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Resumo 

O pós-parto é um período marcado pela grande vulnerabilidade emocional 

para ambos os pais em geral. Período este que comporta mudanças e 

consequentes reajustamentos nomeadamente, àqueles referentes ao ajustamento 

ao papel parental.  

Neste contexto, o objectivo geral deste estudo fenomenológico foi o de 

compreender o processo de construção do ajustamento materno e paterno ao 

período de pós-parto, a partir da perspectiva das experiências vivenciadas por 

ambos os pais. 

A amostra intencional é constituída por vinte e cinco casais de acordo com 

critérios de inclusão definidos. A recolha de dados realizou-se através de 

entrevistas abertas, de onde se obtiveram os relatos das mães e dos pais acerca 

das suas experiências ao ajustamento materno e paterno nos diferentes 

contextos do pós-parto: interacção com o bebé, recuperação funcional (somente 

na vertente materna), relação conjugal, contexto social, família alargada e amigos 

e o apoio dos profissionais de saúde. Os dados foram analisados de acordo com 

o método fenomenológico descritivo de Amadeo Giorgi (1985, 1997, 2003).  

Duas estruturas essenciais emergiram das unidades de significado das 

experiências vivenciadas por ambos os pais ao seu processo de ajustamento 

materno e paterno no período pós-parto, a primeira é constituída pelas 

experiências positivas e a segunda pelas experiências negativas.  

De acordo com a sequência dos diferentes contextos mencionados acima, 

destacamos os seguintes constituintes chave positivos: a gravidez e o parto como 

períodos de construção do papel parental, consciencialização da responsabilidade 

do papel parental, construção do sentimento de família, interacção com o bebé, 

identificando o temperamento, os ritmos e os tipos de choro maior cooperação 

na partilha das tarefas domésticas, maior união do casal, suporte emocional e 

instrumental da avó materna, reforço dos laços familiares.  

Como constituintes negativos salientamos: inexperiência e insegurança no 

cuidar do bebé, experiência esgotante no cuidar do bebé, vulnerabilidade 

emocional, dificuldade em conciliar o tempo para o auto-cuidado, menos tempo 

para o casal e menor convívio social.  

Por último, salientamos quanto ao apoio dos profissionais de saúde que 

este está àquem das necessidades/expectativas de ambos os pais, sugerindo 

mais apoio técnico e relacional por parte destes. Referiram-se à importância da 

prática da visita domiciliária, linha telefónica de apoio, e grupos de apoio nas 

Maternidades ou Centros de Saúde como aspectos que facilitariam o seu processo 

de ajustamento materno no pós-parto. 
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Abstract 

The postpartum period is stained with a considerable emotional 

vulnerability for both parents. It has been preceded from the period of pregnancy 

that had involved huges changes at the physiological level (hormonal changes, 

fadigue, physical disconfort, among others), and at the phycossocial level 

(preparation to parenthood), others modifications occures in the postpartum 

namely those that are refered to the parental role adjustment.  

The purpose of this phenomenological study was to understand the lived 

experience of adjustment to the postpartum period in first – time parents. Twenty 

five couples provided the intentional sample, according to the inclusion 

criterions. The data were collected through open interviews The data were the 

concrete descriptions of the mothers and fathers‟ lived experiences of their 

adjustment to the maternal and paternal role in the different contexts of the 

postpartum period: interaction with the baby, functional recovery (for the mother 

only); conjugal relationship; large family and friends relationship and the support 

of the health professional.  

Data were analyzed using the descriptive-phenomenological method 

developed by Giorgi (1985, 1997, 2003).  

Two essentials structures emerged from the meaning units of the 

experiences of the maternal and paternal adjustment to the postpartum, the first 

described a positive experience and the second one a negative experience. From 

the positive key constituents of the maternal and paternal adjustment we 

highlighted: the pregnancy and the birth as periods of transition to the parental 

role; getting to know the baby; the sense of responsibility to the parental role; the 

sense of family; the greater cooperation of the couple in the home tasks, greater 

couple union; the emotional and instrumental support of the maternal 

grandmother; strengthening of the familiar relationship.  

As negative key constituents: insecurity and inexperience in baby care; 

experiencing of parenthood as an exhausting experience with emotional 

vulnerability that is labelled as a period of lack of time to take care of oneself; 

less time for the couple and less social activity. The health professional‟s support 

it did not come up to both parents needs/expectations. 

This research will provide insights into the maternal and paternal 

adjustment experience in the period of the postpartum in the perspective of the 

first-time parents and generate communication about midwifery interventions to 

improve it, specially the postpartum home visit, support groups in the Health 

Centres and maternities, and a maternity postpartum phone line as suggested by 

both parents. 



IX 

 

Résume 

Après l`accouchement se produit une vulnérabilité émotive considérable pour les 

deux parents. Elle a été précédée de la période de la grossesse qui avait impliqué 

des changements importants au niveau physiologique (changements hormonaux, 

fatigue, déconfort physique, entre d'autres), et au niveau psychosocial 

(préparation pour la condition parentale), d'autres modifications, après 

l`accouchement, se produit, notamment ceux qui se rapport à l'ajustement 

parental de rôle. 

Le but de cette étude phénoménologique était de comprendre l'expérience vécue 

de l'ajustement au après la mise bas la période, dans les parents pour la première 

fois. Vingt-cinq couples ont fourni l'échantillon intentionnel, selon les critères 

d'inclusion. Les données étaient collecte par des entrevues ouvertes et les 

données étaient les descriptions concrètes des mères et constituent les 

expériences de leur ajustement au rôle maternel et paternel dans les différentes 

contextes du après le période d`accouchement: interaction avec le bébé, 

rétablissement fonctionnel (pour la mère seulement); relation conjugal; relation 

avec les autres éléments de la famille et les amis et l'appui des professionnelles 

de santé. Des données ont été analysées en utilisant la méthode descriptive 

phénoménologique développée par Giorgi (1985, 1997, 2003). Deux structures 

de bases ont émergé à partir des unités de signification des expériences de 

l'ajustement maternel et paternel au après la mise bas, au d'abord décrit une 

expérience positive et au second une expérience négative. 

Les constituants principaux positifs de l'ajustement maternel et paternel nous 

avons accentué: la grossesse et la naissance comme périodes de transition au 

rôle parental; finir par connaître le bébé; le sens de la responsabilité au rôle 

parental; le sens de la famille; la coopération plus grande des couples dans la 

maison charge, une plus grande union de couples; l'appui émotif et instrumental 

de la grand-mère maternelle; renforcement du rapport familier. 

En tant que constituants principaux négatifs: insécurité et inexpérience dans le 

soin de bébé; expérience de la condition parentale comme expérience épuisante 

avec la vulnérabilité émotive qui marquée cette période de; moins de temps pour 

les couples et moins d'activité sociale. L'appui des professionnels de santé n'a pas 

répondu aux besoins/espérances des parents. 

Cette recherche fournira des informations sur l'expérience maternelle et 

paternelle au ajustement de la période du après accouchement dans la 

perspective des parents pour la première fois et produira de la communication au 

sujet des interventions d'obstétrique pour l'améliorer, particulièrement après la 

accouchement, la visite à la maison, les groupes de soutènement aux centres de 

santé et aux maternités, et une ligne de téléphone comme ont suggérée les deux 

parents. 
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1 

 

INTRODUÇÃO  

 

 

 

A importância do ajustamento à maternidade e paternidade reporta-se à figura 

materna e à figura paterna no que diz respeito à satisfação pessoal, equilíbrio 

emocional, funcionamento familiar, desempenho de tarefas práticas de cuidados 

e recuperação do estilo de vida. Toda esta constelação de dimensões se interliga 

e o ajustamento à maternidade e paternidade com vista à integração da 

parentalidade, traduz-se pela capacidade em superar as tarefas 

desenvolvimentais transformando-as em competências cuidativas e educativas à 

criança, contribuindo para o seu crescimento e desenvolvimento harmonioso e 

também no seu projecto pessoal (Stern, 1998; Stern & Stern, 2000; Canavarro, 

2001; Figueiredo, 2001, 2004; Mendes, 2002). 

 

O pós-parto é um período marcado pela grande vulnerabilidade emocional para 

ambos os pais em geral e da mulher, em particular. Precedido de uma gravidez 

que envolveu grandes mudanças ao nível dos ajustamentos fisiológicos (súbita 

mudança hormonal, fadiga, desconforto físico, entre outros), e psicossociais 

(preparação para a maternidade), outras mudanças acontecem no parto e pós-

parto que podem agravar as situações pré-existentes (inexperiência em cuidar do 

seu filho; mudanças da rotina diária, consolidação da relação mãe/filho, pai/filho, 

relação conjugal e relacionamento familiar). 

 

Os aspectos referidos atrás, não são na sua grande maioria detectáveis durante o 

período de internamento na Maternidade por ocasião do parto. Devido à alta 

precoce, a mulher/casal, muitas das vezes, não consegue durante este período de 

internamento tornar-se independente de forma a cuidar de si e do seu bebé, 
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tendo necessidade de algum tempo que se prolonga já depois do seu regresso a 

casa. 

Face a estas considerações levantaram-se as questões orientadoras deste estudo, 

interessando compreender o processo de construção do ajustamento materno e 

paterno ao período de pós-parto, a partir da perspectiva das experiências 

vivenciadas por ambos os pais pela-primeira-vez no pós-parto. 

  

Este estudo por uma questão de delimitação temática, no âmbito do ajustamento 

e adaptação familiar após o nascimento do primeiro filho, está direccionado nas 

diferentes vertentes do percurso feminino e do percurso masculino. A vertente de 

ajustamentos fisiológicos, exclusiva do percurso feminino deste período, e a 

vertente de ajustamentos psicossociais à parentalidade para ambos. 

 

No quadro do aprofundamento desta problemática pretende-se com o presente 

estudo, contribuir para a qualidade dos cuidados na área da saúde materna, 

através da sistematização de um conjunto de intervenções que antecipem e 

incentivem a transição para a parentalidade fundamentada nas experiências 

vivenciadas pelas mulheres primíparas no pós-parto.  

 

Assim, seguindo as orientações de Giorgi (1985, 1997, 2006) e Giorgi e Giorgi 

(2003) foi feita uma abordagem fenomenológica. Partindo desta base, o estudo 

encontra-se estruturado em três partes. Cada parte subdivide-se em diferentes 

capítulos relativos a aspectos particulares de acordo com a respectiva 

organização, como se especifica de seguida. 
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A primeira parte destina-se à contextualização da investigação com uma revisão 

da literatura relevante para a explicitação da problemática e aspectos centrais do 

fenómeno em estudo. Encontra-se dividida-se três capítulos distintos. 

O primeiro capítulo perspectiva no âmbito das sociedades ocidentais as 

influências sócio-culturais no exercício da maternidade e paternidade no 

contexto de um casal heterossexual ambos pais-pela-primeira-vez, e em 

consequência à construção das suas representações. 

 

No segundo capítulo, partindo da situação sócio-cultural do fenómeno da 

maternidade e paternidade descrito anteriormente, mencionamos as tarefas 

desenvolvimentais que permitem a transição para a maternidade e para a 

paternidade aquando da gravidez e parto.  

 

Concluímos esta primeira parte com o capítulo três onde fazemos referência à 

delimitação do conceito de pós-parto e a transição para a parentalidade com os 

respectivos ajustamentos materno e paterno neste referido período, tendo como 

objectivo a construção partilhada de uma unidade parental, reportando-nos, 

como já mencionado ao contexto dos pais-pela-primeira vez. 

 

A segunda parte diz respeito ao estudo empírico propriamente dito, está dividida 

em quatro capítulos. No primeiro delineamos a problemática do fenómeno em 

estudo. Iniciamos com a justificação e finalidade da investigação, tendo em conta 

o estado actual dos conhecimentos. De seguida, referimo-nos à delimitação do 

fenómeno e objectivos. Concluímos este capítulo com as questões norteadoras da 

investigação. 
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O segundo capítulo descreve o desenvolvimento metodológico do estudo, 

encontra-se dividido em dois sub-capítulos. O primeiro sub-capítulo debruça-se 

sobre o enquadramento onto-epistemológico da fenomenologia que dá suporte 

teórico ao método fenomenológico utilizado neste trabalho, neste capítulo são 

abordados aspectos relativos ao referencial histórico da fenomenologia. De 

seguida, reportamo-nos aos fundamentos e conceitos centrais da fenomenologia 

descritiva. Por último, descrevemos o método fenomenológico segundo Giorgi 

(1985, 1997) que é o método utilizado para a análise dos discursos dos 

participantes deste estudo. 

O segundo sub-capítulo refere-se ao percurso metodológico, às opções tomadas 

sobre o contexto do estudo, participantes, forma de recolher os dados, aspectos 

formais e éticos e os respectivos procedimentos para a análise dos dados, assim 

como os critérios de validade e rigor do estudo. 

 

O terceiro capítulo diz respeito à apresentação e descrição dos resultados 

encontrados na investigação fenomenológica. A apresentação é realizada de 

acordo com as orientações de Giorgi (1985, 1997; comunicação pessoal, 2006). 

 

No quarto capítulo realizamos a discussão dos resultados tendo em conta por um 

lado, a revisão contextual levada a cabo sobre as temáticas do ajustamento 

materno e paterno ao pós-parto e por outro as temáticas que emergiram dos 

discursos dos participantes pais pela primeira vez 

 

A terceira e última parte realça as principais conclusões acerca da problemática 

em análise e está dividida em dois capítulos: no primeiro capítulo realizamos a 

discussão dos resultados obtidos na investigação fenomenológica levada a cabo 
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que são apreciados à luz da investigação do domínio, confrontando com 

resultados de outros trabalhos de investigação qualitativa e também quantitativa. 

No segundo capítulo, são expostas algumas implicações teóricas, considerações 

para a prática de cuidados e delineadas algumas sugestões para investigações 

futuras, decorrentes do trabalho que conduzimos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 

 

 

ENQUADRAMENTO 

CONTEXTUAL DO ESTUDO 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

GRAVIDEZ E REPRESENTAÇÕES DA MATERNIDADE E PATERNIDADE 

 

Com este capítulo inicia-se o desenvolvimento do 

enquadramento contextual, justifica-se dada a 

necessidade de focalizar a problemática do fenómeno 

em estudo.  

 

Apesar da orientação existente sobre a não realização 

da revisão da literatura, antes de se iniciar uma 

investigação qualitativa com base numa abordagem 

fenomenológica, argumentando-se que esta possa 

condicionar e/ou influenciar o investigador a conduzir 

os participantes na direcção do que outros 

investigadores anteriores já tenham descoberto 

(Streubert & Carpenter, 2002), temos consciência, dado 

o estado actual dos conhecimentos nesta área de 

interesse que seria incongruente não a realizar. 

 

Partindo da reflexão sobre esta questão, compreendemos 

com mais clareza a não existência de noções pré-

concebidas e de um maior rigor em termos de isenção 

por parte do investigador aquando da recolha de dados 

junto dos participantes. 



 

 

 

Desta forma, seguimos a orientação de Giorgi 

(comunicação pessoal, 2006) no sentido de construir não 

um quadro referencial explicativo (necessário em 

investigação quantitativa), mas antes um referencial 

contextualizador do fenómeno em estudo. 

Neste sentido, procedemos, com base na revisão da 

literatura, à contextualização do fenómeno em análise. 

Numa primeira abordagem, perspectiva-se no âmbito das 

sociedades ocidentais as influências sócio-culturais no 

exercício da maternidade e paternidade no contexto de um 

casal heterossexual, ambos pais pela-primeira-vez, e em 

consequência à construção das suas representações. 
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1 – MATERNIDADE E SUAS REPRESENTAÇÕES 

 

No contexto do ciclo de vida da família, a gravidez, maternidade/paternidade 

surgem como realidades distintas, quer na dimensão temporal, quer na dimensão 

vivencial. Por vezes confundidas e interpretadas como sinónimas dentro da 

realidade que é ser mãe/pai, sustentam na sua interligação todo um processo 

geracional de vida. 

 

A gravidez na sua dimensão temporal delimita-se a um período de 

aproximadamente 266 dias ou 38 semanas de gestação, que medeia entre a 

concepção e o parto. Neste período, que encerra também a confirmação da 

identidade sexual da mulher, sobressai todo um processo fisiológico adaptativo 

ao desenvolvimento do novo ser humano, acompanhado na dimensão vivencial 

por adaptações psicológicas particulares, daí que a gravidez se constitua como 

um momento particular de retorno a si própria, de investimento maciço no 

próprio corpo, na sua imagem, no que nele contém: vida (Leal, 1990, p.365). 

 

A maternidade e paternidade, por sua vez, inscrevem-se dentro da dinâmica da 

sociedade, num momento historicamente construído e onde a influência dos 

padrões culturais, das representações sociais, crenças e valores se apresentam 

determinantes para a sua concepção. 
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No âmbito da cultura cristã-ocidental, a maternidade/paternidade são 

delimitadas em termos temporais a um projecto a longo prazo (no mínimo de 18 

anos), requerendo em termos relacionais, o envolvimento e partilha necessários à  

prestação de cuidados que viabilizem um desenvolvimento saudável e 

harmonioso da criança recém-nascida. A maternidade/paternidade requerem 

que, para além do desejo de engravidar e ter um filho, se deseje e se assuma ser 

mãe e ser pai (Leal, 1990).  

 

Deste ponto de vista, o projecto de maternidade e paternidade inicia-se muito 

antes da gravidez ser uma realidade física. Compreendemos assim, a interligação, 

que atrás referíamos, entre a gravidez e a maternidade/paternidade, onde a 

primeira é considerada como uma etapa intermédia e também ponto de viragem 

das segundas, entendidas estas últimas como uma fase do desenvolvimento do 

ciclo vital da mulher, do homem e da família. 

 

O objecto de estudo proposto, a vivência e os significados da maternidade e 

paternidade aquando do ajustamento materno e paterno no período de pós-

parto, remete às suas inter-relações com o contexto sócio-cultural e, 

especificamente, com a construção cultural de género, de onde se destacam as 

influências desta na transição para a maternidade e paternidade no percurso de 

vida familiar e pessoal de cada envolvido. 

 

A este respeito, Figueiredo (2004, p.79) sublinha o facto da 

maternidade/paternidade conferir definitivamente o estatuto de adulto ao 

indivíduo, na medida em que testemunha a maturidade do seu corpo, e também,  
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ao colocar um outro elemento da sociedade na sua total dependência, a 

maturidade do seu comportamento social. 

 

Enquanto período de transição a maternidade e paternidade implicam numerosas 

mudanças, que se verificam nas diferentes esferas da vida da mulher, do homem 

e do casal (Figueiredo, 2004).  

Deste modo, entendemos que o exercício da maternidade e da paternidade não 

ocorra de forma constante nos distintos momentos da história, nas diversas 

sociedades contemporâneas, nas diferentes comunidades e entre os grupos em 

geral.  

 

Esta perspectiva que revela a dimensão sócio-cultural, nas interpretações de cada 

um em volta dos significados e vivências do ser mãe e do ser pai, implica 

considerar que os homens e as mulheres são socializados em contextos 

partilhados e dinamizados por relações de género. Desta forma, é preciso 

compreender a rede histórica de instituições e as relações sociais que produzem, 

geram e controlam lugares onde homens e mulheres vivem, e onde se constroem, 

a par de outras funções e papéis, as representações da paternidade e da 

maternidade.  

 

A maternidade encontra-se intrinsecamente ligada à vida humana, sendo 

expressão de uma cultura - nas suas diferentes vertentes sócio-cultural, 

científica, económica, tecnológica e política - resultante da transformação dessa 

cultura específica, adaptada ao sistema de valores e assente na qualidade das 

relações familiares (Kitzinger, 1978). 
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Para compreendermos o conceito de maternidade, no contexto das sociedades 

ocidentais, precisamos de rever a sua evolução ao longo da História, pois a 

maternidade tem como pano de fundo a dinâmica da sociedade num certo 

momento historicamente determinado (Correia, 1998). 

 

Ao conceito da maternidade, na tradição judaico-cristã, estiveram sempre ligados 

a ideia de instinto, de sacrifício maternal, identificando-se a imagem de Maria, 

enquanto símbolo de “boa mãe” e de total dedicação ao filho. A fertilidade era 

considerada como um bem divino e de prosperidade familiar (Badinter 1989). 

 

Com a instauração da sociedade patriarcal, a mudança de valores transforma a 

forma de viver da família, o modo de ligação dos pais e filhos. Estabelecem-se 

novas regras de parentesco e coesão social. Aos homens fica-lhes destinada a 

propriedade da descendência dos filhos. A maternidade é desvalorizada enquanto 

função da mulher, mas é valorizada em termos sociais. 

 

A revolução de mentalidades que surge no século XVIII, conduz a uma nova 

imagem da mãe, seu papel e sua importância. A criança é considerada como 

objecto privilegiado de atenção materna, levando a mulher a sacrificar-se para 

favorecer a melhor qualidade de vida dos seus filhos, (id, 1989). 

 

Nos finais do século XVIII aparece a associação das palavras “amor” e “maternal”, 

o que significa não só a promoção do sentimento, mas também da mulher como 

mãe. A mulher torna-se o eixo central da família, com valorização e  

 

desenvolvimento de novos laços afectivos. Dá-se então um sentido diferente à 

maternidade extensiva, à vivência familiar (ibidem, 1989). 
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No século XIX a imagem de mãe aparece associada ao papel de educadora e 

criadora da sociedade futura, esperando-se da mãe um bom desempenho das 

suas tarefas maternas. Esta responsabilidade era acompanhada de uma dinâmica 

familiar em que a mulher era subordinada ao homem. 

 

Com a II Guerra Mundial a mulher ocupa o papel do homem que ía para a guerra 

e sobressai a sua importância e a sua capacidade, para além de ter filhos e de os 

educar. A relação com o homem modifica-se pela sua independência através da 

actividade profissional. Com a revolução dos anos 60 uma nova mentalidade 

surge, com um discurso feminino onde se põe de lado o mito da passividade da 

mulher, assim como a teoria da mãe espontaneamente dedicada e sacrificada 

aumentando o número de mulheres com actividade laboral. 

 

A par com esta mudança a estrutura familiar sofre alterações. A família 

tradicional onde cohabitam várias gerações, desagrega-se constituindo-se a 

família nuclear, composta pelo pai, mãe e filho(s). Esta mudança não significa 

uma desintegração da família, mas sim a adaptação a novas condições e desafios 

impostos pela sociedade. 

 

Desta forma é idealizado e mistificado o conceito social do «ser mãe», de onde 

surge o modelo sociocultural vigente de maternidade. Este modelo é uma criação 

histórica recente (Bergum, 1989; Everingham, 1994; McMahon, 1995; Hays, 1996; 

Chávez, 1999) e assenta no pressuposto de que a maternidade envolve uma 

relação emocional intensa e cuidados maternos, em famílias nucleares, à criança 

que é o seu centro (Monteiro, 2005). 
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Apesar da mulher continuar a assumir o papel principal nos cuidados e educação 

dos filhos, tem agora a oportunidade de explorar outras áreas como mulher, a 

nível familiar e profissional. As mulheres sentem a dualidade dos papéis, o 

maternal centrado em casa e o feminino virado para o exterior (Badinter, 1989).  

Isto é, a maternidade continua, efectivamente, a ser um elemento considerado 

central na identidade feminina. Ela é uma forma de aceder a uma identidade 

feminina adulta e valorizada de pessoa que ama, cuida e é responsável (Monteiro, 

2005, p.61). 

 

Na actualidade, a “revolução silenciosa da mulher”  vai no sentido da participação 

activa dos pais nas tarefas exigidas, durante séculos, às mulheres no âmbito da 

maternidade. É o assumir dum processo de parentalidade onde comungam 

ambos os pais a partilha dos cuidados aos filhos. Assumem-se novas 

representações da paternidade e da maternidade.  

 

A maternidade parece constituir-se cada vez mais como um tempo vivencial 

profundo, como um rito de passagem na transformação e realização da 

identidade feminina (Bergum, 1989, 1997; Monteiro, 2005). 

Canavarro (2001, p.32) descreve algumas das representações da maternidade nos 

diferentes contextos: maternidade e relacionamento conjugal/marital; 

maternidade e família de origem; maternidade e experiências com o filho e 

maternidade e experiências existênciais. 

 

 

Desta forma, a representação da maternidade no contexto do relacionamento 

conjugal/marital tanto pode assumir o significado de materialização e projecção 

de um encontro, de uma relação íntima tornando mais forte os elos afectivos 
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entre o casal. Por outro lado, a percepção do necessário investimento emocional 

e de tempo que a maternidade implica, pode perspectivar uma representação de 

perda – perda de um espaço e organização conjugal ou da sua exclusividade. 

 

A representação da maternidade e família de origem, é compreendida pela 

possibilidade de continuidade de uma família. Isto é, com o nascimento de uma 

criança ocorre na dinâmica familiar uma unificação familiar e geracional ligação 

entre duas famílias biológicas e o aparecimento de uma série de laços de 

parentesco, irreversíveis, independentemente do percurso dos pais. No contexto 

geracional, cada geração dá um passo em frente, embora este salto geracional 

seja comummente sentido como continuidade e esperança, particularmente aos 

mais velhos; pode traduzir-se pelo significado de envelhecimento (Relvas, 1996). 

 

No contexto da maternidade e relacionamento com o filho este assume 

sobretudo a representação de um encontro, que tem por base a ligação materno-

fetal, recontextualizada na vinculação durante a infância e adolescência. 

Pressupondo, nos primeiros tempos de maternidade, um significado da 

capacidade da mãe de se dar, de se descentralizar de si própria. Para algumas 

mulheres, este desafio pode ser sentido na realização pessoal como uma dádiva, 

enquanto para outras, pode ser entendido como uma obrigação de servir pela 

responsabilidade de ter alguém completamente dependente de si (Mendes, 

2002). 

 

No contexto sócio-cultural, político, económico e ecológico a representação da 

maternidade pode assumir contornos de consciência política. 
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Numa vertente mais individual, ter filhos pode representar continuidade, 

projecção e reparação pessoal, no futuro, com a possibilidade de transcender a 

dimensão temporal e vencer a morte como fim. 

 

Na constelação destas representações múltiplos exemplos de vivenciar a 

maternidade são uma realidade. Para algumas mulheres maternidade é sinónimo 

de responsabilidade e dádiva. Outras há que a entendem como continuidade 

pessoal, conjugal e familiar. Outras ainda, que percepcionam a maternidade 

como uma experiência de intimidade física e psicológica única.  

 

Um ponto em comum têm estas representações: a necessidade de desenvolver 

tarefas que permitam a transição para a maternidade, no elemento materno e 

tarefas que permitam a transição para a paternidade no elemento paterno, 

visando a construção partilhada de uma unidade parental. 

 

 

2 – PATERNIDADE E SUAS REPRESENTAÇÕES 

 

A paternidade para além do reconhecimento da sua atribuição biológica de quem 

gera um filho, é também uma construção social reconhecida pelas suas 

atribuições sociais que lhe exigem a responsabilidade pelo seu acto, e que pode 

tomar formas e dimensões múltiplas. (Minayo, 1998, 2001). 

 

Ao conceito de paternidade é socialmente conferido ao homem o reconhecimento 

da sua masculinidade pelas suas funções face à reprodução, em particular, e pelo  
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assumir das funções de chefe de família, isto é, chefe de um novo núcleo social, 

em geral (Garcia, 2000). 

 

Neste sentido, o assumir da paternidade significa ter responsabilidades e assumir 

as consequências das suas atitudes, reafirmando o papel de homem, atendendo 

às expectativas sociais de género que modelam as atitudes dos sujeitos. 

 

A História mostra que o exercício do cuidar paterno era realizado, em 

comunidades primitivas, pelos tios paternos ou outros homens da comunidade, 

sendo que o pai biológico não exercia socialmente esse cuidado (Côrrea, 2005).  

Até ao final do século XVIII, no que diz respeito ao nascimento o homem era 

completamente colocado de parte, sendo considerado como indesejável ou 

rejeitado. Após o nascimento, o pai era descrito como alheio e ausente nos 

cuidados que a mãe prestava ao seu bebé (Brazelton & Cramer, 1993).  

Neste período, o modelo ocidental da família, centrava-se fundamentalmente na 

autoridade do marido associada ao poder paternal, tendo o pai como 

característica importante e determinante na paternidade, o sustento económico 

(Moreira & Fernandes, 2000). 

 

Até ao final do século XIX, segundo Gouveia et al. (1991), ser pai significava 

essencialmente ser educador e disciplinador, dentro dos parâmetros rígidos e de 

carácter repressivo. Desta forma, quer a interacção pai/filho, quer o seu 

envolvimento nos cuidados à criança eram reduzidos, principalmente nos 

primeiros anos de vida. 
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Martins (2002) referem que durante muitos séculos da história, o pai serviu 

apenas como base de sustentação da família, tendo a autoridade surgido 

associada à dependência económica.  

 

Após a II Guerra Mundial, ocorreu uma nova alteração da conceptualização da 

paternidade, dadas as grandes mudanças ideológicas e de valores. A rápida 

industrialização e a conquista generalizada da democracia aceleraram a 

emancipação da mulher, sendo-lhe atribuído direitos iguais e acesso crescente 

ao mercado de trabalho (Moreira & Fernandes, 2000). 

 

Desde o final do século XX que o conceito de paternidade e a sua vivência 

concreta tem sido alvo de grandes reflexões e debates (Balancho, 2004).  

De acordo com Lamb (1992, 1997), desde o início dos anos setenta foram 

construídas teorias, especulando e investigando de forma progressiva acerca de 

uma “nova paternidade”: surge uma nova imagem do pai, enquanto progenitor 

não só comprometido com o sustento económico e educação do(s) filho(s), mas 

também envolvido e capaz de assumir os cuidados em qualquer fase do 

desenvolvimento da criança.  

 

Segundo Moreira e Fernandes (2000, p.33), nesta fase começou a emergir a 

imagem de um pai activo, envolvente e envolvido nos cuidados à família. Nos 

anos oitenta e noventa os estudos focalizavam-se essencialmente na 

identificação e caracterização de eventuais mudanças no comportamento e 

atitudes do pai na sua relação com os filhos e vida familiar (Balancho, 2004). 

 

Na constituição da sociedade actual, os lugares do pai e filho(s) são 

consequências das relações interpessoais estabelecidas, apresentando um 
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carácter social, que se sobrepõe aos aspectos biológicos, por serem relações 

culturalmente determinadas, a partir de um conjunto de regras sociais 

(Romanelli, 1995). 

Conforme mencionado anteriormente, nas sociedades contemporâneas, a 

paternidade é vivenciada e significada como resultante de construções sociais 

dinâmicas e de género. 

 

Reflectir acerca do papel do pai na sociedade actual, segundo Balancho (2004, 

p.377) transformou-se numa tarefa entendível através de uma perspectiva inter e 

multidisciplinar, onde a psicologia e a educação, a lei e a jurisprudência, a 

sociologia e a biologia genética têm assento. Assim, entre as evoluções mais 

marcantes da nossa sociedade, encontra-se a alteração do conceito de 

paternidade. 

 

Embora ainda subsistam valores patriarcais, através dos quais é estabelecido ao 

homem o papel de provedor da instituição familiar, enquanto à mulher cabe o 

papel de cuidadora e mediadora das relações no núcleo familiar, o conceito e a 

vivência da maternidade e paternidade têm sofrido transformações, sendo a 

ampliação dos papéis, a transformação mais importante. Ocorre assim, uma 

ruptura com o ideal de família patriarcal tradicional que mantinha rígida a 

estrutura hierárquica, proporcionando uma maior participação da mulher no 

mercado de trabalho e no controle da natalidade, e, dessa estrutura familiar, 

entre outros aspectos, emergiram formas particulares de ser mulher e mãe e de 

ser homem e pai. 
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Daqui decorre a ideia de um processo de transição no que diz respeito à função 

social do pai, determinando mudanças que possibilitam o surgimento de novas 

formas de estabelecer relações entre pais e filhos, construindo a vivência de 

afectos, carinho, empatia e respeito. Neste sentido, na sociedade actual assiste-

se a uma tendência generalizada para considerar o homem um elemento cada vez 

mais participativo e activo no que diz respeito às suas funções e 

responsabilidades inerentes à paternidade (Martins, 2002). 

 

Na nova distribuição igualitária dos papéis masculino e feminino, o homem como 

pai e como marido tem sido, segundo Gouveia et al. (1991), o principal alvo de 

transformação. Brazelton e Cramer (1993) referem que recentemente tem 

ocorrido uma tendência para a diminuição de certos estereótipos dos papéis 

sexuais, dada a influência de novos valores sociais, contudo, esta diminuição 

pode demorar várias gerações até desaparecer por completo.  

 

Os casais procuram cada vez mais alcançar uma nova igualdade no envolvimento 

parental, sendo necessário que o pai incorpore a sua efectiva participação desde 

o período pré-concepcional e estenda a sua atenção aos cuidados essenciais 

do(s) filho(s), no acompanhamento do seu crescimento e desenvolvimento. 

 

Associado a toda esta evolução, a sociedade já não apresenta muitos obstáculos 

à participação do pai no processo de gravidez, parto e pós-parto, verificando-se 

que emerge uma nova consciencialização social, apelando aos pais para que se 

envolvam e desfrutem deste momento tão significativo para a sua família (Barclay 

& Lupton, 1999; Martins, 2002).  
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Nos anos que decorrem, de acordo com Moreira e Fernandes (2000), existe um 

crescente envolvimento do pai, procurando a sua própria experiência pessoal. 

Desta forma, verifica-se na actualidade que o homem demonstra mais interesse 

em participar na experiência da gravidez, parto e no pós-parto. Ele vai 

observando as transformações do corpo da mulher, sentindo-se agradado 

quando toca no abdómen da sua companheira e sente o feto a „dar pontapés‟ na 

sua mão (Ribeiro, 2005). Na actualidade é mais frequente encontrar o pai a 

participar nas sessões de preparação para o parto, assim como, na sala de partos, 

lugar onde há alguns anos a sua presença era interdita (Ribeiro & Lopes, 2005). 

 

O nascimento de um filho marca uma nova etapa na vida do casal, implicando 

uma mudança de perspectiva, reorganização familiar e um aumento da 

responsabilidade. É fundamental o pai compreender que ele é importante para o 

seu filho e que o seu envolvimento na prestação de cuidados ao mesmo, 

contribui para a vinculação entre os dois (Lamb, 1997; Shapiro, 1987; Barclay & 

Lupton, 1999; Canavarro, 2001; Stern & Stern, 2000; Figueiredo, 2002; Mendes, 

2002; Draper,2003).  

 

Actualmente, o homem assume cada vez mais a sua paternidade ficando para trás 

somente a ideia de perpetuação do seu nome, a história familiar, a linhagem ou a 

herança. Desta forma, o pai actual está a ficar mais consciente da importância do 

seu papel relativamente ao acompanhamento e desenvolvimento dos filhos, 

proporcionando-lhe maior facilidade para atender às necessidades destes e 

contribuindo para o estabelecimento de uma relação afectiva mais próxima 

(Martins, 2002).  
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Em síntese, pode-se assumir que o exercício da paternidade, na sua concepção e 

representações, é uma relação múltipla por ser cultural, circunstancial, temporal, 

específica e interpessoal (Silveira, 1998, p.36) e que possibilita ao homem, na 

vivência da sua subjectividade, um sentido mais profundo. 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

GRAVIDEZ E PARTO: TAREFAS DESENVOLVIMENTAIS  

DE TRANSIÇÃO PARA A MATERNIDADE E PATERNIDADE 

 

Neste capítulo importa abordar as tarefas 

desenvolvimentais que permitam a transição para a 

maternidade e para a paternidade. Tendo como objectivo 

a construção partilhada de uma unidade parental, 

reportando-nos, como já referido ao contexto dos pais-

pela-primeira-vez. 

Importa, porém, salientar que na transição para a 

maternidade/paternidade a revisão da literatura sugere 

que as trajectórias do homem e da mulher, apresentam 

diferenças significativas, isto é, em termos gerais, a 

transição no homem processa-se de forma mais gradual 

ao longo do tempo. A transição na mulher desenrola-se 

através de mudanças mais profundas, deslocando 

geralmente o eixo da vida do mundo do trabalho para as 

actividades domésticas e de cuidados (Cowan & Cowan, 

1995). Para tal, situarmo-nos no referencial das tarefas 

desenvolvimentais na transição para a maternidade e 

paternidade respectivamente. 
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1 – TAREFAS DESENVOLVIMENTAIS NA TRANSIÇÃO PARA A MATERNIDADE 

 

A maternidade transcende o momento do parto, do ponto de vista psicossocial é 

um processo dinâmico, de construção e desenvolvimento. Mais do que um 

acontecimento, com duração temporal a longo prazo, a maternidade é um 

processo que ultrapassa a gravidez. Esta última, está finitamente mediada pelo 

período de aproximadamente 40 semanas, entre a concepção e o parto, enquanto 

que a maternidade como projecto temporal é delimitado a um período, diríamos, 

sem prazo. 

 

No entanto, conforme sublinham Leal (1990), Canavarro (2001) e Mendes (2002) 

a maternidade pressupõe uma maior visibilidade nos primeiros anos de vida da 

criança, dada a imperiosa necessidade de prestação de um conjunto de cuidados 

para o seu crescimento e desenvolvimento harmoniosos, de onde a dádiva de 

amor, interesse, partilha e responsabilidade permanecem. Nas palavras de Leal 

(1990, p.365) a maternidade requer que mais do que desejar ter um filho se 

deseje ser mãe. 

 

Acima de tudo, a gravidez é potencialmente uma experiência/vivência de 

mudança e renovação, enriquecimento e desafio. Perante tal envolvência, 

mediada também por um sentido de profunda atenção, consciência e 

preocupação, a grávida vai adquirir novos conhecimentos e competências durante 

o período gestacional, fundamentais na transição segura para a maternidade, 
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caminhando assim para uma integração efectiva no seu papel de mãe (Mendes, 

2002). 

 

O assumir da maternidade, confina-se a sucessivas mudanças e tarefas 

desenvolvimentais. Neste âmbito, reportamo-nos, especificamente, a estas 

tarefas que garantem a transição para a maternidade, desde a gravidez até ao 

nascimento do bebé. 

 

O desenvolvimento das tarefas maternas, ainda no período da gravidez, foi 

notoriamente clarificado com os estudos realizados por Rubin (1975, 1984) que 

enfatizou o facto de que estas tarefas são elaboradas e transformadas antes e 

após o nascimento, de modo a formar a matriz qualitativa dos cuidados 

maternais, contexto em que as actividades específicas relacionadas com os 

cuidados a prestar à criança são colocadas em prática. Assim, essa autora 

descreveu quatro principais tarefas maternas interdependentes: 

 

- Assegurar uma passagem segura para ela própria e para a criança 

durante a gravidez e parto; 

- Assegurar aceitação social para si e para o filho por um número 

significativo de membros da família; 

- Iniciar a sua ligação com o filho; 

- Aprender a dar-se de si em benefício de outrem. Explorar em 

profundidade o significado do acto transitivo de dar/receber.  

 

Esta revisão e descrição das tarefas maternas a desenvolver na gravidez, vai ser 

reforçada pela classificação de Colman e Colman (1994, pp.175-187) da qual 
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comungamos e passaremos de seguida à sua abordagem, de uma forma não 

exaustiva, mas com os aspectos que nos parecem de relevância: 

 

- Tarefa 1: Aceitar a gravidez – no contexto da ambivalência da 

aceitação/rejeição do estado de gravidez inicia-se, o processo de 

identificação materna; sem a aceitação e consequente integração da 

gravidez a mulher não pode progredir nas tarefas subsequentes; 

 

- Tarefa 2: Aceitar a realidade do feto – ultrapassada a ambivalência 

relativa à  gravidez, surge um momento de viragem. A sensação real da 

presença do bebé dentro de si, pela percepção dos movimentos fetais 

determina definitivamente a diferenciação mãe-feto, o que se traduz na 

aceitação do feto como entidade separada. Esta representação cognitiva 

é fundamental para o estabelecimento da ligação materno-fetal 

(Mendes, 2002), a preparação para o nascimento e a separação física 

do parto; 

 

- Tarefa 3: Reavaliar a relação com os pais – nomeadamente no que diz 

respeito à representação que a mulher tem do modelo de 

comportamento materno proveniente da sua mãe e também das 

expectativas que tem do seu comportamento no papel de avós. É um 

tempo de interiorizar e mimetizar o que considera positivo e 

assumindo a diferença, no que considera negativo ou não adequado a 

si; 

 

- Tarefa 4: Reavaliar o relacionamento conjugal – no contexto em que o 

casal tem que reajustar a sua relação, no plano afectivo, de rotina diária 
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e de relacionamento sexual. É fundamental flexibilizar a aliança 

conjugal para formar a aliança parental, e sobretudo permitir o suporte 

emocional entre ambos. 

 

- Tarefa 5: Aceitar o bebé como uma pessoa separada – esta tarefa 

concretiza-se com a preparação para a separação, que se concretiza 

com o parto. É um período com alguns sentimentos de ambivalência e  

com um aumento da ansiedade devido à antecipação do parto. Após o 

nascimento a mãe é confrontada com uma multiplicidade de decisões a 

tomar e de comportamentos a encetar. Nesta fase o grande desafio 

desenvolvimental é o de ser capaz de interpretar e responder ao 

comportamento do bebé. Assumir que a criança é profundamente 

dependente mas simultaneamente precisa de autonomia... são 

aprendizagens importantes que a mãe tem de realizar. 

 

- Tarefa 6: Integrar a identidade parental – neste âmbito a mulher tem 

que integrar na sua identidade o papel, função e significado de ser 

mãe, implica, por isso, reavaliar as perdas e os ganhos que a 

maternidade lhe proporcionou e aceitar as mudanças consequentes por 

este novo estádio, adaptando-se de acordo com a sua identidade 

prévia. 

Desta abordagem, compreendemos como o nascimento de um filho, 

especificamente do primeiro filho, provoca um grande impacto a nível intra 

pessoal e interpessoal na mãe, no pai e restante família. Inicia-se uma nova e 

importante fase do ciclo vital da família, identificando-a com uma sequência 

previsível de transformação na organização familiar, em função de um conjunto 

de tarefas e responsabilidades bem definidas (Relvas, 1996). 
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Daqui sobressai a importância do ajustamento à maternidade no que diz respeito 

à satisfação pessoal, equilíbrio emocional, funcionamento familiar, desempenho 

de tarefas práticas de cuidados, recuperação do estilo de vida (...). Toda esta 

constelação de dimensões se interligam e o ajustamento à maternidade traduz-se 

pela capacidade em superar as tarefas desenvolvimentais transformando-as em 

competências cuidativas e educativas à criança, contribuindo para o seu 

crescimento e desenvolvimento harmonioso e também no seu projecto pessoal 

(Canavarro, 2001; Mendes, 2002). Relativamente às duas últimas tarefas 

desenvolveremos mais adiante no capítulo III referente ao pós-parto. 

 

 

 

 

2. TAREFAS DESENVOLVIMENTAIS DE TRANSIÇÃO PARA A PATERNIDADE 

 

Na sociedade ocidental, os aspectos relacionados com a gravidez parto e pós-

parto foram considerados durante décadas como assuntos exclusivos da 

responsabilidade feminina.  

 

A revisão da literatura remete-nos para uma variedade de factores que 

contribuíram para esta situação. Por exemplo, a ênfase quase exclusiva na função 

materna, nas investigações e construção de modelos teóricos sobre o 

desenvolvimento da criança incidirem maioritariamente na díade mãe-filho.  

 O pai sendo o “progenitor esquecido” (Ross, 1979; Johnson, 1997), valorizado 

sobretudo pelo seu suporte financeiro e instrumental e, como sublinha Liebbman 

e colaboradores (2000) remetido para o papel de “segundo objecto” ou “primeiro  
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estranho” com a consequente “culpabilização da mãe” e exclusão do pai. 

 A adesão ao tradicional modelo do envolvimento paterno na parentalidade que 

foi guardiã da “ordem do género” tradicional (Shapiro, 1987), a que não é alheia a 

ideia do “instinto materno” (Gomez, 2005). 

 

Nas últimas décadas do século XX, foram realizados estudos (e.g., Jordan, 1990; 

Parker & Brott, 1990; Klaus & Kennel, 1992; Biller, 1993; Griswold, 1993; 

Blankenhorn, 1995;Lamb, 1997; Shapiro1997;) que permitiram fundamentar a 

valorização crescente do papel paterno, e que conduziram à noção de que os 

papéis parentais tradicionais não são inerentes ao sexo dos progenitores, mas 

mais uma construção do sistema cultural do género e da estrutura familiar 

tradicional (Gomez, 2005).  

 

As mudanças sociais ocorridas, principalmente, nas últimas quatro décadas do 

século XX na organização social existente no que diz respeito à procriação 

tradicionalmente fundada numa dicotomia masculino/feminino, tiveram 

consequências na distribuição dos poderes e papéis entre sexos; mais 

recentemente sofreu uma aproximação de papéis parentais e a emergência de 

uma imagem de um pai envolvido, de um pai expectante de forma integral no 

percurso do cuidar do(s) filho(s) (May & Perrim, 1985; Lamb, 1987; Lamb, 1992, 

citado por Gomez, 2005; Pires, 2001; Relvas & Lourenço, 2001; Robb, 2004;). 

 

De acordo com uma abordagem desenvolvimental de ciclo de vida (Pedersen, 

1985; Seltzer & Ryff, 1994; Neville & Parke, 1997), a transição para a paternidade 

inicia-se mais concretamente com o nascimento do primeiro filho. Contudo, o 

processo de tornar-se pai tem início muito antes, reflectindo todo o 

desenvolvimento prévio (Bader, 1995). 
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À semelhança do que sucede com a maternidade, o assumir do papel paterno 

reporta-se, então, a um conjunto de mudanças que culminam com uma 

redefinição de papéis e uma integração maturacional.  

A este propósito, Gurwitt (1976) distinguiu dois níveis inter-relacionados: um 

claramente direccionado à gravidez e estatuto da companheira, e outro mais 

genericamente relacionado à experiência da futura paternidade e das suas 

implicações para o próprio. Para as quais, existem segundo Lamb (1992) quatro 

condições que fomentam o envolvimento paterno: 1. motivação; 2. competência e 

auto-confiança; 3. suporte, sobretudo da companheira e 4. práticas 

institucionais. 

 

Subjacente à transição para a paternidade existe conforme Busfield (1983) 

assinalou um conjunto de crenças que poderão ajudar a interiorizar a ideia de ser 

pai, e que fazem parte da “estrutura ideológica da reprodução” e que sublinham a 

importância de ter filhos: os filhos são fonte de satisfação emocional e dão 

interesse e diversidade à vida; tornam as actividades instrumentais mais 

recompensadoras, já que é necessário prover-lhes cuidados e recursos; e 

proporcionam segurança e prazer mais tarde na vida. 

 

Uma outra leitura, na concepção psicanalítica o desejo de ser pai poderá rever-se 

no desejo de ser completo; no desejo da imortalidade; o desejo de realização de 

ideais e oportunidades perdidas; o desejo de igualar-se ao próprio pai ou mesmo 

superá-lo, ao desempenhar melhor o papel parental; ou o desejo de responder a 

dúvidas sobre a masculinidade (Brazelton & Cramer, 1993). 
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Jordan (1990) descreveu a transição para a paternidade como um “trabalho de 

espera de relevância”. De acordo com este autor, o pai trabalha para sentir o 

papel de pai como relevante para o seu sentido de ser e para os seus outros 

papéis. Para incorporar o papel de pai na sua identidade própria, e para ser visto 

como relevante no “ter e suportar o bebé” pelos outros. 

 

Três processos de desenvolvimento foram identificados por este autor: aceitar a 

realidade da gravidez e da criança, debater-se pelo reconhecimento como pai 

pelas outras pessoas da sua rede social, e definir-se no papel de pai envolvido. 

Interacções interpessoais com outros na sua rede social, tais como a sua 

companheira, família e amigos, ajudam ou dificultam a total transição da 

paternidade. A criança torna-se progressivamente mais real para o pai durante a 

gravidez, mas a realidade não é concreta até que ele veja o bebé após o 

nascimento. 

 

Diversos autores têm procurado identificar os comportamentos e experiências 

paternos (Barclay & Luplon, 1999; Brazelton & Cramer, 1993; Colman & Colman, 

1994; Draper, 2003; Jordan, 1990; Lamb, 1997; Shapiro, 1987), sendo 

consensual a existência de dois períodos cronológicos marcantes no que se 

refere à transição para a paternidade: a gravidez e o nascimento do filho. 

 

Apesar de não existir nas diferentes fontes bibliográficas de referência 

consultadas a denominação de tarefas desenvolvimentais da paternidade, numa 

tentativa de sistematizar e clarificar a informação, organizamos esta de acordo 

com os modelos propostos por Shapiro (1987), Jordan (1990), Brazelton e Cramer 

(1993), Colman e Colman (1994) e Canavarro (2001). Desta forma, consideramos 

três tarefas desenvolvimentais da transição para a paternidade: tarefa 1: 
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envolvimento paterno durante a gravidez; tarefa 2: preparação para o parto e 

nascimento do filho; tarefa 3: incorporação do papel paterno. 

  

 

Circunscrevem-se estas tarefas desenvolvimentais nas vivências da paternidade-

expectante, em particular nos pais-pela-primeira-vez, constituindo elementos de 

referência para a compreensão deste processo de tornar-se pai nas sociedades 

contemporâneas. 

 

Tarefa 1: Envolvimento paterno durante a gravidez  

 

Ao longo dos anos, o papel do pai durante da gravidez e momento do 

nascimento do seu filho, tem vindo a mudar. Devido à existência da família 

nuclear, em que o casal vive afastado dos familiares, este tem de se ajudar 

mutuamente, o que exige ao pai um papel cada vez mais activo nas tarefas 

domésticas e na educação dos filhos (Monteiro, 1995).  

 

O envolvimento paterno é definido por Lamb (1997) a partir de três dimensões de 

avaliação do comportamento paterno: interacção, acessibilidade à criança e 

responsabilidade. A interacção relaciona-se com o contacto directo com o filho, 

nos cuidados e actividades compartilhadas. A acessibilidade diz respeito à 

presença ou disponibilidade para a criança para possíveis interacções. A 

responsabilidade concerne ao papel que o pai exerce garantindo cuidados e 

recursos à criança. 

 

O envolvimento e apoio emocional do pai influenciam fortemente o desenrolar da 

gravidez, parto e pós-parto, reforçando a sua identidade como elemento 
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participante e activo, reforçando a sua auto-estima e a auto-estima da mãe, 

assim como, a comunicação entre o casal (Bexiga et al., 2002; Premberg & 

Lundgren, 2006). 

 

De acordo com Klaus e Kennell (1992) o envolvimento do pai na gravidez, parto e 

pós-parto pode exercer uma influência significativa no estabelecimento e 

desenvolvimento da tríade familiar mãe-pai-filho, tendo verificado estes autores 

que a aceitação pelo cônjuge/companheiro é um factor significativo para o 

desenvolvimento da ligação materna ao bebé. 

 

O envolvimento paterno durante a gravidez é determinado também por 

experiências prévias, e este por sua vez é determinante não só para reforçar a 

identidade paterna e reduzir a sensação de exclusão, como influencia 

grandemente o ajustamento materno (May, 1982; Premberg & Lundgren, 2006 ). 

 

May (1980) descreveu que a imagem do pai-expectante “ideal” correspondia a 

uma minoria de homens, e, levando em linha de conta a distinção entre 

envolvimento emocional e envolvimento comportamental, caracterizou três 

estilos de pais-expectantes: “observador”, “instrumental” e “expressivo”. O pai 

observador adoptando uma visão de que a gravidez é uma ocorrência “normal” e 

da responsabilidade da mulher, nega que a mesma tenha qualquer impacto 

emocional sobre si e só dá assistência quando solicitada. Reporta-se aquele pai 

que não se envolve na gravidez, necessitando de se distanciar de todas as 

actividades relacionadas com esta. Estes consideram-se como espectadores, 

apresentando pouca atitude emocional na gravidez. 
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Embora possam estar felizes com o nascimento de um filho, a gravidez é algo 

que pertence ao mundo da mulher. No que diz respeito ao pai “instrumental” é 

aquele que embora pouco confortável para partilhar as questões emocionais da 

gravidez, dá ênfase às tarefas a desenvolver e oferece suporte em questões 

práticas. Estes consideram-se como zeladores ou administradores, salientando as 

tarefas que devem ser realizadas (Ziegel & Cranley, 1985). Os homens deste tipo 

assistem às aulas de preparação para o parto, porque isso representa mais uma 

tarefa do que uma experiência. 

 

Por último, o pai “expressivo” envolve-se a nível emocional e a nível 

comportamental; é aquele que consciente da importante transição na sua vida, 

deseja participar em todos os acontecimentos que envolvem a gravidez, 

oferecendo assistência e suporte emocional maiores. 

