção do tema 
(paternidade) nos 
currículos da 
disciplina de 
Educação Sexual; 

•  inclusão nos 
currículos escolares 
disciplina especial 
sobre cuidado infantil 
para que as mães e os 
pais não precisem sair 
das escolas e possam 
concluir seus estudos; 

•  inclusão de questões 
sobre vida reprodutiva 
dos homens/pais em 
questionários de 
pesquisa sócio-
demográfica; 

•  consentimento da 
guarda dos filhos para 
os pais que assim o 
desejarem. 

•  criação e 
fortalecimento de 
área específica de 
formação para 
trabalhar em 
pesquisa e 
intervenção sobre e 
junto a pais 
adolescentes em 
cursos de 
graduação; 

•  registro sistemático 
das características 
sócio-demográficas 
de pais 
adolescentes; 

•  nível de circulação 
de informações, 
avaliado a partir de 
clipping de matérias 
de jornal; 
participação em 
programas de TV, e 
de rádio; número de 
visitantes à home-
page. 

•  aumento do 
interesse pelo tema 
por outros 
pesquisadores 
avaliado pelo 
número de 
publicações sobre a 
temática; 

•  domínio do campo 
de estudo/ 
intervenção 
avaliado pela 
quantidade/ 
qualidade de 
informações 
produzidas e 
sistematizadas pelo 
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serviço. 

 

4.1 Instrumentos de avaliação 

 Um dos possíveis instrumentos de avaliação de impacto pode ser um 

questionário aplicado, periodicamente, em profissionais e adolescentes (mães e 

pais) sobre as suas opiniões, (pré)conceitos, estereótipos e imagens a respeito da 

paternidade e gravidez na adolescência. Inicialmente, seus objetivos seriam: 

avaliar o campo com o qual está se deparando, nortear as ações, redirecionar 

rotas e principalmente delimitar demandas.  

 Outro questionário poderá ser aplicado após seis ou doze meses, e em 

comparação com o primeiro, poderá indicar quais foram os alcances efetivos da 

filosofia e dos princípios éticos da proposta, e que, também, poderá ter o caráter 

de avaliação dos serviços prestados (tipo questionário de opinião/sugestão), 

além de fornecer os dados concretos a que nos referimos acima.  

 Essas informações servirão para a elaboração de um inventário que 

poderá fornecer subsídios para a avaliação do processo tanto através de 

discussões em grupo como do processo de consultoria, e em seminários de 

avaliação e divulgação da proposta. 

 Dois outros instrumentos que poderão ser utilizados pensando, 

especificamente, na produção de conhecimento são: 1) o diário de campo que 

pode funcionar como base de registro das atividades planejadas, relato dos 

resultados imediatos (com acertos e falhas), posterior registro de reavaliações/ 

reflexões de estratégias e de novas propostas; 2) elaboração de relatórios 

periódicos de descrição e reflexão das atividades. Com isso, a equipe de trabalho 

poderá ter um controle interno da sua atuação e avaliação sistemática do seu 

desempenho. 
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5. Considerações finais 

 Com esta proposta de intervenção esperamos ter podido colocar em 

prática os conhecimentos com os quais entramos em contato e que conseguimos 

sistematizar durante estes últimos quatro anos, entre 1993-1997. As teorias 

sobre relações de gênero e subordinações de idade, como vimos, nos permitiu 

deslindar um campo de conhecimento e definir uma estratégia para ação, à luz 

de uma postura ética. Desta forma, pudemos contribuir mais efetivamente com 

um campo de estudo/ação que ainda vem se constituindo no Brasil, a saber o 

estudo sobre masculinidade e paternidade. Ao longo deste percurso, 

constatamos a dificuldade de acesso aos pais adolescentes. Tal obstáculo 

colocou-se, a nosso ver, entre outras coisas, pelo fato de que pesquisas e ações 

que visam incentivar a participação masculina em questões relativas a direitos 

reprodutivos e sexualidade constituem ainda novidade no campo da Psicologia. 

 À essencialização da maternidade como destino da mulher corresponde 

uma essencialização da não-paternidade do homem, movimentos 

interdependentes, mas não complementares. Instituições operam neste sentido, 

associando à mulher o cuidado para com a prole e associando ao homem 

provento material destes filhos. Homens e mulheres atualizam ou não estas 

prescrições, assumindo mais ou menos os modelos sociais. Porém, nem todas as 

mulheres amam seus filhos, como nem todos os homens rejeitam a paternidade 

psicológica. Homens que não rejeitam a paternidade psicológica encontram, 

muitas vezes, barreiras para expressá-la, colocadas pelas instituições, por outros 

homens, por mulheres e por suas próprias limitações.  

 Estas contradições e estes conflitos podem ser geradores de sofrimento 

para homens, que podem, ou não, encontrar recursos internos para superá-los. 

Apoiar estes homens, nos planos individual e institucional, poderá auxiliá-los a 

desempenharem, mais ativamente, a paternidade psicológica junto a seus filhos. 
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Para os adolescentes, podemos favorecer-lhes condições para que possam 

construir sua cidadania através de uma ação direcionada a todos os aspectos de 

suas vidas pessoais, ou seja, investir no sentido de contribuir para que se tornem 

sujeitos de direito em nossa sociedade e, com isso, possam proporcionar a seus 

filhos bem-estar e melhores condições de desenvolvimento. 
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Anexo 3 

Recorte do questionário da Pesquisa de Condição de Vida -1990 

 



 

 

Anexo 4 

Recorte do questionário da Pesquisa de Condição de Vida -1994 

 

 



 

 

Anexo 5 

Recorte do questionário da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio/1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6 

Recorte do questionário da Contagem Populacional - IBGE (1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7 

Recorte do questionário da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde/1996



 

 

Anexo 8 

Mapa de registro de nascidos vidos do SEADE 



 

 

Anexo 9 

Mapa de registro de nascidos vivos do IBGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 10 

Declaração de Nascidos Vivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 11 

Roteiro de entrevista com coordenadores das escolas 

1. Tem curso de educação/orientação sexual?  

2. Se sim, o que /como é tratado? 

3. Se não, porque? 

4. Há um tópico sobre paternidade adolescente? 

5. Se sim, o que/como é tratado? 

6. Se não, por que? 

7. Vocês tem/já tiveram casos de gravidez entre alunos de sua escola?  

8. Como vocês pensam esse problema? 

9. O que fizeram? 

10.O que aconteceu? Na escola? Com os alunos? 

11.Qual foi a participação dos meninos na situação? (PATERNIDADE) 

12.E das meninas? (MATERNIDADE) 

13.Quando acontecem os casos de gravidez/paternidade fora da escola, chegam 
para vocês? 

14.Por quais vias? 

15.Pelos próprios adolescentes, professores e/ou pais-família? 

Como poderia se ter acesso a casos de gravidez na perspectiva do menino? 



 

 

Anexo 12 

Roteiro de entrevista com os Programas de atendimento  
às grávidas adolescentes 

 

1. Descrição do histórico do Programa. 

2. Facilidades e dificuldades de trabalhar com grávidas adolescentes. 

3. Trabalha com o pai adolescente? Sim/Não? Por que? 

4. Quem faz o Programa? 

5. O que faz o Programa? 

 

 



 

 

Anexo 13 

Fichas de levantamento de informações do alistamento militar - 

Exército  

 



 

 

Anexo 14 

Especialistas orientarão adolescentes, matéria publicada pelo  
Jornal do Commercio, 10 de agosto de 1997. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Jornal do Commercio,  
Caderno Família; p. 23; 10/08/97
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