 

O envolvimento paterno varia ao longo da gravidez, de acordo com o crescimento 

e desenvolvimento do bebé, bem como conforme as características de cada pai. 

May (1982) sugere um padrão de mudanças sequenciais no envolvimento 

emocional dos pais, constituído por três fases que correspondem aos trimestres 

da gravidez. 

 

No primeiro trimestre da gravidez a tarefa mais marcante para o homem reporta-

se ao processo de aceitação da gravidez da sua companheira, como aliás, 

acontece com esta. Nesta fase, o homem encontra-se emocional e 

psicologicamente tão “grávido” como a mulher (Shapiro, 1987). Neste sentido, 

uma das primeiras emoções do futuro pai é o sentimento de exclusão, uma vez 

que a mulher começa a centrar a sua atenção e energias para o futuro filho e 

também porque esta passa a ser o centro da atenção das outras pessoas. Este 
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sentimento de exclusão complica-se com o sentimento de responsabilidade do 

pai pela gravidez da mulher (…), ele assume um grau irracional de 

responsabilidade (Brazelton & Cramer, 1993, p.50). No entanto, de acordo com 

os mesmos autores, o envolvimento dos pais ao longo de toda a gravidez e no 

parto, reforça a sua entidade como agentes participantes, diminuindo a sensação 

de exclusão.  

 

Neste trimestre o papel do pai é frequentemente definido como o de apoio à 

mulher, sendo esta uma função de extrema importância, dado que a adaptação 

da mulher à gravidez depende do apoio recebido pelo companheiro/cônjuge. Em 

todo o caso, a gravidez desencadeia na vivência do homem transformações 

pessoais e sociais, podendo estas ser tão profundas quanto as da sua 

companheira (Colman & Colman, 1994). 

 

Com o evoluir da gravidez, no segundo trimestre, o pai tende a demonstrar uma 

preocupação crescente com o seu corpo, uma vez que ocorre a uma identificação 

inconsciente com a mulher (Brazelton & Cramer, 1993; Draper, 2003). 

 

Colman e Colman (1994) referem que é pouco frequente um homem admitir que 

está no meio de uma profunda experiência emocional durante a gravidez da sua 

companheira. Os autores supracitados afirmam que, de acordo com vários 

estudos, homens com companheiras grávidas apresentam uma incidência 

estatisticamente mais significativa de sintomas físicos do que entre uma amostra 

emparelhada de outros homens.  

 

Durante a gravidez da sua companheira, os homens podem manifestar queixas 

físicas leves, acessos de ansiedade ou medos inexplicados, aumento de peso, 
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vómitos ou mal-estar gástrico, perda de apetite, e até mesmo distensão 

abdominal, sendo estas reconhecidas como o Síndroma de Couvade (Clinton, 

1986; Fawcett & York, 1986; Klein, 1991; Khanobdee, Suktatanachaiyakul, & Gay 

1993; Masoni, Maio, Trimarchi, Punzio & Fioretti, 1994; Williams, 1997). 

 

Estas manifestações alternam frequentemente com períodos de estabilidade 

emocional e sensações de bem-estar, desaparecendo após o nascimento da 

criança. Clinton (1986) considera que o fenómeno do Síndroma de Couvade inclui 

uma variedade de sintomas físicos e emocionais vivenciados pelos homens 

durante a gravidez das suas companheiras. Muitas vezes os homens não se 

apercebem conscientemente dessas transformações e elas não são reconhecidas 

como ligadas à gravidez, pelas pessoas à sua volta. (Colman & Colman, 1994, 

p.125). 

 

De acordo com Mead citado por Colman e Colman (1994), é difícil para o homem 

saber exactamente o que fazer para expressar a sua transformação num pai, pelo 

que os sintomas de Couvade podem ser uma tentativa inconsciente de lidar com 

a questão. A passagem de filho a pai cria no homem desequilíbrios, o qual pode 

sentir ansiedade, angústia, tristeza ou medo, tal como, a sua esposa.  

 

Shapiro (1987) identifica as principais preocupações e medos que invadem os 

pais durante a gravidez: como náuseas, essencialmente na altura do parto; 

exacerbação da responsabilidade social, económica e financeira; incerteza quanto 

à paternidade; medo de perder a mulher ou o filho durante o segundo trimestre; 

medo de ser substituído uma vez que a companheira ao longo da gravidez se vira 

“para dentro”; e receio da morte, visto que muitos homens à medida que se 

sentem intimamente envolvidos com o início da vida, sentem-se próximos da sua 
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morte. Podem ainda ser considerados o medo das relações sexuais, o medo de 

reagir às flutuações de humor da sua companheira e a insegurança quanto à sua 

qualidade como pai. 

 

No último trimestre da gravidez, os homens tendem a analisar o seu 

relacionamento com o pai de forma a poderem suportar o papel que terão de 

desempenhar. Por este motivo, no último trimestre o pai começa a resolver 

alguns problemas psicológicos surgidos durante a gravidez.  

 

Nesta etapa ambos os pais centram as suas preocupações na saúde do seu filho, 

Sentem-se preocupados com a normalidade e a perfeição do futuro bebé e 

precisam de conforto (Brazelton & Cramer, 1993, p.53). 

É próprio neste período o homem empenhar-se na certificação de que todos os 

preparativos foram feitos para um parto seguro. 

 

Tarefa 2: Preparação para o parto e nascimento do filho 

 

O nascimento do primeiro filho proporciona à mulher e ao homem a 

oportunidade de conhecerem novos aspectos da sua personalidade e de 

adquirirem responsabilidades (Ribeiro, 2005).  

Colman e Colman (1994) afirmam que o movimento de envolver os pais no parto 

começou quando os homens eram os únicos apoios fiáveis das mulheres na 

sociedade móvel em que vivemos.  

 

Como já referido, na época após a II Guerra Mundial, a família alargada 

encontrava-se muitas das vezes afastada, ficando a jovem mulher sem 

companhia feminina para lhe ajudar na criação dos filhos. O 
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cônjuge/companheiro tornou-se na primeira figura „maternal‟ para a sua mulher 

embora tivesse pouca preparação para esse papel. 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º14/85, de 6 de Julho, a mulher grávida internada 

em estabelecimento publico de saúde poderá, a seu pedido, ser acompanhada 

durante o trabalho de parto pelo futuro pai, se este o desejar ou por outro 

familiar indicado pela grávida. 

 

Na actualidade assiste-se a uma maioria de pais que desejam participar no 

trabalho de parto e nascimento (Waldenstrom, 1999; Draper, 2002; Fletcher, 

Silberberg & Galloway, 2004; Mercer, 2006; Premberg & Lundgren, 2006;). 

Existem muitas opções para diversos graus de envolvimento dos pais. Eles podem 

escolher ser o único acompanhante durante o trabalho de parto ou partilhar este 

papel com outra pessoa. Enquanto alguns pais desejam participar no nascimento 

e cortar o cordão umbilical, outros pais podem desejar ser observadores, 

enquanto outros podem desejar permanecer na sala de espera durante o 

nascimento. 

 

Ribeiro (2005) menciona alguns factores que influenciam o desejo de 

acompanhamento do pai no momento do nascimento, nomeadamente o nível 

socio-económico, o nível cultural, o tipo de relacionamento do casal e a 

participação do pai durante a gravidez, mas não a formação académica e o nível 

sócio-económico. Por sua vez, a proveniência geográfica, a paridade e a idade 

relacionaram-se com os pais a assistirem ao parto, mostra outro estudo 

(Magalhães, Patinha & Conceição, 2003). 
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Um passo importante para fomentar o envolvimento do pai no processo de 

transição para a paternidade, é incentivar a sua participação nas consultas pré-

natais, nas aulas de preparação para o parto e no nascimento do filho. Esta ideia 

também é apoiada por Brazelton e Cramer (1993), Horvath (1995), Waldenstrom 

(1999), Fletcher, Silberberg e Galloway (2004). Estas acções fomentam a 

consciencialização progressiva da paternidade.  

 

Neste sentido, pode ser importante que o futuro pai aproveite as oportunidades 

de usufruir da licença de paternidade e de participar em sessões de preparação 

para o parto, bem como nas consultas pré-natal. É possível que deste modo se 

envolva na gravidez, tirando dúvidas, dando opiniões, compreendendo todo o 

processo do trabalho de parto, para que interiorize que papel poderá assumir no 

momento do parto  e posteriormente (Ribeiro & Lopes, 2006). 

 

Durante o trabalho de parto, os homens têm receio pela companheira e pelo 

bebé. Os homens dizem sentir-se incapazes de ajudar, frustrados e inseguros 

sobre o que fazer enquanto a dor das companheiras aumenta, e muitas vezes 

afastam-se mentalmente ou fisicamente do processo (Chapman, 2000). 

 

Quando as expectativas pré-natais dos pais sobre o nascimento foram 

comparadas com as suas percepções após o nascimento, as expectativas de 

serem tratados como fazendo parte do casal em processo de trabalho de parto, 

não foram realizadas (Chandler & Field, 1997; Waldenstrom, 1999; Premberg & 

Lundgren, 2006). 

 

Apesar de os pais-pela-primeira-vez se sentirem particularmente 

desconfortáveis durante o nascimento, eles afirmam que estar presente é 
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importante no processo de transição para a paternidade (Vhvilainen-Julkunen & 

Liukkonen, 1998). 

 

O nascimento é o culminar da experiência de trabalho de parto. O pai pode agir 

como membro auxiliar da equipa clínica e de enfermagem, ajudando com 

medidas de conforto. É o elemento ideal, para a parturiente vencer o isolamento e 

as ansiedades do trabalho de parto. Ele pode ser o mensageiro das necessidades 

e desejos da sua mulher, podendo também oferecer medidas de apoio como 

“aspectos de cuidados”, estímulo, confiança e conforto da mulher (Ribeiro & 

Lopes, 2006). 

 

Brazelton e Cramer (1993) reconhecem a importância do apoio emocional do 

cônjuge/companheiro e a sua presença no momento do nascimento do filho, 

como forma de diminuir a ansiedade e o stress da mulher, havendo 

consequentemente menor necessidade de administração de analgésicos, visto ser 

uma experiência mais positiva para ambos os elementos do casal. 

 

No estudo realizado por Ribeiro (2005), constata-se o facto da presença do pai 

na sala de partos fazer diminuir a ansiedade e o stress manifestado pela mulher, 

o que pode levar a uma diminuição da administração de analgésicos durante 

trabalho de parto. 

 

A presença do pai junto da parturiente permite uma diminuição da angústia, do 

nível de catecolaminas e do período de trabalho de parto (Kennell & Klaus 1992), 

assim como, diminui a ansiedade e o stress provocando uma diminuição da 

administração de analgésicos durante o trabalho de parto (Cogan citado por Bee, 

1984; Ramos & Cecílio, 1997). 
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O pai pode assumir diferentes papéis durante o trabalho de parto: “o pai 

incentivador”, “o pai colega de equipa” e “o pai testemunha”. O primeiro,” “pai 

incentivador”, é aquele que durante o trabalho de parto auxilia activamente a 

mulher, tanto a nível de apoio físico através de massagens e do toque, como a 

nível do apoio emocional, dando palavras de incentivo ou conforto (Bobak, 

Lowdermilk & Jensen, 1999). O “pai colega de equipa”, adopta um 

comportamento auxiliar, não tomando a iniciativa, mas esperando que sejam os 

profissionais a dizer o que fazer ou mesmo a mulher a dizer o que precisa. Por 

último, “o pai testemunha”, não acredita nos benefícios que o seu apoio físico 

pode proporcionar à mulher, deixando essa tarefa para os profissionais de saúde 

prestando apenas o apoio emocional (Chapman, 2000). 

 

Uma das dificuldades referidas por alguns pais é a sua inabilidade para ajudar as 

suas parceiras durante as dores de parto, outra é o facto de se sentirem postos 

de parte quando as decisões têm de ser tomadas durante o trabalho de parto 

(Chandler & Field, 1997). 

 

No entanto, o pai que assiste e participa no parto, sente-se activo e evita 

sentimentos de marginalização, que normalmente são descritos pela estranha 

intimidade que se desenvolve entre a mãe e o recém-nascido. O pai consegue, 

assim partilhar uma maior intimidade e proximidade com o recém-nascido, já 

que testemunha os seus primeiros momentos (Ribeiro & Lopes, 2006). 

 

O compartilhar o momento do parto contribui para uma maior aproximação entre 

o casal, fortalecendo a relação entre estes, ajudando a evitar o desmembramento 

familiar, o que pode ocorrer nesta etapa da vida do casal.  
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Desta forma se torna cada vez mais frequente encontrar o pai na sala de partos. 

A decisão da sua presença durante o trabalho de parto deve assentar numa 

preparação do casal, especialmente na preparação específica do pai (Idem). 

 

 

Tarefa 3: Construção do papel paterno 

 

O processo de construção do papel paterno após o nascimento do bebé revela-se 

como um processo difícil e complexo, principalmente para os pais-pela-

primeira-vez. 

Jordan (1990) refere-se no seu estudo de que os pais que o são pela primeira vez 

tendem a ver as mães como os progenitores “instintivamente superiores”. 

Manifestavam também que as mães controlavam o “ser pai” e até que ponto podia 

ir no seu envolvimento. A existência deste comportamento por parte das mães 

impedia o envolvimento dos pais, sentindo estes, menor motivação para a 

realização de cuidados ao bebé (como mudar as fraldas e alimentar).  

 

Shapiro (1987) a este propósito também mencionou que algumas mães quererem 

que os pais se encarreguem de determinadas tarefas de casa ou de cuidados da 

criança, de acordo com a sua perspectiva, o que, os desmotiva no seu processo 

de autonomia parental.  

 

Apesar dos pais verem com bons olhos a co-paternidade do seu filho, a mãe e 

familiares lembram-no subtilmente que o seu papel é apoiar a mãe (Jordan, 

1990).  
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Anderson (1996) considera que os factores que influenciam a relação pai-bebé, 

durante os primeiros dois meses após o nascimento, separam em três áreas 

principais: o processo de organizar o espaço físico para o bebé, a relação com o 

seu pai, e o apoio à companheira.  

 

Para encontrar espaço psicológico e físico para o bebé nas suas vidas, os pais 

necessitam de fazer vários ajustamentos no seu trabalho, tempo social/pessoal e 

no relacionamento com a companheira e assim, tornarem-se disponíveis para os 

seus filhos (Matta & Knudson-Martin, 2006). 

Por vezes, existem pais que sentem que a sua relação com os filhos se 

desenvolve mais lentamente do que a relação mãe-filho. Outros hão que também 

se sentem alienados ou excluídos da intensa ligação mãe-filho e da proximidade 

que está associada à amamentação (Bader, 1995). 

 

Neste processo de construção do papel paterno é de sublinhar a importância do 

envolvimento emocional dos pais que pode já ter-se iniciado durante a gravidez. 

Este envolvimento emocional está inserido no contexto do bonding pais-bebé. 

O termo bonding tem sido fundamentalmente descrito como 

constituindo-se por dois aspectos: o primeiro, refere-se a preocupação 

com a segurança e bem-estar do bebé (e.g., Winnicott, 1956); o segundo, 

diz respeito ao vínculo único e selectivo, ao investimento emocional e ao 

espaço mental que o bebé ocupa no universo representativo dos pais (e.g., 

Stern, 1998) ” (Figueiredo, 2005, p.289). 

 

Constata-se que a informação existente acerca da génese e desenvolvimento do 

envolvimento emocional dos pais com o recém-nascido ainda é 

consideravelmente reduzida.  
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Na revisão da literatura sobre esta temática Figueiredo (2005, pp. 287-316) 

sistematiza as investigações realizadas, na vertente paterna, das quais 

evidenciamos: a) estudos antropológicos que mostram uma relação directa entre 

as normas culturais, a complexidade do sistema social e o envolvimento 

emocional dos pais com o bebé (e.g., Lozoff, Jordan & Malone, 1988); b) o início 

do investimento afectivo dos pais tem relação com as condições nas quais este se 

verifica (e.g., Troy, 1993, 1995); c) o contacto precoce com o bebé favorece a 

qualidade da interacção dos pais com o filho (e.g., Klaus& Kennel 1992); d) o 

ajustamento no relacionamento conjugal facilita o envolvimento emocional do pai 

com o recém-nascido (e.g., Robson & Mandel, 1985). 

 

Palkovitz (1992) salienta que as crenças que os pais têm no período pré-natal 

acerca da relação com o bebé assim como as circunstâncias do parto são factores 

que predizem a qualidade desta relação. 

 

Neste âmbito, Figueiredo, Costa, Marques, Pacheco e Pais (2005) realizaram uma 

investigação sobre 315 mães e 141 pais a quem administraram a escala bonding 

(Figueiredo, Marques, Costa, Pacheco & Pais, 2005), entre as primeiras 24 horas e 

48 horas do pós-parto. Reportamo-nos aqui a alguns dos principais resultados 

da vertente paterna, dos quais se destacam: a generalidade dos pais exibe um 

elevado envolvimento emocional positivo com o filho, às 48 horas depois do 

parto, os itens que se referem aos sentimentos “afectuoso”, “protector” e “alegre” 

foram assinalados com “muito” pela maior parte dos pais, respectivamente por 

68,8%, 66,0% e 82,3%. Um menor número relatou sentir-se nada ou um pouco 

“afectuoso” 6,3% e 5,6% dos pais sentir-se nada ou apenas um pouco protector e 

0,7% sentirem-se nada ou apenas um pouco “alegre”. Apenas de 16,3% 

evidenciaram algum envolvimento emocional negativo.  
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Em termos conclusivos, os autores verificaram que 48 horas após o nascimento 

do bebé, (1) a generalidade dos pais demonstra elevado envolvimento positivo, 

pelo menos uma emoção não claramente relacionada com o bonding, diminuto 

ou ausente envolvimento emocional negativo com o filho. (2) Os pais têm um 

melhor envolvimento emocional inicial com o recém-nascido do que as mães, o 

que se pode justificar tendo em conta os factores a que as mães estão sujeitas 

tais como os efeitos adversos do parto e as alterações emocionais que decorrem 

das mudanças hormonais do pós-parto. 

 

Num estudo realizado por Fox, Bruce e Combs-Orme (2000) foi pedido a pais de 

recém-nascidos que completassem um questionário acerca das suas 

preocupações nas áreas dos cuidados físicos, paternidade, e os seus planos para 

ajudar na “maternidade”. Sessenta e um por cento dos pais mostraram 

preocupação acerca da sua habilidade para tomar conta dos cuidados dos filhos. 

Muitos estavam preocupados com a sua habilidade para manter os filhos seguros 

(52%); e 37% estavam preocupados com os cuidados a prestar à criança; trinta e 

sete por cento estavam preocupados com a sua capacidade para fornecer um 

bom lugar para viver; trinta por cento estavam preocupados com a capacidade de 

sustentar a criança. 

 

Um quinto dos pais mostraram receio de estarem demasiado cansados e 

poderem maltratar a criança, e 17% estavam receosos que a criança fosse  tão má 

que eles poderiam maltratá-la. Preocupações físicas sobre poder sustentar a 

criança foram também expressadas pelos pais com menos rendimentos. 

 

Fox, Bruce e Combs-Orme (2000) verificaram, igualmente, que os pais que 

esperavam ser mais prestativos a fornecer o rendimento para a família, 
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esperavam prestar mais ajuda nas tarefas domésticas, e menos nos cuidados ao 

bebé e ainda menos a fornecer um apoio emocional à mãe. 

 

Os pais que referem ter uma relação positiva com a companheira/esposa e uma 

harmonia entre o seu tempo de actividade laboral e tempo pessoal, indiciam 

atingir com sucesso a competência na construção do papel parental ( Onyskiw et 

al, 1997). 

 

Para Brazelton e Cramer (1993) um aspecto que influencia a construção do papel 

paterno tem relação com uma predisposição à parentalidade transmitida pelos 

próprios pais, e pela figura paterna em particular. Se esta foi um modelo de 

imitação e de identificação, o futuro pai vai querer repetir esse mesmo modelo, 

transmitir aquilo que recebeu e tentar superar o seu próprio pai sendo melhor 

ainda. 

 

No que diz respeito ao relacionamento com a figura paterna, alguns pais tendem 

a descrever o seu relacionamento com os seus próprios pais, como distantes ou 

desligados; atribuindo ao facto de que seus pais eram tradicionais, e eles 

desejam ter uma relação mais emocional e envolvida do que aquela que os seus 

pais tiveram com eles (Anderson, 1996). 

 

Outro estudo revelou que os pais que tiveram uma experiência de infância menos 

positiva com a figura paterna, mas que tinham um óptimo apoio marital exibiam 

uma melhor resposta às interacções com o filho do que aqueles que tinham pior 

apoio marital (Berry & Meyer, 1997).  
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Belsky (1996) constatou que pais que estavam ligados com maior segurança aos 

seus filhos com um ano, eram mais assertivos e mais extrovertidos, tinham 

casamentos mais positivos, e experimentavam uma melhor harmonia nas 

relações família/trabalho. 

 

Nesta tarefa de construção do papel paterno os pais têm de reorganizar o espaço 

mental e físico para as suas crianças, ajustando os tempos sociais, pessoais e de 

trabalho. Neste processo, alguns dos pais relatam ter perdido o seu tempo livre e 

um estilo de vida mais descuidado e ter de aceitar essas mudanças. Para alguns, 

ser pai ajudou-os a estarem mais próximos dos seus sentimentos (Anderson, 

1996). 

 

Mercer (2000) a este propósito sublinha o facto de que a necessidade sentida 

pelos pais de proteger os seus vulneráveis e indefesos bebés lhes impulsiona a 

adequar o espaço mental para os seus filhos. Esta autora verificou que pais 

criados por um pai tradicional que não dava apoio emocional, queriam ser pais de  

forma diferente. Os pais viam as suas esposas como fornecedoras de informação 

e apoio emocional, especialmente através da orientação nos cuidados a prestar à 

criança e informação sobre os eventos e progressos diários da criança. 

 

A transição para a parentalidade é um processo de desenvolvimento para cada 

um dos pais, bem como para a relação do casal (Bryan, 2000).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PÓS-PARTO E PARENTALIDADE: 

 AJUSTAMENTO MATERNO E PATERNO 

 

Neste capítulo, sistematizamos em primeiro lugar aqueles 

aspectos que consideramos como característicos do 

período pós-parto. De seguida, contextualizamos a 

dimensão do conceito de parentalidade no âmbito das 

sociedades contemporâneas tendo como pano de fundo 

todas as transformações sociais nela ocorridas. Por último, 

abordamos a transição para a parentalidade salientando o 

que a maternidade e a paternidade têm em comum. 
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1 - PÓS-PARTO: DELIMITAÇÃO CONCEPTUAL 

O pós-parto é um período marcado pela grande vulnerabilidade emocional da 

mulher/homem e do casal, precedido de uma gravidez que envolveu grandes 

adaptações a nível, fisiológico e psicológico. É um período marcado, igualmente, 

por grandes mudanças ao nível dos ajustamentos fisiológicos (súbita mudança 

hormonal, fadiga, desconforto físico...), dos ajustamentos psicossociais 

(inexperiência em cuidar do seu filho, mudanças da rotina diária, consolidação da 

relação mãe/filho, pais/filho, relação conjugal e relacionamento familiar).  

 

A parentalidade (do latim parentâle) é um processo maturativo, desenvolvimental, 

multifacetado e multideterminado que leva a uma reestruturação psicoafectiva 

permitindo a dois adultos de se tornarem pais, isto é de responder às 

necessidades físicas, afectivas e psíquicas do(s) seu(s) filho(s), que numa 

perspectiva antropológica designa os laços de aliança e de filiação (Bayle, 2005; 

Gomez, 2005). 

 

Conforme sublinha Bayle (2005) a maneira de encarar a parentalidade, o papel 

materno e paterno, tem-se modificado com o tempo, aliás como revisto no sub 

capítulo anterior. Ter um filho no contexto actual das sociedades 

contemporâneas, parece ser mais difícil e complexo pois a criança tornou-se por 

um lado um “bem precioso” e, porque rara, impõe-se que seja “perfeita”. 

 

 

Em termos de assunção conceptual dos termos puerpério e pós-parto julgamos 

pertinente tecer algumas considerações que nos levaram a assumir o termo pós-
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parto em vez de puerpério, neste estudo. Conscientes da nossa opção, 

passaremos de seguida a uma breve revisão em forma de síntese, referindo, 

apenas, os aspectos essenciais e comuns contidos nos conceitos dos diferentes 

autores consultados. 

 

Em termos de limitação temporal é consensual, para todos os autores 

consultados, o início deste período, isto é, após o parto, contudo, em relação ao 

seu final oscilam as opiniões entre as 6 a 8 semanas. Relativamente ao aspecto 

conceptual constatamos que para a maioria dos autores o puerpério é um 

período de tempo que termina quando ocorre o retorno - a partir do desenrolar 

de todas as manifestações involutivas e de recuperação - dos órgãos 

reprodutores da mulher ao seu estado anterior à gravidez, ou estado pré-

gravídico (Mendes, 1985; Ziegel & Cranley, 1985; Resende, 1991; Reeder, Martin 

& Koniak, 1995; Didona, Marks, & Kum 1997; Bobak, Lowdermilk & Jensen, 

1999). 

 

 

Outros autores dão ênfase não somente à reorganização e recuperação fisiológica 

da mulher, mas também aos aspectos psicológicos (Olds, London & Baladewig, 

1987). Outros ainda, que também consideram os aspectos psicossociais, 

referem-se a este período de tempo em que se estabelecem novos laços 

familiares e se inicia a última fase de maturação emocional humana (Belsky, 

1984). 

 

Deste modo, torna-se claro que o conceito de puerpério, definido pelos 

diferentes autores, se baseia maioritariamente na recuperação física da mulher e 

na sua adaptação fisiológica à maternidade, excepção feita nos últimos autores 
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referenciados. Após esta síntese, assumimos pós-parto como um termo mais 

abrangente, independentemente da limitação de tempo, contendo o que se 

caracteriza em termos de recuperação fisiológica do puerpério (no limite 

temporal das 6 a 8 semanas) e correspondendo, também, conforme Afonso 

(2000) a um processo de ajustamento a uma nova identidade (identidade 

materna), de aprendizagem de um novo papel (de mãe), de adaptação a um novo 

elemento familiar com entidade própria (o filho), e de reestruturação das relações 

familiares e sociais. 

 

O período pós-parto é, então, um período de transição, de continuidade de um 

anterior processo já vivido e, pelas circunstâncias pessoais e interpessoais que 

envolvem a mulher, o homem e a família confere uma vivência e experiências 

únicas nas dimensões físicas, psíquicas e sociais. 

 

Importa neste ponto salientar os principais reajustamentos fisiológicos que 

ocorrem durante o período pós-parto e que envolvem globalmente o organismo 

materno, à semelhança do processo ocorrido na gravidez. Todavia, as 

modificações do funcionamento dos diversos aparelhos e sistemas ao nível 

metabólico, bioquímico, hormonal e anatómico que se vão operar visam o retorno 

ao estado pré gravídico. Daqui resultarão sinais e sintomas de expressão e 

intensidade variáveis, que no seu conjunto, constituem as habituais 

manifestações de desconforto no puerpério.  

 

Deste modo, apontaremos, sumariamente, os principais reajustamentos 

fisiológicos ocorridos no pós-parto, e respectivas manifestações de desconforto, 

descritas por Ziegel e Cranley (1985), Mendes (1991), Resende (1991), Reeder, 

Martin e Koniak, (1995), Bobak, Lowdermilk e Jensen (1999) e Graça et al (2000). 
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No que diz respeito ao aparelho reprodutor, verifica-se que: 

 O útero involui rapidamente. A contracção mantida do miométrio tem 

como consequência a sua atrofia progressiva, a par, com o processo de 

autólise do tecido uterino que sofreu hiperplasia e hipertrofia durante a 

gestação. Retornando à cavidade pélvica dentro de uma semana. 

 

 A regeneração do endométrio, é um processo que envolve, por um lado, a 

eliminação da camada superficial da decídua basal, que fica após a 

dequitadura, sofrendo um processo de necrose, contribuindo, juntamente 

com sangue e muco para a formação dos lóquios, perdas vaginais 

características do puerpério; por outro lado, a camada basal da decídua,  

 

 Vai proporcionar o crescimento do tecido endometrial, responsável pela 

regeneração do novo endométrio. O processo de regeneração é rápido, 

cerca de três semanas, com excepção do local de inserção da placenta que 

só se completará ao fim de seis a sete semanas. 

 

 Os lóquios, atrás referenciados, vão-se modificando com a evolução do 

puerpério: até ao 3º- 4º dias predomina o conteúdo hemático (lóquios 

hemáticos); do 5º-10º dias há uma diminuição progressiva do teor de 

eritrócitos, aumentando o seu conteúdo seroso (lóquios sero-hemáticos); 

após o 10º dia existe predominantemente leucócitos e o fluído é escasso. 

 

 O processo de reestruturação da parede vaginal ao estado não gravídico 

observa-se às 4 semanas com o reaparecimento da rugosidades e o 

espessamento da mucosa vaginal após o retorno da função ovárica. É 
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comum a diminuição da lubrificação vaginal em virtude dos baixos níveis 

de estrogénios. 

 

 A vulva e o períneo estão sensíveis e traumatizados, uma vez que a 

maioria das mulheres tem o períneo suturado, devido à episiotomia ou 

laceração ocasionada no momento da expulsão do feto, cuja cicatrização 

ocorrerá por volta das 2 a 3 semanas. 

 

 Os tecidos moles do períneo e das zonas vizinhas podem apresentar-se 

edemaciadas, pela ocorrência de equimoses, hematomas ou aparecimento 

de hemorróides. 

 

Destas adaptações resultam algumas manifestações de desconforto. 

Abordaremos de seguida aquelas que são mais comuns de ocorrer: 

 Dores abdominais – resultante das contracções uterinas, necessárias no 

processo de involução. Habitualmente estas são mais frequentes e mais 

intensas nas multíparas, pois o seu tónus uterino é mais reduzido do que 

nas primíparas. São também mais acentuadas aquando da amamentação, 

uma vez que o reflexo de sucção do recém-nascido estimula, a partir das 

fibras sensitivas do mamilo, o desencadear do reflexo neuro-endócrino 

libertando-se ocitocina, a hormona que faz contrair o miométrio, para 

além do seu efeito a nível da secreção do leite. 

 Dores na região perineal – proveniente do edema da sutura da episiotomia 

ou de lacerações do períneo, da presença de equimoses ou hematomas. 

Para além disso, na presença de infecção perineal a dificuldade de 

cicatrização dos tecidos pode surgir em sua consequência. 
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Quanto ao sistema endócrino abordaremos aqui os aspectos referentes às 

glândulas mamárias uma vez que neste período do pós-parto os reajustamentos 

que se destacam têm relação com a actuação das hormonas lactogénicas e a 

ocitocina. 

 

 Após a dequitadura ocorre uma diminuição acentuada dos níveis de 

estrogénio e progesterona, readquirindo os seus níveis normais na 

primeira semana pós- parto. No processo de fisiologia da lactação 

destacam-se duas hormonas, que apresentam agora níveis mais altos, 

nomeadamente a prolactina, produzida pela hipófise anterior, para a 

produção de leite e ocitocina, produzida pela hipófise posterior, que 

provoca a contractilidade da células mioepiteliais que revestem as paredes 

dos ductos alveolares mamários, aumentando o fluxo de leite. 

 

 Na mulher que amamenta, a diminuição dos estrogénios, por volta do 3º-

5º dias pós-parto, está associada ao ingurgitamento mamário. As mamas 

apresentam-se firmes, as veias proeminentes (rede de Haller visível), 

distendidas pelo edema, dolorosas à palpação e calor pela vasocongestão.  

 

 Quanto às hormonas hipofisárias e função ovárica, no que diz respeito à 

mulher que não amamenta, a ovulação poderá ocorrer aos 27 dias após o 

parto, podendo em média demorar 70 a 75 dias. Na mulher que 

amamenta, o tempo médio de ovulação é de cerca de 190 dias. 

 

Dos reajustamentos que sucedem no sistema urinário, destacamos: 
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 A diminuição dos níveis de estrogénios após o parto justifica a reduzida 

função renal durante este período. Geralmente a diurese normaliza-se 

entre o 2º e o 5º dias de puerpério. 

 

 A diurese excessiva após o parto é induzida pela diminuição dos 

estrogénios, pela diminuição da excessiva pressão venosa nos membros 

inferiores, e pela perda de volume de sangue induzida pela gravidez, 

originando uma perda de líquidos extracelulares. Um outro mecanismo, 

associado, para eliminação dos líquidos retidos no decurso da gravidez é a  

 

 Diaforese abundante que por vezes ocorre no período nocturno, nos 

primeiros 2 a 3 dias após o parto. 

 

 Destas adaptações resultam algumas manifestações de desconforto. 

Nomeadamente a retenção urinária que pode surgir, principalmente nas 

primeiras 24 horas do pós-parto, com a consequente distensão vesical. 

Podem ser várias as causas de retenção, sendo as principais: lesões 

dolorosas do canal de parto - reduz o reflexo de micção. Efeitos de 

possíveis analgésicos administrados aquando do parto – diminuição da 

percepção para urinar. 

 

No sistema gastrointestinal salientamos: 

 A diminuição da motilidade gastrointestinal persiste pelo menos duas 

semanas, necessitando deste tempo para que retome à sua actividade pré-

gravídica. 
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 A eliminação intestinal espontânea poderá surgir por volta de 2 a 3 dias 

após o parto relacionado com a súbita perda de pressão intra abdominal, a 

diminuição da motilidade dos intestinos, a administração de microenema 

pré-parto, desidratação e pela sensibilidade perineal devido à episiotomia, 

laceração ou hemorróides. 

 

Dos reajustamentos que sucedem no sistema cardiovascular e circulatório 

verifica-se: 

 As oscilações no volume circulatório estão dependentes de dois 

factores: as perdas sanguíneas no parto e a mobilização e eliminação 

de líquidos extracelulares, manifestados pelo edema fisiológico na 

gravidez. 

 

 A nível da frequência cardíaca e tensão arterial ocorre bradicardia 

transitória (50/70 pulsações por minuto) entre as 24 horas a 48 horas 

após o parto, que pode persistir por 6 a 8 dias; os valores da pressão 

arterial poderão, tendencialmente, estar um pouco mais baixos, devido 

à hipotensão ortostática nas primeiras 48 horas após o parto, 

retomando a sua normalidade por volta da quarta semana após o parto. 

A persistência de hipotensão poderá significar hipovolémia secundária 

à hemorragia após o parto. 

 

 A nível hematológico de destacar três aspectos: o primeiro relaciona-se 

com o aumento do volume de eritrócitos nas primeiras 72 horas devido 

a uma maior perda de volume plasmático, normalizando-se até às 8 

semanas após o parto; o segundo refere-se à existência de leucocitose 

em níveis de 20.000-30.000 leucócitos/mm3, a qual normaliza no final 
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da 3 semana; o terceiro relaciona-se com o regresso do fibrinogénio 

plasmático aos valores pré-gravídicos entre a 1ª e a 2ª pós-parto, no 

entanto de referir que os seus níveis nos primeiros dias de pós-parto 

ainda estão aumentados assim como o das plaquetas, podendo levar ao 

risco de tromboembolias. 

 

Quanto ao sistema músculo-esquelético: 

 As adaptações no sistema músculo-esquelético decorrentes da 

gravidez, nomeadamente o relaxamento e subsequente aumento da 

mobilidade das articulações pélvicas decorrem da mudança do centro 

de gravidade para suportar o útero grávido. A estabilização destas 

articulações ocorre entre as 6 a 8 semanas pós-parto. 

 

 Após o parto, a parede abdominal fica flácida em consequência da 

distensão prolongada causada pelo aumento do volume uterino. O 

regresso ao aspecto e tonicidade normais demora algumas semanas, 

podendo ser acelerado pelo exercício dos músculos abdominais.  

 

Por último, referimo-nos ao sistema tegumentar, de onde se salienta as seguintes 

mudanças: 

 Após o parto a diminuição da segregação da hormona 

melanotropina pela hipófise faz com que se inicie o processo de 

regressão da hiperpigmentação ocorrida nalgumas zonas do corpo. 

Deste modo, o cloasma desaparece, mas quanto à aréola mamilar e à 

linha nigra a hiperpigmentação pode não desaparecer totalmente. 
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 Quanto às adaptações relacionadas com a distensão e rotura dos 

tecidos elásticos da pele, tais como as estrias, estas desvanecem a sua 

coloração. 

 

 

Em suma, neste sub capítulo procuramos sistematizar aquelas que são as mais 

marcadas mudanças que ocorrem no organismo da mulher, no seu processo de 

normalização ao seu estado pré gravídico. Evidenciando aqueles sinais e sintomas 

de expressão e intensidade variáveis, que no seu todo, constituem as 

manifestações mais frequentes de desconforto, sendo algumas delas limitadoras 

do bonding mãe-bebé ( Graça et al, 2000; Karaçam & Eroglu, 2003). 
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2. TRANSIÇÃO PARA A PARENTALIDADE: AJUSTAMENTO MATERNO E PATERNO 

 

Após a sistematização dos principais reajustamentos fisiológicos que ocorrem na 

mulher no período pós-parto, abordaremos de seguida os ajustamentos materno 

e paterno na transição para a parentalidade. 

 

Como refere Maldonado (1981) a gravidez, parto e puerpério, representam 

períodos críticos de transição do ciclo vital da mulher, e diríamos o mesmo 

relativamente ao homem, e constituem verdadeiras fases de desenvolvimento da 

personalidade e “amadurecimento” emocional.  

 

Na mulher, em particular, são períodos de grandes mudanças biofísicas, com 

mudanças metabólicas e hormonais acentuadas, estados temporários de possível 

desequílibrio, necessidades de adaptação e reajustamentos intra e interpessoais. 

São, igualmente, períodos de reformulação da identidade e de reordenação das 

relações interpessoais, quer para a mulher quer para o homem. 

 

O nascimento de um filho, especificamente no caso e ser o primeiro, implica 

grandes mudanças na vida de ambos os pais (Canavarro & Pedrosa, 2005, p.240). 

Isto é, tornar-se mãe e tornar-se pai gera um período de instabilidade que 

determina comportamentos que favorecem a transição para a parentalidade. O 

ajustamento da mulher, e do homem, ao seu novo papel, começa imediatamente 

após o parto. É um processo onde ambos aprendem o comportamento materno e 

paterno e identificam-se como mãe e pai, é um longo percurso de aprendizagem 
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quer em relação a si, quer na relação com o bebé, quer na relação com o pai do 

bebé. 

 

A transição para a parentalidade implica assim, um conjunto específico de tarefas 

desenvolvimentais para a mulher e para o homem, particularmente no que diz 

respeito aos relacionamentos significativos a nível individual, conjugal e da 

família alargada. Determina, por um lado, a nível individual, a revisão dos papéis 

da infância e dos modelos de interacção vividos com e entre os pais, e, por outro 

lado, a nível conjugal, a reorganização das modalidades anteriores de 

relacionamento e a preparação para a tarefa partilhada de cuidar do bebé 

(Figueiredo, 2004). 

 

A rede de suporte social e a qualidade das relações significativas são 

particularmente importantes na adaptação do indivíduo em períodos em que as 

exigências desenvolvimentais e o stress envolvido são elevados, tal como sucede 

na transição para a parentalidade (Figueiredo, Pacheco, Costa & Magarinho, 

2006). 

 

O nascimento do bebé exige ainda o reorganizar das interacções familiares, 

especificamente à relação com a família alargada e com as outras crianças, se as 

houver (Belsky, Rovine & Fish, 1989, citado por Figueiredo et al, 2006).  

 

Neste contexto, focalizamos a transição para a parentalidade no pós-parto tendo 

em conta que este é um período em que se dá a resolução de algumas tarefas 

iniciadas durante a gravidez e se inicia a construção da relação com o bebé, 

agora no meio extra-uterino, enquanto pessoa com vida própria. A 

sistematização aqui descrita tem por base a organização conceptual realizada por 
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Figueiredo (2004) e por Canavarro e Pedrosa (2005). Estas autoras salientam da 

revisão da literatura as referências clássicas na transição para a parentalidade 

(Belsky, 1984; Cowan & Cowan, 1988; 1992, 1995) a que acrescentamos Colman 

e Colman (1994) permitindo destacar as seguintes tarefas desenvolvimentais:  

“a)- Reavaliar e Reestruturar a Relação com os Pais;  

b)- Reavaliar e Reestruturar a Relação com o Cônjuge/Companheiro; 

c)- Construir a relação com a criança enquanto pessoa separada; 

d)- Reavaliar e Reestruturar a sua própria identidade (papéis, valores, 

objectivos pessoais e prioridades).” (Canavarro & Pedrosa, 2005, p.240) 

 

Reavaliar e Reestruturar a Relação com os Pais 

 

Na transição para a parentalidade verifica-se uma reaproximação da mulher e do 

homem à sua família de origem, movimento que se dá no passado e no presente, 

e que reafirma ainda mais a importância dos laços familiares (Figueiredo, 2004).  

 

O impacto da chegada do novo bebé não ocorre apenas ao nível do sistema 

conjugal, estende-se igualmente à família alargada: ao criar como um elo de 

ligação entre duas gerações, com todo o significado emocional que isso implica. 

“pode dizer-se que este acontecimento exprime a concretização da ligação 

biológica entre duas famílias de origem, ela própria irrevogável. Expressa, ainda, 

a notável competência do bebé para criar novos papéis, funções e laços de 

parentesco. A conjugação destes dois aspectos vai concretizar o sentimento de 

continuidade na família” (Relvas & Lourenço, 2001, p.124). 

No momento presente, porque com o nascimento do bebé sucede todo um 

conjunto de actividades relacionados com os cuidados a prestar, para além das 

actividades domésticas, e que acarretam o confronto com situações novas e 
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inesperadas, para as quais os pais-pela-primeira-vez não têm ainda resposta no 

seu reportório comportamental. Neste contexto, o apoio instrumental e 

emocional proporcionado pelos avós, se concedido de forma adequada e 

sensível, mostra-se na sua maioria num factor protector da transição de ambos 

os recém-pais à parentalidade. 

 

Particularmente determinante para a saúde mental da grávida/puérpera é a 

qualidade da sua relação com o cônjuge/companheiro e com os elementos 

femininos do seu ambiente, designadamente com a sua própria mãe (Matthey , 

Barnett, Ungerer & Brent, 2000; Pajulo, Savonlathi, Sourander, Heleniu & Piha, 

2001). 

 

A este respeito um estudo sobre o suporte esperado para questões relacionadas 

com a maternidade, realizado por Figueiredo, Costa e Morais (1982) numa 

amostra de 399 mulheres casadas, verificaram que as mulheres, enquanto 

grávidas, privilegiam as figuras femininas (mãe, irmã ou sogra), em relação ao 

cônjuge/companheiro. 

 

Mercer (1996) e Pearson, Hunter, Cook, Lalongo e Kellam (1997). reportam-se à 

necessidade de intensificar e reavivar laços afectivos entre filha (agora também 

mãe) e a mãe (agora também avó) como factores facilitadores no processo de 

ajustamento materno. 

 

A este propósito, Matthey et al (2000) mostram que a qualidade da relação da 

mulher com a sua própria mãe influencia o seu estado de humor, no pós-parto, 

do mesmo modo a qualidade da relação do homem com a sua mãe e o seu pai 
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interfere no seu bem-estar psicológico em momentos relacionados com a 

incorporação do seu papel paterno. 

 

O bebé vem proporcionar, de alguma forma, a unificação de gerações, 

convergindo objectivos e criando condições para estreitar as relações familiares. 

Contudo, conforme advertem Canavarro e Pedrosa (2005, p.241) o apoio dos 

avós por vezes pode ter aspectos negativos: se prestados em excesso, pela 

dependência que cria; se fornecido com sensibilidade e de forma intrusiva, pela 

confusão de limites entre gerações que pode originar, resultando num mal-estar 

e conflito. Os desafios que decorrem daí projectam-se nas formas de negociação 

onde exista um equilíbrio entre pais/avós e filhos/pais e consequente 

ajustamento nos novos contornos de apoio e autonomia no relacionamento de 

ambas as gerações. 

 

A vivência dos recém-pais com a sua família de origem durante a infância, isto é, 

a sua relação com os pais e a relação dos pais entre si, determina também o 

modo como se ajustam à transição para a parentalidade (Belsky & Isabella, 1985). 

Alguns autores constataram que o facto de os indivíduos recordarem a relação 

conjugal dos pais na infância como não harmoniosa, é uma dimensão 

determinante na maneira como se sentem com o companheiro ao longo da 

gravidez e pós-parto (Belsky, Spanier & Rovine, 1983). 

 

Este período de transição reaviva, assim, as memórias dos recém-pais enquanto 

filhos – memórias relacionadas ao comportamento parental dos seus pais e ou de 

outras figuras que incorporarem esse papel parental, nas suas facetas mais 

gratificantes mas também mais dolorosas. Nas situações em que os recém-pais 

não tiveram oportunidade de reavaliar e integrar a relação com a mãe e/ou pai 
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dominada por sentimentos de rejeição ou de aceitação idealizada, este período 

de transição é agora o momento certo para resolver, ou, no seu reverso, de 

agravar, conflitos desenvolvimentais passados (Canavarro & Pedrosa, 2005). 

 

Curran, Hazen, Jacobvitz e Feldman (2005) a propósito da importância das 

relações familiares anteriores no ajustamento materno e paterno nos pais pela 

primeira vez, estabelecem teorias de interdependência e vinculação para avaliar 

como as representações dos pais sobre experiências familiares anteriores, 

fornecidas no período pré-natal se mantêm durante o período de transição para a 

parentalidade. 

As avaliações pré-natais das representações das vinculações adultas e as 

memórias do relacionamento conjugal paterno durante a infância fizeram antever 

o ajustamento da sua própria relação marital no período pré-natal e vinte e 

quatro meses após o parto. Os adultos que deram menor importância às 

vinculações anteriores e com pouca memória da infância relativa à relação 

conjugal paterna apresentaram mais baixos níveis de ajustamento marital. 

Os adultos que se mostraram mais preocupados com as relações paternas 

manifestadas na infância e com memórias negativas da relação marital de seus 

pais, apresentaram o maior declínio no ajustamento marital no pós-parto. 

 

Reavaliar e Reestruturar a Relação com o Cônjuge/Companheiro 

 

No que diz respeito às tarefas desenvolvimentais do casal, assinala-se que com a 

presença de um novo membro na família esta implica e estimula a reorganização 

das modalidades anteriores de relacionamento no casal e a preparação dos 

cônjuges para a tarefa conjunta da parentalidade. O nascimento do bebé obriga 
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assim ao reavaliar e reestruturar das interacções familiares, especificamente no 

que concerne à relação do casal (Figueiredo, 2004). 

 

Desta forma, a maternidade/paternidade marcam no processo evolutivo familiar 

“uma das suas crises normativas: a transição da conjugalidade para a 

parentalidade. Em termos relacionais, os elementos do par conjugal – prestes a 

tornarem-se também par parental – pais- são elementos fundamentais na 

gestão/definição do seu significado e valores familiares” (Relvas, 2001, p.108). 

 

Na revisão da literatura sobressaem como áreas em mudança os aspectos 

operacionais, como a divisão do trabalho doméstico e prestação de cuidados 

ao(s) filho(s) (Lang & Huston, 1986; Ruble, Fleming, Hackel & Stangor, 1988; 

Belsky, 1996; Terry, Mchugh & Noller, 1991; Grych, 2001; Barclay, MacKenzie & 

Boath, 2004; Goldberg & Perry-Jenkins, 2004; Henderson & Brause, 2004; Matta 

& Knudson-Martin, 2006;), o próprio comportamento de cada um dos elementos 

do casal enquanto pais (Heinicke & Gutherie, 1992; Levy-Shiff, 1994; Belsky, 

1996 citados por Canavarro & Pedrosa, 2005), a centralidade do envolvimento 

emocional com o parceiro (Cowan & Cowan, 1992) e o relacionamento sexual 

(Colman & Colman, 1994). Quanto a esta última área, os referidos autores 

assinalam que para o casal pode ser particularmente difícil a conciliação do seu 

papel parental com o seu relacionamento sexual, especificamente nos pais-pela-

primeira-vez. 

 

No que concerne a centralidade do envolvimento emocional como o(a) 

companheiro(a) foi verificado em diversos estudos um declínio na qualidade da 

relação conjugal entre o período pré-natal e o pós-parto, reportando-se a: uma 

diminuição da proximidade, da comunicação e dos sentimentos amorosos e um 
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aumento dos conflitos e da ambivalência entre os elementos do casal, que se 

manifesta numa diminuição da satisfação conjugal (e.g., Belsky, Spanier & Rovine, 

1983, Belsky et al., 1989; Cox, Paley, Burchinal, & Payne, 1999; Fleming, Hackel, 

& Charles, 1988; Waldron & Routh, 1981 citados por Figueiredo et al, 2006). 

 

A diminuição da satisfação conjugal na gravidez e no pós-parto é particularmente 

comum, quer quando a mulher está deprimida ou o homem (e.g., O´Hara & 

Swain, 1996; O´Hara, 1997) quer quando o cônjuge está deprimido (e.g., Feeney, 

Alexander, Noller, & Hohaus, 2003). 

 

Contudo, como sublinham Canavarro e Pedrosa (2005) referindo-se a um estudo 

de Narciso (2002), em épocas de mudanças profundas e de ajustamentos 

diversos, o maior factor protector da relação conjugal é a existência de 

comunicação sobre as dificuldades e necessidades sentidas, a partilha de 

experiências, dúvidas e angústias e muitas vezes ansiedade, conjuntamente com 

a sensibilidade às necessidades do outro. Surge assim mais um tempo de 

oportunidades e de risco. Oportunidade de aprofundar e ascender a níveis mais 

gratificantes e reestruturantes da relação do casal e familiar; risco de dificuldades 

de relacionamento que se traduzem em desencontros e insatisfação. 

 

Figueiredo et al (2006, p.21) constataram na investigação que conduziram sobre 

a qualidade das relações significativas da mulher na gravidez, a elevada confiança 

no relacionamento com o companheiro (84.3% no total de 130 grávidas) e o 

elevado sentimento de ligação (80,3%), mas com poucas actividades partilhadas 

pelo casal (29,9%) só para um quarto da amostra o suporte emocional é baixo 

(24,4%) e a interacção negativa elevada (22,0%). 
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A harmonia emocional entre o casal (isto é, como os casais se comunicam entre 

si, através da conexão e receptividade emocionais na sua relação diádica) foi 

avaliada em 86 casais durante a transição para a parentalidade por Curran, 

Hazen, Jacobvitz, e Sasaki, (2006). Estes autores concluíram que existe uma 

associação estatisticamente significativa entre a identificação de desarmonia 

conjugal e a harmonia emocional no pós-parto (mais focalizada no elemento 

feminino), sugerindo que a antecipação de problemas maritais durante o período 

de transição para a parentalidade poderá aumentar a atenção para a manutenção 

da relação conjugal. 

 

Condon, Boyce e Corkindale (2004) no seu estudo prospectivo sobre a saúde 

mental e bem-estar dos pais pela primeira vez sugeriram que a gravidez, mais do 

que o período pós-parto, aparenta ser o período de maior stress para o homem 

que está no processo de transição para a parentalidade. Os resultados sugerem 

que as mudanças mais importantes ocorrem relativamente cedo na gravidez. Por 

isso, a falta dessas mudanças (mais do que as próprias mudanças) é o factor que 

mais se salienta. Estes homens aparentam estar mal preparados para o impacto  

da parentalidade nas suas vidas, especialmente na dimensão do relacionamento 

afectivo e sexual.  

 

No que diz respeito ao relacionamento sexual, Colman e Colman (1994) 

consideram que para os cônjuges pode ser particularmente delicada a questão da 

conciliação do seu papel parental com a vida de casal sexuado. 

 

Se por um lado, o nascimento de um filho pode constituir a pedra de toque na 

consolidação de um projecto de vida a dois e emocionalmente investido, por 

outro lado, uma inadequada adaptação/integração ao papel parental, pode 
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igualmente, em alguns casais, figurar-se como um “obstáculo” à relação marital 

pré-existente (Silva & Figueiredo, 2005). Sendo que aí “...a maternidade pode 

adquirir uma representação de perda – perda de uma determinada organização 

conjugal ou da sua exclusividade” (Canavarro, 2001, p.32). 

 

A transição para a parentalidade, efectivamente, pode-se traduzir por uma maior 

vulnerabilidade para o início ou agravamento de dificuldades várias ao nível do 

relacionamento sexual com o cônjuge. Diversos estudos mostram que a 

satisfação com o relacionamento marital/sexual diminui marcadamente na 

gravidez e depois do nascimento do primeiro filho (Elek, Hudson & Bouffard, 

2003; Hyde, Delamater, Shibley, Plant & Byrd, 1996; Pacey, 2004; Sydow, 1998; 

Dixon, Booth & Powell, 2000; Twenge, Campbell & Foster, 2003). 

 

Foram apontados seis factores que podem estar associados com a diminuição do 

desejo sexual (e.g., Apt & Hulbert, 1992), frequência do coito (e.g., Sydow, 1998; 

Ahlborg, Dahlof, & Hallberg, 2005), assim como dos níveis de satisfação sexual 

durante o período do pós-parto (Dixon et al, 2000; Shapiro, Gottman & Carrére, 

2000; Ahlborg & Strandmark, 2006). Esses factores são: o ajuste às mudanças de 

papéis sociais durante a transição para a parentalidade, a satisfação marital, o 

humor, a fadiga, as mudanças associadas ao nascimento do bebé e a 

amamentação (De Judicibus & McCabe, 2002). 

 

Quanto ao primeiro factor, os estudos de Baruch e Barnett (1986) e Delamater 

(1998), asseguram uma relação efectiva entre a qualidade percebida relativa aos 

papéis sociais e o bem-estar na transição da parentalidade. Ainda nesta 

dimensão, Ablborg e Strandmark (2006) identificaram, igualmente, o mútuo 
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suporte entre os pais pela-primeira-vez era significativo no ajustamento ao papel 

parental. 

 

Relativamente à satisfação da relação marital/sexual Pertot (1981) citado por 

Silva e Figueiredo (2006, 21) “sugere que as dificuldades relacionados com o 

papel materno afectariam o relacionamento sexual devido a uma diminuição geral 

do bem-estar da mulher e à ruptura do relacionamento com o 

companheiro/cônjuge, que conduziria à perda do desejo sexual”. 

 

A relação do casal é fundamental para o bem-estar do bebé e após o nascimento 

tem que existir “uma re-sexualização da vida do casal” (Bayles, 2005, p.326). 

 

Diversos autores são da opinião que após o período de “enamoramento” que 

sucede no mês seguinte ao parto, geralmente ocorre um período marcado por 

uma diminuição da satisfação marital (Belsky et al, 1983; Wallace & Gotlib, 1990; 

Pacey, 2004; Silva & Figueiredo, 2006). Os discursos indicam uma redução da 

satisfação com o relacionamento conjugal, bem como da expressão de afecto 

percebida pelas mulheres relativamente ao seu companheiro/cônjuge (Belsky, 

Lang & Rovine, 1985; Belsky, & Rovine, 1990; Terry, McHugh & Noller, 1991; 

Veroff, Young & Coon, 2000; Cowan & Cowan, 2003; Pacey, 2004). 

 

A qualidade da vida marital está associada à satisfação sexual em ambos os 

sexos, nos homens, está ainda associada à actividade coital e à troca de carícias  

durante e após o parto. Nas mulheres a percepção subjectiva da imagem corporal 

e atractividade por parte do seu companheiro/cônjuge relacionanam-se de igual 

modo com a experiência coital e com a satisfação sexual e inversamente com a 
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dispareunia (Elek, Hudson & Bouffard, 2003; Pacey, 2004; Silva & Figueiredo, 

2006; Pastore, Owens & Raymond, 2007). 

 

O período pós-parto é mencionado como a fase mais delicada no que diz 

respeito às dificuldades encontradas no relacionamento sexual, sendo que a 

diminuição da satisfação marital encontra-se intimamente ligada com a questão 

da atenção que é disponibilizada para o companheiro/cônjuge. a qualidade da 

vida marital está associada à satisfação sexual ( Silva & Figueiredo, 2006). 

 De acordo com o estudo de Sydow (1998) a maioria dos casais (entre 20 a 60%) 

sente receio de reiniciar a actividade sexual coital. 40% das mulheres referiram 

dispareunia durante a primeira relação coital vaginal após o parto; 57% das 

puérperas encontram-se tristes com a satisfação sexual do parceiro e a longo 

prazo, o relacionamento sexual de um terço dos casais piora, manifestando as 

dificuldades sexuais mais marcadamente num período de três a quatro anos após 

o parto. Todavia, simultaneamente, um quarto das mulheres revela um aumento 

da satisfação na sua vida sexual após o parto.  

 

Ahlborg, Dahlof, e Hallberg (2005) verificaram numa amostra de 820 casais aos 

seis meses de pós-parto, que na globalidade os novos pais estavam satisfeitos 

com o seu relacionamento íntimo, no geral, mas insatisfeitos com o seu 

relacionamento sexual, em particular. A dificuldade expressa pelas mães foi a de 

se sentirem muito fatigadas para a actividade sexual. A comunicação entre o 

casal e a exteriorização de expressões de afecto e carinho entre o casal foram 

evidenciados como dimensões que estabilizavam e fortificavam o relacionamento 

do casal. 
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Shapiro et al (2000) na investigação longitudinal que conduziram nos primeiros 6 

anos de vida após o nascimento da criança, identificaram como factores que 

contrariam o declínio na satisfação marital, por parte do homem: o sentimento de 

carinho e dedicação para com a companheira/esposa; o conhecimento do 

cônjuge das necessidades da companheira/esposa na relação diádica conjugal e 

enquanto mãe. Quanto à mulher: a atenção desta para com o seu 

companheiro/cônjuge e para com a relação diádica conjugal. Em contraste, os 

factores preditores de declínio na satisfação marital nas mulheres reportavam-se 

aos sentimentos negativos do companheiro/cônjuge face ao desempenho da 

companheira/esposa; nos homens o desapontamento com o casamento e em 

ambos os cônjuges o sentimento expresso do estado caótico em que se encontra 

as suas vidas. 

 

No que diz respeito ao impacto associado ao nascimento do bebé na vida 

conjugal Belsky e Rovine (1990), Levy e Shiff (1994), Wilkinson (1995), Elek, 

Hudson e Bauffard (2003),  e Pacey (2004) e entre outros, indicaram o declínio ao 

nível da qualidade da satisfação marital, ao longo da gravidez e do pós-parto. 

 

Posteriormente, Ahlborg e Strandmark (2001) descreveram as vivências dos pais-

pela-primeira-vez onde se salienta dos relatos: o sentimento de rejeição 

emocional por parte da companheira. Alertando para a maior vulnerabilidade da 

saúde dos pais.  

 

Gjerdingen e Center (2003) verificaram também como impacto do período pós-

parto na saúde física e mental de ambos os pais o declínio ao nível da qualidade 

de vida. Nos pais foram observados mais dias de ausência ao trabalho e um 

decréscimo na vitalidade após o nascimento do bebé, estando estes associados 
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às características e experiência da actividade laboral e menor qualidade no 

período de sono/repouso. Em contraste, as mães revelaram um aumento de 

vitalidade apesar do número reduzido de horas de sono, o que se vereifica estar 

associado com a satisfação com o apoio do companheiro/cônjuge e a partilha das 

tarefas entre ambos. 

 

No que concerne à questão da amamentação Silva e Figueiredo (2006) 

constataram da revisão da literatura que os estudos demonstram o impacto desta 

variável na qualidade da experiência: o período de aleitamento exclusivo materno 

associa-se a uma diminuição do desejo sexual e da frequência de actividade 

sexual coital (Stern & Leiblum, 1986; Alder & Bancroft, 1988; Foster, Abraham, 

Taylor, & Llewellyn-Jones 1994; Glazener, 1997; Hyde et al, 1996; Sydow, 1998). 

As justificações que encontraram correspondem a três distintas ordens: a 

primeira biológica. Os níveis elevados de prolactina mantidos pela amamentação 

do bebé suprimem nas mulheres lactantes, a produção de estrogénios, que por 

sua vez conduzem a uma lubrificação vaginal diminuída enquanto resposta à 

estimulação sexual (Cunningham, Macdonald, Leveno, Gant & Gistrap, 1993).  

A segunda justificação prende-se com factores psicológicos e é sustentada por 

Master e Johnson (1992) isto é, as mulheres que amamentam vêm satisfeitas as 

suas necessidades eróticas ou têm menos necessidade de intimidade visto 

contarem com a experiência de contacto/toque que o aleitamento materno 

privilegia. 

Uma terceira explicação possível associa-se com o desgaste que o aleitamento 

materno pode implicar para a mulher, deixando-a com menor disponibilidade 

física, emocional e psicologicamente para a intimidade com o 

companheiro/cônjuge (Abuchain, 2005; Hyde et al, 1996). 
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Construir a relação com a criança enquanto pessoa separada 

 

O período de pós-parto representa, indubitavelmente, um momento de stress 

emocional para os recém-pais pelos momentos de emoção intensos e variáveis, 

expressados na alegria, alívio, receio, entre outros, quer em relação ao bebé quer 

em relação a ela própria e aos outros elementos da família. 

 

O bebé constitui um novo elemento na completa dependência de ambos os pais. 

Além do mais, já antes do seu nascimento e entrada efectiva para o sistema 

familiar, o bebé foi ganhando o seu espaço através do imaginário e das fantasias 

dos pais. (Silva & Figueiredo, 2005) 

 

Rubin (1984) considera os 10-14 dias após o parto como momento de crise e de 

possível desequilíbrio “normal”, especialmente nos casos das mulheres que são 

mães pela primeira vez, e que nós opinamos que sucedam também com os pais. 

 

A alta hospitalar e o ir para casa com o novo membro da família constitui um 

momento importante, principalmente, pela consciencialização da total 

dependência do bebé, sendo as primeiras três semanas pós-parto referidas como 

um período muito cansativo. Não porque não haja constantes momentos de 

gratificação ao cuidar do bebé e constantes realizações pessoais, mas o que 

caracteriza as mães é uma permanente focalização das suas atenções sobre as 

suas falhas. Elas, estão atentas e centradas apenas nos seus filhos e nas suas 

necessidades 24 horas por dia. 

 

A mulher e o homem sentem agora a imensidão de sentimentos e 

responsabilidades que a palavra mãe e pai simbolizam. Neste sentido, a mãe 
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desde o nascimento do seu filho vai realizar importantes ajustamentos, conforme 

descritos por Brazelton e Cramer (1993, p.44) e que nós consideramos, feitas as 

devidas distinções, ocorram igualmente no pai: 

 

- A finalização brusca da fusão com o feto, com fantasias de integridade 

e omnipotência proporcionadas pela gravidez; 

- A adaptação a um novo ser que provoca sentimentos de estranheza; 

- Lamentar a perda do filho imaginário (perfeito) e adaptar-se às 

características específicas do bebé real; 

- Dominar o medo de fazer mal ao filho indefeso( muito frequente em 

jovens mães, por exemplo , medo de afogar o bebé no banho); 

- Aprender a tolerar e desfrutar as exigências do bebé, dada a sua 

dependência total da mãe; em especial, tem de resistir às intensas 

solicitações orais do  bebé e favorecê-las com o seu corpo.” 

 

Para Figueiredo (2001, p.9) “a interacção mãe-bebé tem sido entendida como um 

diálogo comportamental (Bakeman e Brown, 1977) ou uma conversa (Travarthen, 

1979) que acontece entre a mãe e o bebé...”. 

Na opinião desta autora (id, 2001, p.9) citando Libovici (1983), a interacção mãe-

bebé consiste num processo ao longo do qual a mãe entra em contacto com o 

bebé, dirigindo-lhe algumas mensagens, e o bebé, por sua vez, responde-lhe 

com recurso aos seus próprios meios. 

 

A interacção com o bebé é por certo um processo de adaptação mútua que exige 

tanto da mãe como do bebé. O estabelecimento desta comunicação revela-se 

através de aspectos da comunicação verbal e não verbal. Na opinião de Robson e 

Moss (1970) citados por Figueiredo (2001) e Stern (1980), a aquisição de certas 
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competências comunicativas por parte do bebé tem grande influência na 

aproximação afectiva da mãe e do pai. 

 

A este nível, Colman e Colman (1994, p.178) identificam o ser pai e ser mãe 

como uma “acomodação contínua de expectativas e realidades, entre projecções 

dos pais sobre quem eles pensam ser a criança e a própria natureza da criança”.  

 

Esta acomodação inicia-se para ambos os pais após o parto quando se 

confrontam com o bebé real e o comparam com o bebé imaginado, e integram 

todos os aspectos relacionados com o seu aspecto físico, o seu temperamento, 

padrões de sono e vigília entre outros. E na construção desta relação entre pais e 

filhos “a parentalidade implica integrar e equilibrar dimensões como apoiar e 

favorecer a autonomia, estar junto e separado, dar continuidade e favorecer a 

diferença” (Canavarro & Pedrosa, 2005, p.243). 

 

Pires (1990, p.445) mencionando o trabalho de Rutther (1989) diz-nos que o 

comportamento parental é uma tarefa que diz respeito aos cuidados que se 

prestam às crianças: responder ao desconforto da criança, às interacções sociais, 

pedidos e comportamentos disruptivos e dificuldades interpessoais. Acrescenta 

que o comportamento parental requer capacidades de vária ordem que se 

reflectem na sensibilidade para as solicitações das crianças e na resposta para as 

diferentes necessidades em diferentes fases do desenvolvimento. 

 

Nystrom e Ohrling (2004), na revisão de literatura científica realizada acerca da 

experiência da parentalidade no primeiro ano de vida da criança, identificaram 

duas perspectivas (materna e paterna), uma vez que todos os estudos que 

pesquisaram apenas se referiram a uma das perspectivas isoladamente.  
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Relativamente às categorias encontradas na perspectiva materna identificaram as  

seguintes: estar satisfeita e confiante no papel de mãe, preocupação/esforço por 

ser a primeira pessoa responsável pelo bem-estar do bebé, gerir o tempo 

disponível para o auto-cuidado, estar fatigada e esgotada fisicamente. Quanto 

aos pais, identificaram-se as seguintes categorias: estar no papel de confidente 

como companheiro e como pai, ser o elemento protector e provedor do sustento 

da família; foram ainda evidentes a tensão/esforço relacionadas com as novas 

exigências na vida quotidiana, e um sentimento de ser prejudicial quando 

impedidos de ter maior proximidade do bebé.  

 

Matthey, et al (2002) salientaram que mais de metade dos homens e mulheres 

que participaram no seu estudo (201 mulheres e 182 homens) sobre questões do 

pós-parto para mães e pais no período pré-natal, se preocuparam com as suas 

competências parentais; menos de metade de ambos os grupos evidenciaram o 

efeito que a vinda do bebé teria sobre a sua relação conjugal; aproximadamente 

40% das mulheres pensaram que iriam sentir-se aborrecidas ou sozinhas quando 

em casa com o bebé; um número igual de homens relatou que o facto de as suas 

companheiras sentirem os referidos sentimentos era uma preocupação para eles.  

 

Reavaliar e Reestruturar a sua própria identidade (papéis, valores, 

objectivos pessoais e prioridades). 

 

A maternidade e a paternidade pressupõem para além da construção da 

identidade parental, como já vimos anteriormente, uma reorganização da 

identidade pessoal, que define o seu lugar particular no mundo, na sua 

semelhança e diferença em relação aos outros, nomeadamente com aqueles que 

funcionaram enquanto modelos durante a infância, os seus pais (Figueiredo, 
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2004). E, também relativamente ao investimento da mulher/ homem nos seus 

outros papéis no contexto familiar (como já mencionado), de amizade e 

profissional, uma vez que papéis e identidades não se constroem num processo 

cumulativo, em que novos se acrescentam aos já existentes (Cowan & Cowan, 

1992, 1995). 

 

Gruen (1990) citado por Figueiredo (2004, p.82) associou a transição para a 

maternidade à vivência de uma crise de desenvolvimento. Segundo este autor,  

“o nascimento de um novo bebé constitui-se num momento de crise: a) 

– porque, num curto espaço de tempo, o indivíduo vê-se obrigado a 

significativas mudanças no seu equilíbrio biológico, psicológico e 

social, a um nível tal como poucas vezes aconteceu na sua vida; b) 

porque estas mudanças se verificam particularmente no que se refere 

aos papéis sociais, aos padrões existenciais e às relações interpessoais, 

os quais devem ser renegociados consigo mesmo e com os outros; c) 

porque estas mudanças interferem significativamente na identidade do 

próprio, o que pode gerar perda ou confusão do sentido do self”.  

 

 

Jordan (1990) no seu estudo sobre a experiência do homem face à paternidade, 

indica que os pais têm igualmente de lidar com mudanças significativas, 

podendo, por sua vez, apresentar dificuldades em se adaptar ao seu papel 

parental. 

 

Buist, Morse e Durkin (2003), Draper (2002) e Fletcher, Silberberg e Galloway 

(2004) no seu estudo sobre o ajustamento do homem à parentalidade e suas 

implicações nos cuidados obstétricos, salientaram que o período de maior stress 
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corresponde à gravidez. Apesar de a maior parte dos homens lidarem com 

eficácia com a transição para a parentalidade, um pequeno grupo de homens 

poderão vir a ter problemas no seu papel quer como pais quer como parceiros. 

Desta forma os autores sublinham a importância de dar atenção às ansiedades 

pré-natais de forma a beneficiarem os homens as suas companheiras e as suas 

crianças. 

 

Harwood, McLean e Durkin (2007) foram estudar se os pais pela primeira vez têm 

expectativas demasiado optimistas acerca da parentalidade e em caso afirmativo 

como é que estas influenciam o seu ajustamento a esse papel.  

A avaliação dos dados colhidos durante a gravidez e aos quatro meses pós-parto 

revelou que na grande maioria as expectativas das mulheres foram 

correspondidas ou até ultrapassadas. Contudo, nas situações onde as 

experiências eram negativas relativamente às expectativas, havia uma maior 

presença de sintomas de depressão e um ajustamento menos adequado nas 

diferentes relações, resultados estes vão de encontro ao estudo de Edhborg, 

Matthiesen, Lundh e Widstrom (2005). 

 

Matthey, et al (2000), num estudo sobre disposição depressiva materna e paterna 

durante a transição para a parentalidade, verificaram alguma consistência no 

ajustamento pós-parto para as mães e para os pais, sendo estas variáveis 

constituídas pela disposição pré-natal e o relacionamento conjugal. Também 

evidenciaram que o ajustamento para a parentalidade estava relacionado com 

diferentes. Dando conta na descrição dos resultados que ambos os pais 

referenciaram a gravidez e o parto como marco de transição para a 

parentalidade. 
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A adaptação bem sucedida à parentalidade requer uma análise comparativa das 

motivações, mudanças oportunidades e constrangimentos envolvidos no 

contexto específico da transição (Canavarro & Pedrosa, 2005, p.244). Esta 

reconstrução ocorre durante a gravidez, com as expectativas que surgem à sua 

volta; prossegue já na transição propriamente dita, no período pós-parto, aqui já  

uma análise dos diversos tipos de resposta relativos ao sucesso na forma de 

enfrentar com as diferentes situações, provenientes da interacção com outras 

pessoas nas mesmas situações.  

 

Deste modo, o reavaliar e reestruturar a sua própria identidade para ambos os 

pais passa pela avaliação de perdas e ganhos associados a esta nova fase de vida, 

acomodar as novas tarefas e papéis, redefinição de valores, prioridades e 

reconstruir objectivos com significado pessoal, integrando a sua identidade 

prévia. 

 

Neste capítulo referente à contextualização do fenómeno em estudo procurámos 

sistematizar, tendo em conta a revisão da literatura, os aspectos-chave que nos 

parecem ser essenciais como pontos de referência para a compreensão dos 

diferentes e complexos processos que envolvem numa perspectiva 

desenvolvimentista a transição para a parentalidade nas sociedades ocidentais 

mencionadas igualmente como sociedades contemporâneas . 

 

Esta revisão direccionou-se em particular ao contexto do nascimento de um 

primeiro filho, porque os indivíduos que são pais-pela-primeira-vez apresentam 

mudanças maiores no estilo de vida e identidades pessoais do que naqueles que 

já a experimentaram (Salmela-Aro, Nurmi, Saisto, & Halmesmaki, 2000). Deste 
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modo, quando nos referimos a ambos os pais identificamo-los como pais pela-

primeira-vez.  

 

A estrutura desta contextualização tem como marcos temporais os 

acontecimentos de dimensão biológica, isto é: a gravidez, o parto e o pós-parto 

os quais são o pano de fundo para a abordagem integradora das outras 

dimensões. 

 

Tendo em conta estas considerações, direccionámos em primeiro lugar para a 

gravidez e representações da maternidade e paternidade, seguidas das tarefas 

desenvolvimentais de transição para a maternidade e paternidade no decurso da 

gravidez e parto.  

 

Por último, a fechar o ciclo, abordámos o pós-parto e a transição para a 

parentalidade e respectivos ajustamentos materno e paterno. Neste sub capítulo 

circunscreveu-se conceptualmente o período pós-parto e inclui-se a 

especificidade da dimensão dos ajustamentos fisiológicos que ocorrem no 

organismo materno por serem relevantes, implicitamente nesta dimensão 

biológica, mas em particular pelas consequentes dificuldades e desconfortos que 

delas derivam e que influenciam as demais, não só na vertente materna mas 

também na vertente paterna e familiar.  

 

O conceito de parentalidade foi abordado numa perspectiva de salientar o que 

existe de comum na trajectória da maternidade e paternidade, não atendendo em 

particular às diferenças de género dos pais como nos reportamos anteriormente, 

rumo à construção de uma identidade parental a qual implica ajustamentos quer 

na vertente materna quer na vertente paterna. 
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Em suma, o pós-parto como período de transição para a parentalidade exige uma 

série de ajustamentos e mudanças por parte de ambos os pais, em especial aos 

pais-pela-primeira-vez, quer ao nível psicológico, biológico como social. 

 

São escassos os estudos que privilegiam a metodologia qualitativa e que se 

prendem com esta temática. A maioria dos estudos que encontramos apresenta 

uma metodologia quantitativa e estão relacionados com a vertente diádica mãe-

bebé (Mercer, 1996; Nyberg & Sternhufvud, 2000; Logsdon & Usui, 2001; 

Pridham, Lytton, Chang & Rutledge, 1991; Pridham & Chang, 1992; Tarkka, 

Paunonen & Laippala, 2000) e alguns dirigidos a ambos os pais (Mercer & 

Ferketich, 1990; Broom, 1998; Reece & Harkless, 1998; Peitz, Kalicki & Fthenakis, 

1999; Barnett, Ungerer & Brent, 2000; Hudson, Elek & Fleck, 2001; Somers-Smith, 

2001; Elek, 2002; Matthey; McVeigh, Baafi & Williamson, 2002; Olin & Faxelid, 

2003). 

 

Existem alguns estudos com diferentes abordagens metodológicas qualitativas 

relacionadas com a maternidade e paternidade, umas baseadas na teoria 

fundamentada (Anderson, 1994; Sethi, 1994; Shaper, 2001) e outras na 

fenomenologia descritiva que descrevem as vivências maternas relacionadas com 

a amamentação (Abuchaim, 2005) ou com o puerpério (Hartrick, 1985; Root, 

1997; Wik, 1996; Nyberg & Sternbufvud, 2000; Sertling, 2001; O´Reilly, 2002; 

Johnston, 2002; Nelson, 2003; Orth, 2004; Stefanello, 2005;) ou sobre as 

vivências da paternidade (Dumas, 1990; Woods, 1994; Fisher, 2001; Javo et al, 

2003; Pholman, 2003; Corrêa, 2005;). Porém não encontramos trabalhos que 

privilegiassem ambas as vertentes, materna e paterna, no contexto do pós-parto 
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de um primeiro filho utilizando como metodologia qualitativa a fenomenologia 

descritiva. 

 

Apesar de já existir informação científica de relevância que nos serviu de suporte 

para a contextualização do fenómeno em estudo a utilização de metodologia 

qualitativa pareceu-nos a mais adequada para compreendermos o complexo 

processo de ajustamento parental, direccionando a problemática do nosso estudo 

para o ajustamento materno e paterno: experiências vivenciadas pelos pais no 

pós-parto. Optou-se desta forma pela fenomenologia descritiva centrada na 

expressão existencial da maternidade e paternidade.  

 

Desta forma, surgiram-nos algumas inquietações que deram origem às seguintes 

questões:  

Como expressam as mães e os pais pela-primeira-vez estas experiências 

vivenciadas ao longo do pós-parto? Quais as suas necessidades na gestão do seu  

novo quotidiano? Quais os apoios reais que ambos os pais têm neste período? 

Como sentem o apoio dos profissionais de saúde? Estas são questões que fazem 

parte do foco da nossa investigação no âmbito da constelação da maternidade da 

paternidade rumo à parentalidade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II 

 

ESTUDO EMPÍRICO 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

PROBLEMÁTICA DO FENÓMENO EM ESTUDO 

 

 

Neste capítulo que integra a segunda parte onde se 

desenvolve o estudo empírico, explicitamos a problemática do 

fenómeno em análise. Iniciamos com a justificação e 

finalidade da investigação, tendo em conta o estado actual 

dos conhecimentos. De seguida, referimo-nos à delimitação 

do fenómeno em estudo. Concluímos este capítulo com as 

questões norteadoras da investigação proposta. 



Parte II – Estudo Empírico 

Capítulo I – Problemática do Fenómeno em Estudo 

Ajustamento materno e paterno: experiências vivenciadas pelos pais no pós-parto 85 

 

 
 

 

1 - JUSTIFICAÇÃO E FINALIDADE DO ESTUDO 

 

O desenvolvimento dos conhecimentos científicos em saúde esteve sempre ligado 

à investigação quantitativa, para criar teorias e leis gerais, com ênfase no 

explicar, no predizer. 

Esta forma mais tradicional da investigação científica, produz um conhecimento 

dito instrumental, isto é, técnicas, princípios, regras de actuação para a prática, 

considerando os utentes/clientes como “objectos do nosso interesse científico 

em ciências humanas” (Van Manen, 1997, p.139). 

 

Todavia, a investigação com metodologias quantitativas parece não conseguir 

uma abrangência a todas as situações de necessidade de pesquisa, 

nomeadamente quando se considera a decisão de estudar fenómenos 

particulares. A compreensão dos factos à nossa volta, constrói-se não somente 

pela tentativa de verificar quantitativamente uma noção pré-concebida da 

realidade, mas também pela tentativa de compreender as realidades enquanto 

entidades construídas. 

 

As ciências humanas têm evoluído dentro das ciências sociais e são usadas na 

enfermagem como referência a processos usados nos estudos empíricos quando 

estes lidam com características humanas (Chinn & Kramer, 1995). A investigação 

qualitativa como método privilegiado nas ciências humanas tem como objecto de 

estudo a natureza de mudança característica da experiência humana e o papel da 

escolha e significado na determinação da acção humana (Polkinghorne, 1983). A 
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pesquisa qualitativa é uma ferramenta da ciência que leva a conhecer o mundo 

(Munhall & Boyd, 1993). 

 

Spiegelberg (1982) salientou que os métodos de investigação fenomenológicos 

investigam fenómenos subjectivos, na crença que as verdades essenciais sobre a 

realidade são fundamentadas na experiência vivida. O método fenomenológico 

procura dar a conhecer o significado dos fenómenos humanos vividos através da 

análise das descrições do sujeito. O método fenomenológico não procura revelar 

uma relação causal, mas sim a natureza do fenómeno tal como humanamente 

experimentado. É um movimento deliberado de afastamento da quantificação e 

teste das hipóteses. 

 

A enfermagem e a metodologia fenomenológica partilham as crenças e valores de 

que as pessoas são únicas e criam os seus próprios significados particulares. 

Daqui reside o interesse em perceber as necessidades, as preocupações práticas 

dos indivíduos, através da descrição das experiências pessoais conforme elas vão 

vivendo o seu dia-a-dia. 

 

Perceber as pessoas através de uma perspectiva fenomenológica permite 

compreender os significados que estas atribuem às suas experiências. Também 

fornece alguma clarificação nas relações enfermeiro-cliente assim, encontrando 

formas de cuidar que são apropriadas aos indivíduos que as experimentam. Ao 

fazer isto, incrementa-se uma base teórica na disciplina de enfermagem. (Taylor, 

1993). 
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A enfermagem procura compreender de forma a cuidar das pessoas e baseia a 

sua prática num sistema de crenças integrador que se preocupa com a 

multidimensionalidade da pessoa. 

 

Daqui emerge a necessidade da integração das metodologias qualitativas, dentro 

de um paradigma construtivista, na investigação em saúde em geral, e na 

investigação de enfermagem, em particular. Nomeadamente, no âmbito 

interventivo da promoção de saúde, na adopção de estilos de vida saudáveis nas 

diferentes fases do ciclo vital, visando sempre a cidadania do cliente no 

compartilhar das responsabilidades da sua própria saúde. 

 

Lincoln (2000) a este propósito declara que se pretendemos investigar as formas 

como os diferentes profissionais de saúde interactuam com os clientes, então 

temos de estudar as construções da realidade de cada um no processo. 

Da exposição da problemática e contextualização do fenómeno em estudo, 

sobressai a necessidade de investigar no sentido de compreender as experiências 

vividas como se apresentam na vida quotidiana de ambos os pais no pós-parto. 

 

Na pesquisa efectuada observou-se a existência de algumas investigações a nível 

nacional no âmbito da problemática da mulher no puerpério (Pinheiro, 1996), das 

dificuldades das puérperas no puerpério (Afonso 1998) e das vivências da mulher 

na gravidez e pós-parto (Sá, 2001). A nível internacional alguns estudos 

baseados na teoria fundamentada (Anderson, 1994; Ekelin, Crang-Svalenius, & 

Dykes, 2004; Sethi, 1995), na fenomenologia descritiva que descreve as vivências 

maternas relacionadas com a amamentação (Abuchaim, 2005) ou com o 

puerpério (Hartrick, 1985; Wik, 1996; Root, 1997; Nyberg & Sternbufvud, 2000; 

O´Reilly, 2002; Nelson, 2003; Orth, 2004; Stefanello, 2005) ou ainda nas 
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vivências da paternidade (Dumas, 1990; Woods, 1994; Fisher, 2001; Hettler, 

2000; Somers-Smith, 2001; Finnbogadottir, Crang-Svalenius & Persson, 2003; 

Javo et al, 2003; Pholman, 2003; Corrêa, 2005). Porém, são escassos os trabalhos 

que privilegiam ambas as vertentes, materna e paterna, no contexto do pós-parto 

de um primeiro filho, utilizando como metodologia qualitativa a fenomenologia 

descritiva (Ahlborg & Strandmark, 2001, 2006). 

 

Desta forma, salienta-se da revisão destes trabalhos a necessidade, ainda assim, 

de uma descrição mais aprofundada e consequente clarificação do ajustamento 

materno e paterno a um período cheio de mudanças e reestruturações, para um 

enriquecimento no campo de estudo e da investigação na área da maternidade e 

da paternidade. Foi assim que nos inclinámos a fazer este trabalho cujos 

pressupostos explanamos: 

 

- O limite temporal do período sensível de transição do ajustamento 

materno e paterno no período de pós-parto circunscreve-se ao 

primeiro mês e meio de vida do bebé (Rubin, 1984; Ruble, 1990; 

Lederman, 1994; Mercer, 1996); 

 

- A resposta do bebé e dos outros elementos familiares influenciam as 

atitudes e comportamentos maternos da mulher face ao seu 

ajustamento ao papel materno durante o período de pós-parto, bem 

assim como na vertente paterna; 

 

- A compreensão das experiências humanas, na sua complexidade, é 

promovida na abordagem profunda da realidade das pessoas-sujeitos, 

através de um trabalho empenhado do investigador, que se centra no 
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indivíduo total, isto é, numa perspectiva multidimensional. (Polit & 

Hungler, 1995); 

 

- A expressão vivencial da maternidade/paternidade referenciada pelas 

mães e pelos pais através dos seus sentimentos, das suas percepções, 

das suas vivências, dos seus significados, são base para a compreensão 

do ajustamento materno e paterno no pós-parto. Assim, o estudo 

privilegia uma perspectiva subjectiva de análise – centrada na visão e 

nas experiências de quem vive o processo – não descurando, porém, a 

tradicional análise de indicadores objectivos a colher. 

 

As mudanças profundas na sociedade ocidental actual tornam a promoção da 

saúde um campo de desafios, nomeadamente no que diz respeito ao seu 

contributo na garantia da satisfação das necessidades em cuidados de saúde, 

quer psicológicas, quer fisiológicas da família.  

 

A promoção da saúde no âmbito da maternidade e dos cuidados de saúde da 

mulher/família continua a representar, no presente, uma prioridade na dinâmica 

de estudos que contextualizem a importância da qualidade de vida ao longo das 

diferentes etapas que encerra o ciclo vital da família. 

 

A família como um grupo e a família enquanto indivíduos é simultaneamente 

envolvida nas etapas de desenvolvimento (Duvall, 1977; Erickson, 1968 citados 

por Bobak, Lowdermilk & Jensen, 1999), ao longo do seu ciclo vital. A abordagem 

do desenvolvimento defende um conceito de família em evolução constante, 

onde, como sumaria Mercer (1996), nos períodos de transição de um estádio ou  
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fase, para o seguinte, ocorre desequilíbrio, durante os quais as famílias sofrem 

transições normativas e inesperadas, para as quais têm de desenvolver 

mecanismos adaptativos adequados. 

 

Neste contexto, o nascimento de uma criança constitui um ponto de viragem 

fulcral na estrutura interacional existente numa família. Tornar-se mãe/pai 

origina um período de ajustamento que requer atitudes e comportamentos que 

promovam a transição para a maternidade e paternidade (Bobak, Lowdermilk & 

Jensen, 1999; Canavarro, 2001).  

 

Face ao actual estado dos conhecimentos relacionados com a transição para a 

maternidade/paternidade que se tentou explanar no contextualização do 

fenómeno em estudo foi delineada como finalidade: contribuir para a melhoria da 

qualidade dos cuidados na área de saúde materna e obstetrícia, através da 

sistematização dum conjunto de intervenções que antecipem e incentivem o 

ajustamento à parentalidade fundamentada nas experiências vividas por ambos 

os pais no período pós-parto.  
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2 - DELIMITAÇÃO DO FENÓMENO EM ESTUDO E OBJECTIVOS 

 

O nascimento de um filho resulta sempre numa crise para os pais, em termos das 

suas vivências e do enorme desafio que têm que enfrentar. Os primeiros três 

meses após o parto são particularmente difíceis, exigindo uma adaptação de 

ambos às necessidades do bebé. Este período é referenciado por alguns autores 

como o “quarto trimestre da gravidez”, durante o qual a mãe e o bebé ainda estão 

unidos por um laço simbiótico (particularmente se a mãe amamenta o filho) e em 

que o bem-estar de um está indissoluvelmente ligado ao outro. (Kitzinger, 1978, 

1995; Rubin, 1984; Colman e Colman, 1994; Mercer, 1996; Stern, 1998; Stern & 

Stern 2000). 

 

Numa perspectiva desenvolvimental, “a gravidez e a maternidade são 

consideradas como um período de desenvolvimento, que se caracteriza pela 

necessidade de resolver tarefas desenvolvimentais específicas e viver uma crise 

própria”. (Canavarro, 2001, p.37). Se a gravidez é um período em que se inicia a 

consciencialização para a identificação com o papel materno, o puerpério é 

também o período de efectivo ajustamento da mulher à interiorização e 

adaptação à identidade materna assim como do homem à interiorização e 

identificação ao papel de pai. 

 

O ajustamento à parentalidade traduz a capacidade para superar as tarefas 

desenvolvimentais, unificando-as na capacidade de cuidar e educar uma criança,  
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contribuindo, num sentido lato, para o desenvolvimento harmonioso e também, 

num sentido restrito, para o próprio desenvolvimento pessoal (Figueiredo, 2001). 

 

As razões que nos motivam para empreender este trabalho centram-se no 

conhecimento prévio que dispomos sobre a temática e no facto de ser um 

problema actual e pertinente, com o qual os profissionais de saúde que 

trabalham em unidades de puerpério e na área da saúde materno-infantil no 

âmbito dos Cuidados de Saúde Primários se confrontam diariamente. Com o fim 

de identificar estratégias de intervenção que incentivem à reorganização da 

prática de enfermagem à família no pós-parto, no estudo actual propusemos 

como objectivo geral: 

 

- Compreender o processo de construção do ajustamento materno e 

paterno ao período de pós-parto, a partir da perspectiva das experiências 

vivenciadas por ambos os pais. 

 

Como objectivos específicos: 

 

- Descrever as experiências vivenciadas por ambos os pais relativas ao 

ajustamento materno e paterno no pós-parto 

 

- Perceber o papel dos diferentes intervenientes no contexto 

psicossocial, sobre as experiências vivenciadas pelos pais ao 

ajustamento materno e paterno no pós-parto; 
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3 - QUESTÕES ORIENTADORAS 

 

O enquadramento do estudo contextualizou o vasto e complexo período de pós-

parto que é experienciado pela mulher puérpera e mãe, nas suas multifacetadas 

particularidades. As adaptações físiológicas (específicas da 

gravidez/maternidade), e os ajustamentos psicológicos e sociais aos papéis 

familiares, o processo de transição para a parentalidade, podem tornar-se em 

momentos de tensão para a mulher, para o homem e família. Como diz Relvas, 

(1996) é uma nova fase no ciclo vital da família marcado por um processo de 

desenvolvimento e reorganização familiar. 

 

Na tentativa de melhor compreendermos os acontecimentos, os significados que 

as mães e os pais atribuem àquilo que experimentam, ao modo como interpretam 

as suas experiências no período pós-parto e como estruturam o meio social em 

que vivem (Bogdan & Biklen, 1994, p.51), formulamos um conjunto de questões 

orientadoras – em coerência com a finalidade definida – que nos auxiliam a 

estruturar a pesquisa. 

- Como vivenciam ambos os pais o processo de ajustamento materno e 

paterno no pós-parto? 

- Que dificuldades sentem ambos os pais ao processo de ajustamento 

materno e paterno no pós-parto? 

- Quais os elementos identificados como significativos, na perspectiva 

das experiências vivenciadas por ambos os pais, ao ajustamento 

materno e paterno no pós-parto? 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO DO ESTUDO 

 

 

Este capítulo dedica-se ao desenvolvimento metodológico do 

estudo. Está dividido em dois sub capítulos. No primeiro sub 

capítulo, com a finalidade de introduzir um enquadramento 

onto-epistemológico da fenomenologia que dá suporte teórico 

ao método fenomenológico utilizado neste estudo, serão 

abordados aspectos relativos ao referencial histórico da 

fenomenologia. De seguida, reportamo-nos aos fundamentos e 

conceitos centrais da fenomenologia descritiva. Descrevemos o 

método fenomenológico segundo Giorgi (1985, 1997) que é o 

método utilizado para a análise dos discursos das mães e dos 

pais participantes deste estudo. 

 

O segundo sub capítulo incide sobre o percurso metodológico 

com a exposição do contexto do estudo, participantes do 

estudo onde introduzimos a descrição do grupo de mães e de 

pais que constituíram a nossa amostra intencional. De seguida, 

abordamos o processo de recolha de dados, os respectivos 

aspectos formais e éticos e os procedimentos para a análise de 

dados. 



 

 

Por último, abordamos os critérios de validade e rigor de 

investigação que foram norteadoras deste estudo, 

confrontando algumas opiniões e mencionando a nossa 

tomada de decisão perante as mesmas, atendendo aos critérios 

do método fenomenológico adoptado para este estudo. 
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1 – FENOMENOLOGIA: DOS FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS AO ESTUDO EMPÍRICO 

 

1.1. Breve referencial histórico da fenomenologia 

 

Para compreendermos o método fenomenológico descritivo devemo-nos situar 

em primeiro lugar no referencial histórico e filosófico da fenomenologia e 

posteriormente em alguns fundamentos teóricos que estão subjacentes a este 

método. 

 

No final do século XIX o cenário da filosofia estava num impasse pelo domínio 

absoluto do positivismo lógico, a denominada filosofia analítica, das teorias do 

conhecimento e da epistemologia, que monopolizavam todo o campo filosófico.  

A oposição tomada pela objectividade das ciências face à subjectividade da 

consciência, era marcada pelo discurso onde só se consideravam como verdades 

científicas aquelas relativas às experiências naturais e espontâneas. O surgir da 

fenomenologia veio reduzir, de alguma maneira, a obsolescência destas teorias 

tradicionais (Deschamps, 1993). 

 

No quadro de referência geral, a fenomenologia representa uma tendência dentro 

do idealismo filosófico e neste contexto, o denominado idealismo subjectivo, 

reconhecendo a importância do sujeito no processo de construção do 

conhecimento (Triviños, 1987). 
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O termo fenomenologia, deriva da palavra grega phenomenon  que significa 

“mostrar-se a si mesmo”. Apareceu pela primeira vez na filosofia nos escritos de 

J.H. Lambert (1728-1777). Este filósofo propôs uma teoria geral da ciência e da 

verdade e apresentou a fenomenologia como uma doutrina das “aparências” 

(Deschamps, 1993, p.11). 

 

Hegel também utilizou este termo num título de um dos seus livros 

“Fenomenologia do espírito” publicado em 1807. Neste, descrevia as diferenças 

entre “aparências ou fenómenos” e a experiência humana ou “espírito objectivo” 

onde ele pretendia apresentar uma descrição que tratava de captar o essencial da 

experiência humana para compreender a sua existência (Fernández, 1989). 

 

No entanto, foi com Edmund Husserl (1859-1938) filósofo e matemático alemão, 

que a fenomenologia teve o seu verdadeiro desenvolvimento, no começo do 

século XX. 

Fundador do movimento metodológico com este nome, Husserl teve as 

influências de Franz Brentano (1838-1917) filósofo idealista austríaco, seu 

mestre em Viena entre 1884 a 1886. Brentano, com uma formação escolástica, 

defendia o carácter intencional em todas as acções psíquicas. (aqui o significado 

de «intenção» não se refere ao propósito voluntário, mas sim tão somente à 

atenção cognitiva dirigida a um objecto). Partiu daqui um dos conceitos 

fundamentais da fenomenologia husserliana, o da intencionalidade, voltaremos a 

ela mais adiante. 

O princípio fundamental para Brentano “a consciência é sempre consciência de 

algo” foi de extrema utilidade para os filósofos fenomenológicos que 

equipararam esse “algo” como fenómeno (Fernández, 1989). 
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Deste modo, a fenomenologia, no seu nascimento, foi um movimento de fazer 

“uma nova filosofia da consciência”.  

A fenomenologia de Husserl é aquela a que daremos destaque neste capítulo. No 

entanto, não poderemos deixar de fazer referência a outros filósofos, alguns 

deles ligados à corrente do existencialismo e que, introduziram mudanças no 

pensamento original da fenomenologia, aprofundando certas temáticas desta. Na 

França, ressaltam os nomes de Sartre, Merlau-Ponty e Ricoeur; Na Alemanha além 

de Husserl e seus discípulos defensores da fenomenologia eidética, estão 

Heidegger e Max Scheler com a sua fenomenologia hermenêutica e mais 

recentemente, Gadamer em França (Triviños, 1987). 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, alguns fenomenólogos europeus emigraram 

para os Estados Unidos, dando o seu contributo na esfera da filosofia e psicologia 

desse continente (Misiak & Sexton, 1973). Em particular a psicologia 

fenomenológica americana inspirou-se profundamente na fenomenologia de 

Husserl (Deschamps, 1993). 

 

Na primeira metade do século XX, a fenomenologia transformou-se dum 

movimento geral para uma “consciência filosófica completa”. A lógica descritiva 

que a fundamenta, revelou-se um instrumento precioso na compreensão da 

consciência, da existência e da experiência humana na sua globalidade marcando 

com a sua influência numerosas disciplinas: antropologia, direito, educação, 

literatura, psicologia, sociologia, ciências da saúde entre outras (Deschamps, 

1993). 
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Antes de descrevermos os conceitos essenciais da fenomenologia descritiva, 

apresentamos sucintamente as principais escolas que surgiram e se 

desenvolveram de acordo com as diferentes correntes filosóficas que lhes deram 

suporte onto-epistemológico. 

 

A fenomenologia, entendida como “ciência das significações” e da lógica 

descritiva, conduziu a uma ruptura com a concepção clássica da filosofia e das 

suas teorias tradicionais. (Deschamps, 1993). 

 

A fenomenologia foi sem dúvida alguma o movimento filosófico mais significativo 

do século XX não só pela sua abordagem descritiva rigorosa mas também porque 

oferece um método de aceder ao fenómeno complexo que é o da experiência 

humana. No seu contínuo desenvolvimento mantém a sua influência em várias 

disciplinas das diferentes áreas do saber. 

 

O desenvolvimento da investigação fenomenológica em geral, e dos diferentes 

métodos fenomenológicos em particular, assentam em orientações ontológicas 

baseadas nos fundamentos filosóficos respectivos que conduzem os estudos 

realizados pelos investigadores. 

 

Das obras consultadas, demos conta de três escolas com diferenças na 

abordagem do fenómeno em estudo, e que são amplamente utilizadas na 

investigação em ciências sociais e de saúde. (Creswell, 1998; Mercado, Gastaldo 

& Calderón, 2002; Morse & Field, 2002; Morse et al, 2005; Priest, 2002; Ray, 

1994). 
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Tradicionalmente existe a “Escola de Duquesne” que segue a orientação filosófica 

descritiva ou eidética de Husserl, onde a principal finalidade é obter 

conhecimento da estrutura essencial/eidética dos fenómenos em estudo, sendo 

os principais investigadores citados da área do saber em psicologia, autores 

como van Kaam (1959), Giorgi (1975,1985, 1997) e Colaizzi (1978). 

 

A “Hermenêutica Heideggeriana” ou fenomenologia interpretativa é baseada nas 

orientações filosóficas do trabalho de Heidegger (1962), onde a principal 

finalidade é interpretar os fenómenos e revelar significados comuns que estejam 

velados. Investigadores da área do saber em enfermagem como Benner (1984) e 

Diekelmann, Allen e Tanner (1989) aplicaram esta abordagem. 

 

Por último, a “Escola Holandesa” ou “Escola de Utrecht” que combina a descrição e 

a interpretação fenomenológicas, segue a fenomenologia de académicos tais 

como Langeveld, Buitedijk e Linschoten. Investigadores das ciências sociais como 

Barritt et al (1983, 1984) e Van Manen (1990) utilizaram esta abordagem e as 

suas obras foram consideradas clarificadoras da utilização desta. 

 

No entanto as repercussões da fenomenologia, em termos metodológicos, no 

domínio da investigação só ocorreram no período entre a década de sessenta e 

setenta do século passado. Com efeito, um grupo de investigadores da 

Universidade de Duquesne (Pittsburgh, PA) foi o iniciador duma abordagem 

fenomenológica na investigação, divulgada principalmente, por van Kaam (1959), 

Giorgi (1985, 1997, 2000, 2002) e Colaizzi (1978). 
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Da revisão da literatura realizada demos conta que destes três autores o que 

aprofundou mais sobre esta temática e continua a escrever no sentido de 

clarificar e demonstrar a importância da fenomenologia descritiva e o seu método 

para o enriquecimento das ciências humanas em geral, e da saúde em particular 

tem sido o professor Amadeo Giorgi (1985, 1997, 2000, 2002, 2003). O método 

fenomenológico científico que desenvolveu, tem o seu Background na 

fenomenologia de Husserl (1913/1983) e de Merleau-Ponty (1964) tendo 

conseguido com este a forma metodológica, rigorosa e sistemática de analisar as 

experiências vividas no contexto da investigação qualitativa. De seu método 

escreveremos mais diante. 

 

1.2. Fundamentos e conceitos centrais da fenomenologia descritiva 

 

Antes de abordarmos o que são os fundamentos filosóficos da fenomenologia 

descritiva ou eidética de Edmund Husserl bem como os conceitos centrais que 

lhes estão subjacentes consideramos importante a sistematização do âmbito da 

fenomenologia à luz do pensamento de Husserl realizada por um filósofo 

seguidor do seu trabalho: Merleau-Ponty (1964) que nos parece esclarecedor e 

introdutório para a compreensão da fenomenologia descritiva de Husserl. 

 

Segundo Merleau-Ponty (1956) citado por Triviños (1987, p.43) a fenomenologia 

para Husserl tinha como primado o retorno “às coisas mesmas”...tudo o que sei 

no mundo, mesmo devido à ciência, sei-o a partir da minha visão pessoal ou de 

uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência nada significariam. 

Todo o universo da ciência é construído sobre o mundo vivido e, se quisermos 
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pensar na própria ciência em rigor, apreciar exactamente o seu sentido e o seu 

alcance, convém despertarmos primeiramente esta experiência do mundo da qual 

ela é expressão segunda”. 

 

Partindo deste contexto integrador do pensamento de Husserl, voltamo-nos 

agora para os fundamentos da sua fenomenologia. 

Conforme mencionado anteriormente Husserl foi considerado o fundador e a 

principal figura da fenomenologia eidética ou descritiva. Este autor idealizava-a 

não só como uma filosofia mas também como ciência e como método (Husserl, 

1983). 

 

Em termos filosóficos, o ponto de partida era a ideia de que a experiência 

humana continha uma estrutura significativa, e esta só podia ser entendida 

ontológica (natureza e as relações do ser) e epistemologicamente (estudo da 

natureza e as bases do conhecimento, em especial com referência a seus limites 

e validade) (Spiegelberg, 1982). 

 

Ontologicamente, Husserl (1983) acreditava, que o conhecimento natural 

começava com a experiência (Erfahrung) e permanecia com a “experiência” (p.45). 

Advogava, igualmente, que a experiência humana estava “embebida” no “mundo” 

porque cada indivíduo era uma “forma concentrada da unidade cósmica de “estar 

no mundo”, sendo “o mundo a totalidade dos objectos que podem ser conhecidos 

através da experiência” (p.46).  

 

 Em termos epistemológicos, Husserl incluía o estudo das estruturas essenciais, 

procurando as essências universais, suas estruturas e relações, baseadas na 

redução eidética. A tarefa consistia, então, através da intuição reflexiva escrever e 
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elucidar sobre a essência fundamental dos fenómenos tal como estes são vividos 

e como se constituem na consciência, para produzir uma análise descritiva 

concreta. 

 

Desta maneira, enquanto filosofia, Husserl advogava que a fenomenologia era 

uma base essencial para o desenvolvimento do conhecimento científico, na 

medida em que esta providenciava através da reflexão e intuição, a descrição das 

essências das experiências vividas. 

 

Husserl considerava a fenomenologia como a “ciência das experiências”...como a 

ciência do “Ser essencial” (como ciência “eidética”); uma ciência que procura 

estabelecer duma forma exclusiva o “conhecimento das essências” 

(Wesenserkenntnisse)” (p.40). Por isso mesmo, Husserl (p.174) considerava o 

estudo do “Ser essencial” como uma fonte de conhecimento científico. 

 

Para Husserl a filosofia como “ciência rigorosa” deveria ter como tarefa 

estabelecer as categorias puras do pensamento científico. Para concretizar este 

objectivo, deveria realizar-se a redução fenomenológica, através da qual, o 

fenómeno se apresentaria puro, livre dos elementos pessoais e culturais, e assim 

se alcançaria um nível em que os fenómenos se denominariam de essências. 

Desta forma, Husserl entendia que a fenomenologia era, igualmente, um 

“método”. 

 

Para melhor compreender o método fenomenológico de Husserl é importante que 

nos situemos, previamente, nos conceitos centrais da fenomenologia de Husserl, 

tais como: intencionalidade, subjectividade e inter subjectividade; fenómeno; 

experiência vivenciada; essência da experiência vivenciada. 
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Intencionalidade 

 

Husserl extraiu este termo da obra de Brentano mas utilizou-o num sentido 

diferente. Para Husserl, intencionalidade é a característica essencial da 

consciência, e refere-se ao facto de que a consciência está sempre dirigida a um 

objecto. Isto é, não existe objecto sem sujeito. Mais precisamente, a consciência 

leva sempre consigo um objecto, e o objecto transcende sempre o acto onde este 

aparece (Triviños, 1987, p.45). 

 

Para Husserl (1983) “a experiência é a consciência de algo...todas as 

experiências...são consciência de algo que implica estarem relacionadas 

intencionalmente a esse algo” (p.108). Então “toda a experiência...tem 

intencionalidade” (p.222) “ toda a experiência intencional tem o seu objecto 

intencional, isto é, o seu significado objectivo”. 

Por outras palavras, “ter um objectivo, ou ter “alguma coisa em mente” é a 

característica cardinal de toda a consciência. “Intenção” é igualmente, “ter algo 

em mente” que reflecte a consciência da acção directa do sujeito a um certo 

objecto intencionado ou “o objectivo a atingir” no dia-a-dia (Husserl, 1983, 

p.248). 

 

A intencionalidade, como conceito central da fenomenologia descritiva, dá a 

possibilidade ao investigador de estudar a(s) experiência(s), e de as descrever. 
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Subjectividade e inter subjectividade 

 

A subjectividade da experiência representa a perspectiva pessoal que torna o 

indivíduo consciente de seus actos, do eu enquanto sujeito desses actos, e das 

intenções desses actos. 

Assim, a experiência não é só um conjunto de acontecimentos mas também, a 

forma de estar do sujeito no mundo. A forma de se adaptar, de se ajustar e de 

interagir, que constituem o mundo como um contexto repleto de acções com 

significado para o sujeito (Kohad, 1978, p.178). 

 

Por outro lado, o termo de inter subjectividade evoca a ideia da existência duma 

relação prévia à definição dos sujeitos e que estes estão unidos pela sua 

subjectividade recíproca, quer isto dizer pela subjectividade que está ligada ao 

corpo do sujeito e ao mundo onde ele vive (Deschamps, 1993). 

 

Husserl compreende a intersubjectividade numa tripla perspectiva. Em primeiro 

lugar, os indivíduos partilham algo em comum, ou experiências similares no 

mundo, e a inter subjectividade é essencial para se estar atento às estruturas 

essenciais duma experiência em particular. A partilha das experiências forma “as 

conexões empíricas” que unem as experiências individuais numa única inter 

subjectividade da experiência. 

 

Em segundo lugar, através dessas “conexões empíricas” da experiência o que é 

apreendido por um sujeito, em princípio será concebível para outro sujeito de 

forma similar. Assim, o aspecto essencial experienciado individualmente “deve 

ser identificado inter subjectivamente” (Husserl, 1983, p.346) 



Parte II – Estudo Empírico 

Capítulo II – Desenvolvimento metodológico do Estudo 

Ajustamento materno e paterno: experiências vivenciadas pelos pais no pós-parto 

 
106 

 

Por último, a inter subjectividade da experiência revelada pelos outros é 

sustentada pela empatia. 

Em suma, a subjectividade só pode ser compreendida na forma como é 

experienciada, e isso inclui ambas as perspectivas, interna e externa (Giorgi, 

2004). 

 

Fenómeno 

 

O termo fenómeno em fenomenologia significa a presença de qualquer dado tal e 

qual como é apresentado ou como é experienciado. Como sublinha Giorgi (1997) 

a análise do fenómeno em estudo, começa precisamente em termos do que nos é 

dado na sua totalidade, independentemente da forma parcial ou marginal como 

possa aparecer, e em termos do significado que o fenómeno tem para os sujeitos 

que o estão a experienciar. 

A análise requer na maioria das vezes que o significado fenomenológico esteja 

relacionado com o significado objectivo com a finalidade de alcançar uma maior 

clarificação, mas é sempre o significado do objecto tal e qual como é dado que é 

o foco da análise. 

 

Experiência vivenciada/vivida 

 

Para Husserl o mundo da experiência abrange toda a experiência vivenciada que 

faz do mundo um mundo vivido (Lebenswelt). Um indivíduo está consciente do 

mundo da experiência como “o mundo-sobre-si” e “o mundo-sobre-os-outros”. 
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O “mundo-sobre-si” revela a subjectividade do mundo vivido, isto é, a 

experiência vivenciada pelo indivíduo é apresentada a partir da consciência e 

experiência que este tem ao que lhe é apresentado como mundo da experiência. 

O mundo da experiência é então, o mundo vivido (Lebenswelt), no qual “cada um 

tem o seu lugar de onde observa as coisas que estão presentes, e cada um as 

aprecia de acordo com as diferentes aparências dessas coisas” (p.95). O mundo 

vivido é o mundo conforme é experienciado pelo sujeito na sua perspectiva 

particular (Spiegelberg, 1982). O mundo da experiência é também o “mundo-

sobre-os-outros”. Como Husserl descreveu “...eu apreendo o mundo-sobre-os-

outros” e o mundo-sobre-mim objectivamente como um e o mesmo mundo, as 

diferenças que possam ocorrer correspondem à forma como é apreendido pela 

consciência de cada um”. 

 

Desta forma, podemos definir o conceito de experiência vivenciada/vivida como 

tudo o que transcorre, a cada instante, no contexto da consciência individual. 

Entende-se por consciência individual ou intencional toda a consciência humana 

que se abre ao mundo. (Boyd & Munhall, 1993). 

 

Essência: a estrutura essencial da experiência vivenciada 

 

Husserl (1983) acreditava que “cada evento individual tem a sua essência cujo 

significado pode ser compreendido na sua pureza eidética, e essa pureza deve 

pertencer ao campo de pesquisa eidética” (p.104) 

 

Husserl define essência como algo “ principal” (p.136) ou “universalidade 

essencial” (p.47) ou “generalidade essencial”descoberta em cada experiência 

individual. Para Husserl, as essências são estruturas eidéticas da experiência, a  
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“Eidos”que “pode ser exemplificada intuitivamente nos dados da experiência” 

(p.50). Assim, a fenomenologia descritiva é para Husserl, uma “ciência descritiva 

do Ser Essencial” (p.193). 

 

A descrição da essência pode ser alcançada através da utilização da escolha 

cuidadosa de exemplos que são considerados essenciais para a descrição 

fenomenológica. Os exemplos que revelem a essência ou as estruturas essenciais 

são seleccionados e avaliados pela intuição com uma máxima e evidente 

clarificação. A intuição tem um papel importante em compreender o significado 

das essências ou da estrutura essencial da experiência vivenciada. Intuição da 

essência é um “insight” (Husserl, 1983, p.48) que envolve o descrever, “comparar 

e distinguir, pressupor e inferir a actividade de teorização (ou especulativa) da 

consciência” (p.93). 

A descrição da essência ou da estrutura essencial da experiência, deverá ser 

apresentada fielmente perante o que nos foi desvelado nas descrições das 

experiências vividas pelos participantes. 

 

Relativamente aos conceitos centrais, entendemos do que ficou exposto serem 

estes os aspectos que temos de ter em consideração para a compreensão do 

método fenomenológico. 

 

Sintetizando, a subjectividade está associada à relação entre o sujeito e o objecto, 

sendo que esta relação deve ser compreendida de forma total e estrutural. 

O conceito de consciência em fenomenologia refere-se à tomada de consciência 

de todo o sistema, “incorporação do eu-no mundo-com os outros”, em que todos 

(ou partes dos quais) são intuídos, e apresentados; e é precisamente como estes 
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são apresentados, na sua integridade, que corresponde o significado rigoroso de 

fenómeno. 

 

Fenómeno no contexto da fenomenologia, significa sempre que, seja lá o que for 

que seja dado, ou presente por si só, é compreendido estritamente da forma 

como se apresenta à consciência da pessoa.  

 

Intencionalidade significa que um acto de consciência está sempre direccionado a 

um objecto. Este objecto pode não ter as características de um objecto real (isto 

é, por exemplo, mesa é um objecto real; mas um centauro é um objecto fictício, 

no entanto tanto um como outro são objectos de relação com o sujeito). 

O objecto da fenomenologia é então todo o tipo de fenómeno que é 

experienciado, vivenciado pelos indivíduos, em todas as formas como é dado e 

entendido por estes, através da sua consciência (Giorgi, 1997). 

 

Após esta descrição dos conceitos centrais da fenomenologia de Husserl, 

abordaremos de seguida as etapas que constituem o seu método 

fenomenológico. 

O método fenomenológico filosófico de Husserl abrange três etapas interligadas 

entre si: (1) a redução fenomenológica, (2) a descrição e (3) a pesquisa das 

essências. 

 

Descreveremos sumariamente as etapas do referido método tendo por base a 

revisão bibliográfica de obras de Husserl (1970), e de Giorgi (1985, 1997). 
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A redução fenomenológica  

 

Husserl (1983) utilizou o termo grego epoché para situar o conceito de redução 

fenomenológica, que significa a suspensão do julgamento, a colocação entre 

parêntesis das crenças e preposições sobre o mundo natural, no sentido de obter 

uma descrição dos fenómenos tal e qual como estes se “apresentam” por si 

mesmos. 

 

Isto é, ao pretender compreender os fenómenos como eles são, primeiro temos 

que examiná-los como objectos presentes. Husserl afirma que nada do objecto é 

perdido neste sentido, excepto o estado existencial, pois, tudo o que esteve 

presente numa “atitude natural” é retido com a redução fenomenológica, ainda 

não atribuindo a esse tipo de presença - a todos os objectos que são reais no 

sentido empírico num espaço, tempo e com relação causal - o significado de 

“existência”. 

Husserl queria examinar de perto os fenómenos como objectos presentes com o 

fim de observar que característica uma “presença” tinha que ter para que 

houvesse motivo para lhe atribuir o significado de “existência”. 

 

Esta redução prepara-nos para um exame crítico prévio às nossas intervenções. A 

redução fenomenológica guia-nos às origens do fenómeno (Cohen & Omery, 

2005). 

 

Existem diferentes níveis de redução fenomenológica. Assim, existe: 1) a redução 

fenomenológica, propriamente dita, que suspende a partir da “atitude natural”; 2) 

a redução eidética, que reduz os objectos ou factos particulares às suas 

essências; 3) a um nível mais profundo, existe a redução transcendental, onde o 
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objecto/fenómeno chega a nós de forma pura (sem distorções), e através do qual 

se questiona a existência mesma da consciência que elimina o que a ela é dado e 

se dirige a sustentar a pureza intencional (Triviños, 1987, p.44). 

 

A redução fenomenológica implica, portanto, que nós coloquemos entre 

parêntesis o conhecimento adquirido acerca do fenómeno em estudo, com a 

finalidade de estar totalmente presente perante este, como se estivéssemos ao 

encontro da situação actual. 

Isto não quer dizer que nos esvaziemos de todo o conhecimento anterior. Mas 

sim, “colocar de lado” ou render-se a uma “não – influência” do conhecimento 

anterior que possa estar associado com o presente fenómeno, para que assim 

este se possa apresentar por si próprio, na sua totalidade (Giorgi, 1997). 

 

Resumindo, a redução fenomenológica traduz-se por: (a) colocar entre parêntesis 

(Braketing) o conhecimento anterior acerca do fenómeno, com a finalidade de ir 

de forma isenta ao encontro deste a fim de o descrever precisamente como é 

intuído (ou experienciado pelo sujeito), e (b) reter o “índice existencial” ou seja, 

considerar o que nos é dado precisamente como nos é dado, como presença ou 

fenómeno (Giorgi, 1997, p.240). 

 

Descrição 

 

A descrição, é a segunda etapa do método. Neste contexto descrever significa dar 

expressão linguística ao objecto /fenómeno precisamente como este nos é 

apresentado. Por outras palavras, através do meio da linguagem o investigador 

tem a possibilidade de comunicar aos outros os “objectos da consciência” que lhe 

foram apresentados exactamente como estes lhe foram presentes. Para Husserl 
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esta etapa reveste-se da descrição dos “objectos intencionais da consciência” 

através da perspectiva da redução fenomenológica (Giorgi, 1997, p.241). 

 

A pesquisa das essências  

 

Um dos resultados da análise fenomenológica, é apresentar à comunidade 

científica a descoberta de algo mais do que a descrição do objecto/fenómeno 

conforme este é apresentado à consciência do indivíduo, algo como a essência ou 

estrutura geral do objecto/fenómeno em estudo. 

Para tal, Husserl sugere que a procura da essência do fenómeno em análise se 

realize através dum processo que ele designou de variação imaginativa. A 

essência é aqui entendida como o significado mais invariante para o contexto, 

como a identidade constante que limita e assegura as variações pelas quais um 

fenómeno pode passar.  

A variação imaginativa é o processo adequado para descobrir a(s) essência(s), 

pois implica pela parte do investigador a observação da permanência, ou não, do 

fenómeno perante a modificação livre de aspectos ou partes deste. 

 

Resumindo, uma vez que o investigador esteja perante as descrições que revelam 

as experiências vivenciadas pelos sujeitos em relação ao fenómeno em estudo, 

tenta compreender a essência, ou a estrutura, dessas experiências, utilizando o 

processo de variação imaginativa, com a finalidade de descobrir quais os 

significados que pertencem ao fenómeno no sentido deste ser um fenómeno de 

certo tipo, como por exemplo, no caso deste trabalho a essência ou estrutura 

essencial do ajustamento materno e paterno no pós-parto (Giorgi, 1985, p.43). 
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1.3. Método fenomenológico segundo Giorgi 

 

Após revisão da literatura relacionada com as diferentes metodologias de 

investigação, surgiu-nos, tendencialmente, uma orientação conceptual no âmbito 

do paradigma da investigação qualitativa, este facto deveu-se, por um lado, à 

natureza subjectiva da problemática e, por outro o tratar-se de uma abordagem 

que possui, entre vários objectivos, o de proporcionar o desenvolvimento de um 

entendimento compreensivo e holístico das experiências de cada pessoa, para 

além de ter em conta a totalidade das experiências em contextos naturais ou 

particulares onde decorre a investigação (Leininger, 1985; Munhall & Boyd, 1993; 

Streubert & Carpenter, 2002). 

 

Sublinhe-se, ainda, o facto da investigação qualitativa, com o seu reportório de 

diferentes abordagens metodológicas, estar indicada para estudos que visam a 

natureza e a essência de fenómeno, referindo-se estas aos métodos e técnicas de 

observação, documentação, análise e interpretação de atributos, modelos, 

características e significados específicos, no próprio contexto em que os 

fenómenos ocorrem (Leininger, 1985). 

 

No seguimento desta linha de pensamento, concluímos que seria apropriada, 

como abordagem metodológica do estudo, a utilização do método 

fenomenológico, uma vez que este tipo de método investiga fenómenos 

subjectivos, na crença de que verdades essenciais acerca da realidade estão 
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alicerçadas na experiência vivida (Spiegelberg, 1965, citado por Streubert & 

Carpenter, 2002, p.64). 

 

 

Nesta sequência, efectuaremos de seguida uma breve síntese sobre os aspectos 

conceptuais subjacentes ao método fenomenológico utilizado neste estudo. 

O método fenomenológico “enquanto investigação rigorosa, crítica e sistemática 

de um fenómeno” (Streubert & Carpenter, 2002, p.55) não procura revelar 

relações causais, mas sim revelar a natureza do fenómeno, tal como ele é 

vivenciado pelos sujeitos. 

 

Na revisão da literatura realizada e utilizando a terminologia de tipologia 

Streubert e Carpenter (2002) e Morse et al, 2005 identificaram dois tipos de 

abordagem fenomenológica e respectivos métodos de análise de acordo com os 

fundamentos filosóficos que os investigadores fenomenológicos utilizam com 

mais frequência, a saber: a fenomenologia descritiva ou fenomenologia das 

essências e a fenomenologia hermenêutica ou interpretativa. 

 

De entre esses dois tipos, o que utilizamos neste estudo, integra as orientações 

teórico-metodológicas do método fenomenológico definido Giorgi (1985, 1997).  

 

Amadeo Giorgi (1985, 1997, 2000, 2002, 2003), psicólogo cuja área de interesse 

de investigação é o fenómeno humano enquanto experienciado e vivenciado, é 

um dos principais intérpretes do pensamento fenomenológico para as ciências 

humanas e um dos pioneiros no desenvolvimento de metodologias qualitativas 

para a investigação em psicologia (Roseth & Brendryen, 1998 citados por Whiting, 

2001). 
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Ao longo dos últimos trinta anos tem escrito uma obra extensa e crítica no 

âmbito da fenomenologia e do método fenomenológico, dedicando mais 

recentemente a sua atenção na utilização do referido método no contexto das 

ciências de saúde (Giorgi, 2000, 2002, 2003). 

 

O método fenomenológico desenvolvido por Giorgi (1985, 1997) tem as suas 

raízes na fenomenologia de Husserl (1913, 1983) e Merleau-Ponty (1964).  

Giorgi (1985, 1997) é da opinião de que o método fenomenológico permite aos 

investigadores estudar, duma forma científica, o complexo processo do 

fenómeno da experiência humana, uma vez que está orientada para a experiência 

e o significado que esta tem para com a pessoa que a vivenciou. Dando ênfase 

em como é que “a vida-no-mundo” é percepcionada e descrita pelos próprios 

participantes. 

O seu método tem quatro etapas essenciais: 1 - Obter o sentido do todo da 

descrição1; 2 - Discriminação das unidades de significado; 3 - Transformação da 

linguagem comum das unidades de significado numa linguagem científica; 4 - 

Síntese das unidades de significado transformadas numa estrutura descritiva do 

significado da experiência. Abordando de seguida cada etapa de forma mais 

aprofundada 1. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

1 - Giorgi (1985, p.10) refere-se à descrição (“the description”) como o texto daquele que 

descreve” (the text of the describer”) ou como entrevistas transcritas (transcribed 
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interviews”). Optamos pela utilização do termo entrevistas transcritas uma vez que estas 

foram seleccionadas como técnica de recolha de informação e em consequência, a base 

de dados para análise do nosso estudo. 

 

 

 

Etapas processuais do método de análise de Giorgi (1985, 1997, 2003) 

 

1 - Leitura da transcrição completa das entrevistas para obter o sentido do todo; 

A abordagem fenomenológica focaliza-se no contexto total da experiência 

vivenciada, e como tal o investigador deve fazer uma leitura de todos os dados 

antes de iniciar a análise dos mesmos. (Giorgi, 1997, p.245) Nesta fase, o 

objectivo é apreender o sentido do todo, isto é, não envolve ainda uma análise 

sistemática mas sim reflecte uma ideia geral da experiência vivida de cada 

participante. Giorgi (1997, p.245) recomenda que nesta etapa não se deve tentar 

tematizar qualquer aspecto da descrição baseada nesta leitura global, pois essa 

faz parte da etapa seguinte. Resumindo, o investigador tendo presente a atitude 

da redução fenomenológica científica, faz a leitura de todas as descrições para 

obter o sentido global; isto é importante para determinar como as partes se 

constituem, no sentido de destacar o que é relevante para a análise. 

 

2 - Discriminação das unidades de significado – nesta etapa, o investigador, a 

partir da análise das transcrições, vai proceder à discriminação das unidades de 

significado tendo por assunção a perspectiva disciplinar com a qual está a 

investigar o fenómeno. O investigador assume como princípio fenomenológico 

orientador desta etapa, a consistência para a discriminação das unidades de 

significado de acordo com a disciplina científica em que o estudo é desenvolvido. 

Como sublinha Giorgi (1997, p.246) “as unidades de significado não existem “nas 
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transcrições” por elas mesmas. Em vez disso, elas são constituídas pela atitude e 

actividade do investigador”, de acordo com a disciplina científica em que o estudo 

é realizado. 

 

Na abordagem fenomenológica a atitude do investigador tem de ser “orientada 

para a descoberta” (“discovery-oriented”), isto implica uma atitude 

suficientemente aberta para permitir o emergir de todo e qualquer tipo de 

significado. 

 

Unidade de significado é por definição, segundo Giorgi (1997, p.246), “termo 

simplesmente descritivo que significa que um determinado significado, que está 

contido na unidade de texto separada é relevante para o estudo”, e que será 

clarificado mais adiante. As unidades de significado que são discriminadas, a 

partir do método descrito aqui, são entendidas como constituintes.  

As unidades de significado são consideradas por Giorgi (1985, p.14) como 

constituintes porque são entendidas como aquelas partes que foram 

discriminadas mas que estão (carregadas, saturadas) do contexto geral, e como 

tal, são constituintes (dependentes) do todo. 

Operacionalmente, as unidades de significado são constituídas da seguinte 

maneira: o investigador volta às entrevistas transcritas, e relê-as de novo de 

forma demorada, e de cada vez que o investigador identifique uma transição de 

significado nas transcrições, estas são assinaladas entre elas com uma barra 

oblíqua (/). No final desta etapa, obtemos uma série de unidades de significado 

ainda expressas na linguagem comum dos participantes. 

 

3.- Transformação da linguagem comum das unidades de significado numa 

linguagem científica (de acordo com a perspectiva disciplinar) – esta etapa tem 
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como principal objectivo a organização e transformação das unidades de 

significado que, uma vez estabelecidas, têm que ser examinadas, provadas e 

reescritas para que o valor disciplinar de cada unidade se possa tornar mais 

explícito. Esta transformação é realizada a partir do processo reflexivo da 

variação imaginativa. Isto é, o investigador tem necessidade de transformar a 

linguagem do dia-a-dia expressa pelos participantes numa linguagem mais 

rigorosa para o discurso científico de acordo com o contexto disciplinar e com a 

perspectiva fenomenológica.  

4- Síntese das unidades de significado transformadas numa estrutura descritiva 

do significado da experiência. – A última etapa da análise consiste para o 

investigador em sintetizar e integrar as revelações que emergiram das 

transcrições, que estão contidas nas unidades de significado transformadas, isto 

é, os seus constituintes chave numa descrição da(s) estrutura(s) essencial 

(essenciais) e geral(gerais) do fenómeno em estudo, isto é, da experiência vivida 

pelos participantes relativamente ao fenómeno em estudo.  

 

Giorgi (1997, p.247) salienta que por uma questão de simplicidade, o 

investigador deverá sempre tentar chegar a uma única estrutura (síntese) 

resultante para todos os participantes do estudo. Contudo, este não é um 

procedimento exigido na investigação fenomenológica, e um investigador nunca 

deve forçar os dados para que estes derivem numa única estrutura. Só o fará se 

os dados o permitirem por eles mesmos. De outro modo, um investigador 

descreverá tantas estruturas quantas forem requeridas. 

Para Giorgi (1997, p.248), as estruturas podem ser entendidas como: 

  

“As essências e suas relações. Considerando que o que importa nas 

estruturas, não é tanto a parte em si, mas as inter relações entre estas. 
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E as estrutura, por si só, não são em si mesmas, o fim. 

Preferentemente, e usando a estatística como analogia, as estruturas 

representam” medidas de tendência central “. Estas expressam como o 

fenómeno em estudo converge ou faz sentido. Mas também na 

possibilidade da existência de variações ou diferenciações que 

corresponderiam a “medidas de dispersão” na linguagem estatística”. 

 

Posteriormente, assim que a estrutura ou estruturas forem delineadas, o 

investigador deve voltar de novo aos dados para transmitir de forma inteligível os 

conjuntos de variações que estão contidos nestes. “O resultado final da análise 

científica fenomenológica não é só a “estrutura essencial” mas antes a estrutura 

em relação às variadas manifestações de uma identidade essencial” (Giorgi, 1997, 

p.249). 

Isto é, a(s) estrutura(s) é (são) construída(s) para ajudar à compreensão dos dados 

empíricos de uma forma mais metódica e sistematizada. E os constituintes chave 

da estrutura que a integram, ajudam, por sua vez, a compreender as variações 

encontradas nos dados empíricos (Giorgi & Giorgi, 2003, p.255). 

 

Conforme Giorgi (2003) adverte a estrutura é constituída por aspectos essenciais 

referentes a experiências do mesmo género, daí que possam existir uma ou mais 

estruturas para um fenómeno em estudo. Por outro lado, importa salientar que 

a(s) estrutura(s) não é (são) universal(ais) mas sim geral(ais) ou típica(s) 

relativamente ao contexto do fenómeno em análise. 

Finalmente, a descrição de cada estrutura é comunicada a outros investigadores 

com o sentido de ser avaliada criticamente para confirmação. 
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2 – PERCURSO METODOLÓGICO 

 

2.1. Contexto do estudo 

 

O contexto do estudo relaciona-se com o local da recolha de dados, isto é, o 

lugar onde os indivíduos experimentam o fenómeno. Atendendo a que um dos 

objectivos do estudo era o de descrever as experiências vivenciadas por ambos 

os pais relativas ao seu ajustamento materno e paterno no pós-parto, o estudo 

desenvolveu-se entre a 4ª e 6ª semanas do pós-parto na residência dos 

participantes.  

 

O motivo da escolha do local para o estudo atribui-se, por um lado, ao facto de 

esta data coincidir ainda com o tempo de licença de parto, estando as mães com 

os seus filhos em casa e, desta forma, tornar-se mais cómodo para estas. Por 

outro lado, proporcionou-nos a observação e registo de notas de campo sobre os 

aspectos do espaço envolvente e afectivo onde as participantes co-habitam com 

outros elementos do agregado familiar. 

 

2.2. Participantes do estudo 

 

No âmbito deste estudo assumiu-se o envolvimento activo dos participantes, o 

que permite uma melhor compreensão das suas vivências face ao fenómeno que 

se pretende conhecer.  
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Desta forma, justifica-se o termo participante em oposição do termo sujeito, 

como ser passivo. Como o grupo de participantes se encontra a experienciar o 

papel de mãe e de pai pela primeira vez, optámos ao longo do relatório por 

designá-las de mães e pais participantes. 

A amostra intencional é constituída por mulheres primíparas com parto hospitalar 

numa maternidade central da zona centro, e respectivos companheiros. 

Consideraram-se como critérios de inclusão:  

- Idade materna compreendida entre os 18 e os 35 anos de idade; 

- Mãe primigesta; 

- Com, pelo menos, o 1º ciclo oficial de instrução;  

- Pai pela primeira vez; 

- Regime de co-habitação; 

- Parto de feto único de termo; 

- Ausência de patologia materna e do recém-nascido; 

Consideraram-se como critérios de exclusão: 

- Gravidez considerada de risco; 

- História obstétrica com abortamentos anteriores; 

- Gravidez múltipla; 

- Gravidez após Fecundação in-vitro (FIV) ou por transferência de 

gâmetas (GIFT); 

- Situações de perturbação de saúde mental ou situações diagnosticadas 

do foro da psiquiatria. 

- Parto distócico por cesariana. 

A amostra foi constituída por vinte cinco casais, tendo as entrevistas decorrido 

entre o período de Março a Outubro de 2005. 
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De seguida, por uma questão de organização da informação optámos por 

descrever a caracterização geral dos nossos participantes neste ponto, dividindo-

a em dois grupos, um para o grupo das mães participantes e o outro para o 

grupo dos pais. A classificação que utilizamos relativa à ocupação profissional é a 

de Sedas Nunes (1970).  

 

Caracterização geral das mães participantes 

 

O grupo das mães participantes tem idades compreendidas entre os 22-31 anos 

com a média de idades nos 26,4 anos. Quanto às habilitações literárias 

maioritariamente as mães têm o grau académico de licenciatura, apenas duas 

mães participantes possuem o 12º ano de escolaridade. A ocupação profissional 

das mães participantes concentra-se no sector dos quadros técnicos e científicos, 

seguida do sector de serviços. Duas encontram-se desempregadas e duas outras 

encontram-se na situação de estudantes, do ensino superior. Todas as mães 

participantes co-habitam somente com o companheiro/cônjuge. 

 

Caracterização geral dos pais participantes 

 

O grupo dos pais participantes tem idades compreendidas entre os 24-41 anos 

com a média de idades nos 29,6 anos. Quanto às habilitações literárias 

maioritariamente os pais têm o 12º ano de escolaridade, somente três pais 

participantes é que possuem grau académico de licenciatura. A ocupação 

profissional dos pais participantes concentra-se no sector de serviços, seguida 

dos quadros técnicos e científicos. Dois pais participantes encontram-se na 
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situação de trabalhadores-estudantes, no ensino superior. Todos os pais 

participantes co-habitam somente com a companheira. 

 

2.3. Processo de recolha de dados 

 

A natureza deste estudo conduziu a que se privilegiasse a entrevista, por se 

tratar do instrumento mais adequado para a recolha de informação acerca do que 

os participantes expressam, daquilo que sentem ou desejam e do que sabem ou 

crêem.  

 

Reforçando esta ideia, Bogdan e Biklen (1994, p.134) referem que no âmbito da 

investigação qualitativa a entrevista representa um instrumento básico que 

permite “recolher dados descritivos na linguaguem própria do sujeito, permitindo 

ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os 

sujeitos interpretam aspectos do mundo”. Assim, e tendo por base o fenómeno 

em estudo e o estado actual dos conhecimentos sobre esse fenómeno, optou-se 

por esta via.  

 

Realizou-se uma recolha sistemática através de entrevistas não estruturadas, 

recorrendo a tópicos de um guião de orientação previamente pensado e 

elaborado. Segundo os autores atrás referenciados, mesmo utilizando um guião, 

este tipo de entrevista dá oportunidade à pessoa entrevistada de orientar o seu 

conteúdo, uma vez que uma entrevista demasiado rígida anula o seu carácter 

qualitativo. 
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A partir destes pressupostos construiu-se um guião de orientação das 

entrevistas, com duas partes para o primeiro e segundo momentos 

respectivamente, (Apêndice I). Após ter sido obtida autorização para a selecção 

dos participantes na unidade de puerpério a investigadora, com a colaboração da 

enfermeira chefe e enfermeira especialista da referida unidade, iniciou a 

divulgação do estudo. 

 

Neste sentido, no primeiro momento, que decorreu entre o segundo e o terceiro 

dia de internamento das puérperas, realizou-se a selecção dos potenciais 

participantes, realizou-se uma primeira entrevista com o objectivo de estabelecer  

o primeiro contacto pessoal, com a apresentação dos objectivos do estudo, as 

finalidades, o motivo de realização de entrevistas, o seu local de realização 

(residência dos participantes) e a necessidade de autorização para audio-

gravação das entrevistas e garantia de anonimato e confidencialidade através da 

utilização de códigos nas transcrições das entrevistas com a letra M e P para a 

mãe e pai respectivamente, seguidas de uma numeração.  

 

Relativamente a este ponto foi esclarecido que só a investigadora teria acesso à 

audição e transcrição integral das entrevistas. Explicitando que somente as 

unidades de significado retiradas do verbatim seriam utilizadas no estudo. A cada 

participante foi dado espaço de tempo para colocar questões que julgasse 

necessárias, para tomar uma decisão mais informada.  

 

Formalizou-se o pedido de colaboração através do pedido de consentimento 

informado que foi entregue nos casos da aceitação dos participantes para a 

respectiva assinatura de comprovação, para os casais que nos solicitaram o 

aguardar a resposta, foi combinado que a consentirem, assinariam no dia do 
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segundo momento da entrevista. Desta forma, foi solicitado o número de 

contacto telefónico para posterior marcação da data e hora da entrevista no 

período entre o primeiro mês e o mês e meio  de vida do bebé. 

 

Nesta sequência, foi feito o primeiro contacto telefónico com cada potencial casal 

participante, na semana anterior ao primeiro mês de vida do bebé, no sentido de 

validar em definitivo o seu acordo em participar, e nos casos em que tal se 

confirmasse, marcar a data e hora da entrevista de acordo com as suas 

preferências. 

 

No segundo momento, procedeu-se à realização da entrevista que decorreu na 

residência dos participantes, conforme mencionado atrás. 

A duração média de cada entrevista foi de cerca de 65 minutos. O registo dos 

dados obtidos processou-se através de gravação digital directa das entrevistas 

após consentimento informado dos participantes, respeitando os princípios 

éticos e orientadores da entrevista, tendo-se procedido, após a sua realização, à 

audição integral, seguida da respectiva transcrição.  

 

Durante as entrevistas tivemos a preocupação de possibilitar aos participantes a 

liberdade e espontaneidade necessárias para criar uma interacção capaz de 

desenvolver uma atmosfera facilitadora entre nós e estes. Foi também nossa 

preocupação não usar terminologia demasiado técnico-científica nem afirmações 

directivas para recolhermos expressões espontâneas entre os participantes. 
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2.4. Aspectos formais e éticos da recolha de dados 

 

No que diz respeito aos procedimentos para a recolha de dados tivemos em 

conta os aspectos formais de pedido de autorização à instituição seleccionada e o 

consentimento informado dos participantes. 

Neste contexto, foi solicitada a autorização para a realização da selecção dos 

participantes na Maternidade Dr. Daniel de Matos ao Conselho de Administração 

dos Hospitais da Universidade de Coimbra. Após autorização formal dirigimo-nos 

à Senhora Enf.ª. Chefe do serviço de puerpério da Maternidade acima mencionada 

informando-a do estudo a realizar. 

 

No que diz respeito ao consentimento informado dos participantes, após 

primeiro contacto formal na maternidade, foi-lhes explicado o objectivo do 

estudo e a importância da sua participação, de que iria ser mantida 

confidencialidade, e do seu direito a consentir ou declinar voluntariamente a sua 

participação na investigação. No que diz respeito à confidencialidade e 

anonimato dos dados, garantimos aos participantes que toda a informação 

recolhida ao longo do processo de investigação, não estará acessível a outros que 

não o investigador e que mais ninguém conhecerá a fonte. 
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2.5. Procedimentos para a análise dos dados  

 

A transcrição das entrevistas realizou-se com o registo integral dos conteúdos 

expressos, incluindo tempos de pausa, expressão de sentimentos (ex: chorar, 

rir).  

Iniciámos a análise de dados após a transcrição das entrevistas de acordo com 

o método de Giorgi (1985, 1997), conforme descrito no ponto 1.3. do presente 

Capítulo e que sistematizamos de forma resumida no Quadro 1. 

Quadro 1- Resumo das etapas processuais do método fenomenológico de análise 

segundo Giorgi (1985, 1997). 

Etapas Descrição 

 

1 - Obter o sentido do todo 

Leitura da transcrição completa das 

entrevistas para obter o sentido do todo. 

 

 

 

2 - Discriminação das unidades de 

significado 

O investigador volta às entrevistas 

transcritas, e relê-as de novo de forma 

demorada, e de cada vez que o 

investigador identifique uma transição 

de significado nas transcrições, estas 

são assinaladas. No final desta etapa, 

obtemos uma série de unidades de 

significado ainda expressas na 

linguagem comum dos participantes. 

 

3 - Transformação da linguagem 

comum das unidades de significado 

numa linguagem científica 

Transformação da linguagem do dia-a-

dia expressa pelos participantes numa 

linguagem mais rigorosa para o discurso 

científico de acordo com o contexto 

disciplinar e com a perspectiva 

fenomenológica.  

 

4 - Síntese das unidades de 

significado transformadas numa 

estrutura descritiva do significado da 

experiência. 

Integrar as unidades de significado 

transformadas em constituintes chave e 

sintetizar numa descrição da(s) 

estrutura(s) essencial(iais) e geral(gerais) 

da experiência vivida pelos participantes 

relativamente ao fenómeno em estudo.  
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Assim sendo, extraímos expressões do texto onde os participantes 

verbalizavam aspectos relacionados com os objectivos do estudo, estruturando 

deste modo as unidades de significado. Partindo destas unidades de significado 

procuramos atribuir significados, sem alterar a descrição da experiência. 

Posteriormente, elaboramos as unidades de significado transformadas, não 

utilizando as palavras textuais do verbatim dos participantes mas sim o seu 

significado.  

Por último, recorrendo à estrutura essencial podemos descrever 

rigorosamente o significado atribuído ao fenómeno do estudo. 

 

2.6. Critérios de validade e rigor da investigação  

 

A investigação qualitativa desenvolve teorias adequadas à representação do 

mundo empírico (Paiva, 2001, p.74). Os seus métodos não são tão padronizados 

como em outras abordagens de investigação, levantando-se a questão de se 

considerarem as metodologias qualitativas subjectivas e especulativas, contra o 

peso, objectividade das metodologias quantitativas (Corner, 1991). 

 

De facto, a questão mais frequentemente colocada em relação à investigação 

qualitativa é a subjectividade do investigador. Diante da impossibilidade de 

separar crenças pessoais do processo de pesquisa, a consciencialização de 

preconceitos, valores e pressupostos do investigador, é uma das formas de 

controlar o efeito da subjectividade (André & Ludke, 1986; Strubert & Carpenter, 

2002). 

Todavia, comungamos da posição de Bogdan e Biklen (1994, p.64) quando 

afirmam que: 
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“alguns autores podem utilizar definições muito estritas de ciência, 

apenas considerando científica a investigação dedutiva e de testes 

de hipóteses. Contudo, parte significativa da atitude científica, como 

a entendemos, passa por uma mente aberta no respeitante ao 

método e às provas. A investigação científica implica um escrutínio 

empírico e sistemático que se baseia em dados. A investigação 

qualitativa preenche estes requisitos.” 

 

Em conformidade com esta posição, o rigor na investigação passa por apresentar 

estritamente as experiências dos participantes nos estudos e desta forma 

demonstrar a atenção que o investigador dá à confirmação da informação 

descoberta. 

 

Guba e Lincoln (1994) identificaram quatro termos que sustentam, na opinião 

destes autores, o rigor na investigação qualitativa: credibilidade, 

transferibilidade, dependência e confirmabilidade. Estes autores estabeleceram 

um paralelismo de critérios entre os pressupostos da metodologia quantitativa e 

qualitativa fazendo corresponder a estes critérios: a validade interna, validade 

externa, fidedignidade e objectividade respectivamente. 

 

A credibilidade segundo os autores supracitados é fomentada através de contacto 

prolongado com o foco em estudo; confirmação pelos participantes do 

reconhecimento dos resultados como sendo verdadeiros, de acordo com as suas 

experiências. A finalidade desta última forma designada pelos autores 

supracitados como “verificação pelos membros” é a validação dos resultados por 

parte daqueles que vivenciaram a experiência descrita, como representação das 

suas experiências. 
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Contudo, Giorgi (2006) discorda deste ponto argumentando três razões teóricas 

para o facto de não ser correcto entregar aos participantes do estudo os 

resultados para serem verificados e validados por estes: primeiro, porque os 

participantes descrevem as suas experiências na perspectiva do seu dia-a-dia, na 

perspectiva da atitude natural e a análise é realizada numa perspectiva 

fenomenológica com respeito ao contexto disciplinar e em consequência os 

resultados obtidos são resultados eidéticos que só podem ser verificados pelos 

procedimentos fenomenológicos. Logo, não se pode assumir que as pessoas 

comuns estejam cientes desses procedimentos e em consequência a verificação 

por membros seja considerada dúbia. 

 

Em segundo lugar, uma vez que existe uma perspectiva disciplinar, os resultados 

devem ser apresentados de acordo com a orientação disciplinar, o que mais uma 

vez pressupõe que é necessário conhecimento específico para compreender e 

avaliar os resultados. Conforme sublinha Giorgi (2006, p. 17) a investigação é 

conduzida com o objectivo de compreendermos um fenómeno no âmbito 

disciplinar de um modo mais adequado. Se os participantes concordam ou não 

com os resultados, está fora de questão. Nesta apreciação Giorgi (ibidem) aponta 

para o facto de  existir uma confusão de objectivos, isto é, a investigação procura 

conhecimento para a disciplina, não para os indivíduos per si. De outro modo, 

bastava simplesmente direccionar as questões aos participantes na perspectiva 

de o que é que as suas vivências sobre determinado assunto significavam para 

estes. 

 

Por último, Giorgi (2006) adverte para o facto de que quando um investigador 

apresenta os seus resultados fenomenológicos aos participantes e lhes é 
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solicitado a confirmação do que foi vivido os participantes podem nem sequer ter 

pensado em tal assunto. Na investigação, o papel dos participantes diz respeito 

ao relato sobre o que estes experienciaram perante determinada situação, mas 

não no que diz respeito ao significado das suas experiências. 

A este propósito, o autor (2006, p.17) cita Merleau-Ponty (1964, p.65) que 

segundo este apresenta um aspecto crítico mas clarificador quando ele escreve 

“reflexão sobre o significado ou essência sobre o que nós experienciamos é 

neutral para a distinção entre experiência interna e externa” (itálicos como no 

original). Em consequência, não existe qualquer vantagem na utilização dos 

participantes como verificação de membros. 

 

Giorgi (2006) concluí que isto não implica que não se partilhe os resultados com 

os participantes mais curiosos. Podem ser partilhados, não com o objectivo de 

verificação e correcção mas como um gesto de reconhecimento uma vez que os 

participantes deram do seu tempo e energia para que o investigador pudesse 

completar a sua investigação. 

 

Em suma, A credibilidade corresponde pois à questão da precisão dos nossos 

achados, tal como são descritos pelos participantes (Loureiro, 2006, p.27). 

Aquela é concretizada pela utilização correcta das etapas do método 

fenomenológico. 

 

Assim como para a investrigação quantitativa não pode haver validade sem 

fidelidade, também na investigação qualitativa não pode existir transferibilidade 

sem credibilidade. A transferibilidade mostra assim uma analogia com a validade 

externa, na investigação quantitativa. 
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Conforme sublinha Loureiro (2006) as estratégias para aumentar a 

transferibilidade da investigação fenomenológica passam, por um lado, pela 

utilização de amostragem intencional onde os participantes relatam as suas 

experiências vividas na primeira pessoa, por outro, pela descrição profunda e rica 

desses relatos, o que implica uma recolha detalhada e atenta das descrições 

emergidas no encontro entre participantes e investigador. Por último, passam por 

uma apresentação numa forma esquemática do fenómeno sob análise com o 

intuito de facilitar a compreensão da organização estrutural dos elementos 

essenciais do fenómeno em estudo.  

 

Prende-se este critério com a questão da generalização dos resultados na 

investigação qualitativa em geral e na fenomenologia em particular.  

No seguimento da linha de pensamento de Giorgi (2006), com o qual 

comungamos, este autor afirma que esta é verificada quando se utiliza a redução 

fenomenológica com a ajuda da variação imaginativa (c.f. ponto 1.3 do presente 

Capítulo). 

Deste modo, podemos obter uma intuição eidética perante os relatos dos 

participantes e descrever um resultado essencial que é intrinsicamente geral.  

Uma essência é precisamente um tipo de generalização. Husserl (1983) citado por 

Giorgi (2006, p.13) “admitia que pudesse existir uma essência de um indivíduo, 

mas esta continua ainda a ser a redução de dados concretos às suas 

“características essenciais”. 

 

A leitura que fazemos a partir daqui é a de que tendo em conta os objectivos, os 

pressupostos e referencial onto-epistemológico do método fenomenológico de 

Giorgi (1985, 1997, 2003) a realização de todos os procedimentos referente à 

terceira etapa do método permite que os resultados sejam generalizáveis. 
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A dependência como critério paralelo à fidedignidade, isto é, a estabilidade. Uma 

das formas de verificar este pressuposto passa pelo processo auditoria. O 

objectivo é o de colocar os processos de evidência e pensamento que conduziu 

às conclusões, à avaliação de outro investigador. Deste modo, a documentação 

detalhada de todo o processo de pesquisa, assim como as decisões 

metodológicas tomadas, asseguram ao auditor a apreciação dos resultados do 

estudo. 

 

A este propósito, Giorgi (1985, 1997) apresenta as etapas processuais do seu 

método fenomenológico de forma sistemática, metódica e crítica por forma a que 

outros investigadores sejam capazes de seguir o processo de investigação e 

possam chegar a conclusões semelhantes, tendo em conta os dados recolhidos, a 

perspectiva e o contexto. 

 

A confirmabilidade diz respeito ao conjunto de etapas que nos levam a 

determinar em que medida os resultados são o produto do foco da investigação e 

não uma interpretação arbitrária e enviesada do próprio investigador (Loureiro, 

2006). Uma das formas de obter essa confirmabilidade é a existência de um 

percurso metodológico que permita a um auditor determinar se as descrições, 

interpretações e recomentações podem ser localizadas até à sua fonte. 

 

No nosso estudo, procurou-se no âmbito da abordagem fenomenológica 

realizada, obter a credibilidade da seguinte forma: 

- No processo de recolha de informação mediante a utilização de 

entrevista com questões abertas com utilização da reflexão, da clarificação e do  
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pedido de exemplos das descrições para entrarmos em profundidade no 

relato da experiências vividas pelos participantes. 

- Prolongamento do estudo com entrevistas persistentes ao longo de um 

período de oito meses, momento em que ocorreu a redundância da informação, e 

um sentido de integração da informação já obtida2. 

Procuramos garantir o critério de tranferibilidade mediante: 

- Utilização do processo de amostragem intencional na selecção dos 

participantes do estudo, com respectivos critérios de inclusão e exclusão; 

- Utilização na descrição de uma grande quantidade de extratos dos 

relatos dos participantes; 

- Utilização de representações esquemáticas do fenómeno sob estudo 

quando, do nosso ponto de vista, se revelavam clarificadoras da organização 

estrutural dos elementos essenciais do fenómeno em estudo. 

 

Por último, no que diz respeito aos critérios dependência e confirmabilidade, 

suportamo-nos de um quadro de referência contextual referente ao estado actual 

dos conhecimentos face ao fenómeno em estudo, e de igual modo estruturamos 

um quadro de referência onto-epistemológico no que diz respeito à 

fenomenologia, e realizamos uma descrição detalhada da abordagem e do 

enquadramento metodológico utilizados. 

Antes de passarmos para o capítulo seguinte, apresentamos de seguida as 

representações esquemáticas do percurso da investigação e respectiva 

metodologia: 

__________________________ 

2Guba (1978) citado por Ludke e André (1986, p.44) sugere que, quando a exploração de novas 

fontes leva à redundância de informação ou a um acréscimo muito pequeno, em vista do esforço 

despendido, e quando há um sentido de integração na informação já obtida, é sinal para concluir o 

estudo. 

 



Parte II – Estudo Empírico 

Capítulo II – Desenvolvimento metodológico do Estudo 

Ajustamento materno e paterno: experiências vivenciadas pelos pais no pós-parto 

 
135 

Esquema 1 – Problemática do fenómeno em estudo 

 

 

 

 

  

Inquietações 

Como se sentem a mulher e o 

homem no período de pós-

parto face ao seu ajustamento 

parental? 

Como se desenvolve o seu 

relacionamento com o bebé, 

familiares e profissionais de 
saúde neste período?  

Conhecer a experiência vivenciada de ambos os pais pela-primeira-

vez ao seu ajustamento materno e paterno no período de pós-parto. 

No dia-a-dia 

Nas diferentes dimensões da vida pessoal, familiar e social. 

QUESTÕES ORIENTADORAS 

Como vivenciam ambos os pais o processo de ajustamento materno e 

paterno no pós-parto? 

Que dificuldades sentem ambos os pais ao processo de ajustamento 

materno e paterno no pós-parto? 

Quais os elementos identificados como significativos, na perspectiva das 

experiências vivenciadas por ambos os pais, ao ajustamento materno e 

paterno no pós-parto? 

 

A problemática 

 

 

Como é vivenciado o 

ajustamento materno e 

paterno no pós-parto? 

 

OBJECTIVO GERAL 

Compreender o processo de construção do ajustamento materno e paterno ao 

período de pós-parto, a partir da perspectiva das experiências vivenciadas por 
ambos os pais. 



Parte II – Estudo Empírico 

Capítulo II – Desenvolvimento metodológico do Estudo 

Ajustamento materno e paterno: experiências vivenciadas pelos pais no pós-parto 

 
136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2 – Percurso de investigação e respectiva metodologia 

Objecto do estudo 

 

Discursos das mães e dos pais que vivenciam o 
ajustamento materno e paterno ao período pós-parto 

Participantes 

Critérios de inclusão: idade materna compreendida entre os 18 e os 35 anos de idade; com, 

pelo menos, o 1º ciclo oficial de instrução; Mãe primigesta; Pai pela primeira vez; Regime de 

co-habitação; parto de feto único de termo; ausência de patologia materna e do recém-

nascido; Critérios de exclusão: gravidez considerada de risco; história obstétrica com 

abortamentos anteriores; gravidez múltipla; Gravidez após Fecundação in-vitro (FIV) ou por 

transferência de gâmetas (GIFT); situações de perturbação de saúde mental ou situações 

diagnosticadas do foro da psiquiatria; parto distócico por cesariana. 

 

OBJECTIVO GERAL 

Compreender o processo de construção do ajustamento materno e paterno ao 

período de pós-parto, a partir da perspectiva das experiências vivenciadas por 
ambos os pais. 

 METODOLOGIA DE NATUREZA QUALITATIVA 

 REFERENCIAL FILOSÓFICO HUSSERL E MERLEAU-PONTY 

 MÉTODO FENOMENOLÓGICO DE AMADEO GIORGI (1985, 1997, 2003) 

1 – Leitura completa de todas as entrevistas transcritas para obter o 

sentido do todo; 

 2 - Discriminação das “unidades de significado”; 

3 - Transformação da linguagem comum das “unidades de significado 

numa linguagem científica; 

4 - Síntese das unidades de significado transformadas numa estrutura 
descritiva do significado da experiência vivenciada. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 APRESENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo apresentam-se os resultados descritos do 

ponto de vista fenomenológico, à luz das questões 

norteadoras deste estudo. 

 

A apresentação e descrição dos dados que se segue foi 

realizada seguindo as orientações de Giorgi (1985,1997, 

comunicação pessoal, 2006) e Giorgi e Giorgi (2003). Assim, 

segundo estes autores o capítulo referente à apresentação dos 

dados deve conter as unidades de significado que emergiram 

dos discursos dos participantes, como forma de ilustração dos 

dados obtidos para posterior, discussão e síntese. Deve conter 

as descrições textuais e estruturais e uma síntese dos 

significados e essências das experiências vivenciadas pelos 

participantes. 

 

Quanto às unidades de significado extraídas das entrevistas dos 

participantes, na sua globalidade, e a exemplificação das 

unidades de significado transformadas de dois discursos, são 

remetidas para o Apêndice II, pois de acordo com Giorgi 

(comunicação pessoal, 2006) desta forma não se perde a 



 

 

fluência do discurso, sublinhando os resultados que emergiram 

como essenciais das estruturas encontradas das experiências 

vivenciadas pelos participantes. 

 

A sequência da apresentação tendo em conta o percurso das 

questões orientadoras e dos respectivos objectivos traçados, 

inicia-se com a descrição das estruturas essenciais seguida da 

descrição dos seus respectivos constituintes chave, colocando as 

unidades de significado transformadas, que se espelham nessa 

descrição, e respectivas unidades de significado de acordo com 

as orientações do método fenomenológico referidas atrás (c.f. 

ponto 1.3 do capítulo II, parte II).  

 

Finaliza-se com a síntese dos constituintes chave das estruturas 

essenciais, organizados numa representação esquemática de 

modo a dar visibilidade ao processo de redução que 

desenvolvemos neste estudo, seguindo as orientações dos 

autores acima mencionados. 

 

Este último passo permitiu que à luz dos objectivos inicialmente 

traçados para a recolha de dados, conseguissemos vislumbrar as 

vivências das mães e dos pais participantes, incidindo o foco 

principal naquelas vivências que mais se incluíam na perspectiva 

da relação com o seu processo de ajustamento materno e 

paterno, respectivamente, no pós-parto. 
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1 – AJUSTAMENTO MATERNO: EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS NO PÓS-PARTO 

 

Após leitura de todo o conteúdo das entrevistas transcritas procedeu-se à 

demarcação das unidades de significado. Esta fase foi a mais demorada, pois foi 

necessário voltar à audição das entrevistas para confrontar o que estava 

transcrito com as notas de campo, e voltar a fazer nova leitura para apreender o 

sentido do todo. De seguida procedeu-se à transformação das unidades de 

significado, nesta etapa percepcionamos o significado da redução 

fenomenológica e da variação imaginativa na construção destas como 

ferramentas  fundamentais na identificação das estruturas essenciais do 

fenómeno em estudo. 

Na apresentação das unidades de significado optámos por designar cada uma por 

um símbolo, o qual corresponderá à letra M (mãe) P (pai) e a um número, como 

por exemplo, M1 e P1 que, neste caso correspondem à ordem em que os 

participantes foram entrevistados.  

A nossa opção prende-se com o facto de considerarmos que, desta maneira, será 

mais facilitada a compreensão das vivências dos participantes, respeitando ao 

mesmo tempo o anonimato. Sempre que os participantes se referiam ao bebé ou 

ao companheiro(a)/cônjugue pelo nome próprio, óptamos por colocar a inicial M 

para mãe, P para pai e B para o (a) bebé. Recorremos, igualmente, à utilização de 

alguns símbolos/códigos cujo significado é o seguinte: 

- (...) – excerto da transcrição original sem relevância para a análise; 

- ... – pausas no discurso. 
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O passo seguinte deu origem à constituição de duas estruturas essenciais, uma 

relativa às experiências positivas e outra relativa às experiências negativas. Estas 

estruturas essenciais foram construídas tendo sempre como ligação, aquele que é 

o nosso foco no estudo (o ajustamento materno e paterno no pós-parto) 

vivenciados no contexto relativo a: interacção com o bebé, transição para a 

parentalidade, recuperação funcional, relação conjugal, relação com a família 

alargada e relação com os profissionais de saúde. 
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Quadro 2 - Estrutura 1 relativa às experiências positivas do ajustamento materno 

ao pós-parto 

Estrutura 1 

O ajustamento materno no período pós-parto é percepcionado como o tempo de 

recuperação funcional, onde a consciencialização da involução corporal gradual, 

a aceitação das marcas da gravidez são importantes para as mulheres sentirem 

incentivo pessoal para cuidar da auto-imagem, que é reforçado, por sua vez, 

pelo incentivo do companheiro/cônjuge para a realização de ginástica pós-

parto. A amamentação é referida como vantagem para a mãe, pois ajuda a 

emagrecer.  

 

Reporta-se, igualmente, à vivência da interacção com o bebé na qual as mães 

experienciam sentimentos de carinho, protecção e gratificação por terem um 

bebé. A amamentação é vivenciada como prolongamento da interacção mãe-

bebé. As mães aprendem ao longo das primeiras semanas a identificar as formas 

de choro do bebé e a compreender quando este traduz desconforto, fome, 

irritabilidade ou necessidade de mudar de fralda, aprendem, igualmente, a 

identificar os momentos para brincar com o bebé, e a descobrir o efeito 

calmante para os pais e bebé, do toque e do embalar. Neste período, as mães 

expressaram uma necessidade de manter o bebé próximo de si, como forma de 

se sentirem mais seguras.  

No que se refere ao contexto da transição para a parentalidade a gravidez foi 

expressa como um tempo de espera e de interiorização ao papel materno, 

partilhado com o companheiro, mas também com as pessoas mais significativas. 

No pós-parto a estabilidade emocional com elogios por parte do 

companheiro/cônjuge nos cuidados ao bebé, o envolvimento do pai nos 

cuidados ao bebé foram referidos como reforço positivo. 
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Estrutura 1  - Continuação 

 

 Sentimentos de oportunidade de desenvolvimento pessoal, de plenitude e 

realização pessoal foram referidos como integradores ao papel parental, com a 

necessidade de redefinição das prioridades no contexto da família/casal. 

 

No contexto da relação conjugal é referida uma maior união do casal, com 

ênfase na cooperação na partilha das tarefas domésticas e no reinício de um 

namoro com mais expressões de carinho e atenção. 

 

Quanto ao contexto da família alargada e amigos, as mães participantes 

experienciam um suporte emocional e instrumental por parte da avó materna. 

Expressaram também um reforço dos laços familiares maternos e paternos assim 

como uma maior proximidade entre as amigas com filhos. Algumas participantes 

referiram uma estreita convivência e proximidade de amigas e dos vizinhos na 

ausência do suporte de familiares.  

 

No que diz respeito ao contexto dos cuidados de saúde enquanto experiências 

positivas, e que contribuíram para o seu processo de ajustamento, as 

participantes evidenciaram o apoio técnico na amamentação, a atenção de 

alguns profissionais aos desconfortos da recuperação funcional, e ao apoio 

emocional de algumas enfermeiras. Durante o período de internamento na 

maternidade a solicitação da presença do pai para a demonstração dos cuidados 

ao bebé, assim como o tempo mais prolongado para a permanência do pai e 

visitas na maternidade, foram identificados como importantes para este período 

de mudanças profundas. 



Parte II – Estudo Empírico 

Capítulo III – Apresentação e descrição dos resultados        

 

Ajustamento materno e paterno: experiências vivenciadas pelos pais no pós-parto            143 

 

Quadro 3 - Estrutura 2 relativa às experiências negativas do ajustamento 

materno ao pós-parto 

Estrutura 2 

Durante o período de pós-parto o processo de ajustamento materno é 

experienciado com dificuldades. As primeiras referem-se aos desconfortos 

físicos decorrentes das dores no períneo, mamilos e articulares próprios da 

recuperação funcional, assim como a vulnerabilidade emocional e exaustão 

física, por não conciliar o sono e as tarefas diárias. Foi desvelado o incómodo 

com a imagem corporal, nomeadamente o receio de não voltar a recuperar a 

silhueta anterior e a falta de disponibilidade emocional para cuidar da sua 

imagem corporal.  

 

 Relativamente à interacção do bebé, as mães revelaram receios de doença e 

perda do bebé, bem como receio de magoar o bebé pela inexperiência e 

insegurança em cuidar do bebé, e pela desorientação perante informação 

divergente sobre o cuidar do bebé.  

Outras participantes referiram sentimento de angústia por não compreender o 

choro do bebé. No que diz respeito à amamentação, foi desvelado o receio de 

não ser boa mãe por não amamentar, assim como o sentimento de tristeza 

quando o bebé não deseja mamar, e a dificuldade em conciliar os períodos de 

amamentação e de sono. 

 

No que toca à transição para a parentalidade as mães referiram que nas 

primeiras semanas o cuidar do bebé foi uma experiência esgotante, e como tal 

tinham receio de não ser capaz de cumprir as responsabilidades parentais, de 

não serem “boas mães”. 

 



Parte II – Estudo Empírico 

Capítulo III – Apresentação e descrição dos resultados        

 

Ajustamento materno e paterno: experiências vivenciadas pelos pais no pós-parto            144 

Estrutura 2 - Continuação 

Quanto à relação conjugal, foi referido pelas participantes o menor tempo para o 

casal, o receio de não se sentir desejada pelo companheiro/cônjuge, sendo 

vivenciado um certo distanciamento do elemento paterno. No que diz respeito 

ao relacionamento afectivo/sexual, as mães verbalizaram sentir dificuldade em 

reiniciar actividade sexual, algum constrangimento em deixar o companheiro 

tocar nas mamas e na intimidade pela presença do bebé no quarto do casal. 

 

Quanto ao contexto da família alargada e amigos, foi revelado como aspectos 

negativos a existência de conflito inter geracional, a diminuição do convívio 

social, a transformação do espaço de intimidade da casa em espaço para visitas, 

com a intromissão de familiares nas rotinas do dia-a-dia do casal. 

 

No que se reporta ao contexto dos cuidados e saúde, foi expresso pelas 

participantes a falta de disponibilidade para colocar dúvidas, a rapidez na 

demonstração dos cuidados ao bebé, um certo distanciamento nos cuidados à 

mãe e ao bebé e, no momento da alta, as orientações terem sido pouco 

esclarecedoras. Por último, referiram-se à falta de apoio dos profissionais de 

saúde no domicílio nas primeiras semanas pós-parto. 

 

Após a apresentação das estruturas essenciais relativas às experiências 

vivenciadas pelas mães participantes face ao seu ajustamento no período pós-

parto, passamos de seguida a descrever  cada um dos seus constituintes, de uma 

forma mais exaustiva, fazendo recurso nesta descrição das unidades de 

significado transformadas e transcrição das respectivas unidades de significado, 

sempre que julgarmos necessárias. 
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1.1. Ajustamento materno no contexto da interacção com o bebé 

 

A primeira, e inevitável, tarefa da maternidade é o cumprimento da 

responsabilidade relacionada com o cuidar do bebé. 

O comportamento materno na interacção com o bebé, envolve aspectos relativos 

às expectativas e atitudes manifestadas já no decurso da gravidez. 

Mãe e bebé na sua originalidade própria, estabelecem comportamentos de 

interacção, onde cada um é participante activo, desenvolvendo e demonstrando 

competências próprias nesta primeira relação social. 

 

Sentimentos face ao bebé 

Com o nascimento do bebé, inicia-se uma nova etapa na vida da mulher, a de ser 

mãe. Este novo estatuto é vivenciado com um misto de sentimentos.  

Os sentimentos vivenciados pelas mães são na sua maioria sentimentos positivos 

de alegria, felicidade, amor, carinho, protecção e gratificação, conforme se pode 

ler nos discursos seguintes:  

 

“...quando tive oportunidade de lhe tocar, saber que estava bem de 

saúde, acima de tudo senti-me super feliz!” (M3) 

 

“a gente sente-se feliz, é o amor!(risos!) É o amor que a gente sente 

com o nosso filho , com o meu marido ali junto de nós!” (M5) 

 

“Sempre quis ser mãe então isto é uma felicidade, e tem sido tudo 

natural sem problemas” (M9) 

 

Existe em alguns discursos o afloramento do efeito de deslumbramento que os 

bebés causam às mães nos primeiros dias, que lhes permite ultrapassar as dores 

do parto e do pós-parto e interagir com estes. 
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“...depois do deslumbramento dos primeiros dias, percebemos que não 

há nada mais gratificante que ver e poder participar no crescimento do 

nosso filho!” (M1) 

 

“...nos primeiros dias, lembro-me de ter passado horas a olhar para 

ela, mesmo cansada como estava, só o facto de poder contemplá-la..” 

(M4) 

 

“Não dá para explicar bem este sentimento de ser mãe eu olhe nos três 

dias lá na maternidade só ficava a olhar para ele tudo o resto passou ao 

lado! E agora é vê-lo todos os dias a crescer e é muito bom! “ (M12) 

 

“...é um sentimento mais profundo, agora com ela nos braços é uma 

sensação espetacular, olhar para esta carinha laroca e vejo que valeu a 

pena os sacrifícios, são dores que já passaram, e pronto cada dia é uma 

aventura! “ (M10) 

 

Aflora em alguns discursos o sentimento de alegria por ter tido a possibilidade de  

proporcionar as condições para a vida do seu bebé no período intra-uterino e de 

o ver agora face-a-face. 

 

“...é óptimo, uma pessoa põe-se a olhar para esta coisinha linda, e 

como ela andou dentro de mim, é uma coisa muito boa, muito doce, 

sem palavras! E então quando está a dormir é um anjinho doce da 

mãe!” (M4) 

 

“Significa alegria de dar uma parte de mim (...) e de perceber que 

aquela pequenita que não parava de me dar pontapés na barriga, está 

agora nos meus braços (...) sentimos que a temos de proteger ...ela é 

tão indefesa!” (M6) 

 

“Depois o bebé é uma coisa nossa, esteve aqui dentro, eu dei-lhe a 

oportunidade de ele ser quem é é muito lindo, eu fico muito 

emocionada! È sempre bem disposto, é fantástico!” (M14) 
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Para algumas mães esta experiência de se tornar mãe é vivenciada em torno do 

inesperado, do efeito novidade e da sua superação perante as suas expectativas.  

 

“Isto é tudo uma novidade grande, nós achamos piada a tudo o que ele 

faz é o primeiro e é tudo diferente” (M16) 

 

 “Olhe é assim tem sido bom tenho superado tudo aquilo que eu 

esperava, é a primeira vez que estou a ter esta experiência e é tudo 

novidade em relação a tudo mas acho que tem sido muito bom.” (M20) 

 

Comunicação com o bebé 

A relação mãe-bebé no período pós-parto foi referida pelas mães, como um 

continuar da comunicação já iniciada durante a gravidez. Nesse período, mãe e 

bebé comunicaram de uma forma especial. Pelo lado materno, a voz e o massajar  

 

do abdómen em forma de “festinhas” e “palmadinhas”. Pelo lado do bebé, de 

dentro do “claustro uterino”, os pontapés, com maior ou menor intensidade, 

marcavam a diferença dos períodos de calmia e de interacção que entre bebé e a 

mãe.  

“Quando estava grávida falava muito com ela mesmo do tipo uma 

conversa” (M10) 

 

“...eu vinha para aqui para o sofá e ele começava aos pontapés parece 

que estava na discoteca (risos) Ele mesmo que estivesse sossegado nós 

mexiamos na barrigita e ele mexia-se logo, tuca, tuca!” (M23) 

 

“...é engraçado lembro-me do seu olhar fixo e brilhante, ...parecia que 

já me conhecia(...) é natural porque durante a gravidez nós fomos 

conversando!” (M7) 

 

“Apesar do cordão umbilical ter sido cortado, naquele que foi o 

grandioso dia do seu nascimento, (...). Há na mesma aquela força, 

aquela proximidade,(...)não está dentro de mim! Está aqui ao pé de 

mim,  está aqui juntinho a mim”  (M5) 
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A comunicação que a mãe estabelece com o bebé manifesta-se através de 

aspectos relacionados com a comunicação verbal como com a não verbal. 

  

“...primeiro só nos apetece olhar, devo ter feito aquele sorriso 

completamente embebecido (risos)...depois percebemos que não 

sabemos muito bem como comunicar, então começamos a tocar na 

testinha, , fazemos meiguices, sei lá carinhos, essencialmente é isso.. 

Gosto de cantar baixinho e embalá-la para dormir, e ela também gosta! 

(...) faço-lhe cócegas e ela parece que quer brincar, todos os dias há 

novidades!.” (M1) 

 

Neste discurso a participante M1 expressa a evolução da sua comunicação com o 

seu bebé. Primeiro refere o desconhecimento de como o fazer depois a resposta 

positiva que a bebé transmite ao contacto pele a pele, aos seus gestos que 

identifica como carinhos, à vocalização de canções em tom baixo, ao embalar que 

a deixam expectante nesta interacção. 

 

“... falo muito com ela, faço-lhe muitas festinhas na cara, nas 

mãozinhas(...) (M4) 

 

“..., gosta que eu olhe para ela e fale baixinho, particularmente na hora 

de mamar, e às vezes acaba por adormecer!” (M6) 

 

“...desde sempre que falo muito com ela, é a melhor maneira não é? O 

meu marido também fala muito com ela , até mais baixinho (risos)... 

conversamos muito, ponho-a aqui ao pé de mim...quando começa a 

chorar eu deito-a juntinho a mim ...e às vezes resulta !” (M6) 

 

“Ela é calminha, dorme toda a noite durante o dia ela gosta que estejam 

ao pé dela, por exemplo se eu estou na sala e vou para a cozinha ela 

começa logo a rabujar, se estiver na espreguiçadeira em frente á 

televisão e fica toda entretida com os sons e as cores dos anúncios e 

até adormece!!!”  (M22) 
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A forma pessoal de cada mãe é revelada através de comportamentos únicos, 

singulares, mas que ao serem verbalizados são muitas vezes expressos de forma 

idêntica. 

Algumas mães referiram que comunicavam com os bebés através do olhar, do 

toque, do embalar e da amamentação. Particularmente interessante o aspecto do 

toque que foi reconhecido pelas mães como apaziguador, calmante e como forma 

de comunicação e de manifestação de afecto. 

 

“...gosto de cantar baixinho e embalá-lo para dormir, e ele também 

gosta! (...) faço-lhe cócegas e ele parace que quer brincar, todos os 

dias há novidades!” (M1) 

  

“É engraçado porque começamos a falar baixinho a dizer aquelas 

palavras mais cantadas, (...)a bebé começa a agitar os braços, e as 

pernitas como que a dizer que está a gostar...cada dia é mais uma 

descoberta na comunicação que estabelecemos uma com a outra!” (M3) 

 

“...na hora do banho gosta da água e das massagens...é uma 

brincadeira (risos), sabe quando é a hora do banho porque o ritual da 

chegada do pai a casa é marcado por aquelas gargalhadas sonoras que 

ela tanto gosta...é um momento de diversão para os três, mesmo 

quando já estou cansada do dia a dia!” (M4) 

 

 

Identificar o temperamento, os ritmos e os tipos de choro do bebé  

A experiência vivenciada pelas mães no contexto da interacção com o bebé  

parece estar associada com a identificação gradual dos comportamentos do bebé, 

do seu  temperamento,  ritmos e  tipos de choro. 

 

“A bebé é calminha. Não consigo imaginar como seria se ela não 

fosse assim, já agora ainda me sinto tão cansada...” (M3) 
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“...hoje já sei quando ela vai dar uma noite complicada, depende do 

estado de espírito dela, porque se ela começa o dia logo rabugenta eu 

já sei que a noite vai ser daquelas! E eu já vi que quanto mais ela dorme 

durante o dia mais relaxada fica e a noite passa melhor...” (M4) 

 

“Ela já consegue dormir e 3h em 3h, para mim tem sido fantástico!” 

(M8) 

 

“Quanto ao sono correu bem porque ele é sossegadinho , acorda a 

horas certa e não teve cólicas!” (M13) 

 

“È sempre bem disposto, é fantástico este menino e já tem muita 

personalidade!” (M14) 

 

 

“Ela já concilia os horários das refeições antes e depois dos nossos, já 

lancha! O que é óptimo” (M15) 

 

“Ele é um bebé calminho é parecido com o pai, só espero que não fique 

com o nariz tão grande (risos) ele passa bem a noite”. (M21) 

 

“...agora já sei os horários dele, e já aproveito para descansar a par 

com ele...” (M23) 

 

“...para dormir ela gosta mesmo é do colo do pai, o pai é que a 

adormece de noite embala-a e ela adora, a seguir ao banhinho.” (M22) 

 

Uma das preocupações das mães, decorrente das particularidades da voz do bebé 

maioritariamente manifestada pelo choro, é precisamente saber identificar os 

diferentes tipos de choro. A primeira noção do choro é referente à necessidade 

de comer, no entanto com o conhecimento gradual do bebé as mães verbalizam a 

identificação de outros choros relacionados com desconfortos intestinais ou de 

necessidade de amparo. 

 

“... mesmo eu tendo os conhecimentos sobre as características do 

recém-nascido e que no caso específico do choro este não quer dizer 

exclusivamente que o bebé está com fome, mas lembro-me que o que 
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me passava logo pela cabeça é que ela estava com fome! (risos) isto de 

ser mãe e de cuidar do nosso filho é muito diferente...e lá vai, às vezes 

a teoria toda (risos)!”  (M4) 

 

“Ela já tem as suas coisitas, já sei quando é o choro do mimo, quando 

está com fome ou é dos intestinos mas ela não é uma bebé que chore 

muito, o choro do miminho é que se conhece logo!” (M15) 

 

“Eu já conheço melhor quando chora de fome ou de birrinha ele sabe 

bem quando quer colo! (risos)” (M20) 

 

“...nos primeiros dias foi muito complicado. Porque o bebé não se 

calava com nada deste mundo! Será que era só fome? Ele chorava muito 

e eu cheguei a um ponto que tirei leite com a bomba para o biberão e 

era cerca de 120cc e ele mamou tudo!!! e continuava a chorar e depois 

lá se calou ao colo do pai, estava a precisar do colo repousante e eu 

nesse dia não lho podia dar!!! Porque o choro não quer dizer só fome 

não é?...” (M23) 

 

Amamentação como prolongamento da interacção mãe-bebé 

A amamentação é referenciada pelas mães como uma oportunidade de interacção 

vital e natural que reforça a sua confiança na capacidade de se relacionar com o 

bebé. Aprendendo a compreender os sinais da comunicação do seu bebé e a 

desenvolver comportamentos apropriados para garantir momentos de mútua 

satisfação.  

 

“...mas o facto de querermos e podermos amamentar porque faz 

bem ao bebé é o principal!...” (M2) 

 

“E depois com o mamar, às vezes sente-se que o bebé está satisfeito, 

calminho e até esboça aquele sorriso...!” (M5) 

 

Ao amamentar, algumas mães referem que este acto permite o estabelecimento 

de uma ligação mãe-bebé, destacando-o como um factor muito importante nesta 

relação. 
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“ (...) Para mim o acto de amamentar é das coisas mais belas e revela 

uma grande ligação entre a mãe e o bebé(...) Agrada-me a relação 

afectiva que conseguimos estabeleçer uma com a outra,(...)” (M6) 

 

“ (...) e depois é um momento de proximidade, de carinho com o bebé, 

de afectos que é muito compensador!”  (M21) 

 

“Sabe eu nunca me vi a dar de mamar mas acho tão lindo um bebé a 

mamar, ficamos mais juntinhos e depois ela põe aqui a mãozinha,  é 

um mimo! “ (M25) 

 

As mães participantes vivenciam a amamentação como um prolongamento de 

emoções que ocorrem durante a gravidez e o parto. Estas mulheres sentiram um 

conjunto de sentimentos ao longo desses períodos da sua vida e que continuam 

agora, presentes, ao amamentar o bebé. 

 

“Quando amamento é como se existisse um prolongamento da emoção 

que se sente e da experiência única que é ter um filho. Ter no sentido 

de dar vida á vida !”(M2) 

 

“Penso que nós, mulheres, o que sentimos é uma espécie de 

continuação, um prolongamento de tudo resto.(...) É tudo aquilo que 

faz parte da benção de sermos mulheres...gravidez, o parto e agora dar 

de mamar ao nosso filho...”(M3) 

 

“...e depois poder amamentar a minha filha significa desenvolver 

momentos de partilha e de amor que de certo irão ficar para sempre e 

serão uma forte ligação para a nossa relação futura!”(M4) 

 

“...Amamentá–lo permite-nos estar mais próximos(...) amamentar faz 

parte daquela vivência de gerar uma criança....” (M5) 

 

Ao amamentar, algumas mães participantes destacaram este momento como 

significativo no desenvolver de um sentimento de ser boa mãe, que ainda 

continua enraízado na cultura judaico-cristã, e o reforço geracional assume a sua 

importância. 
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“tem de se ser mãe para se sentir isto. É uma espécie de dizer que és 

boa mãe! A minha avó disse-me que eu só ìa perceber isto quando 

tivesse a oportunidade de dar de mamar, acho que percebi o que ela 

queria dizer!” (M8) 

 

“Quando se é mãe é que se percebe tudo isto! Mas claro, só a nossa 

vivência, a nossa experiência, para perceber que é realmente 

maravilhoso!”(M5) 

 

“há aquela sentir de mãe quando se amamenta estamos a alimentar o 

nosso filhinho” (M12) 

 

“queria muito dar de mamar por ele e porque nos faz sentir mais 

unidas ao bebé, é aquele sentimento de mãe”  (M16) 

 

“uma pessoa sente-se mais mãe quando sabe que pode dar de mamar 

ao seu filho, assim aquele sentimento de boa mãe, que nutre e  

continua a ajudar a crescer o seu filho vindo do seu próprio corpo, 

fantástico” (M21) 

 

 

 

Sentimento de tristeza por não satisfazer o bebé com o aleitamento  exclusivo 

Com a amamentação surgem preocupações referentes ao aumento de peso do 

bebé, reveladas pelas participantes com o sentimento de tristeza por não ter leite 

suficiente para nutrir o bebé com o aleitamento exclusivo conforme fica expresso 

pelas mães M22 e M25. 

 

 “Tive foi muita tristeza  porque só amamentei na primeira semana, 

porque ela chorava muito, o leite era fraco, e tive que começar logo 

com o suplemento (...) há sempre aquela ideia de que já não se é boa 

mãe porque não se amamenta, mas eles criam-se à mesma e não tem 

nada a ver, só fiquei triste porque fazia muito gosto em amamentá-la 

pelos benefícios do aleitamento materno, mas já passou.” (M22) 
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“...quando vim para casa ela não ficava satisfeita, gritava  passado meia 

hora de ter mamado...é uma pena, ela mama um bocadito e depois 

biberão, vou dar até secar, mas também já é pouco!” (M25) 

 

Inexperiência e insegurança em cuidar do bebé 

O cuidar é inerente ao mundo da maternidade. Nos primeiros dias após o parto, e 

mesmo ainda nos dias de estadia na maternidade as mães referiram-nos a 

preocupação em estar atentas e centradas apenas nos seus bebés e nas suas 

necessidades 24 horas por dia. 

Nestes discursos as participantes manifestam que os sentimentos de insegurança 

e de ansiedade em cuidar do bebé surgem naturalmente devido ao facto de 

querer fazer tudo correctamente e de ainda se sentir inexperiente apesar de toda 

a informação teórica que obteve através das leituras que realizou. 

 

“... insegurança e ansiedade, porque queremos fazer tudo certinho, 

direitinho para o nosso filho mas por mais que se leia, e olhe que eu li 

muito(...) como é o primeiro filho...aquele stress todo e devido a isso a 

insegurança por não ter experiência com bebés como eu gostava (...)s. 

Mas o engraçado é que sinto insegurança mais pela parte teórica...” 

(M1) 

 

“Porque se não nos dão informação uma pessoa vai para casa e 

depois?/Há muitos pequenos pormenores que nos falham sempre, 

como vamos fazer? Mas e se eu falhar? E o medo é esse” (M3) 

 

“Porque eu sou mãe pela primeira vez, e nós não sabemos nada como 

cuidar da bebé, e na maternidade aquilo há muito barulho, muito calor 

e depois as dores, e de repente temos alta e quando chegamos a casa é 

que é, como é que vou fazer!!!” (M4) 

 

 “quando vim para casa vinha com um nervoso miudinho , tremia por 

todo o lado, (...) Mas eu sabe como é que é uma situação nova não 

temos aqui ninguém por perto durante o dia, lemos muita informação 

mas estamos sempre preocupados não é? Depois no princípio não 

sabemos porque chora, será fome, frio, calor, sono...” (M10) 
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Isto é, a adaptação da mãe às necessidades do bebé exige que ela desenvolva 

determinadas competências no cuidar. Estas competências podem ser 

influenciadas quer pela cultura, quer pela experiência da mãe. Contudo, implicam 

um processo de aprendizagem que será bem sucedido se a mãe estiver motivada 

para a aprendizagem e se tiver o apoio necessário que lhe permita ser capaz de 

realizar as tarefas para cuidar do bebé. 

 

A maioria das mães expressaram maior dificuldade no desenvolvimento de 

alguns cuidados referentes às competências cognitivo-motoras tais: cuidar da 

sua higiene, saber dar o banho, mudar-lhe a fralda, vesti-lo e despi-lo;definindo 

a hora de mamar,sabendo diferenciar o vómito do bolsar.Todavia  todas as mães 

tiveram o apoio ou da mãe (avó materna) ou do cônjuge  ou de amigas até se 

sentirem seguras e confiantes na realização destes cuidados, como veremos mais 

adiante. 

 

No âmbito do nosso estudo, como se trata de mães com o primeiro filho, e na 

sua maioria sem experiência em cuidar de bebés, algumas participantes 

manifestaram insegurança na prestação de cuidados ao bebé, apesar de terem os 

conhecimentos teóricos, a sua aplicabilidade na prática revelava-se, por vezes, 

motivo de apreensão.  

 

“... a inexperiência é muita...nunca tive nenhum contacto com bebés, só 

de leitura, mas uma coisa é o que está nos livros outra é a prática, mas 

ajuda... pouco (risos)” (M1) 

 

“...depois com a subida do leite, eu li muita coisa mas nunca sabemos 

tudo, e lá ninguém me avisou de nada, então eu pensava que estava a 

perder leite, eu estava a ficar triste porque pensava que estava a perder 

leite” (M16) 
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“há certas coisas que nós não sabemos lidar, por exemplo quando ele 

começa para ali a chorar e de noite então é pior e já me disseram que 

só lá para os três meses é que acalmam com as cólicas” (M19) 

 

A consciência de algum cansaço revelou-se como preocupação das mães, em não 

conseguirem dar o máximo de si no cuidar dos seus bebés. As participantes 

revelam as suas dificuldades no cuidar da bebé  pela primeira vez como uma 

experiência esgotante, devido não só à inexperiência mas pela exaustão 

fisiológica que sentiu na primeira semana de restabelecimento do pós-parto. 

Como fica expresso neste discurso: 

 

“Senti-me muito cansada. Foram sete dias que não consegui 

descansar...Como é o primeiro não sabia como era, mas é muito 

cansativo, é um tal dum cansaço(...) a pessoa ainda não está 

completamente restabelecida e acabamos por não lhe dar o devido 

cuidar e depois...Isto de ser mãe,(...) é muito esgotante, depois ainda 

estamos tão debilitadas...mas vale a pena!” (M1) 

 

Durante os primeiros dias as maiores preocupações do cuidar do bebé reflectem-

se, especialmente, na amamentação, nos cuidados de higiene e conforto pelo  

receio de o manipular, de o magoar, de o deixar escorregar na banheira ou de o 

deixar cair, como fica desvelado nos discursos seguintes: 

 

“...eu sempre gostei muito de bebés, eu até ajudei a criar muitos 

primos, quando ele nasceu parece que desapareceu tudo, estava tão 

nervosa, que eu nem sabia pegar nele, eu a sério o primeiro banho que 

eu dei aqui em casa eu a sério foi horrível! Então depois, quando 

chegava a hora do banho do menino, já tinha tudo preparado mas 

nunca dei banho sózinha, não conseguia, tinha medo de o virar, de o 

deixar cair, sei lá ele era tão pequenino...” (M5) 

 

“Nos primeiros dias o meu marido é que segurava na bebé porque eu 

achava que o ia deixar cair...”(M8) 
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“Dar o banho é que também foi uma confusão, primeiro quem me 

ajudou foi as primas depois a sogra, depois a mãe depois ele e depois 

é que fui eu!” (M11) 

 

Outras participantes, revelaram não ter tido dificuldades no cuidar do seu bebé,  

e que partilharam esses conhecimentos com os seus companheiros. 

 

 “é espetacular, eu já tinha ajudado a cuidar das sobrinhas mas havia 

aquele receio de se partir tudo, agora com ele é diferente, parece tudo 

natural e depois também explico ao P como me ajudar!” (M11) 

 

“lá na maternidade desde o início fui eu que tive de tratar do bebé, e 

vim para casa sem problema nenhum tive que ensinar ao P coisas que 

ele não sabia como o banho” (M17) 

 

Experiências prévias com cuidados a outros bebés ajudam as mães participantes 

a sentirem –se mais preparadas para o processo de transição da maternidade. 

 

“ Eu já tinha cuidado de bebés e portanto não foi novidade. É claro 

que com o nosso o sentir é totalmente diferente!” (M6) 

 

Preocupação com o posicionamento do bebé para dormir 

 Outro aspecto relaciona-se com o posicionamento do bebé para dormir e em sua 

consequência, a necessidade de verificar, de se certificar se o bebé estava a 

respirar, e o seu posicionamento nos períodos de sono, preocupação esta que é 

acentuada pela informação que  foi fornecida na maternidade sobre a  síndrome 

de morte súbita.  

 

 “agora qualquer movimento que ela faça eu acordo e vou lá ver se ela 

está bem deitada, mas até o sono dele está mais leve e o P até diz que 

dorme aos pedaços e ainda por cima com aquele medo da morte súbita 
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só daqui a 5 6 anos é que eu acho que vamos dormir direito !Porque 

por mais simples que seja é sempre imenso!”  (M1) 

 

“Depois o sono é aquela confusão, nas duas primeiras noites ela 

dormiu toda a noite e eu é que acordei e estava à escuta e depois ela 

não fazia barulho nenhum e eu ía lá ver sabe que como lá na 

maternidade nos falaram da síndrome de morte súbita que é uma coisa 

horrível e uma pessoa fica mesmo com medo!” (M2) 

 

“e depois entre ser educadora e ser mãe não tem nada a ver porque até 

de noite eu acordava para ver se ela estava a respirar” (M3) 

 

“(...)o bebé estava a dormir e eu tinha necessidade de ouvir o seu 

respirar...” (M4) 

 

“...nos primeiros dias não consegui “pregar” olho só para estar a olhar 

para ele. Tinha aquela sensação esquisita de saber se ele estava a 

respirar, eu tive de aproximar a mão junto à barriga para ver se ele 

respirava, ele até se mexeu e eu apanhei cá um susto(risos)!” (M20) 

 

“nos primeiros dias eu ía ver se ele estava a dormir bem se ele estava a 

respirar às vezes encostava o meu ouvido porque há sempre aquela 

preocupação e ainda por cima nos falam daquela morte súbita...eu 

acho que lá não nos dão muita informação” (M12) 

 

 “... acordava e ía ver se ele respira bem, ele levantou-se várias vezes 

para ver se ele estava a respirar (risos)” (M18) 

 

Receios de doenças e perda do bebé 

Sentimentos de protecção em relação ao bebé e de pertença, revelam-se não só 

através da preocupação do cuidar mas também pela verbalização de alguns 

medos de doenças e de perda.  

 

“Nos primeiros dia foi complicado porque o meu marido não pode tirar 

logo os dias de licença e eu senti-me muito sózinha, às vezes dava por 

mim a chorar com receio que alguma coisa corressse mal, alguma 

doença ou assim e eu para aqui com a bebé sózinhas mas pronto já 

passou!” (M10) 
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“...no meio de tanta alegria, felicidade, não dá para pensar que algo de 

mal possa suceder, mas por vezes o medo das doenças e...(silêncio) o 

perder...Ui! Nem quero imaginar” (M12) 

 

“...por vezes, quando está calminho, a dormir o seu soninho, só peço 

que nunca lhe aconteça nada de mal, se as doenças aparecerem (...) 

não suportaria vê-lo mal!”  (M17) 

 

Em síntese, da análise dos discursos das mães participantes relativamente ao 

ajustamento materno face ao contexto da interacção com o bebé emergiram 

como constituintes chave das experiências positivas: sentimentos face ao bebé, 

comunicação com o bebé, identificação dos ritmos e os tipos de choro do bebé, 

amamentação como forma de prolongamento da interacção mãe-bebé. Quanto 

aos constituintes chave relativos às experiências negativas emergiram os 

seguintes: sentimento de tristeza por não satisfazer o bebé com aleitamento 

exclusivo, inexperiência e insegurança  no cuidar do bebé, preocupação com o 

posicionamento do bebé para dormir e receios de doenças e perda do bebé. 

conforme se pode observar no Quadro 4, e Esquema 3 . 
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Quadro 4 – Matriz/Síntese relativa ao ajustamento materno no contexto da 

interacção com o bebé resultante da análise dos discursos proferidos pelas mães 

participantes. 

 

Contexto 

Constituintes 

chave 

Unidades  

de significado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustamento 

materno 

/  

interacção 

Com o bebé 

  

 

Sentimentos face 

ao bebé  

“...quando tive oportunidade de lhe tocar, saber que estava bem de saúde, 

acima de tudo senti-me super feliz!”(M3) 

“a gente sente-se feliz, é o amor!(risos!) É o amor que a gente sente com o 

nosso filho , com o meu marido ali junto de nós!”(M5) 

(...) sentimos que a temos de proteger ...ela é tão indefesa!”(M6) 

Identificar os 

ritmos e os tipos 

de choro do bebé 

 

 

O olhar e o tocar 

como forma de 

comunicação entre 

mãe e bebé. 

 

“Ela já concilia os horários das refeições antes e depois dos nossos, já lancha! 

O que é óptimo” (M15) 

Ela já tem as suas coisitas, já sei quando é o choro do mimo, quando está com 

fome ou é dos intestinos mas ela não é uma bebé que chore muito, o choro o 

miminho é que se conhece logo!” (M15) 

“Eu já conheço melhor quando chora de fome ou de birrinha ele sabe bem 

quando quer colo! (risos)” (M20) 
“...nos primeiros dias, lembro-me de ter passado horas a olhar para ela, 

mesmo cansada como estava, só o facto de poder contemplá-la... fa-lo muito 

com ela, faço-lhe muitas festinhas na cara, nas mãozinhas(...)(M4 

“É engraçado porque começamos a falar baixinho a dizer aquelas palavras 

mais cantadas, (...)a bebé começa a agitar os braços, e as pernitas como que a 

dizer que está a gostar...cada dia é mais uma descoberta na comunicação que 

estabelecemos uma com a outra!” (M3) 

Amamentação 

como 

prolongamento da 

interacção mãe-

bebé  

Preocupação com 

o posicionamento 

do bebé para 

dormir. 

“depois de mamar fica-se com aquele ar descansadinho e é tão bom vê-lo 

assim, dá uma satisfação porque ele está tratadinho!”(M1) . 

 

 “(...) amamentá-la é continuar a desenvolver momentos de partilha e de amor 

que de certo irão ficar para sempre e serão uma forte ligação para a nossa 

relação futura! ( M4) 

 

 

agora qualquer movimento que ela faça eu acordo e vou lá ver se ela está bem 

deitada (M1) 

 

Inexperiência e 

insegurança em 

cuidar do bebé 

 

Sentimento de 

tristeza por não 

satisfazer o bebé 

com o aleitamento  

exclusivo 

 

Receios de doença 

e perda do bebé 

“...eu tinha mesmo receio de lhe dar banho (...) se ele escorregava e...fazia-me 

impressão pegar nele e ter de dar aquelas voltas todas...as enfermeiras eram 

tão rápidas que até me fazia confusão (risos)” (M7) 

“...quando chegava a hora do banho do menino, já tinha tudo preparado mas 

nunca dei banho sózinha, não conseguia, tinha medo de o virar, de o deixar 

cair, sei lá ele era tão pequenino...” (M5) 

“... insegurança e ansiedade, porque queremos fazer tudo certinho, direitinho 

para o nosso filho (M7) 

só fiquei triste porque fazia muito gosto em amamentá-la pelos benefícios do 

aleitamento materno, mas já passou.  (M22) 

“...no meio de tanta alegria, felicidade, não dá para pensar que algo de mal 

possa suceder, mas por vezes o medo das doenças e...(silêncio) o perder...Ui! 

Nem quero imaginar, sabe como é, a gente ouve tanta coisa hoje em 

dia!”(M12) 
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Esquema 3 – Representação esquemática dos constituintes chave que emergiram 

dos discursos das participantes referente ao ajustamento materno no pós-parto 

no contexto da interacção com o bebé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ajustamento materno no pós-parto no contexto da interacção com o 
bebé. 

Constituintes chave das 

experiências positivas  

 

Constituintes chave das 

experiências negativas 

 

Sentimento de tristeza por não 

satisfazer o bebé com o 

aleitamento  exclusivo 

 

Inexperiência e insegurança 

em cuidar do bebé 

 

Preocupação com o 

posicionamento do bebé para 

dormir. 

 

Receios de doença e perda do 
bebé. 

Sentimentos face ao bebé 

 

Comunicação com o bebé 

 

 

Identificar os ritmos e os 

tipos de choro do bebé 

 

Amamentação como 

prolongamento da interacção 

mãe-bebé 
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1.2. Ajustamento materno no contexto da transição para a parentalidade 

 

Reportamo-nos neste tema à questão da representatividade do fenómeno da 

maternidade a nível do ajustamento materno no período de pós-parto. O assumir 

da relação pai-mãe-bebé, a reestruturação entre o bebé imaginado e o bebé real, 

os sentimentos e emoções acrescidas ao novo papel fazem emergir uma série de 

necessidades específicas nesta fase.  

 

Durante o primeiro mês pós-parto a mulher vivencia emoções e sentimentos que 

reforçam o ajustamento ao papel materno, a relação com o bebé e expressam um 

conjunto de necessidades inerentes a este período que gravitam em torno do 

desenvolvimento deste seu novo papel. 

 

A identificação da mãe como o bebé continua presente, com a necessária 

proximidade física, mas também com o necessário tempo para que a mulher faça 

uma reorganização mental e um investimento no filho real que tem diante de si. 

 

A gravidez e o parto como períodos de construção do papel parental 

A gravidez e o parto são considerados como períodos de transição para a 

construção do papel parental. Algumas participantes identificam a percepção 

materna dos movimentos fetais como ponto de viragem na consciencialização ao 

papel materno, outras referem o parto e consequente nascimento do filho como 

tal. 

“minha experiência desde a gravidez. Eu acho que passamos por fase 

distintas, no início é o descobrir, é o querer ver a ecografia, ouvir o 

coraçãozinho a bater e sentir pela primeira vez ela mexer. E 

começamos dia-a-dia a apaixonarmo-nos por uma coisa que ainda não 

conhecemos e que está dentro de nós. Depois há aquela fase que 
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começam a dar marcas, ele é sentirmo-nos inchadas, pesadas, com a 

barriga já muito grande e nós já só queremos é que ela nasce e pronto. 

Mas bate saudades, às vezes ponho a mão na minha barriga e tenho 

saudades da minha bebé só para mim...é que ela agora é de todos e 

antes era só minha (risos). E quando uma pessoa tem mesmo a certeza 

que sentiu mexer é algo de fantástico” (M25) 

 

“Gozei a gravidez ao máximo, com aqueles pontapés todos, com os 

enjoos e os desejos mas já passou! Quando estive grávida sempre me 

senti distanciada do papel de mãe, agora quando ele nasceu!!! È que foi 

mesmo aquele sentimento que vem cá do fundo.” (M17) 

 

“Bem primeiro a gravidez, é uma sensação única, mas acho que só 

temos a noção que somos mães quando o temos assim nas mãos. 

Porque no início é uma sensação  indiscritível, eu adorei andar grávida, 

eu agora quando vejo uma grávida, ai que saudades!!(...)” (M18) 

 

“Eu dizia que não me sentia preparada para ser mãe! Quando descobri 

que estava grávida fiquei um bocado pensativa! Eu não estava 

preparada para isto Agora olha é seguir em frente, eu nos primeiros 

meses parece que  não me sentia grávida só quando a senti mexer é 

que mudou tudo! Mudou a minha opinião até as minhas colegas diziam 

tu agora é que estás mesmo mãmã! Já falava como uma mãe babada!” 

(M6) 

“Quando estava grávida falava muito com ela mesmo do tipo uma 

conversa e isso parce que nos faz sentir melhor o surgir do sentimento 

de mãe ! Muda mesmo quando nós sentimos a bebé a mexer é um 

sentimento mais profundo...” (M10) 

 

“Quando uma pessoa está grávida e começa a pensar que como é que 

vou gostar dele, como é que vou dar carinho, isto fica inerente em 

nós,” (M16) 

 

Sentimentos face à maternidade 

O sentimento de mãe começa com a gravidez mas sendo mais percepcionado 

depois do nascimento do bebé. 
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“Este sentimento de ser mãe é... pronto começa desde o início da 

gravidez, mas agora com ela cá fora é outra coisa, né?” (M1) 

 

Algumas participantes reflectiram o sentimento face à maternidade no âmbito da 

existência significada, isto é, eu-pessoa-no-mundo, como uma oportunidade de 

vivenciar a partir da maternidade a experiência existencial de ser na totalidade, 

como sentimento de realização pessoal, superando em alguns casos as 

expectativas e receios de ser mãe. 

 

“A experiência de ser mãe é melhor do que eu pensava. Eu tinha muito 

medo, mas pronto ela tem sido muito calminha, não tem dado muito 

trabalho, e para mim está sendo muito bem. Acho que já estava na 

hora” (M1) 

“Eu acho que ser mãe é espectacular, é mesmo bom nem precisa de 

enumerar as coisas boas que de facto é de se ser mãe” (M25) 

 

“...Ser mãe, ah é óptimo...ter um filho que é mesmo nosso...para 

mim ela é tudo...eu sinto-me mais completa, sinto-me mais confiante 

perante o mundo à minha volta, ela veio completar o que faltava em 

mim, agora sinto-me mais forte, é um sentimento (silêncio) de 

plenitude, de realização pessoal partilhada com aquele que é o amor da 

minha vida...(as lágrimas soltam-se)” (M4) 

 

“Eu queria ser mãe já há muito tempo, mas estava a ser difícil eu até já 

tinha falado em adoptar uma criança caso não conseguíssemos. E lá 

continuamos a tentar e concretizou-se e estamos muito felizes! Somos 

uma família” (M7) 

 

“...Ser mãe é muita coisa...a melhor coisa do mundo que eu já tive 

na minha vida...o meu desejo mais profundo(...)sinto-me 

completamente realizada ao lado dele e de meu marido...ser mulher, 

ser mãe, ah é bom demais...” (M8) 

 

“Eu quando estava grávida fiz muitas leituras e pesquisas mas 

prontos tinha aquela dúvida será que vai correr bem, será que eu vou 

conseguir cuidar do meu filho? Mas olhe depois que ele nasceu, é uma 

coisa, olhe é intuitivo, nós sabemos como pegar nele, não temos medo, 
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damos-lhe banho, agarrava-o com uma naturalidade, é incrível, eu 

sinto-me cheia de confiança e isso é muito bom para eu me sentir apta 

como mãe, e aqueles receios desaparecem! Eu tenho adorado esta 

experiência de ser mãe” (M21) 

 

O sentimento de felicidade aflorou nos discursos das participantes como uma 

das essências do fenómeno, denunciando em algumas mudanças na sua 

forma de estar, nos seus comportamentos a partir do advento da 

maternidade. 

 

“...é um motivo de felicidade... (silêncio) porque eu antes era muito 

cabisbaixa, muito fechada comigo e agora com a bebé, sinto-me outra, 

mais feliz, mais alegre, sinto que estou mais solta (...) olhe não sei 

explicar mas é assim!” (M1) 

 

“...nós os dois estamos muito felizes, acho que ainda não passamos 

a fase do “mundo cor-de-rosa” mas não faz mal porque sabemos que 

temos os pés bem assentes na terra, e voar um bocadinho com a 

felicidade à nossa volta só me faz bem!” (M6) 

 

“Sinto-me como uma mãe leoa estou sempre a ver como é que lhe 

pegam o que é que estão a fazer, eu sou muito protectora, é tudo 

maravilhoso eu sou sincera não tenho palavras para explicar 

propriamente o que eu sinto, ou o quão bom que é!” (M16) 

 

“Além de que isto de ser mãe é a melhor experiência que se pode ter na 

vida! Eu agora já não voltava atrás, apesar de o parto ter sido 

complicado, eu pensava que ia desmaiar!” (M23) 

 

A participante M24 desvelou no seu discurso sobre o seu sentir de mãe com a 

interiorização do “amor incondicional” que tudo ultrapassa perante as 

dificuldades que vão surgindo.  

 

“Porque isto de ser mãe não é fácil e pronto é aquela questão do amor 

incondicional e acho que está tudo dito!” (M24) 
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A questão da continuidade geracional aflorou como uma perspectiva do 

fenómeno ajustamento materno e a vivência da maternidade, no sentido de 

confirmação da fecundidade e por sua vez da continuidade da geração. 

 

“...é curioso que agora eu já não sou só filha, agora também sou 

mãe, e a minha mãe tornou-se avó (é o primeiro neto), e isto mexe 

mesmo connosco, é aquela coisa do salto de uma geração, nós lemos 

nos livros, mas agora sentir é outra coisa!” (M4) 

 

Segundo as mães participantes, o confronto com o bebé real e o diluir da imagem 

do bebé imaginado, após o nascimento, torna ainda mais claro o sentido de 

responsabilidade, não só como principal cuidadora do bebé, mas também como 

principal elemento socializador deste, no seio da micro esfera social que é a 

família.  

 

“...ser mãe é...mais responsabilidade...imensa (...) ser mãe é aquele 

sentir de termos de tomar conta integralmente, dar carinho, atenção, 

conforto, alimentação, bom...tudo...a responsabilidade duplica ou mais 

sei lá!” (M1) 

 

“...é curioso que já pensei muitas vezes como isto do ser mãe nos 

transforma mesmo! (...) mas agora aquele peso da responsabilidade de 

ser mãe, parece que estou mais certinha!” (M6) 

 

“O sentimento da responsabilidade triplica, é completamente 

diferente!” (M10) 

 

Oportunidade de desenvolvimento pessoal 

Nos discursos a expressão de amadurecimento aparece de forma 

velada/desvelada, indicando a maternidade como um caminho no sentido de 

oportunidade de desenvolvimento pessoal. 
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Os fios do processo de ajustamento materno, são tecidos na relação com o bebé, 

sendo através desta relação especial que as mães se tornam experientes, 

prudentes e se desenvolvem como pessoas, sentindo-se mais mulheres. 

 

“Parece que se fica mais mulher, é um sentimento inexplicável...” (M1) 

 

“...a minha filha tem-me ajudado muito a conhecer-me melhor, 

sinto-me mais madura” (M3) 

 

“... Tenho a noção que este filhote (...), está a ajudar-me a crescer ... 

Faz mostrar a minha maturidade... sinto que fiquei mais atenciosa com 

vida, sentido de maior responsabilidade partilhada com a minha 

família!” (M5)  

 

A participante M8 refere-se ao sentimento de realização com orgulho e como o 

cumprimento social lhe fez tomar  noção dessa percepção. 

“...Lembro-me de quando fomos dar o primeiro passeio com a 

filhota, senti-me com muito orgulho e reparei que algumas pessoas 

olhavam para nós e sorriam-nos, foi uma sensação engraçada, de me 

sentir realizada!” (M8) 

 

M2 expressa o seu sentir relativamente ao ser mãe nas primeiras semanas como 

uma fase complicada, com a percepção de perda de independência do seu espaço 

e de tempo, de ter de organizar as saídas. 

 

“Ser mãe é muito bonito mas também é muito complicado, (...) Mas 

eu sinto que perdi aquela independência, (...) por exemplo, se me 

apetecer sair sozinha já não posso, porque tenho a minha filha, pronto 

eu gosto muito dela, e já não voltava atrás (...), não estou nada 

arrependida de ser mãe já tinha convivência que ia ser complicado, 

porque me sentia presa (...) Isso foi mais sentida mais nas primeiras 

semanas” (M2) 
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Envolvimento do pai no nos cuidados ao bebé 

 As participantes expressaram na sua globalidade o envolvimento, maior ou 

menor, do marido/companheiro no projecto da maternidade de forma muito 

significativa e positiva. Mesmo naquelas mães em que, por circunstâncias 

profissionais ou de personalidade dos seus maridos, não havia uma participação 

mais partilhada das tarefas domésticas entre o casal, o apoio emocional é 

referenciado como “pedra basilar”, considerando-se um factor facilitador no 

processo de ajustamento materno. 

 

“Nos primeiros tempos andava completamente aérea, por isso é que 

foi muito importante o P3 ter ficado comigo nos primeiros dias, porque 

eu estava aqui sozinha, porque eu não tive aquela situação de ter a 

mãe por perto e foi muito importantíssimo, porque é tudo tão novo.” 

(M3) 

 

“...o meu marido dá-me muito apoio e aquela estabilidade que 

precisamos. Ele sempre quis ser pai e agora com a bebé nos seus 

braços, ninguém o aguenta, ajuda-me em todos os cuidados, quando 

pode claro! Porque eu é que estou em casa...ele é o nosso apoio!” (M4)  

 

“Nos primeiros dias ele parecia que não sabia o que fazer de tão 

contente que andava, (...) começou na brincadeira a chamar-me de 

mamã, quando estava a brincar com o filhote...reforça aquele sentir de 

mãe...” (M5) 

 

“...sei que não posso contar com ele para os cuidados da bebé, só 

se for para a distrair e brincar quando vem do trabalho, é muito 

tradicional, nem pensar em mudar fraldas (risos) mas é muito 

carinhoso connosco...” (M6) 

 

“O pai é o melhor cliente da loja de fotografias (risos) e ele tem sido 

o meu porto seguro.” (M7) 

 

“...nós já tínhamos um plano de tarefas domésticas partilhadas, agora é 

só adaptarmos algumas coisas(...) Ah mas somos uma grande equipa, é 

o que nos vale, não é!” (M8)  
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“Tenho um marido muito cooperativo, ele é uma grande referência para 

mim e é um pai babado, ainda por cima um filho rapaz como ele 

queria, está a ver! Ele é que o vai pôr a dormir, de preferência o pai é 

que pôr a adormecer, é ele que lhe faz massagens quando o bebé está 

com cólicas!” (M16) 

 

“ quanto ao sono continuo na mesma, sono ferrado é o P18 que acorda 

e depois que me acorda a mim para eu ir dar de mamar, trabalhamos 

em equipa cá em casa (risos) ... O que me valeu é que eletirou os 

primeiros 15 dias para estar connosco e foi a minha salvação! (risos) 

Porque eu estava mesmo cansada, e depois os pontos e aquela vontade 

de dormir! (M18) 

 

Interiorização da responsabilidade do papel parental 

Os discursos das participantes mostram que a maternidade é vivenciada pela 

aprendizagem do cuidar dos seus bebés onde o assumir da responsabilidade 

do papel parental se concretiza efectivamente por intermédio dos bebés. Com 

eles as participantes sentem-se capazes de exercer o seu papel de mãe, 

ultrapassando as suas expectativas. 

 

“Bom isto de integrar o papel de mãe nesta primeira fase não é 

fácil!... É assim um dia de cada vez e cada dia é uma aventura, é um 

despertar para ela e para nós e é assim que também aprendemos a ser 

pais!”  (M2) 

 

“Como é o primeiro filho, isto é espectacular! É uma experiência 

única, há sempre novidades, quer da parte dele quer da minha! Sim 

porque nós também vamo-nos sentindo mais seguras como passar do 

tempo!” (M5) 

 

“...nós temos de aprender muito, ela está a ensinar-me muita coisa, 

e eu estou a aprender muito com ela...é uma experiência única e de 

aprendizagem contínua” (M4) 
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“Nós os dois descobrimo-nos um ao outro no que é isto de ser mãe 

e pai. Agora estamos uns pais babados. E ela está a ficar muito 

mimada” (M8) 

 

“Eu posso dizer que sou uma mulher e uma mãe mais sortuda do 

mundo porque eles os dois são espectaculares! Ele como pai deixa-me 

ficar sempre descontraída e bem-disposta e isso ajuda-me a sentir-me 

bem como companheira e como mãe!” (M14) 

 

“É uma experiência única realmente, era o que me estava a faltar na 

minha vida, era ser mãe. Já me preocupava desde a gravidez, por esta 

responsabilidade de ser mãe não que me sentisse imatura e que 

estivesse imatura mas é aquela dúvida será que eu vou conseguir 

corresponder às minhas expectativas? Às exigências da minha filha? É 

sempre assim mas acho que me estou a sair bem!” (M15) 

 

Consciencialização do sentimento de família 

A consciencialização do sentimento da família foi referida pelas participantes 

como algo inerente ao casal que se constitui e que tem filhos, isto é, a noção do 

surgir da família com o nascimento do bebé. Este sentimento também é 

verbalizado pelos pais participantes, como descreveremos mais adiante. 

 

“o que eu sinto é uma noção de família, antes era eu e o P3 e era base 

do amor, de um casal, agora é um novo membro e é uma preocupação 

diferente e quer dizer há uma união, e o que vale é que nós somos 

muito unidos, porque é uma coisa muito forte, e é diferente. Agora é 

que nós somos uma família! ...” (M3) 

 

“Sentimento que nós temos mas é que sentir confiança em nós os três 

e tentar conciliar a nossa vida familiar, sim porque nós agora já somos 

uma família!” (M4) 

 

“Somos uma família. É mesmo compensador, eu tenho o apoio do meu 

marido e da minha família e tem me ajudado muito” (M7) 
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Experiência esgotante no cuidar do bebé 

Algumas participantes revelam a fase de ajustamento ao papel parental como 

uma experiência esgotante, por ainda se encontrarem na fase de recuperação do 

parto. Referem que a sua atenção e energia são totalmente direccionadas para o 

bebé, desvelando o sentir de ser mãe como um “trabalho a tempo inteiro”. 

 

“Isto de ser mãe,(...) é muito esgotante, depois ainda estamos tão 

frágeis...mas vale a pena!” (M1) 

 

“Mas nos primeiros tempos é complicado porque sentia-me 

completamente absorvida e preocupada com tudo!” (M3) 

 

“(...) uma experiência compensadora, mas não deixa de ser 

esgotante...aquela imagem de muitas setas para diferentes direcções e 

não saber muito bem por onde começar...acontece mesmo! (risos)” (M6) 

 

“Ser mãe é um trabalho para a vida inteira, é dar muito carinho, muita 

atenção, estamos sempre a ver se o entendemos, é perceber as manhas 

dele, é um trabalho a tempo inteiro, é muito cansativo, nunca pensei 

que fosse assim!” (M17) 

 

Mudança nas rotinas domésticas pela dedicação exclusiva ao bebé 

A mudança nas rotinas domésticas é algo que se faz sentir nas mulheres no 

período pós-parto, uma vez que após o nascimento do bebé, a realização das 

actividades diárias, sejam aquelas relacionadas com as tarefas domésticas ou 

com o auto-cuidado, fica relegada a um segundo plano em detrimento das 

necessidades do bebé.  

 

“Nesses dias o tempo é passado à volta dele, é 24 horas sobre 24 

horas, nem se pensa no trabalho nem nada” (M18) 
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O nosso tempo agora é gerido por ela, é todo para ela, a gente agora 

só sai quando ela pode, tem de ser de acordo com os horários dela, 

mas já nos adaptámos bem” (M22) 

 

“ Nós tentamos organizar tudo em função da nossa prioridade que 

agora passa a ser ele! E depois tenho a segurança de ter um pai 

maravilhoso que é o nosso amparo!” (M24) 

 

“tivemos que adaptar primeiro dar o banho dela antes do pai ir 

trabalhar, porque ele acompanha e depois ela fica sossegada, relaxa 

completamente e adormece” (M3)  

 

“A gestão do casal tem de ser feita com a criança e com informação e a 

informação em termos funcionais falha muito! Porque isto custa, é 

doloroso, pronto expliquem e dêem espaço à mulher para se 

manifestar, ela também precisa, ela também sofre e dêem-lhe espaço 

para ela desabafar (risos!)” (M3) 

 

“Mas só quando ela está a dormir é que eu faço alguma coisa e vá lá vá 

lá ela é sossegadinha é come e dorme!” (M6) 

 

Como fica expresso na verbalização da participante M15 o casal necessita de um 

tempo e de um espaço para se ajustar ao novo elemento da família, à sua 

presença física e às consequentes responsabilidades que este impõe, referindo-

se à necessidade do alargamento da licença de parto para o efeito. 

 

“ Vai com o tempo porque nós agora somos três e fisicamente é muito 

diferente. Precisamos de ter um tempo para a família encontrar o seu 

espaço. (...)e nós agora temos outras responsabilidades e temos que 

ter um tempo para no ajustar, pai e mãe e bebé e o período de licença 

de pós-parto devia de ser pelo menos de meio ano!, o primeiro mês 

passa a correr e por este andar os tês seguintes também!” (M15) 

 

 

 

 



Parte II – Estudo Empírico 

Capítulo III – Apresentação e descrição dos resultados        

 

Ajustamento materno e paterno: experiências vivenciadas pelos pais no pós-parto            173 

Conciliar o tempo para o cuidar  do bebé e para o auto-cuidado 

O ideal materno culturalmente construído sob a relação da unidade (mãe-bebé) 

condiciona o tempo da mãe para o auto-cuidado à subordinação ao tempo para 

cuidar do bebé. Entretanto, perante estas novas prioridades que tomam 

praticamente todo o tempo da mulher, podem surgir sentimentos ambivalentes. 

Gradualmente ocorre a adaptação a esta nova gestão do tempo, conciliando o 

tempo para o bebé com o tempo para o auto-cuidado. 

 

“mas agora estou diferente, estou a tentar repôr a leitura, quando estou 

relaxada, aos poucos vou buscar o meu espaço. Buscar a M3 do seu 

espaço! Vai aos poucos e também já não stresso porque não fiz aquilo 

ou não li isto, pronto agora já me adaptei!” (M3) 

 

“Eu agora já nem tinha vontade de sair à rua porque se ele começasse a 

chora! E sabe eu saía para ir ter com as amigas ou ao sábado para ir 

arranjar o cabelo e depois perde-se isso tudo, sei que vou recuperar 

um dia mas quando!” (M5) 

 

“Porque uma pessoa fica sempre um bocado naquela angústia! 

Principalmente naquelas duas primeiras semanas, porque uma pessoa 

parece que se sente impotente, parecia que não podia chegar a todo o 

lado, e levava imenso tempo a mamar, (...)acho que só agora é que 

estou a voltar ao ritmo.” (M15) 

 

“Porque uma pessoa tem de continuar a cuidar de si, de estar bem 

consigo própria mesmo de continuar a fazer a vida normal, mas de 

facto a nossa vida modifica a 100%. Ah e o tempo nem se fala! E depois 

é o sair e deixá-lo e estar sempre preocupada com tudo, é isso, e ele 

próprio é um relógiozinho. Modifica muito a nossa vida, mas acho que 

é uma experiência muito boa” (M20) 

 

“E depois é aquela questão de não ter tempo para mim! O meu tempo 

acabou, o meu tempo é o tempo dele, e o tempo dele é o meu! Eu não 

consigo estar longe dele porque a qualquer momento ele já está a 

mamar e tenho que controlar os horários e o tempo foge! Para já sinto 

que eu não tenho tempo para mim para descansar, e às vezes fico 

bastante rabugenta! E ele tem que ter paciência (risos)” (M21) 
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A participante M25 desvela no seu discurso a superação do seu sentimento 

ambivalente, perante a responsabilidade pelo bebé, com um cuidado redobrado, 

desafiando-a a dar toda a sua atenção e paciência, interiorizando desta forma, 

em consonância com o companheiro, o papel parental. 

 

 “(...) Porque há alturas em que nós temos que nos anular por completo 

porque a dedicação é completa ao ponto de a gente pensar “Meu Deus 

eu tenho uma vontade de a deixar ali a chorar!” mas a gente não, a 

gente esquece essas coisas todas acalmamo-nos e vamos lá A gente 

dobra e dobra a nossa paciência, e como o pai diz isto é que é aprender 

a ser mãe e a ser pai. Nós dobramos, dobramos e as nossas vontades e 

a nossa paciência só para darmos assistência e todo o tipo de apoio 

aquela coisinha tão pequenina, mas que é muito exigente, e entretanto 

o tempo passa e tudo se ajusta!” (M25) 

 

Em síntese, da análise dos discursos das mães participantes relativamente ao 

ajustamento materno face ao contexto da transição para a parentalidade 

emergiram como constituintes chaves das experiências positivas: a gravidez e o 

parto como períodos de interiorização do papel parental, sentimentos face à 

maternidade, envolvimento do pai  nos cuidados ao bebé, interiorização do papel 

parental, interiorização do sentimento de família. Quanto aos constituintes chave 

relativos às experiências negativas emergiram os seguintes:. Experiência 

esgotante no cuidar do bebé, mudança nas rotinas domésticas pela dedicação 

exclusiva ao bebé e o conciliar o tempo para o cuidar do bebé e para o auto-

cuidado, conforme se pode observar no Quadro 5, Esquema 4.  
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Quadro 5 – Matriz/Síntese relativa ao ajustamento materno no contexto da 

transição para a parentalidade resultante da análise dos discursos proferidos 

pelas mães participantes. 

 

Contexto 

Constituintes 

chave 

Unidades  

de significado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustamento 

materno 

/  

transição 

para a 

parentalidade 

A gravidez e o parto 

como períodos de 

construção do papel 

parental 

 

Sentimentos face à 

maternidade 

 

 

Envolvimento do pai  

nos cuidados ao 

bebé 

 

“Quando uma pessoa está grávida e começa a pensar que como é que 

vou gostar dele, como é que vou dar carinho, isto fica inerente em 

nós,” (M16) 
...Ser mãe é muita coisa...a melhor coisa do mundo que eu já tive na 

minha vida...o meu desejo mais profundo(...)sinto-me completamente 

realizada ao lado dele e de meu marido...ser mulher, ser mãe, ah é 

bom demais...” (M8  

“Tenho um marido muito cooperativo, ele é uma grande referência 

para mim e é um pai babado, ainda por cima um filho rapaz como ele 

queria, está a ver! Ele é que o vai pôr a dormir, de preferência o pai é 

que pôr a adormecer, é ele que lhe faz massagens quando o bebé 

está com cólicas!” (M16) 

Interiorização da 

responsabilidade 

do papel parental 

 

Consciencialização 

do sentimento de 

família 

 

“Bom isto de integrar o papel de mãe nesta primeira fase não é 

fácil!... É assim um dia de cada vez e cada dia é uma aventura, é um 

despertar para ela e para nós e é assim que também aprendemos a 

ser pais!”  (M2) 

“Sentimento que nós temos mas é que sentir confiança em nós os três 

e tentar conciliar a nossa vida familiar, sim porque nós agora já 

somos uma família!” (M4) 

Experiência 

esgotante no 

cuidar do bebé 

 

“Isto de ser mãe,(...) é muito esgotante, depois ainda estamos tão 

frágeis...mas vale a pena!” (M1) 

“Mas nos primeiros tempos é complicado porque sentia-me 

completamente absorvida e preocupada com tudo!” (M3) 

Mudança nas 

rotinas domésticas 

pela dedicação 

exclusiva ao bebé 

 

 

Conciliar o tempo 

para o cuidar do 

bebé e para o 

auto-cuidado 

 

Nesse dias o tempo é passado à volta dele, é 24 horas sobre 24 

horas, nem se pensa no trabalho nem nada” (M18) 

 

 

 

“mas agora estou diferente, estou a tentar repôr a leitura, quando 

estou relaxada, aos poucos vou buscar o meu espaço. Buscar a M3 do 

seu espaço! Vai aos poucos e também já não stresso porque não fiz 

aquilo ou não li isto, pronto agora já me adaptei!” (M3) 
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Esquema 4 - Representação esquemática dos constituintes chave que emergiram 

dos discursos das participantes referente ao ajustamento materno no pós-parto 

no contexto da transição para a parentalidade com o bebé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustamento materno no pós-parto no contexto da transição para a 
parentalidade 

Constituintes chave das 

experiências positivas  

 

Constituintes chave das 

experiências negativas 

 

A gravidez e o parto como 

períodos de construção do 

papel parental 

 

Sentimentos face à 

maternidade 

 

Envolvimento do pai nos 

cuidados ao bebé 

 

Interiorização do papel 

parental 

Consciencialização do 
sentimento de família 

Experiência esgotante no 

cuidar do bebé 

 

 

Mudança das rotinas 

domésticas pela dedicação 

exclusiva ao bebé 

 

Conciliar o tempo para o 

cuidar do bebé e para o 

auto-cuidado 

 

 

 



Parte II – Estudo Empírico 

Capítulo III – Apresentação e descrição dos resultados        

 

Ajustamento materno e paterno: experiências vivenciadas pelos pais no pós-parto            177 

 

1.3. Ajustamento materno e o contexto da recuperação funcional 

 

Ao referenciarmos a experiência vivida pela mulher no que diz respeito à sua 

recuperação funcional no pós-parto, denotamos que a questão da fadiga/sono, 

cansaço e o desconforto perineal como os elementos major, sendo a imagem 

corporal, em geral, e a recuperação do tónus muscular abdominal e pélvico, em 

particular, preteridos e até mesmo desvalorizados.  

 

Desconfortos físicos 

Conforme se pode observar do Quadro 6, relacionado com os desconfortos 

físicos as dores perineais condicionaram o dia-a-dia das participantes, seguidas 

das dores mamilares e articulares. 

 

“...O parto já lá vai, mas os pontos deram-me que fazer, doía-me 

tudo, não me podia sentar, conduzir nem pensar (...) nem quero que 

me lembre...” (M1) 

 

“E aqueles dias lá na maternidade são complicados, para a 

recuperação no pós-parto. São as dores depois eu tinha um ponto 

que ficou infectado, e é curioso que ninguém fala nisso!, parece que 

é tabu, do género “eu não gostei por isso não te vou falar nisso...” 

(M3) 

 

“A primeira semana foi um bocado difícil porque tinha muitas dores, 

muitos pontos...Quando me tiraram os pontos foi um alívio!” (M21) 

 

 

 

A participante M2 e a M5 mencionou além do edema da perineorrafia com 

consequente dificuldade em sentar-se, o receio de abrir a perineorrafia aquando 

da defecação e da sua desmistificação quando normalizou a função intestinal. 
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“Mas pronto quando eu saí da maternidade, foi depois de ter 

conseguido ir à casa de banho, porque eu tinha medo que me 

rebentassem os pontos e foi um alívio, quanto á zona da sutura ao 

tocar-lhe sentia inchada mas com a boia lá me conseguia sentar!” 

(M2) 

 

“Foi complicado com os pontos a partir do 2 dia e tive hemorróidas 

e depois para defecar tinha aquele medo que os pontos 

rebentassem, mas como tive que ficar lá mais dias elas tiraram –me 

os pontos e foi um alívio” (M10) 

 

“...e depois uma mulher está naquele estado que nem se quer pode 

andar bem” (M3) 

 

“...Os pontos pareciam agulhas espetadas, só conseguia dar de 

mamar deitada e às vezes esquecia-me e lá vinha a dor, depois (...), 

foi uma semana complicada...” (M8) 

 

“não tive pontos, mas os mamilos deram-me que fazer, ganhei 

fissuras, e que dores..., de facto só a vontade maior de dar de 

mamar (...)” (M6) 

 

“...os desconfortos da primeira semana já lá (...), ele são os pontos, 

(...), ele são os mamilos doridos porque ele mama muito, ele é a dor 

nos ossos, parecemos umas  desajeitadas, nem sei como é que 

conseguimos ultrapassa isto!” (M5) 

“ 

 

“a primeira semana  foi muito dolorosa, porque os pontos faziam 

mesmo doer” (M18) 

 

“mas no princípio é aquela confusão! E depois quando estava com 

os pontos é um desconforto muito grande porque depois uma 

pessoa não se pode mexer bem, e ainda tenho aqui uma impressão 

e já vejo o restito do ponto que deve estar para sair porque são 

daqueles que depois o organismo rejeita” (M25) 

 

“...tive uma congestão mamária e a bomba não dava, bem foi 

horrível, esteva a entrar em desespero, e do stresse, Ah e o peito 
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começou a encaroçar! Foi terrível o meu marido teve que ir à 

farmácia comprar uma bomba para tirar leite...isto de ser mãe!” (M3) 

 

Fadiga 

A maioria das participantes expressaram que a fadiga, nas primeiras semanas, 

decorrentes da recuperação do organismo, com as alterações do ritmo 

circadiano, associada em alguns casos com a perda de apetite, foi um importante 

condicionante do seu bem-estar e de se sentirem bem como mães. 

 

“...Como é o primeiro não sabia como era, mas é muito cansativo, é um 

tal dum cansaço(...) a pessoa ainda não está completamente 

restabelecida e acabamos por não lhe dar o devido cuidar... “...senti-

me muito cansada. Foram sete dias que não consegui 

descansar...””(M1) 

 

“Assim que o bebé dorme a hora e meia da tarde, não consigo 

dormir, porque tenho tudo para fazer e o relógio não pára...” (M5) 

 

“...bom isto de ser mãe 24 horas, cuidado! Assim que caio na almofada 

adormeço logo, é mesmo assim! Mas o engraçado é logo que ela 

acorda para mamar pareço uma mola! (...) isto é cá uma canseira!” (M4) 

 

“Nos primeiros dias, mesmo com aquele cansaço e desconforto das 

contracções e dos pontos, não conseguia adormecer, tinha receio que 

não estivesse bem...mas agora já aprendi, é dormir sempre que 

possível, não é só q.b. é o l.q.p, logo que possas, (risos) “(M3) 

 

“o dormir é que foi porque eu tenho necessidade de dormir muito, 

senão fico muito cansada, então agora já não é assim, mas agora 

depois de dar de mamar de manhã aproveito e fico a dormir mais um 

bocado e ele também dorme” (M12) 

 

A referência de perda de memória também foi verbalizada, especialmente sentida 

nas primeiras semanas parecendo associar-se à grande mudança que ocorre 

nesse período devido à conciliação das tarefas do dia-a-dia com o cuidar do  
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bebé. A perda de cabelo foi também referida pela participante M15, que tinha 

conhecimento que tal poderia acontecer no período de pós-parto tendo já 

tomado medidas para o solucionar. 

“...parece que me esqueço te tudo, será falta de memória?... Sinto 

uma espécie de cansaço mental, e temos tantas coisas para 

aprender...”(M6) 

 

Nas primeiras semanas é mesmo uma confusão! E senti um abalo muito 

grande em relação à memória, preciso de fazer listas para tudo! O meu 

cabelo começou a cair muito até já estou a fazer um tratamento, mas 

sei que isto pode acontecer! ”(M15) 

 

 “ e então em termos de recuperação é que eu ainda me sinto muito 

cansada” (M17) 

 

“Porque nesta fase o que me apetece nos bocaditos que tenho é 

repousar o máximo, quando ele dorme á tarde eu também tento 

dormir” (M19) 

 

“depois do parto fiquei sem apetite, parecia o primeiro mês de 

gravidez, sentia muito cansaço, deixei de dormir. Porque eu estava 

habituada a dormir muito e mais durante o dia ... Depois dizem que 

isto é uma grande mudança com as alterações das hormonas, hoje já 

não sinto tanto cansaço porque agora já sei os horários dele, e já 

aproveito para descansar a par com ele, mas nos primeiros dias foi 

muito complicado.” (M23) 

 

 

 

Vulnerabilidade emocional 

Ainda relativamente a este aspecto da recuperação funcional, face ao exposto 

parece que os discursos das mães participantes vêm confirmar que o período 

pós-parto condiciona de facto uma certa vulnerabilidade emocional, com o 

aparecimento do choro fácil, essencialmente na primeira e segunda semanas 

associadas ao peso dos desconfortos físicos. 
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“Acho que me irrito com mais facilidade. Sou capaz de falar um 

bocadito mal mas passa, mas nunca senti aquela coisa de tristeza e 

assim” (M8) 

 

 “Nós ficamos muitos debilitadas, muito frágeis, por qualquer coisinha 

chorava sem ser capaz de me controlar, de controlar o choro, nem era 

nada de especial, mas pronto, depois passava e tudo bem” (M6) 

 

“Há momentos que dá mesmo vontade de chorar, aconteceu-me isso 

(...) nós estamos bem, mas de repente, parece que também precisamos 

de mimos, sei lá (...) há dias que estou mais triste, parece que preciso 

da atenção de todos...” (M6) 

 

“.Há dias que parece que falta qualquer coisa e está tudo bem, mas 

prontos parece que ficamos em baixo! Nesses dias vou para casa da 

minha mãe...” (M19) 

 

Ao longo dos discursos as participantes vão desvelando o seu sentir de 

ambivalência verbalizando a ideia de se sentirem deprimidas, algumas nomeando 

o termo de “baby blues” ou mesmo de depressão pós-parto, apesar de terem 

perto de si todo o apoio a atenção dos seus companheiros e familiares mais 

próximos. 

“...essa coisa do “baby-blues”, é mesmo verdade, porque não é 

estarmos deprimidas,(...) mas é aquela vontade súbita de chorar, de 

uma tristeza escondida cá dentro, sem motivo aparente...mas já 

passou...ai as hormonas e tudo o resto (risos)!” (M4) 

 

“Porque nessas semanas eu andava muito cansada, muito deprimida, eu 

tinha uma vontade de chorar por tudo e por nada, mesmo tendo o 

apoio do marida e da mãe, mas há coisas que não consigo expressar 

com eles! Porque isto é uma mudança muito grande! È uma questão 

psicológica isto mexe muito comigo (M5) 

 

“ Depois quando cheguei a casa comecei a chorar, sei lá porque nós 

lá estamos seguros não é e se acontecesse alguma coisa estávamos no 

sítio certo. Eu sabia que ia ter o apoio de minha mãe do meu marido, 
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disto e daquilo, mas é sempre diferente pronto é aquela confusão de 

sentimentos. Mas correu tudo bem.” (M20) 

 

“Eu desde o início que me apareceram aqueles sentimentos de 

ambivalência eu não sei se estava a desenvolver uma depressão pós-

parto, mas às vezes é complicado porque é uma confusão de 

sentimentos, agora há muito mais preocupação e deixa-nos mais 

apreensivas, em relação à vida, em relação à minha vida e à vida 

daquele bebé que agora está connosco. E pronto depois pensar em 

tudo e depois eu senti-me muito carente, precisava de atenções de 

todas as pessoas e acho que ainda preciso, não é ser apaparicada, não 

sei como hei-de explicar melhor, ah é um bocado difícil falar nisto” 

(M20) 

 

“E depois há momentos em que me sinto triste, tem a ver comigo, com 

o ambiente, com tudo o que se está a passar!” (M21) 

 

“Depois quando vim para casa aquelas primeiras semanas eu senti-me 

um bocado perdida, quer dizer, há alturas! tive sozinha mas por opção, 

porque há pessoas que ficam em casa dos pais eu não quis vir para a 

minha casinha, queria que a bebé viesse para a caminha dela, essas 

coisas.” (M25) 

 

Recuperação da imagem Corporal  

Segundo as mães participantes, o ajustamento à maternidade também se faz 

sentir ao nível do confronto com a sua imagem corporal. 

Sentem-se diferentes, sem tempo para se dedicarem ao corpo, relativamente a 

dietas e exercício físico. Mas não deixam de referir que após a amamentação 

tencionam dedicar-se à recuperação da sua imagem corporal. 

 

“Sinto necessidade de ir ao cabeleireiro, não me quero desleixar... 

agora fazer ginástica é que já é outro assunto, não estou 

preocupada”(M3) 

 

“Nós ficamos diferentes,(...) temos de saber ultrapassar, não é? Sei 

que não posso fazer dieta porque estou a amamentar,(...) Agora a 

estética é secundária ...Em termos de peso estou na mesma, È o que 
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me faz falta é fazer ginástica, mas agora não tenho disposição e 

aproveito todos os momentos para descansar, o corpo assim pede. 

Sinto imensa fome e bebo muita água. !” (M8) 

 

“Quanto ao meu corpo sei que tenho uma barrigita mas ainda não 

sei se posso fazer ginástica só uso a cinta, depois estou a tomar a 

pílula da amamentação” (M9) 

 

“eu acho que o meu corpo ainda está tal e qual como vim da 

maternidade, depois só uso faixa às vezes porque me faz calor, e 

tenho cuidado com a alimentação porque estou a dar de mamar, 

mas ainda me sinto gorda e há certa roupa que ainda não consigo 

vestir, mas hei-de chegar lá depois quando ele deixar de mamar! “ 

(M19) 

 

Independentemente de estar ou de se sentir incomodada com as modificações 

corporais decorrentes da gravidez, as participantes, em maior ou menor 

intensidade, desejam melhorar a sua auto-imagem, recuperar o seu peso 

anterior, incentivando-se para  cuidar da sua aparência. 

 

“já recuperei a silhueta porque não engordei , segui aquela curva de 

ganhar 12 kilos mas ainda não faço ginástica prefiro ir passear “ (M7) 

 

“, leio muito e tento cuidar de mim, sinto-me muito melhor, e toda a 

gente diz que eu estou mais bonita! Isto é porque eu estou mais 

cheiinha de cara, mas acho que é de eu transparecer a felicidade por 

que estamos a passar. È assim comigo é colocar a faixa, o meu creme 

agora ginástica é mais de sofá (risos) porque todos os bocadinhos é 

mesmo para descansar” (M18) 

 

Mesmo tendo conhecimento que as modificações corporais são transitórias, 

algumas mães participantes referem sentir-se incomodadas com as novas 

dimensões corporais, tentando voltar à imagem corporal anterior com estratégias 

que incluem a prática de exercícios físicos. 
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“em termos da minha imagem corporal detesto a minha barriga, mas 

esta porcaria nunca mais encolhe, detesto,detesto,detesto, acho 

mesmo horrível! mas vou agora para as aulas de ginástica pós-parto e 

isto tem de entrar no ritmo, 2 vezes por semana que é para ver se vai 

tudo ao sítio. A barriga é que ficou feia, eu vestia 34-36 agora estou no 

36. agora a barriga é que é mesmo uma decepção porque ficamos aqui 

com uns pneus, mas tenho que ter alento porque há mais que passado 

um ano estão impecáveis e eu ainda só vou em 5 semanas...” (M25) 

 

Incentivo do companheiro para a recuperação no pós-parto 

Para algumas mães participantes o incentivo dos seus companheiros para se 

motivarem no seu processo gradual de recuperação funcional é referenciado 

como apoio principal. 

“ O P14 é a minha ajuda na recuperação da minha imagem corporal, 

porque eu era muito magrinha e agora nem pensar vestir ainda o 

biquíni mas ele ajuda-me com a alimentação, dá-me espaço quando 

preciso ainda não fiz foi a ginástica porque não sinto ainda aquela 

vontade, mas isto vai!” (M14) 

 

“Relativamente às transformações do meu corpo nós os dois estamos 

atentos e o P15 incentiva-me para que eu recupere a minha imagem 

corporal, mas sem stress” (M15) 

 

“O meu marido é a minha ajuda, ele é mais que a minha ajuda, ele tem 

tido uma paciência para nos aturar, porque não tem sido fácil!” (M25) 

 

 

Em síntese, da análise dos discursos das mães participantes relativamente ao 

ajustamento materno face ao contexto da recuperação funcional emergiram como 

constituintes chave das experiências positivas: recuperação da imagem corporal e 

o incentivo do companheiro para a recuperação no pós-parto. Quanto aos 

constituintes chave relativos às experiências negativas emergiram os seguintes:. 

Desconfortos físicos decorrentes das dores do períneo, da amamentação e 

articulares, fadiga, vulnerabilidade emocional, conforme se pode observar no 

Quadro 6 e no Esquema 5. 
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Quadro 6 – Matriz/Síntese relativa ao ajustamento materno no contexto da 

recuperação funcional resultante da análise dos discursos proferidos pelas mães 

participantes. 

 

Contexto 

Constituintes 

chave 

Unidades  

de significado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustamento 

materno 

/ 

Contexto 

da 

recuperação 

funcional 

Desconfortos 

físicos 

“...Os pontos pareciam agulhas espetadas, só conseguia dar de 

mamar deitada e às vezes esquecia-me e lá vinha a dor, 

depoi(...), foi uma semana complicada...” (M8) 

“...tive uma congestão mamária e a bomba não dava, bem foi 

horrível, esteva a entrar em desespero, e do stresse, Ah e o 

peito começou a encaroçar! Foi terrível o meu marido teve que 

ir à farmácia comprar uma bomba para tirar leite...isto de ser 

mãe!” (M3) 

“não tive pontos, mas os mamilos deram-me que fazer, ganhei 

fissuras, e que dores..., de facto só a vontade maior de dar de 

mamar(...)” (M6) 

Fadiga 

 

Nos primeiros dias, mesmo com aquele cansaço e desconforto 

das contracções e dos pontos, não conseguia adormecer, tinha 

receio que não estivesse bem...mas agora já aprendi, é dormir 

sempre que possível, não é só q.b. é o l.q.p, logo que possas, 

(risos) “(M3) 

 

Vulnerabilidade  

Emocional 

 

“Nós ficamos muitos debilitadas, muito frágeis, por qualquer 

coisinha chorava sem ser capaz de me controlar, de controlar 

o choro, nem era nada de especial, mas pronto, depois 

passava e tudo bem” (M6) 

Recuperação da 

imagem corporal 

 

 

 

 

 

 

Incentivo do 

Companheiro 

para a 

recuperação da 

imagem corporal 

 

“, leio muito e tento cuidar de mim, sinto-me muito melhor, e 

toda a gente diz que eu estou mais bonita! Isto é porque eu 

estou mais cheiinha de cara, mas acho que é de eu 

transparecer a felicidade por que estamos a passar. È assim 

comigo é colocar a faixa, o meu creme agora ginástica é mais 

de sofá (risos) porque todos os bocadinhos é mesmo para 

descansar” (M18) 

 

“ 

Relativamente às transformações do meu corpo nós os dois 

estamos atentos e o P15 incentiva-me para que eu recupere a 

minha imagem corporal, mas sem stress” (M15) 
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Esquema 5 - Representação esquemática dos constituintes chave que emergiram 

dos discursos das participantes referente ao ajustamento materno no pós-parto 

no contexto da recuperação funcional. 

 Ajustamento materno no pós-parto no contexto da recuperação 
funcional 

Constituintes chave das 

experiências positivas  

 

Constituintes chave das 

experiências negativas 

 

 

Recuperação da imagem 

Corporal  

 

Incentivo do companheiro 

para a recuperação no pós-

parto 
 

 

Desconfortos físicos 

decorrentes das dores do 

períneo, da amamentação e 

articulares 

 

Fadiga 

 
Vulnerabilidade emocional  
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1.4 . Ajustamento materno e o contexto da relação conjugal 

 

A entrada do bebé no quotidiano da vivência conjugal altera profundamente a 

relação entre o casal. Por sua vez a relação conjugal tem influência no processo 

de ajustamento à maternidade. 

 

Maior cooperação na partilha das tarefas domésticas 

Para as participantes esta nova realidade trouxe efectivamente mudança na 

relação conjugal, expressada sempre no sentido positivo como de maior atenção, 

no partilhar de tarefas no contexto doméstico. 

 

“Mas pronto é certo que nos rouba algum tempo , mais no início, 

agora é diferente....eu e o meu marido já partilhavamos as tarefas 

domésticas mas agora ainda tem que ser mais senão não dá!” (M3) 

 

“ele tem de segurar nela para eu poder fazer as coisas e depois 

trocamos e tentamos dividir as tarefas para ser mais fácil!” (M4) 

 

“sinto-me mais unida ao meu marido, estamos a descobrirmo-nos 

no papel de pais e isso é muito bom, é um dos sentidos fantásticos 

a descobrirmos com a nossa filhota!” (M6) 

 

Transformação do relacionamento afectivo  

Relativamenta à transformação do relacionamento afectivo a maior união do casal 

foi referida como um constituintes chave dos discursos das participantes que no 

global reforça o sentimento de segurança ao ajustamento materno. Aliás, a 

vinculação afectiva existente no casal implica necessários ajustamentos às 

mudanças impostas pela entrada de um bebé no seio do casal que se sente 

família. 
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Relativamente a este constituinte chave que emergiu dos discursos das 

participantes, salienta-se no contexto da comunicação sexual e afectiva que esta 

se redimensiona numa reexploração do corpo um do outro. 

 

“No que diz respeito à intimidade do casal muda ok, mas por um 

tempo, só há tempo para um beijinho e pronto é quanto basta e é 

mesmo!” (M3) 

 

“...agora a nossa relação é diferente,(...) acho que precisamos de 

voltar ao princípio do namoro...(risos) mais carinhos, festinhas e 

estar juntinho e dormir alguma coisa de jeito!” (risos (M4) 

 

“Eu aprecebi-me que quando engravidei comecei a gostar dele de 

uma forma diferente, prque agora já não é só namorado (...), mas 

entretanto ele já acupa aquele lugar aquele espaço que se sair vai 

fazer muita falta, eu falo por mim agora, os laços emocionais 

tiveram uma evolução!” (M14) 

“porque isto há dias que é um toquezinho e já chega, acho que nós 

nem pensamos em mais nada!” (M15) 

 

“e para nós temos sempre este bocadinho à noite só para nós os 

três e depois quando ele adormece namoriscamos um bocadinho!” 

(M18) 

 

“ Também tivemos as nossas cenas de ciúmes um com o outro, 

porque com ela estava tudo calmo, e depois desatinavamos um com 

o outro e eu pedia para ele ir arejar até a café  (e nós nunca tivemos 

o hábito de ir ao café) porque senão vamos discutir e sem motivo 

nenhum, porque temos de descarregar em cima de alguém e 

descarregamos em nós próprios!” (M25) 
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Menos tempo para o casal  

A dedicação total ao bebé, a necessidade de partilhar tarefas domésticas, 

condiciona o tempo para o casal. 

 

“Eu acho que neste momento temos muito pouco tempo um para o 

outro, ela requer toda a nossa atenção e falta-nos um bocadinho de 

tempo para a nossa relação como casal” (M4) 

 

Distanciamento do companheiro 

Embora algumas participantes possam não se sentir “disponíveis” como mulher 

para os seus companheiros, neste processo de ajustamento à maternidade, o 

facto é que é desvelado o sentir do distanciamento do companheiro neste 

período de pós-parto, sublinhando, todavia, que o sentem como algo que é 

praticado sem a intenção real tal. 

 

“e eu sinto o P4 muito distante, sei que não é de propósito mas às 

vezes tenho receio que ele já não olhe para mim daquele jeito! (risos 

de ambos com uma troca de olhar afectuoso por parte do marido) 

mas prontos acho que compensa!” (M4) 

 

“e ele ás vezes em vez de me dar só aqueles beijinhos e assim 

afastasse , mas isto passa porque eu sei que ele gosta de mim 

mesmo assim (risos de ambos)” (M5) 

 

“Na primeira semana senti-me muito sózinha, senti necessidade que 

ele tivesse mais tempo comigo , porque eu tinha que ser mãe e ser 

mulher e isso foi um bocado complicado para mim e senti-me um 

bocado revoltada, até acabámos por ter alguns atritos um com o 

outro, porque senti-me um pouco triste neste aspecto. Mas foi uma 

situação que se foi esbatendo ao longo dos dias e consegui 

ultrapassar” (M15) 
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Receios no reínicio da actividade sexual 

A comunicação aberta e a proximidade são mais importantes do que a relação 

sexual propriamente dita, sendo esta na maioria dos casos adiada pelo receio de 

dispareunia, revelando-se como factores facilitadores da relação conjugal no 

ajustamento da mulher no período de pós-parto ao seu novo papel de mãe e ao 

reforço da conjugalidade. 

 

“nós mesmos ainda não expressamos vontade de reiniciar a 

actividade sexual e...não quero ter problemas mas se me 

esclarecessem lá teria sido melhor para os dois” (M4) 

 

“Tenho receio de...doe(r...), agora de facto, tem mesmo que existir 

isto da cumplicidade e compreensão no casal, porque não é nada 

fácil!” (M5) 

 

“Olhe nós fomos sempre muito de namoriscar e agora agravámos a 

situação (risos) (...) aquela vontade de fazer amor deve vir 

naturalmente, sem stresses!” (M6) 

“Ainda não sentimos a vontade para iniciar as relações porque há 

aquele receio de doer, e há tempo para pensar nisso!” (M9) 

 

O receio de não se sentir atraente ao companheiro também é referido como um 

elemento que impede o reinício do relacionamento sexual assim como o facto de 

não consentir o toque pelo facto de ainda estar a amamentar. 

 

“Às vezes não sei se ainda sou atraente para ele e depois estou a dar de 

mamar e não consinto que ele me toque (M5)”. 

 

Constrangimento na intimidade pela presença do bebé no quarto 

O constrangimento na intimidade pela presença do bebé no quarto referido por 

algumas participantes, demonstra a dificuldade que a mulher sente em se 

entregar integralmente à actividade sexual pela necessidade que tem de se 
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certificar de que o bebé está bem ao menor sinal de solicitação do bebé, não 

conseguindo desvincular-se da sua função materna.  

Desvela-se a dificuldade em se “desligar” do bebé e das funções que este 

representa quando algumas participantes verbalizam a preocupação que o bebé 

acorde enquanto se relacionam sexualmente. Ao demonstrarem este incómodo as 

participantes deixam transparecer nos seus discursos a ambiguidade de 

sentimentos que o bebé lhes desperta, quando a sentem como invasora do seu 

espaço de intimidade na relação conjugal. 

 

“Não sei como é que eu hei-de dizer eu parece que já não estou tão 

à vontade até quando a gente está a ter relações e o bebé está ali, eu 

prontos parece que tenho vergonha e não consigo transpor, eu estou a 

pensar que ele está aqui e que nós já não estamos sozinhos, é um 

bocado sentir a invasão da intimidade , não sei!” (M13) 

 

Às vezes sentimos que ele está a mais, até pelo simples respirar dele! 

Mas prontos na intimidade às vezes atrapalha um bocado, quer dizer é 

complicado e não é! E no início tinha receio de recomeçar as relações 

sexuais, ele também estava, mas depois correu tudo bem!” (M19) 

 

 

Em síntese, da análise dos discursos das mães participantes relativamente ao 

ajustamento materno face ao contexto da recuperação funcional emergiram como 

constituintes chave das experiências positivas:. maior cooperação na partilha das 

tarefas domésticas e transformação do relacionamento afectivo. Quanto aos 

constituintes chave relativos às experiências negativas emergiram os 

seguintes:.menos tempo para o casal, distanciamento do companheiro, receios 

no reínicio da actividade sexual e constrangimento na intimidade pela presença 

do bebé no quarto, conforme se pode observar no Quadro 7 e no Esquema 6. 



Parte II – Estudo Empírico 

Capítulo III – Apresentação e descrição dos resultados        

 

Ajustamento materno e paterno: experiências vivenciadas pelos pais no pós-parto            192 

 

Quadro 7 – Matriz/Síntese relativa ao ajustamento materno no contexto da 

relação conjugal resultante da análise dos discursos proferidos pelas mães 

participantes. 

 

Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustamento 

materno 

/contexto da 

 relação 

conjugal 

  

 

Constituintes Chave 

Unidades naturais 

de significado 

Maior cooperação no 

partilhar das  tarefas 

domésticas 

 

 

Transformação do 

relacionamento afectivo 

 

 “...eu e o meu marido já partilhavamos as tarefas 

domésticas mas agora ainda tem que ser mais 

senão não dá!” (M3 

“ 

“sinto-me mais unida ao meu marido, estamos a 

descobrirmo-nos no papel de pais e isso é muito 

bom, é um dos sentidos fantásticos a 

descobrirmos com a nossa filhota!” (M6) 

 

“...agora a nossa relação é diferente, acho que 

precisamos de voltar ao princípio do 

namoro...(risos) mais carinhos, festinhas e estar 

juntinho e dormir alguma coisa de jeito!” (risos 

(M4) 

 

Menos tempo para o casa 

 

 

 

 

 

 

Receios do reinício da a 

actividade sexual 

 

 

 

 

 

 

 

Constrangimento na 

intimidade pela presença do 

bebé no quarto 

 

“...nós não temos muito tempo para nós, todo o 

tempo é para o bebé...antes o tempo era todo só 

para nós os dois, é diferente...” (M2) 

 

Tenho receio de...doer...apesar de ter a noção 

que quando for logo se verá, agora de facto, tem 

mesmo que existir isto da cumplicidade e 

compreensão no casal, porque não é nada fácil!” 

(M5) 

 

“Ainda não expressamos vontade de 

reiniciar a actividade sexual e além disso 

temos o período aconselhado de 

abstinência...não quero ter problemas!”(M4) 

 

“Às vezes sentimos que ele está a mais, até pelo 

simples respirar dele! Mas prontos na intimidade 

às vezes atrapalha um bocado, quer dizer é 

complicado e não é! E no início tinha receio de 

recomeçar as relações sexuais, ele também 

estava, mas depois correu tudo bem!” (M19) 
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Esquema 6 - Representação esquemática dos constituintes chave que emergiram 

dos discursos das participantes referente ao ajustamento materno no pós-parto 

no contexto da relação conjugal. 
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1.5. Ajustamento materno e vivência no contexto da família alargada 

 

A entrada de um bebé na família é um momento de reaproximação de todos os 

membros da família alargada.  

Marca uma fase de transição da família alargada, pelo que todos ascendem uma 

geração. Os elementos do casal passam a ser pais, os pais do casal passam a ser 

avós, os irmãos a tios e tias. 

 

Suporte emocional e instrumental da avó materna 

No entanto, esta percepção parece-nos tendencial, uma vez que no caso da 

distância física ser a condicionante major, algumas mães deslocaram-se para 

casa materna, e outras foi a própria avó materna.  

Evidencia-se no caso da família alargada, ser a avó materna aquela que se 

destaca no suporte à mãe.  

 

“A minha mãe tem sido um apoio em termos de me dar reforço e 

estabilidade no meu papel de mãe!” (M3)  

 

“ A minha mãe trabalha mas ajuda-me nas folgas, o nosso filho vai 

ficar com as duas avós em dias alternados, já que eu estudo e vou 

começar a retomar meus estudos... A minha mãe, que me ajuda com a 

roupa, porque se fosse eu sozinha não tinha tempo para tudo, e depois 

quando estou mais cansada ela fica com a bebé, porque o pai só vem à 

noite” (M8) 

 

“Felizmente a minha mãe conseguiu tirar uns dias e esteve a 

acompanhar-me e ajudou-me imenso. A minha mãe foi um elo de 

segurança, porque eu naquele período de convalescença dos pontos 

portanto nesse sentido ela foi muito importante a minha mãe poder 

ajudar.” (M15) 
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“Além disso tive a minha mãe, a minha sogra, a minha irmã, todas 

ajudaram nos primeiros dias” (M18) 

 

“Nesses dias vou para casa da minha mãe, e fico lá todo o dia, porqu 

me ajuda a distrair mais e depois quando chega a casa já não vem tão 

preocupada e entretanto chega ele do trabalho!” (M19) 

 

“Eu acho que o que me vale é eu ter uma rede de apoio que é a minha 

mãe, quer dizer os meus pais, mas mais a minha mãe que teve 

hipótese de tirar algum tempo ao trabalho dela para estar comigo e 

com o bebé e estar ali para me dar todo o apoio que preciso.”  (M20) 

 

“ Se não fosse a minha mãe a ajudar era muito complicado. Era 

complicado subir e descer escadas, ficava cá em cima praticamente...o 

que me valeu foi a minha mãe que me ajudou em tudo, ela é uma 

avó/mãe é um grande suporte para nós, para mim.” (M21)  

 

“ E nos primeiros dias também tive o apoio da minha mãe, que é sem 

dúvida um elemento de referência, é completamente. Eu também não 

quero que entre muito, tem o seu espaço, e ao mesmo tempo é 

fundamental, sem ela eu acho que tinha dado em doida naqueles dias 

das cólicas diabólicas, e ajudou-me a passar a ferro, ela ficava com ele 

se eu tinha de sair, ou então nos dias em que eu não tinha conseguido 

dormir nada, aí vinha ela para ficar com o menino ao colo e para eu 

descansar” (M24) 

 

 

Reforço dos laços familiares maternos e paternos 

 

Com o nascimento, a família materna e paterna faz um movimento de 

mobilização e de aproximação perante o novo membro, demonstrando 

solidariedade e união, o que é comprovado por todos. As mães participantes 

reportam-se à aproximação dos familiares mais próximos com a chegada do 

bebé, sendo este um elo de ligação e de aproximação entre os diferentes 

elementos da família materna e paterna, com consequente apoio à mãe neste 

período de recuperação, sentindo-se acompanhadas. 
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“Mas prontos, estive sempre rodeada da irmã e nunca me senti sozinha, 

tenho sempre companhia  e isso ajuda muito!” (M6) 

 

“Ela além dos avós também tem uma bisavó que me ajudou a criar e ela 

passa as tardes comigo antes de o pai vir do trabalho. Olhe é um 

enriquecimento intergeracional e estou muito feliz por poder assistir e 

proporcionar isto à minha avó.” (M7) 

 

“Tive sempre apoio familiar do meu lado quer do lado dele” (M17) 

 

 

Convivência e proximidade de amigos com filhos e vizinhos na ausência do 

suporte familiar 

Na ausência do suporte social pela família alargada, e dados as características 

residenciais da maioria dos casais, alguns referiram alternativas sociais à família, 

nomeadamente amigos próximos e até vizinhos. 

 

“...nós já sabemos que não podemos contar com os nossos pais, são 

avós babados mas só de visita, por isso já temos tudo organizado, o M 

já está inscrito numa creche e temos o apoio de amigos...” (M3) 

 

“ Bom nestas coisas as amigas são fundamentais, principalmente a que 

tiveram crianças e experiências destas muito próximas, e olhe que 

ajudou muito para fazer assim, olha usa isto ou aquilo, experimenta 

fazer desta maneira...enfim. Porque eu achei que não tinha leite e elas 

ajudaram-me. E depois uma dessas amigas é enfermeira e foi ela que 

me tirou os pontos e fez o teste do pezinho e foi muito bom, não tive 

que ir em stress para o centro de saúde, e é mesmo muito confortável. 

E depois é uma pessoa em quem nós temos confiança e é muito 

reconfortante. /Depois já em casa, bom, as visitas foi uma exaustão, 

porque as pessoas não fazem por mal mas prontos!” (M24) 
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Diminuição do convívio social 

Com a chegada do bebé, a mudança das rotinas domésticas torna-se uma 

realidade inevitável, conforme descrita anteriormente, exigindo assim,  

 

modificações nos hábitos de vida e no papel que cada elemento do casal ocupava 

na família, o que implica em deixar para trás várias actividades, nomeadamente o 

convívio social que tem como consequência uma acentuada diminuição. Contudo, 

é referido ser compensador o “sacrifício” pela dedicação exclusiva ao bebé. 

 

“já não saímos tanto para jantar fora mas fazemos os nossos jantares 

especiais enm casa! Mas já saímos ao restaurante com ela. 

Continuamos com os nossos ritmos de forma gradual, só ir ao cinema é 

que ainda não dá e por uns tempos!(risos)” (M3) 

 

“...isto de ser mãe, tem de se abdicar de saídas, festas, mas vale a pena 

o sacrifício!” (M4) 

 

“(...) por agora, só dá tempo, para cuidar da bebé, (...), quais serões 

com os amigos, pode ser que lá para a terceira idade  (risos)” (M6) 

 

“ ...bem  nossa vida social desde a gravidez ficou muito reduzida não 

passeávamos muito sempre com aquela ansiedade se acontecia alguma 

coisa, só aos oito dias de vida é que decidimos sair almoçar fora e 

fomos ver o mar da figueira e ela portou-se bem, temos que levar mais 

coisas atrás, mas levamos mais agasalhos, porque ele adora passear 

com ela, vai sempre de peito inchado, e nós ficamos todos babados 

quando nos dizem “ai que menina tão bonita”!” (M25) 

 

Transformação do espaço de intimidade da casa em espaço para visitas 

No decorrer das entrevistas denotou-se que apesar da importância atribuída 

pelas mães às visitas estas as referenciam como inoportunas, principalmente nos 

primeiros dias quando necessitam de todo o tempo e disponibilidade mental para 

cuidarem dos seus bebés e do seu restabelecimento. 
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“...apercebi-me que de repente a nossa casa passa mesmo a ser a 

casa do resto da família, e eu como gosto de ter o meu espaço 

íntimo senti uma certa intrusão...no princípio foi complicado, até 

porque os avós paternos são como visitas...e os avós maternos 

estão muito longe quando ficam cá é aquela sensação de termos 

hóspedes cá em casa...” (M3) 

 

“As visitas pois foi um bocado complicado, parece uma invasão, um 

arraial como eu costumo dizer. Pronto nós sabemos que as pessoas 

querem vir ver a menina, têm ansiedade em vir ver como ela é, se é 

loura ou morena, mas é assim! Lá na maternidade tive muitas visitas 

das colegas, mas a família também veio. E eu então sou uma pessoa 

que gosta de ter tudo arrumadinho e certinho e nesses dias entrava 

em stress e pedia ao P15 para me fazer isto e aquilo!” (M15) 

 

“ E depois esteve cá muita gente, e eu cheia de dores, e depois era a 

hora do banho e foi demais esses primeiros dias!” (M21) 

 

Intromissão de familiares nas rotinas domésticas  

Algumas participantes apesar de sentiram como importante a ajuda instrumental 

nas tarefas domésticas realizada  especificamente pelas avós materna e paterna, 

expressaram face a algumas situações, sentirem a intromissão destas familiares 

nas rotinas domésticas, tendo necessidade de imporem regras na definição das 

funções inerentes a cada papel, o de mãe e o de avó. 

  

“Mas às vezes também me chateia porque ela tem a opinião dela e 

eu tenho a minha mas acho que esse é mesmo o papel das avós 

(M8) 

 

“...a minha mãe ajudava-me mas às vezes era um bocado chata! 

Mas agora ela já percebeu, porque eu quero ser a mãe à minha 

maneira, de vez em quando ainda diz umas coisas mas depois eu 

digo-lhe “eu é que sei!” e está tudo bem e com a minha sogra 

também”(M19) 

 

Em síntese, os constituintes chave referentes ao contexto da família alargada e 

amigos que emergem dos discursos das mães participantes são referentes às 
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mudanças no contexto da convivência familiar e que se constituem como pedras 

basilares para um reforço positivo e protector da mulher face ao seu ajustamento 

materno no período de pós-parto, nomeadamente o suporte emocional e 

instrumental da avó materna, e em outras situações do suporte de amigas com 

filhos e/ou vizinhos, assim como o reforço dos laços familiares quer maternos 

quer paternos. Por outro lado, algumas mães participantes referiram-se à  

transformação do espaço de intimidade da casa em espaço para visitas, a 

Intromissão de familiares e amigos nas rotinas do casal como experiências 

negativas e que não facilitaram o seu processo de ajustamento nas primeiras 

semanas de pós-parto.(Quadro 8 e Esquema 7) 
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Quadro 8 – Matriz/Síntese relativa ao ajustamento materno no contexto da 

família alargada e amigos resultante da análise dos discursos proferidos pelas 

mães participantes. 

 

Contexto 

Constituintes 

chave 

Unidades  

de significado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustamento 

materno 

/  

Contexto 

social, 

Família 

alargada e 

amigos 

Suporte emocional 

e instrumental da 

avó materna 

 

 

 

 

 

Reforço dos laços 

familiares 

maternos e 

paternos 

 

“A minha mãe tem sido um apoio em termos de me dar reforço e 

estabilidade no meu papel de mãe!” (M3)  

“ A minha mãe trabalha mas ajuda-me nas folgas, o nosso filho 

vai ficar com as duas avós em dias alternados, já que eu estudo e vou 

começar a retomar meus estudos... A minha mãe, que me ajuda com 

a roupa, porque se fosse eu sozinha não tinha tempo para tudo, e 

depois quando estou mais cansada ela fica com a bebé, porque o pai 

só vem à noite”(M8) 

“Ela além dos avós também tem uma bisavó que me ajudou a criar e 

ela passa as tardes comigo antes de o pai vir do trabalho. Olhe é um 

enriquecimento intergeracional e estou muito feliz por poder assistir 

e proporcionar isto à minha avó.”(M7) 

Convivência e 

proximidade de 

amigos e vizinhos 

na ausência do 

suporte familiar 

 

“ Bom nestas coisas as amigas são fundamentais, principalmente a 

que tiveram crianças e experiências destas muito próximas, e olhe 

que ajudou muito para fazer assim (M24) 

Diminuição do 

convívio social 

 

 

isto de ser mãe, tem de se abdicar de saídas, festas, mas vale a pena 

o sacrifício!” (M4) 

“(...) por agora, só dá tempo, para cuidar da bebé, (...), quais serões 

com os amigos, pode ser que lá para a terceira idade  (risos)” (M6) 

 

Transformação do 

espaço de 

intimidade da casa 

em espaço para 

visitas 

 

 

Intromissão de 

familiares e 

amigos nas rotinas 

do casal 

“As visitas pois foi um bocado complicado, parece uma invasão, um 

arraial como eu costumo dizer. Pronto nós sabemos que as pessoas 

querem vir ver a menina, têm ansiedade em vir ver como ela é” (M15) 

 

. 

 

 

..A minha mãe ajudava-me mas às vezes era um bocado chata! Mas 

agora ela já percebeu, porque eu quero ser a mãe à minha maneira, 

de vez em quando ainda diz umas coisas mas depois eu digo-lhe “eu 

é que sei!” e está tudo bem e com a minha sogra também/”(M19) 
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Esquema 7- Representação esquemática dos constituintes chave que emergiram 

dos discursos das participantes referente ao ajustamento materno no pós-parto 

no contexto social, da família alargada e amigos. 
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1.6. Ajustamento materno no contexto do apoio dos profissionais de saúde. 

 

As implicações do apoio dos profissionais de saúde como elementos facilitadores 

no processo de ajustamento materno no pós-parto, são descritas neste ponto. 

No contexto do internamento as mães revelaram a presença e a forma de 

estar das enfermeiras como significativa, quer em termos positivos quer em 

termos negativos, para a interiorização de alguns cuidados ao bebé. 

 

Relação de ajuda na prestação de cuidados ao bebé e à mãe 

 

Não é só o tipo de informação mas o modo como é transmitido face à 

necessidade sentida das participantes enquanto mães de a receber que 

transforma a partilha de informação em factor de ajustamento parental, 

permitindo conter receios e promover segurança dos pais nos cuidados ao seu 

bebé. 

 

“...tive muita sorte, porque as enfermeiras estiveram sempre que eu 

precisava, deixaram o meu marido assistir aos cuidados do nosso filho, 

como se mudava a fralda, até o puseram logo a fazer isso (risos),...” 

(M5) 

 

“Enquanto tive na maternidade foi espectacular, cinco estrelas as 

enfermeiras super simpáticas, quando vim embora não consegui 

despedir-me delas porque senão ia chorar, agora tenho de lá voltar 

para agradecer o carinho com que me trataram e também ao bebé.” 

(M20) 

 

“Depois eu fiquei muito satisfeita com os cuidados que lá me 

prestaram, foram muito profissionais e acho que eram poucas, 

sobretudo no período nocturno, porque é muito complicado quando os 

bebés começam a chorar, será disto, será daquilo, mas só depois de 
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estarmos em casa é que valorizamos o tipo de cuidados.(...). Por 

exemplo eu iniciei lá o ingurgitamento mamário e uma enfermeira 

ajudou-me muito, e disse que ia doer um bocadinho, pronto, mas se 

não tivesse tido não havia informação sobre isso , está a ver” (M24) 

 

“As enfermeiras foram muito atenciosas comigo e com o bebé, mas a 

nível de informação não me deram quase nada” (M11) 

 

Rapidez na demonstração dos cuidados ao bebé 

Algumas mães participantes referiram que no contexto da prática dos cuidados 

ao bebé as enfermeiras executavam os procedimentos de forma rápida, sem 

tempo para explicarem devidamente a estas, nomeadamente no que diz respeito 

aos cuidados de higiene e conforto ao bebé, assim como nas situações de 

congestão mamária. 

 

“As enfermeiras foram muito atenciosas, mas eram muito rápidas e eu 

acabei por não ter oportunidade de dar o banho!... E depois em casa é 

que foi!” (M4) 

 

“Tive azar porque as enfermeiras não me explicaram nada, faziam tudo 

com muita rapidez, só me explicaram os cuidados com a posição para 

dormir, para dar  de mamar e os cuidados com o umbigo, mas estavam 

sempre com pressa...” (M1) 

 

“Depois não me explicaram nada, olhe eu tive congestão mamária cá 

em casa e o que me valeu foi uma amiga que me ajudou explicou-me 

tudo sobre a bomba para tirar o leite, que o pai foi logo comprar, 

porque na maternidade não me avisaram, e eu não sabia o eu fazer a 

tanto leite!” (M4) 

 

Orientações para o auto cuidado 

As mães participantes expressaram que a informação facultada pelos 

profissionais na maternidade  é escassa face às suas necessidades, não existindo 

valorização da recuperação funcional do corpo da mulher na sua globalidade, 
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verificando-se que incide especificamente somente na involução uterina. Quanto 

ao bebé as orientações são referidas aos cuidados ao coto umbilical, rastreio das 

doenças metabólicas pelo teste do pezinho, e do posicionamento para dormir. 

Algumas mães participantes verbalizaram que apesar da informação que é 

fornecida, as verdadeiras dificuldades só surgem quando se regressa a casa. 

 

“Mas lá na maternidade não se referiram a nada de orientações da 

recuperação do corpo da mulher, nada, só deram informações em 

termos da abstinência das relações sexuais, esperar mês e meio! Agora 

sobre ginástica e assim nada nada, eu sei porque tenho livros” (M3) 

 

 “... E sobre a recuperação do meu corpo, eu estou à espera da 

consulta do mês e meio para perguntar se posso fazer abdominais!...” 

(M4) 

 

“...quando ia ter alta voltaram a falar comigo, como é que tinha de 

fazer com os meus pontos, os cuidados ao umbigo, o banho, quando é 

que devia ir ao Centro de Saúde para pesar e fazer o teste do pezinho 

(...) foi muita informação!” (M5) 

 

“ Agora lá na maternidade não me deram panfletos nenhuns só o do 

teste do pezinho e uma pessoa vem com muito pouca informação. Por 

exemplo quanto ao corpo da mulher só soube da marcação da consulta 

de revisão mas como é que ia recuperar, o que é que era preciso de 

especial, alimentação ginástica , só me viram os pontos colocaram a 

faixa e mais nada e uma pessoa fica assim sem perceber muito bem!” 

(M13) 

 

“Lá na maternidade não me informaram de nada sobre a recuperação 

do meu corpo, só coloquei a questão de colocar a faixa mas mais nada. 

As enfermeiras lá pecam um pouco pelo défice de informação” (M15) 

 

“ Em termos de informação só me referiram a consulta de revisão.” 

(M17) 

 

“Lá na maternidade ninguém fala muito sobre a a nossa recuperação, 

nem sobre o planeamento familiar, referem a marcação da consulta de 
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revisão e mais nada. Eu sei que o meu corpo há-de ir ao sítio, mas acho 

que podiam falar connosco” (M21) 

 

“Sobre o cuidado comigo não me disseram nada, eu tive aquela 

sensação de perder urina e então lá fui ter com a minha amiga 

enfermeira e ensino-me o tal exercício e agora já está melhor, mas lá 

na maternidade não me explicaram nada! Também não tinham aquele 

tempo para poderam estar ali connosco um bocadinho” (M24) 

 

Falta de disponibilidade dos profissionais de saúde  

O aspecto da relação de ajuda da enfermeira na prática de cuidados foi 

valorizado, no entanto, consideram insuficiente o tempo dispendido pelas 

enfermeiras face às suas necessidades como mães pela primeira vez, acresce 

ainda o facto de algumas das participantes não terem tido experiências prévias 

em cuidar de bebés. 

Para as participantes o não sentirem disponibilidade por parte das enfermeiras 

inibia-as de colocarem as suas dúvidas. 

 

“...apesar de não ter razão de queixa da equipa de enfermagem e 

médica, mas algumas vezes notava-se que ou era pelo cansaço ou má 

disposição porque não valorizavam muito ao que nós pedíamos... 

Porque a informação que nos dão na maternidade é muito rápida e nós 

não conseguimos colocar as questões (M8) 

 

“Lá na maternidade não me ensinaram nada!!!Não deram informação 

escrita nem oral, só me ensinaram a tratar das hemorróidas com as 

pomadas e depois um folheto para cuidar do umbigo de bebé. É assim 

eu acho que em relação à maternidade eu não gostei nada, não me 

ajudaram devidamente, era tudo a despachar e uma pessoa cheia de 

dores olhe não gostei mesmo nada, só em termos da comida é que não 

tenho razão de queixa. E as estagiárias eram muito atentas e divertidas 

e até aprendemos todos a dar o banho ao bebé e ajudaram a tratar do 

bebé.” (M23) 
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Para além das expectativas face aos cuidados prestados pelos serviços de saúde 

em resposta às necessidades do bebé, algumas mães, em particular, expressaram 

também expectativas face às suas próprias necessidades, nomeadamente no que 

diz respeito à questão da saúde mental e existência de apoio psicológico. 

 

“...Eu acho que havia de haver também uma visita de uma psicóloga, 

mesmo que esteja tudo bem sabemos que é um técnico 

especializado com quem podemos contar...” (M3) 

 

Falta de apoio da equipa de saúde no domicílio  

Em sua consequência, surge como constituinte chave a necessidade da existência 

de apoio da equipa de saúde no domicílio, principalmente nas primeiras semanas 

pós-parto, assim como a existência de uma linha telefónica de apoio,ou de um 

espaço na Maternidade ou no Centro de Saúde para colocar dúvidas. 

 

“...Penso que deveria de existir um espaço na maternidade ou no 

centro de saúde com que os pais contassem. Sabíamos de ante mão 

que estava lá alguém para nos ouvir, sem aquela pressa que nos inibe 

para contar as nossas dúvidas e inseguranças...” (M6) 

 

“...eu acho que a maternidade é um sítio ideal para haver um espaço 

de encontro entre os pais, os bebés e os profissionais, precisamos de 

desabafar e se fosse com outros pais que têm os mesmas 

preocupações acho que isso ajudava...porque quando se é mãe e pai 

pela primeira vez, é mais difícil, há muita informação escrita, muitos 

livros, revistas, mas... eu li e reli , e é totalmente diferente a gente 

ouvir, poder perguntar, sentimo-nos acompanhados...” (M8) 

 

As dificuldades resultantes dos cuidados com o bebé, a fadiga associada com o 

desconforto (dores relacionadas com a perineorrafia e involução uterina) foram 

enunciados pelas mães como as grandes preocupações, para as quais o apoio no 

domicílio por profissionais de saúde teria sido facilitador. 
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 “Se existisse um tal apoio domiciliário nas primeiras semanas teria sido 

muito bom, apesar de o P” me ter apoiado nas duas primeiras semanas, 

porque ele ficava de manhã em casa a tomar conta dela, porque as 

coisas demoravam mais tempo, tomar banho, fazer a cama o almoço...”  

(M2) 

“Mas na primeira semana se viesse uma enfermeira cá a casa era 

muito bom. A gente sabe que existe aquela linha de telefone, mas 

aquela ajuda pessoal é diferente e depois é um primeiro filho (M6) 

   

“Apoio nas primeiras semanas se existisse  era importante, mesmo 

que seja só para esclarecer qualquer dúvida, da roupa, se deve por 

assim ou de outra forma para nós sentirmos que estamos a dar o nosso 

melhor e estamos a fazer bem como pais! Um pai e uma mãe têm essa 

preocupação” (M3) 

 

“Depois no princípio não sabemos porque chora, será fome, frio, calor, 

sono, e portanto era muito importante se houvesse uma linha de apoio 

mesmo que fosse telefónica, para nos esclarecer as dúvidas que temos 

nos primeiros dias em que andamos à nora! “(M10) 

 

“Se houvesse uma linha telefónica acho que era bom porque há coisas 

que é evitado ires a correr para o pediátrico, e se perguntassemos 

esclareciamos as dúvidas, porque há pessoas que vão logo.” (M11) 

 

“Eu sou nova e é o primeiro filho então era importante que alguém 

técnico nos pudesse ajudar, é assim eu fui logo ao centro de saúde 

porque tinha muitas dúvidas mas têm muito trabalho e disseram-me 

para vir ao fim da semana ora lá fiquei eu com as dúvidas!!” (M12) 

Mas quanto aos primeiros dias eu acho que nos ajudava muito que 

existisse uma tal linha de apoio até podia ser telefónica porque é um 

primeiro filho e por mais que a gente leia as informações  o 

aconselhamento de um técnico é sempre de referência.” (M14) 

 

“Fazia todo o sentido haver uma equipa de saúde a visita às jovens 

famílias. Porque nós como mães pela primeira vez sentimo-nos 

inseguras como qualquer mãe e uma equipa de enfermagem que se 

disponibiliza perante as dúvidas que qualquer mãe tem, do choro, se a 

forma de amamentar está bem,(...)!, as condições do quarto, da roupa, 
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e quanto à recuperação do corpo da mulher acho que era uma ajuda 

preciosa” (M15) 

 

“Olhe acho que é mesmo importante a tal linha telefónica, porque 

pronto temos sempre dúvidas. Eu estou muito satisfeita com o centro 

de saúde e com o pediatra que vai ao pormenor, mas a linha era aquela 

possibilidade de podermos ligar a qualquer hora e sabermos que está 

alguém devidamente credenciado para nos ajudar, acho que devia estar 

ligada à maternidade não é?” (M16) 

“Nos primeiros dias ficamos com muitas dúvidas. Eu acredito que haja 

pessoas que façam asneiras sem querer! Eu acho que havia de haver 

um apoio técnico acessível aos pais no pós-parto. Quer dizer eu tive 

assim uma informação geral” (M18) 

 

“Há certas dúvidas que se nos esclarecessem era bem mais fácil(...) 

,haver alguém que viesse cá a casa nestes primeiros dias para explicar 

com calma o que se ia passar quer ao bebé quer à mãe, e nós 

colocarmos as dúvidas sem pressas acho que nós pais e mães que 

construímos a sociedade precisamos desse apoio!” (M19) 

 

“Agora acho que era importante haver de facto esse acompanhamento 

pós-parto (...) retiravam as nossas dúvidas e faziam-nos sentir mais 

confiantes no nosso papel de pais, porque estamos a reajustar muita 

coisa na nossa vida! Poderia ser uma espécie de uma linha telefónica do 

gabinete de apoio ao pós-parto, porque nos serviços é sempre uma 

correria, e depois quando se chega a casa é que é!” (M20) 

 

“Assim se houvesse uma  visita entre a 1ª e a 2ª semana  seria o ideal 

haver uma ajuda porque as jovens famílias devem ser apoiadas , nós 

até parece que temos de pagar ao estado para termos os nossos filhos, 

e já somos contribuintes! Digo-lhe se eu tivesse sozinha teria sido 

muito complicado. Nem que fosse uma linha telefónica, porque nós 

estamos muito tempo sozinhas cá em casa e quando surge uma dúvida 

nós não sabemos o que fazer.” (M21) 

 

“Eu se soubesse que vinha para casa e ia ter o apoio técnico ia ajudar 

muito, porque nós éramos os 2 e só os 2 (...)” (M23) 

 

“Acho  interessante  existir uma linha  telefónica do género está aqui 

um terror dê-me uma sugestão! Porque existe acompanhamento na 

gravidez e parto e depois a nossa saúde parece que já não interessa é 
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só aquela revisão ao mês e meio e até lá? Devia de haver um apoio 

porque nós temos necessidade de nos virarmos para dentro e esse 

apoio seria muito importante.” (M25) 

 

A participante M4 no decurso da entrevista referiu-se à existência no tempo de 

pós-parto de sua mãe de uma visita domiciliária realizada por uma enfermeira 

que apoiava as recém-mães durante as primeiras semanas. Reflectiu sobre o 

contexto actual de muitas famílias e como tal era de importância que essa visita 

existisse na actualidade. 

 

“...lembro-me da minha mãe me referir que no tempo dela quando eu 

era bebé que havia uma enfermeira que ia lá a casa para avaliar a sua 

situação e ajudar nas dúvidas que ela tinha. Acho que hoje, dadas as 

circunstâncias da distância da família, era ainda mais necessário. Até 

porque nos primeiros dias custa tanto caminhar, estamos ainda tão 

exaustas!...”(M4) 

 

Em síntese, da análise dos discursos das participantes relativamente ao 

ajustamento materno face ao contexto do apoio dos profissionais de saúde 

emergiram como constituintes chave das experiências positivas:. Relação de 

ajuda na prestação de cuidados ao bebé e à mãe. Quanto aos constituintes chave 

relativos às experiências negativas emergiram os seguintes:. Rapidez na 

demonstração dos cuidados ao bebé, orientações para o auto cuidado e cuidados 

ao bebé, Falta de disponibilidade dos profissionais de saúde, falta de apoio da 

equipa de saúde no domicílio, conforme se pode observar no Quadro 9 e no 

Esquema 8. 
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Quadro 9 – Matriz/Síntese relativa ao ajustamento materno no contexto dos 

cuidados de saúde resultante da análise dos discursos proferidos pelas mães 

participantes. 

 

Contexto 

Constituintes 

chave 

Unidades  

de significado 

 

 

 

 

 

 

Ajustamento 

materno 

/  

Contexto  

Do 

Apoio dos  

Profissionais 

De 

Saúde 

 

Relação de ajuda 

na prestação de 

cuidados ao bebé 

e à mãe 

 

 

 

 

Rapidez na 

demonstração dos 

cuidados ao bebé 

“...tive muita sorte, porque as enfermeiras estiveram sempre que 

eu precisava, deixaram o meu marido assistir aos cuidados do nosso 

filho, como se mudava a fralda, até o puseram logo a fazer isso 

(risos),...” (M5) 

As enfermeiras foram muito atenciosas, mas eram muito rápidas 

e eu acabei por não ter oportunidade de dar o banho!... E depois em 

casa é que foi!”(M4) 

“Tive azar porque as enfermeiras não me explicaram nada, faziam 

tudo com muita rapidez, só me explicaram os cuidados com a 

posição para dormir, para dar  de mamar e os cuidados com o 

umbigo, mas estavam sempre com pressa...” (M1) 

 

Orientações para o 

auto cuidado e 

cuidados ao bebé 

““...apesar de não ter razão de queixa da equipa de enfermagem e 

médica, mas algumas vezes notava-se que ou era pelo cansaço ou má 

disposição porque não valorizavam muito ao que nós pedíamos... 

Porque a informação que nos dão na maternidade é muito rápida e 

nós não conseguimos colocar as questões (M8) 

 

 

Falta de 

disponibilidade 

dos profissionais 

de saúde 

 

Falta de apoio da 

equipa de saúde 

no domicílio 

“Se existisse um tal apoio domiciliário nas primeira semanas teria 

sido muito bom, apesar de o P” me ter apoiado nas duas primeiras 

semanas, porque ele ficava de manhã em casa a tomar conta dela, 

porque as coisas demoravam mais tempo, tomar banho, fazer a cama 

o almoço...”  (M2) 

“Mas na primeira semana se viesse uma enfermeira cá a casa era 

muito bom. A gente sabe que existe aquela linha de telefone, mas 

aquela ajuda pessoal é diferente e depois é um primeiro filho (M6) 
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Esquema 8- Representação esquemática dos constituintes chave que emergiram 

dos discursos das participantes referente ao ajustamento materno no pós-parto 

no contexto do apoio dos profissonais de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em síntese, julgamos pertinente apresentar as representações esquemáticas dos 

constituintes chave das estruturas essencias do ajustamento materno ao pós-

parto na sua glogalidade conforme se pode observar no Esquema 9 e 10. 

 

 

ao ajustamento materno no pós-parto no contexto do apoio dos 
profissionais de saúde 

Constituintes chave das 

experiências positivas  

 

Constituintes chave das 

experiências negativas 

 

 

Relação de ajuda na 

prestação de cuidados ao 

bebé vê à mãe 

 

 

 

Rapidez na demonstração 

dos cuidados ao bebé 

 

Orientações para o auto 

cuidado 

Falta de disponibilidade dos 

profissionais de saúde  

 

Falta de apoio da equipa 

de saúde no domicílio  
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Esquema 9 – Representação esquemática dos constituintes chave das estruturas 

essencias do ajustamento materno ao pós-parto referente aos contextos da 

interacção com o bebé, transição para a parentalidade e recuperação funcional. 

 

 

 

 

 

Recuperação 
funcional 

Transição para a 

parentalidade 

Interacção com o 
bebé 

Desconfortos físicos decorrentes das 

dores do períneo, da amamentação e 

articulares. 

Fadiga. 

Vulnerabilidade emocional.  

Imagem corporal modificada. 

Falta de disponibilidade para cuidar de 

si. 

 

Incentivo do companheiro para a 
recuperação no pós-parto. 

 
Incentivo pessoal para cuidar da 

auto-imagem. 

 

 

 

O olhar e o tocar como forma de 

comunicação entre mãe e bebé. 

Constituintes chave da estrutura  

essencial das experiências positivas 

 

Constituintes chave da estrutura 

essencial das experiências negativas 

 

 Contextos 

Experiência esgotante no cuidar do 

bebé.  

Mudança das rotinas domésticas pela 

dedicação exclusiva ao bebé. 

 

Dificuldade em conciliar o tempo 

para o cuidado pessoal pela 

dedicação exclusiva ao bebé. 

 

Inexperiência e insegurança em cuidar 

do bebé. 

Sentimento de tristeza por não 

satisfazer o bebé com o aleitamento 

exclusivo. 

Preocupação com o posicionamento do 

bebé para dormir. 

Receios de doença e perda do bebé 

Dificuldade na conciliação dos períodos 

de amamentação e de sono 
 

 

Sentimentos face ao bebé. 

Comunicação com Hobbes 

 

Identificar os ritmos e os tipos de 

choro do bebé. 

 

Amamentação como 

prolongamento da interacção 

mãe-bebé. 
 

A gravidez e o parto como períodos 

de construção do papel parental. 

Sentimentos face à maternidade. 

Envolvimento do pai  nos cuidados ao 

bebé. 

Interiorização da responsabilidade do 

papel parental. 

Consciencialização do sentimento de 

família. 
 

AJUSTAMENTO MATERNO AO PÓS-PARTO 
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Esquema 10- Representação esquemática dos constituintes chave das estruturas 

essencias do ajustamento materno ao pós-parto referente aos contextos da 

relação conjugal, relação com família alargada e profissionais de saúde. 

 

 

Relação 
conjugal 

Relação com 

família alargada e 
amigos 

Profissionais de 
saúde 

Menos tempo para o casal 

Distanciamento do companheiro 

Receio de não se sentir desejada pelo 

companheiro 

Constrangimento na intimidade pela 

presença do bebé no quarto 

 

Reinício da actividade sexual 
 

 

Transformação do relacionamento 

afectivo  

Maior cooperação na partilha das 

tarefas domésticas 

Maior união do casal 

 

Constituintes chave da estrutura  

essencial das experiências positivas 

 

Constituintes chave da estrutura 

essencial das experiências negativas 

 

 Contextos 

Diminuição do convívio social 

 

Transformação do espaço de 

intimidade da casa em espaço para 

visitas 

 

Intromissão de familiares e amigos 

nas rotinas do casal 
 

 Rapidez na demonstração dos 

cuidados ao bebé 

Orientações para o auto cuidado 

Falta de disponibilidade dos 

profissionais de saúde  

Falta de apoio da equipa de saúde 

no domicílio  

 

 

 

Relação de ajuda na prestação 

de cuidados ao bebé e à mãe  

 

 

Suporte emocional e instrumental da 

avó materna 

Reforço dos laços familiares 

maternos e paternos 

 

Convivência e proximidade de 

amigos com filhos  e vizinhos na 
ausência do suporte familiar 

AJUSTAMENTO MATERNO AO PÓS-PARTO 
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2 – AJUSTAMENTO PATERNO: EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS NO PÓS-PARTO 

 

No que diz respeito ao ajustamento paterno a identificação das estruturas 

essenciais deu origem à constituição de duas estruturas essenciais, uma relativa 

às experiências positivas e outra relativa às experiências negativas. Estas 

estruturas essenciais foram construídas tendo sempre como ligação, aquele que é 

o nosso foco no estudo, isto é, o ajustamento materno e paterno no pós-parto 

vivenciados nos contextos relativos a: interacção com o bebé, transição para a 

parentalidade, relação conjugal, relação com a família alargada, amigos e 

contexto social, e relação com os profissionais de saúde. 
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Quadro 10 - Estrutura 1 relativa às experiências positivas do ajustamento 

paterno ao pós-parto 

Estrutura 1 

No ajustamento paterno no período pós-parto é percepcionado como principal 

foco a vivência da interacção com o bebé na qual os pais experienciam 

sentimentos de carinho, protecção e gratificação por terem um bebé. Aprendem 

ao longo das primeiras semanas a identificar as formas de choro do bebé e a 

compreender quando este traduz desconforto, fome, irritabilidade ou 

necessidade de mudar de fralda. Aprendem, igualmente, a identificar os 

momentos para brincar com o bebé, e o temperamento do bebé.  

No que se refere ao contexto da transição para a parentalidade a gravidez e o 

parto foram expressas como um tempo de transição ao papel paterno, 

partilhado com a companheira mas também com as pessoas mais significativas. 

No pós-parto, os pais revelaram um sentimento mais marcado de autoconfiança 

na assunção do papel parental. Neste contexto também emergiu o sentimento de 

continuidade geracional, o sentimento de masculinidade completo com a 

integração do papel paterno e a interiorização do sentimento de família. 

Quanto à relação conjugal foi referido pelos participantes a transformação do 

relacionamento afectivo, maior união do casal e a necessidade de maior 

cooperação na partilha das tarefas domésticas. Na relação com a família alargada 

e amigos, os participantes experienciam um reforço dos laços familiares 

maternos e paternos assim como uma maior proximidade entre o recém-pai e o 

seu pai. Alguns pais referiram uma estreita convivência e proximidade de amigos 

e vizinhos na ausência do suporte de familiares próximos, assim como o reforço 

do contexto social  e laboral no assumir do papel parental.  
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Quadro 11 - Estrutura 2 relativa às experiências negativas do ajustamento 

paterno ao pós-parto 

Estrutura 2 

Durante o período de pós-parto, o processo de ajustamento paterno é 

experienciado com dificuldades. Relativamente à interacção com o bebé os pais 

revelaram receio de magoar o bebé pela inexperiência e insegurança em cuidar 

do bebé.  

Outros pais referiram sentimento de angústia pela preocupação com o 

posicionamento do bebé para dormir e a dificuldade em conciliar os períodos de 

amamentação e de sono. 

No que toca à transição para a parentalidade, alguns pais referiram sentir ciúmes 

da relação de proximidade entre mãe e bebé. Outros referiram-se à necessidade 

de redefinição das responsabilidades no contexto da família/casal, assim como o 

aumento das responsabilidades financeiras pela sua família. 

Quanto à relação conjugal foi referido pelos participantes: menor tempo para o 

casal, a mudança nas rotinas do mesmo, reinício da actividade sexual com o 

sentimento, por parte de alguns pais, de distanciamento da companheira devido 

à dedicação exclusiva ao bebé. Na relação com a família alargada e amigos, foi 

revelado como aspectos negativos a diminuição do convívio social, a 

transformação do espaço de intimidade da casa em espaço para visitas, com a 

intromissão de familiares nas rotinas do dia-a-dia do casal. 

Relativamente aos cuidados de saúde foi expresso pelos pais, à semelhança das 

mães, a rapidez na demonstração dos cuidados ao bebé, orientações no 

momento da alta pouco esclarecedoras e alguma informação divergente sobre o 

cuidar do bebé. Por último, os entrevistados referiram-se à falta de apoio dos 

profissionais de saúde no domicílio nas primeiras semanas pós-parto. 
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2.1. Ajustamento paterno no contexto da interacção com o bebé 

 

Sentimentos face ao bebé 

Os pais expressam sentimento de gratificação, de aprendizagem contínua com os 

seus filhos, apesar de neste período estarem menos tempo com estes em 

comparação com as mães. 

  

“mas pronto no fundo compensa tudo e é gratificante. È uma das 

maiores realizações que uma pessoa pode ter, é ser pai e ser mãe!” (P4) 

 

“Eu acho que nos primeiros tempos é uma experiência mais profunda 

para a mãe do que para o pai, porque ela estão todo o tempo com o 

filho nós continuamos a trabalhar e venho tarde!! (P6) 

 

“estou sempre a aprender com ela, todos os dias tem coisas diferentes, 

gosto muito de lhe dar o banhinho, não é filha? Peguei logo nela e 

espero que ela tenha reconhecido que era o pai!”(P8) 

 

 

Identificar os ritmos, os tipos de choro e o temperamento do bebé 

Para os pais a descoberta dos ritmos do bebé, de conseguirem distinguir os 

diferentes tipos de choro, e o seu temperamento revela o seu entusiasmo na 

interacção que estabelecem com os seus filhos. 

 

 

“Já aprendemos as manhas dele, por exemplo detesta o silêncio, gosta 

de ouvir as pessoas a falar”  (P5) 

 

“Depois ela fica calminha mama e depois fica ali a olhar de olhos bem 

abertos mas não chora, ela distingue claramente o dia da noite” (P7) 
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“Ela é muito mexida, é muito esperta, gosta de sons de cores já 

distingue a noite do dia e não gosta da chupeta só para dormir (risos).” 

(P9) 

 

“Ele quer que a gente fale com ele, e eu já falava com ele quando ele 

estava na barriga e ele dava pontapés, também o punha a ouvir música 

e ele dava muitos pontapés de alegria acho eu! Ele é muito atento está 

sempre a olhar para nós!” (P13) 

 

“Para mim ele é tão sociável ou tão pouco que ele fica sempre bem, não 

estranha ninguém, adormece em qualquer colo! Ele é muito vivaço!” 

(P14) 

 

“Agora já entendemos o choro dele e já tem assim uns certos hábitos e 

algumas manhas, ele está muito atento aos sons e às cores e segue os 

movimentos. Ele gosta muito de passear, então quando se apanha no 

carro oh! Oh! Adormece logo e depois primeiro que acorde!, mal o 

ponho no carro fica logo a dormir!” (P18) 

 

“Nós já conhecemos o choro dele, se é de fome, de sono, de manha, de 

mimos e assim, já começamos a conhecer os truques dele!” (P19) 

 

“Ele está a ficar muito engraçado, ele é muito hiperactivo, está sempre 

a dar às pernitas! No princípio não gostava nada do banho fartava-se 

de chorar, se calhar tinha frio, nós até lhe dávamos o banho muito 

depressa, mas agora já gosta!” (P23) 

 

“Ela parece que já tem a noção do dia e da noite ...e ela já ri, ri muito. 

Há sempre coisas novas para surgir, são estas descobertas que eles vão 

fazendo” (P25) 

 

Identificar os momentos lúdicos de interacção com o bebé 

Para alguns pais os momentos de interacção com os seus bebés revelam-se como 

momentos lúdicos. Outros reportam-se ao período da gravidez recordando os 

pontapés como forma de responder aos momentos que para o pai eram 

considerados lúdicos, de interacção entre mãe, pai e bebé. 
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Alguns consideram que devido à fragilidade do bebé, têm receio de o magoar 

aquando da manipulação, referindo que aguardam o tempo em que o bebé esteja 

mais crescido para poderem brincar sem o receio de magoar. 

 

“Eu gosto de brincar com ele e já comunica muito comigo, mas mais 

quando ele começar a andar e a correr! ele conhece a minha voz, 

porque eu falo muito com ele apesar de ainda ter algum receio de o 

magoar porque ele ainda é pequenino e não pesa muito” (P5) 

 

“quando estava na barriga dele ele respondia à minha voz com os 

pontapés, eu brincava muito com ele e lá estava ele a dar com os 

pézitos! O pai é que faz a personalidade do filho, quer dizer o pai e a 

mãe, os filhos são um reflexo dos pais!” (P14) 

 

“Sei que vou ser mais participativo quando ela começar a andar e ter 

mais domínio com os movimentos, estou nessa expectativa, porque eu 

tenho muita paciência para os miúdos, ela até diz que eu devia tirar 

mas era o curso de educador de infância! (risos)” (P22) 

 

 

Inexperiência e insegurança em cuidar do bebé 

Apesar da inexperiência e insegurança em cuidar do bebé revelado pelos pais, na 

sua maioria cooperam com as suas companheiras. Referem à semelhança de 

algumas mães das dificuldades aquando da chegada a casa com tantas dúvidas e 

receios, revelando a como os primeiros dias se traduzem em cansaço e saturação 

mas , contudo salientam a gratificação de verem o seu bebé a crescer. 

 

“Eu nunca tinha tomado conta de bebés, nem mudar fraldas, nada! Nós 

tentamos adaptar o banhito, ao início dávamos mais tarde, a pensar 

que ela ficava mais relaxada mas foi o contrário agora é mais cedo mas 

depende dos dias” (P4) 

 

“Pois sendo o primeiro filho e a inexperiência em cuidar dele, ou até ser 

lá na maternidade a existência de grupos de apoio isso é que era!, sabe 
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é que nós saímos de lá com a sensação de ter um filho nos braços...e 

agora!!E seja o que Deus quiser!...” (P4) 

 

 

“(...) mas prontos talvez por sermos principiantes a não sei, mas é bom, 

é saturante, é esgotante, mas é bonito, é lógico que é bonito vê-lo a 

crescer” (P19) 

 

Preocupação com o posicionamento do bebé para dormir 

Para alguns pais o receio de o bebé não estar bem posicionado aquando do 

período nocturno, associado à informação sobre a síndrome de morte súbita do 

bebé, traduziu-se na verificação constante relativamente ao posicionamento do 

bebé assim como dos ciclos respiratórios e do tipo de respiração, mais acentuada 

nas primeiras semanas. 

 

“O bebé está dormindo e pode assim se ficar! E a gente fica preocupado 

e vai ver a toda a hora se a bebé está dormindo bem e assim mas nos 

deixa preocupados né!” (P1) 

 

“e nos primeiros dias eu acordava e achava que ela já estava a dormir à 

tanto tempo e ía ver se ela estava a respirar, hoje já não é preciso, vai 

com o tempo! “ (P4) 

 

“Até nas primeiras noites cá em casa ía ver se ela estava a dormir bem 

porque sempre tive aquele receio da síndrome da morte súbita, e várias 

noites que ela estava a dormir mesmo ou se passava da hora em que 

ela habirualmente acordava para mamar eu ía ver!” (P6) 
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Dificuldade na conciliação do período de sono com o do bebé 

Com o nascimento do bebé e a chegada deste a casa, uma das mudanças mais 

comum verifica-se nos períodos de sono e repouso em ambos os pais. Contudo, 

foi mais salientado pelos pais a dificuldade na conciliação dos períodos de sono 

com os do bebé devido á sua necessidade de repôr as energias porque continuam 

na sua actividade laboral. 

Dificuldade esta que ficou mais acentuada nos casos em que os bebés 

apresentavam cólicas no período nocturno, referindo que por vezes retiravam-se 

do seu quarto e íam dormir para outra divisão. 

 

“ Mas antes dela nascer pensava que ía ter mais paciência mas bebé 

com cólicas tem noites que é mesmo complicado! Porque eu trabalho 

no laboratório, frequento as aulas e pronto é uma vida muito agitada e 

preciso de dormir e às vezes venho aqui para o sofá dormir e ela ficava 

com a mãe...” (P4) 

 

Temos mais responsabilidades e nos primeiros dias em que é tudo 

novidade e mais o trabalho andei um pouco zomby, porque o sono fica 

diferente mas vamos adaptando-nos” (P7) 

 

“Ainda para mais porque ele tem dias que chora tanto que nem 

consegue dormir nem nos deixa dormir! Eu ando a ficar muito cansado, 

porque tenho que me levantar cedo e às vezes vou dormir para o outro 

quarto, custa-me um bocado ter de fazer isto mas senão não me 

aguento em pé!” (P23) 
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Em síntese, da análise dos discursos dos pais participantes relativamente ao 

ajustamento paterno face ao contexto da interacção com o bebé emergiram como 

constituintes chave das experiências positivas: sentimentos face ao bebé, 

identificar os ritmos e os tipos de choro do bebé, Identificar os momentos lúdicos 

de interacção com o bebé. Quanto aos constituintes chave relativos às 

experiências negativas emergiram os seguintes: inexperiência e insegurança no 

cuidar do bebé, preocupação com o posicionamento do bebé para dormir e 

dificuldade em conciliar o período de sono com o do bebé, conforme se pode 

observar no Quadro 12, e Esquema 11. 
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Quadro 12 – Matriz/Síntese relativa ao ajustamento paterno no contexto da 

interacção com o bebé resultante da análise dos discursos proferidos pelos pais 

participantes. 

 

Contexto 

Constituintes 

chave 

Unidades  

de significado 

 

 

 

 

 

Ajustamento 

paterno 

/  

interacção 

com o bebé 

Sentimentos face 

ao bebé 

Identificar os 

ritmos, os tipos de 

choro e o 

temperamento do 

bebé 

 

Identificar os 

momentos lúdicos 

de interacção com 

o bebé 

 

“estou sempre a aprender com ela, todos os dias tem coisas 

diferentes, gosto muito de lhe dar o banhinho, não é filha? Peguei 

logo nela e espero que ela tenha reconhecido que era o pai!”(P8) 

 

“Já aprendemos as manhas dele, por exemplo detesta o silêncio, 

gosta de ouvir as pessoas a falar (P5) 

“Depois ela fica calminha mama e depois fica ali a olhar de olhos bem 

abertos mas não chora, ela distingue claramente o dia da noite (P7) 

 

 

“Eu gosto de brincar com ele e já comunica muito comigo, mas mais 

quando ele começar a andar e a correr! ele conhece a minha voz, 

porque eu falo muito com ele apesar de ainda ter algum receio de o 

magoar porque ele ainda é pequenino e não pesa muito” (P5) 

Inexperiência e 

insegurança em 

cuidar do bebé 

“Eu nunca tinha tomado conta de bebés, nem mudar fraldas, nada! 

Nós tentamos adaptar o banhito, ao início dávamos mais tarde, a 

pensar que ela ficava mais relaxada mas foi o contrário agora é mais 

cedo mas depende dos dias” (P4) 

Preocupação com 

o posicionamento 

do bebé para 

dormir 

“O bebé está dormindo e pode assim se ficar! E a gente fica 

preocupado e vai ver a toda a hora se a bebé está dormindo bem e 

assim mas nos deixa preocupados né!” (P1) 

 

Dificuldade na 

conciliação do 

períodos de sono 

com os do bebé 

 

“Ainda para mais porque ele tem dias que chora tanto que nem 

consegue dormir nem nos deixa dormir! Eu ando a ficar muito 

cansado, porque tenho que me levantar cedo e às vezes vou dormir 

para o outro quarto, custa-me um bocado ter de fazer isto mas senão 

não me aguento em pé!” (P23) 
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Esquema 11 - Representação esquemática dos constituintes chave que 

emergiram dos discursos dos pais participantes referente ao ajustamento paterno 

no pós-parto no contexto da interacção com o bebé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustamento paterno no pós-parto no contexto da interacção com o 

bebé 

Constituintes chave das 

experiências positivas  

 

Constituintes chave das 

experiências negativas 

 

 

Sentimentos face ao bebé 

Identificar os ritmos, os 

tipos de choro e o 

temperamento do bebé 

 

Identificar os momentos 

lúdicos de interacção com o 

bebé 

 

 

Inexperiência e insegurança 

em cuidar do bebé 

 

Preocupação com o 

posicionamento do bebé 

para dormir 

 

Dificuldade na conciliação 

do períodos de sono com os 

do bebé 
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2.2. Ajustamento paterno no contexto da transição para a parentalidade 

 

A gravidez e o parto como períodos de transição ao papel paterno 

A gravidez e o parto são considerados como períodos de transição para a 

construção do papel parental. Alguns pais manifestaram a sua incerteza perante 

o resultado da gravidez vir a ser termo ou não.  

 

Conforme se verifica na verbalização do pai participante P1 que manifestou o 

receio da gravidez não chegar a termo, tendo a incerteza do nascimento do bebé. 

 

“Eu aqui todo satisfeito, e pronto era aquilo que praticamente nós 

queríamos, quer dizer conseguimos fazer um filho, e vamos ter um 

filho! Depois vem os medos né? Quer dizer pelo facto de estar grávida 

não quer dizer que venhamos a ter um filho!” (P1) 

 

Por parte de alguns pais existiu a possibilidade de participarem no 

acompanhamento de suas companheiras às consultas de vigilância pré-natal, e 

revelaram também a sua preocupação com a saúde da companheira, tratando-a 

por mãe, e do bebé. A expectativa face ao sexo do bebé revelado na sua maioria 

através das ultrasonografias também foi expresso como importante para partilhar 

a escolha do nome e para comprar do enxoval do bebé. 

 

“A gente tinha muito cuidado, ela fez ecografias (para aí umas 5). Nós 

fomos 99% das consultas os dois, eu assisti a quase todas as ecografias 

e /o mais emocionante (...) foi aquela emoção de saber que era menina, 

depois veio o projecto de comprar as coisas para ela, e depois foi 

complicado para achar o nome, muito complicado mesmo até comprei 

um livro e foi quase mesmo até ao fim!”  (P1) 

 

“Durante a gravidez ela é que sente, mas a gente tenta estar sempre ao 

lado, a ver o que é preciso, e sempre tive um prazer em a acompanhar 
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às consultas e em todo o lado. Ela quando o sentia mexer dizia –me e 

eu ficava depois à espera e falava-lhe e ele mexia outra vez  e dava 

pontapés para o pai não foi filho? E então quando ouvia a minha voz 

quando chegava a casa é que era!!!” (P18) 

 

“ Durante a gravidez é aquela coisa da expectativa, falava com ela e era 

aquela ansiedade para a ver, e depois fomos pesquisar e chegamos à 

conclusão que a criança conhece a voz dos pais ainda antes de nascer. 

Então eramos os trêsa conversar!” (P25) 

 

Na sua maioria os pais afirmaram que só com o parto e em consequência o 

nascimento do seu bebé é que sentiram aquele transição do tornar-se pai que se 

foi construindo e edificando ao longo da gravidez. O parto é sentido como um 

momento marcante na ligação dos pais aos seus filhos e do início da vinculação 

entre estes. 

 

“Bom eu assisti ao parto, e foi espetacular, ter o menino nos braços, e 

pronto és mesmo pai” (P5) 

 

“ Eu assisti ao parto, foi tudo natura não houve complicações, fui a 

primeira pessoa a pegar na menina, foi surpreendente! Ai sou mesmo 

pai! “ (P6) 

 

“Eu assiti ao parto e vieram-me mesmo as lágrimas aos olhos, foi 

demais, é só pena nós ainda não termos o nosso cantito, mas pronto se 

ela não tivesse vindo nós ainda não tnhamos tomado as atitudes que 

tomámos e nós precisavamos dar rumo à nossa vida! È preciso às vezes 

as coisas acontecerem para a gente fazer as coisas certas!” (P8) 

 

“O tempo de gravidez foi um desses momentos porque foi uma criança 

muito desejada e planeada, então até ao nascimento nunca se sabe, 

mas prontos ela nasceu e é uma felicidade muito grande para mim para 

a minha esposa e para a família toda!” (P9) 

 

“Assisti ao parto e foi um espetáculo, excelente, nunca paensei que 

fosse assim, porque uma pessoa está sempre com receio , acho que 
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aquele sentimento de pai também nasce ali quando ficamos com o filho 

nos nossos braços!” (P11) 

 

“eu lembro-me como se fosse hoje o dia em que ele nasceu, lembro-

me da ansiedade, (...)a equipa foi excelente, informaram-nos de tudo e 

foi sempre muito complicado mas nasceu bem(...), até nos deram os 

parabéns outra mulher não teria tanta coragem!!” (P14) 

 

“Posso me considerar um dos pais mais babados do mundo!!! Para mim 

foi uma experiência...bom apesar de não ter sido eu que a trouxe na 

barriga, assisti ao parto e foi emocionante, não tenho vergonha 

nenhuma de o dizer mas quando ela nasceu eu chorei de felicidade, foi 

um momento tão belo, pronto estar ali a dar apoio á mãe e a vê-la 

nascer foi bom e está a ser bom, mas foi engraçado aquela emoção eu 

estava cá com um receio de pegar nela! Mas correu tudo bem, estou 

feliz, estou contente” (P15) 

 

“É fabuloso, primeiro começar a aparecer a barriguita, depois começar 

a vê-lo a mexer na barriga, às vezes depois de jantar falava com ele, 

ele mexia-se muito e ela levantava a t-shirt e via-se ele a mexer e 

depois sossega (risos) e de maneira que era assim/ e mesmo quando 

foi a parto, foi complicado, porque foi muito tempo, (...) o menino logo 

que saiu, o médico até disse, ele já nasceu rico já está a olhar para a 

lua! Por isso é que demorou mais a sair!” (P23) 

 

“È maravilhoso, tem sido maravilhoso, eu ainda fui a tempo de assistir 

ao parto, porque ela ainda ficou internada e eu voltei para casa porque 

não podia lá ficar, mas depois as coisas apressaram-se e eu vim a 

conduzir feito doido, mas ainda cheguei a temop! Fiquei logo com o 

bebé, depois levei-o á mãe para o mostrar e depois fui pô-lo ao 

quentinho e conversei muito com ele(...) eu até sou uma pessoa que me 

emociono com alguma facilidade mas parecia tudo tão normal” (P16) 

 

“Eu assisti ao parto e vi tudo (...), depois fiquei aqueles primeiros 40 

minutos com ele ao colo, foi mágico, literalmente e ele a olhar para 

mim!!!” (P17) 

 

“Eu infelizmente não pude assistir (...), e quando eu voltei ele tinha 

mesmo acabado de nascer!!! Mas pronto ele está bem e é perfeitinho!” 

(P18)  
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“O tempo passa muito depressa e então desde a gravidez apesar de 

serem períodos distintos, mas já estávamos inicialmente preparados, 

agora só quando ele nasce é que nos preparamos, sem dúvida 

nenhuma é que sentimos aquele sentimento de ser pai a nascer 

também. Eu assisti ao parto e fiquei ao pé do bebé o tempo todo e isso 

foi muito importante para mim” (P20) 

 

“ Eu fui assistir ao parto (...) e estava com um bocado de medo mas 

depois correu tudo bem, eu dei por mim a rir e a chorar ao mesmo 

tempo!  É espectacular,  eu gosto muito de crianças e agora com o meu 

filho é a melhor coisa do mundo” (P21) 

 

Sentimentos face à paternidade 

Nos discursos dos pais participantes desvela-se o sentir do tornar-se pai. Em 

todos eles existia já o desejo de serem pais, para alguns tornado realidade com o 

planeamento da gravidez em conjunto com as suas companheiras, para outros 

apesar de não planeada a gravidez, revelou-se numa profunda mudança no seu 

estar no mundo e consigo próprio. 

 

“ Era um bebé muito desejado, portanto foi uma maravilha, mas mesmo 

que não fosse planeado também vinha sempre bem porque foi 

desejado. Foi muito vivido, é muito intenso. Eu assisti ao nascimento da 

minha filha, é uma felicidade vê-la nascer mas a gente não tem a noção 

da realidade agora quando é o nosso é outra coisa” (P10) 

 

“è bom ser pai  nós não conseguimos explicar todos os sentimentos 

que nós temos mas é muito bom, vive-se coisas que em mais parte 

nenhuma se vive... agora ser pai é a maior abstracção que pode existir 

porque cada dia surge uma coisa nova, uma coisa diferente então 

estejamos ou não temos que estar preparados para qualquer coisa, mas 

não deixa de ser a melhor coisa que há. Porque penso que não há nada 

que me dá tanto prazer como pelo simples facto de estar a brincar com 

o meu filho, de estar a olhar para ele. È uma coisa excepcional.” (P13) 

 

“no meu caso a aprendizagem, cada dia é um dia, cada momento é um 

momento, é uma expressão nova, prontos, um movimento novo, uma 
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postura diferente, é totalmente diferente e espero que seja sempre 

assim!” (P15) 

 

Para o P1 o sentimento de ser pai é diferente do de ser mãe. Este sentimento foi-

se construindo ao longo do tempo, primeiro não havia a intenção de se tornar 

pai. Pois para o P1 a concepção de família já existe porque cresce dentro de cada 

um. mas com o tempo foi incorporando a ideia de terem um filho, até que tomou 

a decisão conjunta, deixando de utilizar método contraceptivo 

 

“Ser pai é um pouquinho diferente de ser mãe, pai é para...eu no meu 

caso custa um pouco enxergar esta realidade de ser pai (...) foi 

passando o tempo, passando o tempo e aí de vez enquando dizíamos 

olha um criança, (...)  mudando a ideia e aconteceu, então a gente já 

não esta em cuidado (risos) pensando sempre se vier um filho 

também não tem problema! porque a família existe já, cresce dentro 

de nós, não é? (P1) 

 

“Esta experiência de ser pai tem sido boa, é uma situação dentro do 

normal, somos pais dele agora também julgo que não somos muito 

exagerados, nada de mil e um cuidados, é uma novidade para nós, é 

mais trabalho, neste aspecto a mãe está mais à vontade” (P20) 

 

“Ser pai é ...é complicado definir , porque acho que não há palavras 

que o consigam! è uma coisa fora do normal e acho que se volta-se a 

ser pai outra vez ía acontecer o mesmo!” (P23) 

 

O participante P1 manifesta que a bebé veio completar o seu desenvolvimento 

como pessoa, no sentido de lhe ter proporcionado tornar-se pai. 

 

“Ela veio completar aquilo que me estava faltando, que era ser pai, 

estava faltando mais uma pessoa na família, então que seja bem vinda 

estou muito satisfeito!” (P1) 
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O sentimento de gratificação é expresso de forma marcada, superando as alturas 

de mais atribulação aquando da dedicação ao bebé e à família. 

 

  “Pronto sobretudo é muito gratificante ser pai, mas em certas alturas 

falta-me um bocadinho da paciência e isso acho que acontece com 

toda a gente, com todos os casais” (P4) 

 

Para o participante P9 o sentir-se pai é algo que surge naturalmente, sendo que a 

questão da estabilidade profissional é fundamental como factor de segurança. 

 

“Depois o sentimento de ser pai vai surgindo naturalmente, a questão 

de estarmos estabilizados a nível do emprego também pesa e depois 

acaba por acontecer naturalmente”. (P9) 

 

Sentimentos de felicidade afloram pelo facto de se tornar realidade o papel de 

pai, que nalguns casos é sublinhado pelo facto de gostarem de crianças, mas não 

sentindo necessidade de exteriorizar esse snetimento, ficando subentendido para 

os qe estão mais próximos, nomeadamente a companheira. 

 

“Eu penso que não há palavras que cheguem para descrever este 

sentimento de ser pai, eu sempre gostei de crianças, e elas também 

gostam de estar comigo... Mas então quando é um filho nosso!!... ” 

Estou feliz, mas não sou daqueles pais que fazem assim uma festa, sou 

reservado, mas muito orgulhoso com a menina e claro com a mãe, e ela 

também sabe disso, sabe muito bem como sou!!!” (P22) 

 

“Olhe eu sou uma pessoa muito racional não exteriorizo muito as 

minhas emoções mas gostei muito de assistir ao parto do meu filho. Ele 

já era desejado à muito, programamos de modo que foi tudo muito 

bem pensado e pronto e nós na expectativa que ele viesse com saúde e 

de resto correu tudo bem. Ele é o primeiro neto e o primeiro sobrinho 

de ambos os lados.” (P24) 
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Para outros esse sentimento de felicidade é manifestado e partilhado com a rede 

social, como forma de se sentir socialmente realizado. 

 

“Sou mesmo um pai babado, socialmente sinto-me com o meu ego 

mais cheio! É uma verdade, sou um pai vaidoso” (P16) 

 

“O sentimento de ser pai é sempre bom, é minha filha, é um 

sentimento que agora já entendo, tem que se dar aquele carinho, tem 

que se ter mais paciência, e eu acho espectacular!” (P25) 

 

Sentimento de continuidade geracional 

O sentimento de continuidade geracional foi verbalizado pelos pais, alguns deles 

com o peso dessa responsabilidade uma vez que eram filhos únicos, e o tornar-

se realidade foi motivo de satisfação pessoal e familiar. 

 

“depois é aquele peso da responsabildade da continuidade da geração 

que se torna realidade e isso faz-me sentir muito bem comigo e poder 

demonstrar à família!” (P5) 

 

“Sabe nós os dois somos filhos únicos então está a imaginar, os avós 

andam eufóricos!, são todos avós babadíssimos, e eu sentia aquele 

peso de será que vamos conseguir ter filhos, porque só nós é que 

podemos dar-lhes os netos, (...), e depois é o passar de gerações e de 

proporcionar essa alegria também aos meus pais e aos pais dela. Neste 

momento o bebé é a alma da família!” (P16) 

 

“tem sido um espetáculo! Não é filho? (...) Às vezes é muito difícil, e 

penso que nós vamos querer fazer aquelas coisas que estavam bem 

para os filhos e tentar emendar aquelas que não estavam tão bem por 

parte dos nossos pai, porque há aquele questão da continuidade de 

gerações.” (P18) 

 

“Porque quando a gente casa , prontos é a pensar em ter filhos, porque 

como qualquer ser humano a gente nasce, cresce, vive, reproduz-se e 

morre, então é um caminho natural. Eu pensava sempre em ter filhos.” 

(P19) 
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Para o P11 o nascimento do seu filho veio completar a sua vida pessoal, com um 

sentimento de espiritualidade e de transformação da vida pessoal e familiar. 

 

 “O meu filho trouxe-me uma alma que eu achava que já não tinha, 

quer dizer eu ter tinha mas ele trouxe mais, porque deve haver algo 

que nos protege, há , há , eu sei que há mas desde que ele nasceu 

aumentou,(...). Eu sempre disse que  quando o meu filho nascesse tudo 

ía mudar. E mudou. Para o positivo. Há algo que nos trancende, há algo 

que está superior a nós, e que nós sabemos que existe e que naqueles 

momentos mais difíceis (...)E depois para além daquele momento que é 

pensar ter um filho é aquela passagem da geração, nós deixamos cá a 

nossa semente, também tem esse significado” (P11) 

 

Sentimento de masculinidade completa com a integração do papel paterno 

Em alguns discursos transpareceu a relação estabelecida entre paternidade e o 

sentir-se mais homem, revelando um entendimento que o ter filhos representa a 

aprovação da masculinidade do sujeito, evidenciando-se uma perspectiva de 

género em que há uma necessidade de reforço à imagem de homem na sua 

globalidade. 

 

“quando nasce um filho ainda passamos para outro clube mais 

adiantado, uma pessoa passa a identificar-se com as pessoas mais 

velhas, sente-se um homem completamente realizado, porque já tem 

filhos, é uma emoção diferente sente-se mais maduro” (P6) 

 

“Estamos muito felizes e sinto-me um homem realizado com a chegada 

do meu filho e ainda por cima é rapaz para eu ensinar muitas coisas 

que tenho cá nas minhas ideias!” (P12) 

 

“foi uma realização em cheio, uma pessoa sente-se um homem 

completo, tornar-se pai faz um homem completo” (P16) 
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O Participante P2 expressa o seu contentamento por demonstrar à família e à 

sociedade que apesar das limitações físicas impostas pela doença foi possível ter 

a sua própria família, dando provas da sua masculinidade e parentalidade.  

 

“O nascimento da minha filha  é o reflexo da realidade que sou homem 

suficiente, que tenho potência sexual, porque isto é muito complicado, 

porque há tantos esteriótipos, tantos tabus e ás vezes é complicado! 

(...) Porque no fundo a minha família não me via a ter uma vida própria, 

ter a sua própria família, mas tenho e sinto muito orgulho nisso, sou 

homem e sou pai!” (P2) 

 

 

Auto-confiança no assumir do papel parental 

O sentimento de auto-confiança no assumir do papel parental, não só referente a 

si próprio como pai mas também no reforço do papel parental da sua 

companheira foi verbalizado por alguns pais. Por vezes, transparecendo uma 

reflexão sobre a tomada de decisão em como educar os seus filhos perante toda 

a informação e forma como chega até estes. 

 

“O que eu sinto hoje é que se nós estivermos sózinhos, sem ouvir a 

opinião dos outros se calhar eramos mais coerentes connosco próprios 

e aprendiamos melhor com ele!” (P5) 

 

“ É bom a gente sentir que é chefe de família, que temos uma casa, 

uma família que temos de gerir e decidir em grupo não é alguém que 

gere por nós é bom sentir a responsabilidade de sermos nós a decidir!” 

(P13) 

“Desde o início fui eu que assumi logo o papel de pai, à partida sem 

dúvida alguma, fui eu que assumi a responsabilidade, ela até ao fim da 

gravidez não acreditava e fazia questão de frisar só depois do 

nascimento, e então foi o desabrochar de uma situação completamente 

nova! Muito melhor” (P17) 

 

“Olhe Há cursos para tudo, mas não há para a mãe e pai, mas ali 

estamos todos na estaca zero, somos uma anulação, e depois vamos 
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aprendendo aos poucos com os filhos e vamos percebendo que temos 

o nosso valor pela forma e empenho que damos naquilo que fazemos 

aos nossos filhos.” (P25) 

 

Consciencialização do sentimento de família 

A consciencialização do sentimento de família foi igualmente revelado pelos pais. 

Alguns discursos revelam que o assumir de uma família, implica novas 

responsabilidades e compromisso com o nascimento da bebé.  

 

“Agora nós somos uma família, pronto é assim antes cada um podia ter 

o seu compromisso e não tinha horas de chegar, era cada um por si! 

Agora não temos essa liberdade para nos mover, agora o primeiro 

compromisso está nela”  (P1) 

 

“Nós agora somos uma verdadeira família no verdadeiro sentido da 

palavra, somos agora uma família a sério, é mais um passo que se dá 

na vida!” (P6) 

 

No discurso de alguns pais fica claro a noção de que o bebé veio 

consolidar aquela que já era uma união no contexto do relacionamento 

do casal. 

 

“Ele é um elo de ligação entre nós os dois, depois é o resultado do 

carinho que nós temos um com o outro. O nosso bebé é o nosso ponto  

De referência, ele veio ajudar nesta nossa fase de transformação como 

família” (P14) 

 

“A bebé veio cimentar a nossa união, digamos que a nossa casa já tinha 

os alicerces, agora já tem paredes e já tem telhado, a nossa vida está a 

ficar mais completa. Uma pessoa trabalha e só os dois trabalhamos 

para quem? Nós fomos educados assim, trabalhamos para ter uma 

família” (P9) 

 

“ Olhe é espetacular é uma coisa que gente nem sabia como era e foi 

assim uma coisa muito importante para nós os dois além da gente 

gostar muito um do outro, foi mais uma peça fundamental que veio 
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para o pé da gente. Sei lá antes nada me prendia além dela claro mas 

agora dou por mim no trabalho a pensar nele” (P12) 

 

“E depois os filhos trazem aquele sentimento muito especial para os 

pais, eu acho que um casal que não tenha filhos chega a um ponto que 

não tem interesse nenhum...” (P11) 

 

Para o P13 o desejo de ter uma vida própria e a sua própria família é 

exteriorizado no sentimento de família à semelhança da sagrada família. 

 

 “Depois temos aquele sentimento de família, ela tem uma família 

maior mas do meu lado sou só eu e saí muito cedo de casa de meus 

pais, para ter uma casa minha e  ter a minha família, nós somos só nós 

os três, é como a sagrada família!” (P13) 

 

 

“E para mim a família está em primeiro lugar, por exemplo um almoço 

ou jantar de família para mim são muito importantes! Gosta da 

sensação de segurança, da casa, é esse o meu objectivo na construção 

de uma família. Construir alicerces de que eu me possa orgulhar, 

porque foi o que eu tive e perdi um pouco com a família de meus pais”  

(P17) 

 

“Há aquela ansiedade ao longo do tempo, mas é o surgir da família! É o 

sentimento diferente, é a nossa filha e como tal marca mais! Eu já não 

tenho pais, tenho os avós de que gostam muito dela o avô é que tem 

medo de pegar nela.” (P25) 

 

Redefinição das responsabilidades no contexto do casal/família 

O assumir do papel parental para alguns pais revelou-se na redefinição das 

responsabilidades no contexto da relação com a sua companheira, estando ao 

lado desta e partilhando nas tarefas do cuidar do bebé, adaptando-se às novas 

solicitações.  

 



Parte II – Estudo Empírico 

Capítulo III – Apresentação e descrição dos resultados        

 

Ajustamento materno e paterno: experiências vivenciadas pelos pais no pós-parto            236 

“Para mim o homem que partilha as tarefas com a sua mulher é mais 

homem por isso! O pai pensa 24 horas nos filhos e principalmente e 

até dá para chorar, do género se acontecesse alguma coisa à minha 

filha que eu acho que não era capaz de sobreviver...a gente olha para 

eles e pensa assim , bem a minha vida daqui para a frente não vai ser 

nada se esta coisinha pequenina não fizer parte dela, pronto absorve-

nos 24 horas e é mesmo fantástico, vermos ela crescer” (P25) 

 

P2 revela que nesta fase de adaptação do casal à bebé o pai tem mais o espaço 

lúdico e a mãe é quem define as regras, revela que é natural que nesta fase seja a 

mãe a ter mais preocupações com a bebé. 

 

“Cá em casa estamos a tentar adaptarmo-nos á bebé, eu gosto que ela 

fique na cam entre nós e brinco com ela a M2 nem sempre, sabe ela é 

quem impõe as regras e eu estrago, no bom sentido claro (risos).” (P2) 

 

“Nós sempre fomos complementares e a criança mais um elemento.Nós 

não tivemos dificuldades de maior em nos adaptarmos, já tinhamos 

planeado algum tempo é um desejo de algum tempo. Tem limitações, 

não é fácil, mas estou satisfeito e é compensador!” (P7) 

 

“Porque antes os nossos objectivos eram outros, agora é juntar 

dinheiro para termos uma casa com mais espaço, é ter um fundo 

maneio. Preocupo-me em manter em forma para o ver crescer e o 

ajudar e assim. Todos os nossos planos têm por base o nosso filho e 

deixamos de ser nós 2 para ser ele o centro das nossas atenções.” (P14) 

 

A noção de mais responsabilidade, de ter mais alguém que tem de proteger 

também emergiu dos discursos dos participantes, assim como a necessidade de 

voltar o mais cedo possível para casa, e durante o dia o questionar-se como 

estarão de saúde quer a companheira, referida em alguns discursos como mãe, 

quer o bebé. 

 

“com outro tipo de responsabilidade, com mais responsabilidade, 

chego a casa um bocadinho mais cedo, para poder passear um pouco 
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com eles que passam o dia todo em casa, as pessoas tendem a acalmar 

mais um bocadinho “ (P16) 

 

 “ Pronto mas depois é mais aquele sentimento de termos mais uma 

pessoa para proteger , nasceu agora não sabemos o que é que é isto 

temos que a proteger! Claro que tinha assim aquela ansiedade de saber 

como é que ia tudo correr mas confiei sempre nela e tudo correu bem, 

e a menina come bem, dorme bem e é muito atenta,” (P22) 

 

Sentimento de responsabilidade financeira pela sua família 

O assumir do papel paterno, para alguns participantes significou a 

responsabilização pelo filho, principalmente no que diz respeito às questões 

financeiras e materiais, desvelando-se claramente o sentimento de 

responsabilidade e de preocupação financeira com a manutenção da nova família. 

 

“O facto de ser pai, sempre foi um desejo enorme, mas sempre com um 

sentido de responsabilidade e também de algum receio, porque como é 

vou sustentar a minha filha porque o mesmo se passa com as pessoas 

ditas normais para quem já não é fácil!(...)!” (P2) 

 

  “ em termos económicos é uma grande preocupação porque nós não 

somos funcionários públicos e a tal insegurança económica. È muita 

instabilidade e depois com o avançar da idade! E se eu poder 

proporcionar aquilo que pertence dar à minha família fico feliz.” (P3) 

 

 “São tantos os sentimentos de alegria e felicidade e tanta 

responsabilidade sabemos que temos mais uma pessoa a nosso 

encargo. Há certas coisas que têm de se levar com calma e com grande 

tranquilidade” (P9) 

 

 “agora são mais responsabilidades para que não lhe falte nada, é um 

filho e ainda temos mais sentido de responsabilidade!” (P12) 

 

“Eu acho que me adaptei bem. Aceitei naturalmente, tenho mais 

responsabilidades” (P13) 
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“Ser pai é um pouco complicado, em termos económicos, porque há 

aqueles gastos fixos, porque depois são as consultas , e é tudo eu digo 

hoje para ter um filho é muito difícil” (P14) 

 

“(...) agora são dois que tenho de sustentar, de trazer comida para 

casa! E eu sou uma pessoa muito conservadora , com valores morais 

muito elevados.” (P17) 

 

“Porque aquela ajuda que eu estou a falar é em termos económicos, 

porque isto do ordenado não é fácil, olhe o dela vai para as despesas 

da casa e o meu para pagar a casa, seguros e isto  e aquilo e o menino 

agora é uma rendazinha bastante grande!” (P19) 

 

“mas o pai tem de continuar a trabalhar. Não pude tirar os dias 

porque estava há pouco tempo na empresa,” (P20) 

 

“O desejo de ser pai já vem há muito tempo (por mim), mesmo já há 

muito tempo, só que não pode ser assim à toa! /Temos que trabalhar, 

temos que pagar o apartamento, tem que se ter um certo cuidado e eu 

como trabalho por conta própria, cá em casa tive que fazer uns 

arranjitos para tornar as coisas mais confortáveis” (P23) 

 

 

 

Ciúmes na relação de proximidade entre mãe e bebé 

Alguns pais sentem que as condicionantes do dia-a-dia os afamtam dos seus 

bebés, sendo verbalizado por alguns deles o sentimento de ciúme da relação de 

proximidade entre a mãe e o bebé, em alguns até do facto de não poderem ter 

sido eles a engravidarem, assumido de forma natural e ultrapassado logo que 

tem possibilidade de estar com o bebé. 

 

“ depois ela tem mais vantagem porque está todo o dia com ele, quer 

dizer estão mais ligados não é e ás vezes bate assim aquela cena de 

ciúmes mas passa logo assim que ele fica nos meus braços!” (P12) 
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“Eu tenho assim um pouco de inveja, por exemplo pelo facto de não 

poder ter trazido dentro de mim, e essas coisas, ele passa mais tempo 

com ela e não estou todos os dias com ele como gostava mas pronto, 

passa logo assim que fico com ele.” (P13) 

 

 

“Agora às vezes bate um bocado aquela coisa de ciúmes no bom 

sentido, é só um bocadinho, porque ela virou-se  completamente para 

ele e eu compreendo porque ele é bebé e requer toda a nossa atenção!  

E eu tive direito de gozar aqueles dias de licença de paternidade e foi 

muito bom para estar mais perto deles naqueles dias depois da alta de 

maternidade, mas agora já não tenho hipótese” (P21) 

 

 

 

Em síntese, da análise dos discursos dos participantes relativamente ao 

ajustamento paterno face ao contexto da transição para a parentalidade 

emergiram como constituintes chave das experiências positivas: A gravidez e o 

parto como períodos de interiorização do papel parental; sentimentos face à 

paternidade; sentimento de masculinidade completa com a integração do papel 

paterno; auto confiança no assumir do papel parental; interiorização do 

sentimento de família. Quanto aos constituintes chave relativos às experiências 

negativas emergiram os seguintes: redefinição das responsabilidades no contexto 

do casal/família; sentimento de responsabilidade financeira pela sua família, e 

ciúmes na relação de proximidade da mãe com o bebé, conforme se pode 

observar no Quadro 13, e Esquema 12. 
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Quadro 13 – Matriz/Síntese relativa ao ajustamento paterno no contexto da 

transição para a parentalidade resultante da análise dos discursos proferidos 

pelos pais participantes. 

 

Contexto 

Constituintes 

chave 

Unidades  

de significado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustamento 

paterno 

/  

transição 

para a 

parentalidade 

A gravidez e o 

parto como 

períodos de 

interiorização do 

papel parental 

 

Sentimentos face à 

paternidade 

 

Sentimento de 

masculinidade 

completa com a 

integração do 

papel paterno 

“ Durante a gravidez é aquela coisa da expectativa, falava com ela e 

era aquela ansiedade para a ver, e depois fomos pesquisar e 

chegamos à conclusão que a criança conhece a voz dos pais ainda 

antes de nascer. Então eramos os trêsa conversar!” (P25) 

“ 

no meu caso a aprendizagem, cada dia é um dia, cada momento é um 

momento, é uma expressão nova, prontos, um movimento novo, uma 

postura diferente, é totalmente diferente e espero que seja sempre 

assim!” (P15) 

“ 

 

 

foi uma realização em cheio, uma pessoa sente-se um homem 

completo, tornar-se pai faz um homem completo” (P16) 

Auto confiança 

no assumir do 

papel parental 

Interiorização do 

sentimento de 

família 

“O que eu sinto hoje é que se nós estivermos sózinhos, sem ouvir a 

opinião dos outros se calhar eramos mais coerentes connosco 

próprios e aprendiamos melhor com ele!” (P5) 

 

“Nós agora somos uma verdadeira família no verdadeiro sentido da 

palavra, somos agora uma família a sério, é mais um passo que se dá 

na vida!” (P6) 

Ciúmes na relação 

de proximidade 

entre mãe e bebé 

“ depois ela tem mais vantagem porque está todo o dia com ele, quer 

dizer estão mais ligados não é e ás vezes bate assim aquela cena de 

ciúmes mas passa logo assim que ele fica nos meus braços!” (P12) 

 

 

Redefinição das 

responsabilidades 

no contexto do 

casal/família 

 

 

 

Sentimento de 

responsabilidade 

financeira  pela 

sua família 

 

Porque antes os nossos objectivos eram outros, agora é juntar 

dinheiro para termos uma casa com mais espaço, é ter um fundo 

maneio. Preocupo-me em manter em forma para o ver crescer e o 

ajudar e assim. Todos os nossos planos têm por base o nosso filho e 

deixamos de ser nós 2 para ser ele o centro das nossas atenções.” 

(P14) 

 

em termos económicos é uma grande preocupação porque nós não 

somos funcionários públicos e a tal insegurança económica. È muita 

instabilidade e depois com o avançar da idade! E se eu poder 

proporcionar aquilo que pertence dar à minha família fico feliz.” (P3) 
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Esquema 12 - Representação esquemática dos constituintes chave que 

emergiram dos discursos dos pais participantes referente ao ajustamento paterno 

no pós-parto no contexto da transição para a parentalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustamento paterno no pós-parto no contexto da transição para a 
parentalidade 

Constituintes chave das 

experiências positivas  

 

Constituintes chave das 

experiências negativas 

 

A gravidez e o parto como 

períodos de interiorização do 

papel parental. 

 

Sentimentos face à paternidade. 

 

Sentimento de continuidade 

geracional. 

 

Sentimento de 

masculinidade completa com a 

integração do papel paterno. 

Auto confiança no assumir 

do papel parental. 

Interiorização do sentimento de 

família. 

 

 

 

Redefinição das 

responsabilidades no contexto do 

casal/família 

 

 

Sentimento de responsabilidade 

financeira pela sua família 

 

 

 

Ciúmes na relação de 

proximidade entre mãe e bebé. 
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2.3. Ajustamento paterno no contexto da relação conjugal 

 

Transformação do relacionamento afectivo 

Conforme referido no que diz respeito a este constituinte chave no que se 

reportou à experiências vivênciadas pelas mães participantes, a transformação do 

relacionamento afectivo foi referida igualmente pelos pais participantes como um 

elemento referencial que no global reforça o sentimento de segurança ao 

ajustamento paterno. Aliás, a vinculação afectiva existente no casal implica 

necessários ajustamentos às mudanças impostas pela entrada de um bebé no 

seio do casal que se sente família. 

Relativamente a este constituinte chave que emergiu dos discursos das 

participantes, salienta-se no contexto da comunicação sexual e afectiva que esta 

se redimensiona numa reexploração do corpo um do outro, com troca de 

expressões de afecto. 

 

“ mas vamos arranjado sempre um momentito ao outro não é a mesma 

coisa, claro que não” (P4) 

 

“Quanto à nossa relação está tudo na mesa eu não a deixo ir a baixo, 

dou-lhe muitas festinhas e beijinhos e mesmo quando ela estava 

grávida que estava linda, ela achava que não e depois sentia-se 

desconfortável e eu fazia-lhe muitos miminhos, porque isso também 

influencia o bebé e não houve uma noite que não adormecesse sem os 

meus carinhos! Agora temos que dar tempo para recuperar bem e tudo 

se resolve “ (P14) 

 

“Sabe nós somos um casal muito unido, muiti unido, e partilhamos as 

tarefas. Já casamos na idade madura e portanto sabemos das 

responsabilidades de cada um no casal e o nosso apoio é mútuo. 

Ajudo-a na alimentação porque ela não tem muito apetite!...” (P3) 
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“Nós os dois gostamos muito um do outro, e somos muito caseiros, 

muito unidos e gostamos de passear mas é mais de estar por casa” 

(P17 ) 

 “eu tento ajudá-la ainda há pouco comprei uma máquina para fazer 

todo o tipo de ginástica, para ela recuperar a imagem corporal, porque 

se as outras conseguem ela também há-de conseguir e eu incentivo-a, 

apesar dela ainda não estar com aquela vontade mas vai!” (P19) 

 

Maior cooperação na partilha das tarefas domésticas e no cuidar do bebé 

Do discurso dos pais salienta-se que na sua maioria já partilhavam as tarefas 

domésticas com as suas companheiras, e neste período de pós-parto a 

necessidade de maior cooperação ficou sublinhada. Porém, para alguns pais 

denotou-se um movimento de aproximação com o ambiente doméstico, tanto 

por uma maior proximidade com o bebé, quanto pela necessidade de apoio 

sentida pela companheira. 

 

“dificuldade maior é com as questões de saúde, eu partilho as tarefas 

com a M1 na medida do possível, porque eu chego tarde, nós é que 

damos os dois o banho , porque nós somos a ajuda um do outro. Por 

exemplo ela vai tomar banho e eu fico aqui com cuidando da bebé, 

porque nós é mesmo só nós os dois!!”  (P1) 

 

“Eu apoio no que posso dentro das minhas possibilidades e a M2 é uma 

mulher fantástica e uma mãe despachada (risos!) e sei que não tem 

sido fácil para ela” (P2) 

 

“Só nos dias das folgas é que posso ajudar e estar mais tempo com 

elas, Eu ajudo a mudar fraldas e assim” (P6) 

 

“Eu é que dou o banho porque ela acha que a vai deixar escorregar, e 

eu tenho gosto muito de lhe dar o banhito e é um momento só de nós 

os três à noite (...)mudo as fraldas sem problemas e nunca imaginei 

ficar tão contente dela fazer cócó, porque era um problema!” (P7) 

 

“eu sou um pai que partilha as tarefas, e o banho vamos o dois, ela dá 

e eu ajudo, mudo fraldas e faço o que ela me pede. Ela já sabe todos os 
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choros dele eu ainda não acho que é sempre fome (risos), mas é 

natural elas estão mais tempo com eles!” (P12) 

 

“Esta experiência tem sido maravilhosa, agora como ela refere tem mais 

sobrecarga mas depois quando ela recomeçar o trabalho claro que 

vamos ter as tarefas partilhadas.” (P21) 

 

“Para mim não veio mudar muita coisa, porque eu também estou 

descansado porque nesta fase que a mãe está em casa as preocupações 

são mais com ela e depois ela tem esta energia toda, é uma grande 

mulher, não só em altura mas em tudo (risos). Claro quando ela 

começar a trabalhar eu vou ajudar mais, até porque nós já partilhamos 

as tarefas agora eu estou mais de folga (risos). Porque quando for 

preciso eu lá estarei” (P22) 

 

“Eu ajudo no que posso pois passo muitas horas no trabalho, mas 

deixo tudo arrumado e aspiro a casa e continuo a ir buscar o pão e 

assim! ... depois somos só nós os dois porque estamos longe dos pais 

dela e da minha mãe e por isso só podemos contar um com o outro e lá 

vou eu fazer o jantar e ajudar no banho e às vezes dou o suplemento, 

mas tenho medo que ele se engasgue e é mesmo em último recurso 

assim como mudar as fraldas!” (P23) 

 

“ Eu tento ajudar no que posso e nós já estamos habituados um ao 

outro, agora já não noto tanto a confusão dos primeiros dias, porque 

nós estamos a cumprir as nossas tarefas aqui e temos que ir dar 

atenção á miúda” (P25) 

 

Menos tempo para o casal 

Alguns participantes manifestam o facto de terem menos tempo para estar com 

as suas companheiras, mas nada que interfira demais na sua relação conjugal. 

 

“A nossa relação está na mesma a bebé veio tirar algum do nosso 

tempo, da nossa intimidade, interfere um pouco mas não é assim uma 

coisa significativa, pelo menos para já “ (P3) 
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“...eu também venho cansado do trabalho e também gostava de 

estarmos assim um bocadinho assim a namorar, mas prontos não dá 

por causa do desassossego dele, mas prontos é bom na mesma” (P19) 

 

Mudança das rotinas do casal  

Para a maioria dos pais o sentimento de mudança nas rotinas do casal foi algo 

que foi sublinhado neste período. Marcado pelo facto da pré-existência de uma 

harmonia do casal, que se transformou totalmente pela prioridade da dedicação 

exclusiva ao bebé. 

Para alguns pais essa adaptação às rotinas do casal ocorreu sem grandes 

interferências, para outros foi ressentida como uma experiência esgotante, 

cotudo compensadora por ver desenvolver-se o bebé. 

 

“(...) estranhamos um bocado ao princípio, porque tinhamos uma 

harmonia muito grande e prontos um bebé muda tudo! Absorve-nos o 

nosso espaço e olhe nos primeiros 2 dias era ela a dormir para um lado 

e nós para o outro de tanta exaustão! Adaptarmo-nos a esta mudança 

levou uns dias(...)uma grande mudança, é os nossos horários com os 

da bebé, é um conjunto de coisas que muda tanto em relação a nós os 

dois, isto aqui era uma calmaria em casa, já tinhamos as nossas 

rotinas, o nosso espaço, tinhamos a nossa liberdade e depois muda 

tudo e depois é assim e tempo para nós?” (P3) 

 

“pronto e ela chegou e quem manda é ela e nós tentamos conciliar as 

coisas, porque em primeiro lugar está ela e depois tentamos conciliar 

as coisas para fazermos a nossa vida normalmente, temos que 

reprogramar as coisas, a nossa vida nãe é bebé!” (P15) 

 

“Isto de ser pai é um sonho realizado! A gente temos que ter a noção 

que uma criança vai ocupar o nosso espaço, o nosso tempo, porque 

agora não somos só nós há outra pessoa, mas adaptamo-nos bem!” 

(P18) 

 

“Nós agora já somos 3 e muda tudo, e sei lá talvez naqueles momentos 

de stresse a gente satura, talvez ainda por ser no princípio. Porque nós 
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estavamos habituados a sair ao fim de semana, de sair aqui e acolá, e 

agora já não é tanto assim, apesar dele já sair connosco!” (P19) 

 

“Nós tentamos levar uma rotina na nossa vida agora a mãe nesta fase 

estámais condicionada prontos pela  natureza, e tentamos não fazer 

exageros e que a nossa vida corra com uma certa normalidade.” (P20) 

 

“ Mas quando ele chora lá vamos nós os dois, um pequenito muda 

tudo! Nota-se ele a ficar diferente de dia para dia, é uma emoção” (P21) 

 

Reínicio da actividade sexual 

Nos discursos dos pais acerca do reinício da actividade sexual, ficou patente a 

noção da necessidade de período de recuperação funcional da companheira, 

alguns deles referiram que a observação do parto permitiu ter ainda mais 

presente esse facto. A ajuda nesta recuperação também ficou clara assim como 

da necessidade de avaliação clínica para ter a segurança que está tudo bem com 

a recuperação pós-parto. 

 

“claro que nem pensar em relações a mãe tem que recuperar, e nem há 

vontade de pensar!!(risos de ambos)” (P4) 

 

“Nós ainda não tivemos relações . pronto quando se vê o parto e se vê 

aquela tesoura está tudo explicado! Não é preciso dizer mais nada! não 

é? Penso que da parte do homem há que haver aquela responsabilidade 

e cuidado com o estado físico da mãe e não há necessidade de correr 

riscos e sabemos que isso é da nossa parte. Ela está quase a ir ao 

médico e depois logo se vê! (...)” (P5) 

 

Nos casais que já tinham reiniciado a sua actividade sexual, alguns participantes 

referiram-se ao facto do bebé estar no quarto do casal, estes organizarem o seu 

espaço de intimidade aquando do período de sono deste. Outros revelaram 

algum receio  mas que foi ultrapassado sem dificuldades por ambos. 
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“em termos de casal nós sempre nos demos bem, ele não veio alterar 

nada, claro que na intimidade às vezes fica esquisito porque ele está lá 

no quarto mas pronto quando está a dormir não é?” (P12) 

 

“depois já se sabe que há o período de restabelecimento, mas eu não 

tinha receio de iniciarmos as nossas relações, mas ela também não 

queria e eu na minha cabeça pensava será que vou conseguir? Esta era 

a verdade mas depois viu-se! (risos)” (P19) 

 

Distanciamento da companheira  devido à dedicação exclusiva ao bebé 

Alguns pais participantes sentiram o distanciamento da companheira pela 

dedicação exclusiva ao bebé, especialmente naquelas que amamentam, que são a 

grande maioria, respeitando os momentos e verbalizando saberem esperar. 

“E ela também às vezes fica um bocadito inibida, eu não lhe posso 

tocar no peito fica aborrecida, temos que ter paciência porque ela não 

vai dar de mamar para sempre!” (P12) 

 

“ mas é assim, nos primeiros tempos há um tempo assim mais de 

afectos, um afecto diferente é capaz de ter havido mas depois ela deita 

logo tudo a perder, porque ela é muito difícil, nós somos é iguais. 

Temos os nossos desacatos, mas prontos damo-nos bem! E agora isto 

está tudo nos ares, é complicado mas depois volta tudo ao normal!” 

(P19) 

 

A questão da instabilidade emocional das companheiras foi referida como 

elemento dificultador na fase de ajustamento ao papel parental em consonância 

com a conjugalidade. No entanto, a verbalização do facto de que o pós-parto 

pode trazer alguma modificações em termos hormonais e humorais justificavam 

aatitude de compreensão e tolerância face à distância por parte da companheira. 

 

“Mas ela às vezes tem dias que não se pode aturar!! Não sei se foi do 

parto ou das hormonas, mas não se pode dizer nada, pois parece que a 

estamos sempre a contrariar!!/ (...)Mas pronto temos que ter paciência 

porque isto não é fácil! Eu acho que não posso fazer mais mas mesmo 

assim ela está sempre a queixar-se e anda muito tensa nem me deixa 
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assim ficar junto a ela, nem tão pouco assim fazer umas festas como 

eu fazia quando ela estava grávida! Eu acho que ela está a ficar 

deprimida porque eu já li que há mulheres que ficam assim depois do 

parto, a minha mãe diz que o “parto pode subir à cabeça” e se calhar 

logo tinha de acontecer com ela! Eu gosto muito dela e ela nem me 

deixa tocar nela! E depois quando chego tarde vem logo com 

desconfianças!! Só espero que isto passe porque isto não está fácil!” 

(P23)  

 

Em síntese, da análise dos discursos dos participantes relativamente ao 

ajustamento paterno face ao contexto da interacção com o bebé emergiram como 

constituintes chave das experiências positivas: a transformação do 

relacionamento afectivo, maior cooperação na partilha das tarefas domésticas. 

Quanto aos constituintes negativos: menos tempo para o casal, mudança das 

rotinas do casal, reinício da actividade sexual e distanciamento da companheira 

pela dedicação exclusiva ao bebé, conforme se pode observar no Quadro 14, e 

Esquema 12 
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Quadro 14 – Matriz/Síntese relativa ao ajustamento paterno no contexto da 

relação conjugal resultante da análise dos discursos proferidos pelos pais 

participantes. 

 

Contexto 

Constituintes chave Unidades  

de significado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustamento 

paterno 

/  

contexto da 

relação 

conjugal 

 

Transformação do 

relacionamento 

afectivo 

 

 

Maior cooperação na 

partilha das tarefas 

domésticas 

 

Menos tempo para o 

casal 

“Sabe nós somos um casal muito unido, muiti unido, e partilhamos 

as tarefas. Já casamos na idade madura e portanto sabemos das 

responsabilidades de cada um no casal e o nosso apoio é mútuo. 

Ajudo-a na alimentação porque ela não tem muito apetite!...” (P3) 

 

““Nós os dois gostamos muito um do outro, e somos muito 

caseiros, muito unidos e gostamos de passear mas é mais de estar 

por casa” 

“A nossa relação está na mesma a bebé veio tirar algum do nosso 

tempo, da nossa intimidade, interfere um pouco mas não é assim 

uma coisa significativa, pelo menos para já” (P3) 

Mudança das rotinas 

do casal  

 

“pronto e ela chegou e quem manda é ela1 e nós tentamos conciliar 

as coisas, porque em primeiro lugar está ela e depois tentamos 

conciliar as coisas para fazermos a nossa vida normalmente, temos 

que reprogramar as coisas, a nossa vida nãe é bebé!” (P15) 

Reínicio da 

actividade sexual 

 

“claro que nem pensar em relações a mãe tem que recuperar, e 

nem há vontade de pensar!!(risos de ambos) (P4) 

“depois já se sabe que há o período de restabelecimento, mas eu 

não tinha receio de iniciarmos as nossas relações, mas ela também 

não queria e eu na minha cabeça pensava será que vou conseguir? 

Esta era a verdade mas depois viu-se! (risos)” (P19) 

Distanciamento da 

companheira devido 

à dedicação 

exclusiva ao bebé 

“E ela também às vezes fica um bocadito inibida, eu não lhe posso 

tocar no peito fica aborrecida, temos que ter paciência porque ela 

não vai dar de mamar para sempre!” (P12) 
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Esquema 13 - Representação esquemática dos constituintes chave que 

emergiram dos discursos dos participantes referente ao ajustamento paterno no 

pós-parto no contexto da relação conjugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustamento paterno no pós-parto no contexto da relação conjugal 

Constituintes chave das 

experiências positivas  

 

Constituintes chave das 

experiências negativas 

 

 

Transformação do 

relacionamento afectivo  

 

 

Maior cooperação na partilha 

das tarefas domésticas 

 

 

 

 

 

Menos tempo para o casal 

 

Mudança das rotinas do 

casal  

 

Reinício da actividade sexual 

 

Distanciamento da 

companheira devido à 

dedicação exclusiva ao bebé 
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2.4. Ajustamento paterno no contexto social, da relação com a família alargada e 

amigos 

 

Reforço dos laços familiares maternos e paternos 

Com o nascimento, a família materna e paterna faz um movimento de 

mobilização e de aproximação perante o novo membro, demonstrando 

solidariedade e união, o que é comprovado por todos. Os pais participantes, à 

semelhança do referido pelas suas companheiras, reportam-se à aproximação 

dos familiares mais próximos com a chegada do bebé, sendo este um elo de 

ligação e de aproximação entre os diferentes elementos da família materna e 

paterna, com consequente apoio à mãe neste período de recuperação, sentindo 

que estas estão bem acompanhadas na sua ausência por motivos de actividade 

profissional. 

 

“A família tem sido um grande apoio, é fundamental a razão porque 

compramos aqui casa é porque tinhamos aqui família e amigos 

próximos e estamos muito unidos” (P6) 

 

“Temos tido imenso apoio, não temos nenhuns dramas e os nossos 

pais não se metem muito connosco, temos espaço, não nos dizem do 

género não sabes tratar disto ou daquilo, dão apoio fazem companhia, 

vamos dar um passei, não nos sentimos presos. Só nas primeiras 3 

semanas é que por opção não saímos com ela  para passear só para o 

peso!” (P7) 

 

 

“A bebé veio dar o toquezinho que faltava na nossa relação, e 

aproximou-nos  mais das outras pessoas da família e isso é muito 

bom!” (P8) 

 

“o apoio dos meus pais e dos avós maternos têm-nos ajudado muito, 

pelo menos é aquele apoio psicológico e contribui muito para o nosso 
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bem-estar. Temos muito o hábito de conviver com a fa mília que é 

numerosa” (P9) 

 

“o bebé aproxima as famílias, do meu lado é o terceiro neto então 

quando vêm ao fim de semana é uma festa! A minha sogra está toda 

contente porque é o primeiro neto, está-lhe sempre a trazer coisas!” 

(P12) 

 

“um bebé trás melhoria ele fortaleceu os laços entre os avós nas 

relações  entre eles e nós. A minha mãe vem mais vezes  a minha avó 

está sempre a ver se ele está bem pronto um miúdo altera tudo não é e 

é assim!” (P14) 

 

“uma criança muda muita coisa na vida das pessoas, não só do casal 

mas dos outros familiares, por exemplo dos avós, por exemplo o avô 

materno agora dá mais do tempo dele à neta que deu às filhas, está 

sempre a ligar para saber se está tudo bem, telefona só para dizer que 

estava com saudades, prontos tem agora um papel totalmente 

diferente, E isso tmbém nos aproxima mais , esta ligação entre 

gerações, nãe é” (P15) 

 

“pela parte dos meus sogros era uma situação já há muito desejada, da 

parte de meus pais também é o primeiro neto e veio numa altura um 

pouco complicada da vida deles que estavam em processo de 

separação, mas depois o bebé deu uma força de vida ao meu pai tipo 

uma energia positiva e ajudou-o muito” (P17) 

 

“nós temos as ajudas como é normal, tanto dos meus pais como dos 

pais dela” (P19) 

 

“ E de qualquer forma havia a avó materna e estava sempre por lá e se 

houvesse alguma necessidade eu iria. A avó materna nesta fase tem um 

papel muito importante” (P20) 

 

 “e também é um alegria para os avós, a minha mãe até já disse que ía 

deixar de trabalhar para tomar conta dele, porque ela é uma pessoa 

que está sózinha e deprime com qualquer coisa e ele é uma alegria e 

deu-lhe de novo vida! Os avós maternos nem se fala porque foi o 

primeiro neto então está a ver estão todos babados” (P21) 
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Maior proximidade entre o recém-pai e o seu pai 

A proximidade entre o recém-pai e o pai revela-se em termos de relacionamento 

mais próximo para alguns participantes, para outros no sentido de reavaliação 

dos valores e exemplo de seu pai como referência parental. 

 

 Para alguns pais o exemplo de seu pai serviu de preparação para o seu papel 

paternal, referenciado como um exemplo a seguir. 

 

“Eu fui educado numa família em que o meu pai é um exemplo a seguir 

né, então psicologicamente eu já estava muito bem preparado para ser 

pai” (P1) 

 

“quanto à minha relação com o meu pai não mudou muito, mas está 

mais próximo, noto é que o meu pai tem um grande carinho com ela 

que comigo (...)eu noto que nele sei lá um modo de compensar com 

ela. Ele ás vezes vinha de propósito cá a casa só para estar um 

bocadinho com ela. Ainda por cima é a primeira neta” (P4) 

 

Para alguns pais verificou-se a melhoria no seu relacionamento com o seu pai, 

valorizando o seu papel como avô mesmo na ajuda financeira se fosse 

necessário. 

 

“A minha relação com o meu pai ficou ainda melhor, ele é um avô 

babado e sei que se eu precisasse  ele nunca me iria faltar com nada 

(silêncio)” (P8) 

 

O tornar-se pai para estes participantes fez com que compreendessem melhor os 

sue pais, estabelecendo uma aproximação, por vezes sendo difícil de verbalizar 

estes sentimentos. 

 

“ É engraçado que agora que sou pai dou mais valor ao meu pai, acho 

que o compreendo melhor, estou mais próximo dele, estou mais amigo 



Parte II – Estudo Empírico 

Capítulo III – Apresentação e descrição dos resultados        

 

Ajustamento materno e paterno: experiências vivenciadas pelos pais no pós-parto            254 

dele e dou-lhe mais atenção do que dava! Eu ainda não consegui dizer 

isto a ele mas acho que há coisas que são simples e complicadas de 

dizer e às vezes através de certos actos que expressam melhor os 

sentimentos  é assim!” (P13) 

 

O nascimento do bebé veio melhorar o relacionamento entre pais e filhos que 

agora também já são pais, traduzindo-se numa aceitação das formas de ser e de 

estar de cada um, o que proporcionou ao recém-pai o assumir das suas 

responsabilidades parentais com gratificação. 

 

 “Depois como eu sou filho único está a ver o meu pai e eu olhe a nossa 

relação melhorou muito, porque o meu pai tem um feitio especial e às 

vezes chocamos um com o outro se calhar porque somos parecidos, é 

assim gostamos mito um do outro, mas às vezes viramos as costas um 

ao outro mas passado um pouco já está tudo bem  e o bebé veio ajudar 

muito nisso...Porque depois de o bebé nascer, ele agora olha para mim 

com outros olhos, prontos (...) agora já fala comigo doutra maneira, 

porque eu também já tenho outras responsabilidades. Prontos e isto 

também é muito importante para mim porque me ajudou a assumir o 

meu papel de pai.” (P19) 

 

“Eu já não tenho pai morreu há sete anos, e foi mesmo no dia do pai! 

Nós os dois éramos muito unidos e trabalhávamos na terra um com o 

outro, nós tínhamos muitas conversas, quando eu fiz 21 anos ele 

abeirou-se de mim e disse-me assim: “sabes que dia é hoje?” Eu sei, 

“Pois há 21 anos estava eu com a tua idade há espera que a tua mãe te 

desse à luz e agora vê lá que eu quero ser avô!” E pronto são aquelas 

coisas que a gente não esquece não é!! E ele é o primeiro neto de 

ambos os lados!... Porque se eu tivesse cá o meu pai isto era outra 

coisa! Tenho muitas saudades dele, e hoje dou-lhe muito valor!(...) E 

hoje a falta que ele me faz!/ Mas ele deve estar contente lá em cima e 

deve estar a ver o seu neto e sei que é ele que me tem dado força para 

aguentar todas estas dificuldades!” (P23) 
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Convivência e proximidade dos amigos/vizinhos na ausência de suporte familiar 

Para alguns participantes o suporte dos amigos e vizinhos na ausência do suporte 

familiar também foi refrenciada como importante, especialmente naqueles que já 

têm filhos e que deste modo podem partilhar experiencias relativas aos cuidados 

com estes. 

 

“...com os nossos amigos que também têm filhos pequenos e é óptimo 

porque partilhamos as experiências e ideias. Dá um reforço psicológico 

para nós e fazemos as coisas ainda melhor, às vezes até temos mais 

vontade de fazer outras coisas à criança, e sentimos que nos estamos 

integrar no grupo de pais.” (P9) 

 

“Já não falo dos amigos porque ajuda deles é aquela ajuda de amizade” 

(P19) 

 

“Até mesmo aqui no prédio nós temos muitos vizinhos com bebés 

pequenos e crianças e vêm sempre  bater à nossa porta e eu brinco 

com eles e assim e se for preciso ficamos a tomar conta deles, temos 

um espírito de inter ajuda entre nós cá no prédio” (P22) 

 

 

Reforço do contexto social e laboral no assumir do papel parental 

O reforço do contexto social e laboral no asumir da parentalidade também foi 

verbalizado pelos participantes. Nomeadamente, o espírito de ajuda e 

compreensão entre os colegas de trabalho, a partilha das dificuldades e angústias 

por que passaram nos primeiros dias de adaptação ao bebé e o questionar sobre 

como se encontra o bebé  

 

“Os meus colegas já notaram mas deixam-me estar! Deram-me os 

parabéns, deram algumas prendinhas para a bebé, e deram-me apoio 

respeitaram quando ela nasceu! Foi muito saudável!” (P3) 
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“Lá no trabalho falamos muitas vezes, partilhamos as nossas 

experiências em conversa uns com os outros sobre os nossos filhos, e 

ele está a ficar gordo (risos)” (P18) 

 

“Lá no local de trabalho manifesto a minha alegria ou a minha 

preocupação. E o meu pai e os meus colegas estão-me sempre a 

perguntar como está o menino como é que ele passou a noite e assim!” 

(P19) 

 

“Nós entre colegas também costumamos contar coisas uns aos outros, 

porque todos nós temos filhos pequenos e o meu é o único menino de 

resto é só meninas! logo contamos uns aos outros...e perguntaram-me 

então como é que está o miúdo?(...)nós vamos pondo a  conversa em 

dia por SMS uns aos outros, a minha conta já vai em nem sei quantas 

horas!!! Sabe como é que é as conversas do dia vão sempre parar à 

volta dos nossos filhos e depois quando algum de nós vem mais 

abatido a gente comenta logo então como é o teu filho não te deixa 

dormir?” (P23) 

 

“Os meus colegas lá no café lá me vão aturando, olhe que é o que me 

vale!” (P23)  

 

Porque se eu tivesse cá o meu pai isto era outra coisa! Tenho muitas 

saudades dele, e hoje dou-lhe muito valor!(...) E hoje a falta que ele me 

faz!/ Mas ele deve estar contente lá em cima e deve estar a ver o seu 

neto e sei que é ele que me tem dado força para aguentar todas estas 

dificuldades!” (P23) 

 

Diminuição do convívio social 

Com o nascimento do bebé, a mudança das rotinas domésticas torna-se uma 

realidade inevitável, conforme descrita anteriormente, exigindo assim, 

modificações nos hábitos de vida e no papel que cada elemento do casal ocupava 

na família, o que implica em deixar para trás várias actividades, nomeadamente o 

convívio social que tem como consequência uma acentuada diminuição.  
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“ já não dá para sair tanto à noite e assim, mas vamos passear à tarde 

com ele. Pronto á coisas que se alteram mas eu sigo muito a minha 

intuição e além disso também me informe devidamente.” (P13) 

 

“A única coisa que deixei de fazer foi sair à noite, agora ele sai 

connosco mas pronto é para ir ver um jogo de futebol de salão, mesmo 

com o barulho das bancadas ele dorme” (P14) 

 

“Agora com o filho  nem apetece sair muito de casa, porque nesta fase 

é um bocado cansativo. Apesar das nossas dificuldades e de tudo o que 

temos passado, espero que cheguemos a bom port (risos)”(P19) 

 

Transformação do espaço de intimidade da casa em espaço de visitas 

No decorrer das entrevistas os pais participantes expressaram a sua ambiguidade 

relativamente às visitas, por um lado, são importantes e bem-vindas pois é uma 

forma de reconhecimento social e familiar face ao novo elemento da família. Por 

outro, é a percepção da transformação do espaço de intimidade da casa em 

espaço de visitas, e a alteração à rotina das actividades domésticas, que nos 

primeiros dias se identifica como instável. 

 

“com as visitas foi uma confusão para já lá na maternidade  quase que 

fazia de porteiro e depois continuei em casa! Eu e a M3 já dissemos 

que se algum amigo tiver  um filho só ao fim de 2 a três semanas é que 

os vamos visitar, pois sentimos na pele! Nós sabemos que é para nosso 

bem que querem ver a menina mas naqueles primeiros dias eu estava 

exausto e então a M3 nem pensar!” (P3) 

 

“a questão das visitas nos primeiros dias é complicado, olhe eu parecia 

mais o porteiro do prédio, e depois ela ainda muito debilitada, acho 

que as pessoas deviam esperar unsdias, eu sei que estão ansiosos para 

ver o bebé e dar as prendinhas e ficamos muito gratos por virem, mas 

ele houve dias que nós estavamos aqui enrascados e elas não vêm 

ajudar nada!è uma espécie de um caos!!(risos)” (P5) 
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“ e depois chegam as visita e nós temos as nossas coisas organizadas 

como queremos e depois é complicado, eu sinceramente se tiver 

alguém na família ou amigos eu só vou vê-los depois das primeiras 

semanas porque no princípio é mesmo complicado” (P25) 

 

 

Intromissão de visitas familiares e amigos nas rotinas do casal  

Os pais participantes referem-se às visitas como uma forma de convivência 

interessante de partilha de opiniões sobre o que fazer em determinadas 

situações, sobre a aperência física da bebé e as suas semelhanças com algumas 

características fisionómicas da mãe e do pai e reflectiram que é uma forma que 

as pessoas têm de pensar que estão a ajudar, o que nem sempre e revela 

verdadeiro para os pais. Por vezes, sentindo que estão a intrometer-se no 

contexto familiar 

 

“E depois as visitas é engraçado porque algumas são muito simpáticas 

mas muito barulhentas, depois opinam tudo opina! Porque depois 

fazem comparações com quem é parecido, se tem o nariz do pai ou a 

boca da mãe, agora quando cada um começa a dar as suas (...) E depois 

existem sempre opiniões diferentes mas pronto no fundo penso que é 

uma forma que as pessoas encontram para pensar que nos estão a 

ajudar e às vezes enfim!...” (P2) 

 

“E depois todas as pessoas querem meter a colherada, opinam sobre 

isto sobre aquilo, e uma pessoa sente mesmo a invasão do nosso 

espaço pessoal!(risos)” (P5) 
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Em síntese, os constituintes chave referentes ao contexto da família alargada e 

amigos que emergem dos discursos dos pais participantes são referentes às 

mudanças no contexto da convivência familiar e que se constituem como pedras 

basilares para um reforço positivo e protector do homem face ao seu ajustamento 

paterno no período de pós-parto. Assim como constituintes positivos emergiram: 

o reforço dos laços familiares quer maternos quer paternos, maior proximidade 

entre o recém-pai e o seu pai, convivência e proximidade dos amigos com filhos 

e vizinhos na ausência do suporte familiar, reforço do contexto social e laboral 

no sentir de pais Quanto aos constituintes negativos,salientam-se: a diminuição 

do convívio social, a transformação do espaço de intimidade da casa em espaço 

para visitas, e a intromissão de familiares e amigos nas rotinas do casal, 

conforme se pode observar no Quadro 15, e Esquema 13. 
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Quadro 15 – Matriz/Síntese relativa ao ajustamento paterno no contexto no 

contexto social, da família alargada e amigos. 

 

Contexto 

Constituintes 

chave 

Unidades  

de significado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustamento 

paterno 

/ 

no contexto 

social, da 

família 

alargada e 

amigos 

Reforço dos laços 

familiares 

maternos e 

paternos 

 

Maior proximidade 

entre o recém-pai 

e o seu pai 

 

 

 

Convivência e 

proximidade dos 

amigos/vizinhos 

na ausência de 

suporte familiar 

 

Reforço do 

contexto social e 

laboral no sentir 

de pais 

“A família tem sido um grande apoio, é fundamental a razão porque 

compramos aqui casa é porque tinhamos aqui família e amigos 

próximos e estamos muito unidos” (P6) 

 

“ É engraçado que agora que sou pai dou mais valor ao meu pai, acho 

que o compreendo melhor, estou mais próximo dele, estou mais 

amigo dele e dou-lhe mais atenção do que dava! Eu ainda não 

consegui dizer isto a ele mas acho que há coisas que são simples e 

complicadas de dizer e às vezes através de certos actos que 

expressam melhor os sentimentos  é assim!” (P13) 

 

“Até mesmo aqui no prédio nós temos muitos vizinhos com bebés 

pequenos e crianças e vêm sempre  bater à nossa porta e eu brinco 

com eles e assim e se for preciso ficamos a tomar conta deles, temos 

um espírito de inter ajuda entre nós cá no prédio” (P22). 

 

 

“Lá no trabalho falamos muitas vezes, partilhamos as nossas 

experiências em conversa uns com os outros sobre os nossos filhos, 

e ele está a ficar gordo (risos)” (P18) 

 

Diminuição do 

convívio social 

 

 

Transformação do 

espaço de 

intimidade da casa 

em espaço para 

visitas 

 

 

Intromissão de 

familiares e 

amigos nas rotinas 

do casal 

 

“A única coisa que deixei de fazer foi sair à noite, agora ele sai 

connosco mas pronto é para ir ver um jogo de futebol de salão, 

mesmo com o barulho das bancadas ele dorme” (P14) 

 

 

com as visitas foi uma confusão para já lá na maternidade  quase que 

fazia de porteiro e depois continuei em casa! Eu e a M3 já dissemos 

que se algum amigo tiver  um filho só ao fim de 2 a três semanas é 

que os vamos visitar, pois sentimos na pele! Nós sabemos que é para 

nosso bem que querem ver a menina mas naqueles primeiros dias eu 

estava exausto e então a M3 nem pensar!” (P3) 

 

 

“E depois todas as pessoas querem meter a colherada, opinam sobre 

isto sobre aquilo, e uma pessoa sente mesmo a invasão do nosso 

espaço pessoal!(risos)” (P5) 
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Esquema 14 - Representação esquemática dos constituintes chave que 

emergiram dos discursos dos pais participantes referente ao ajustamento paterno 

no pós-parto no contexto social, da família e amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustamento paterno no pós-parto no contexto social, da família 
alargada e amigos 

Constituintes chave das 

experiências positivas  

 

Constituintes chave das 

experiências negativas 

 

Reforço dos laços familiares 

maternos e paternos 

 

Maior proximidade entre o 

recém-pai e o seu pai 

 

Convivência e proximidade 

dos amigos/vizinhos na 

ausência de suporte familiar 

 

Reforço do contexto social e 

laboral no sentir de pais 

 

Diminuição do convívio 

social 

 

 

Transformação do espaço de 

intimidade da casa em 

espaço para visitas 

 

 

Intromissão de familiares e 

amigos nas rotinas do casal 
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2.5. Ajustamento paterno no contexto do apoio dos profissionais de saúde 

 

Rapidez na demonstração dos cuidados ao bebé 

Alguns pais referiram que apesar de ter tido oportunidade de observar a 

prestação de alguns cuidados ao bebé, a rapidez com que os procedimentos 

foram realizados não ajudou a interiorizá-los. Mencionando algum 

distanciamento dos profissionais de saúde. 

 

“Lá na maternidade é tudo à pressa, elas têm muito trabalho, são 

muitas mães e muitos bebés e não podem ter tempo para todos (...). 

Porque nos serviços de saúde é tudo muito distante, muito frio e 

muito rápido” (P8) 

 

Orientações no momento da alta  

Alguns participantes manifestam o seu descontentamento perante a informação 

que é dada, da forma como é dada,  daquela que não é devidamente esclarecida, 

e da forma rápida e distante do relacionamento dos profissionais de saúde. 

 

“Porque o apoio que existe é ínfimo para nós jovens pais. Eu acho que 

não tem nenhum pai ou mãe que nos primeiros quinze a vinte dias que 

não vai parar de se preocupar! Depois lá na maternidade deram-no um 

monte de folhetos e um deles era sobre morte súbita, e eu o que é 

isso? E ainda por cima com aquele nome né? O bebé está dormindo e 

pode assim se ficar! E a gente fica preocupado e vai ver a toda a hora 

se a bebé está dormindo bem e assim mas nos deixa preocupados né! 

Aí para os profissionais é tudo normal! (P1) 

 

“Relativamente ao planeamento familiar acho que era fundamental que 

as enfermeiras falassem com o casal e não só com a mãe, porque 

aquilo que sei é do que li e do que vou comentando com os colegas de 

trabalho, mas é diferente ouvir de um técnico e nós vamos para casa 

com aquelas dúvidas todas” (P4) 
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“Eu achava que nos primeiros dias lá na maternidade o pai não fosse 

considerado visita, percebe, porque pai é pai e se poder estar lá mais 

tempo também pode aprender outras coisas para ajudar a mãe em 

casa, porque depois no dia da alta é aquela sensação de chegar a casa 

com as malas e o bebé e agora como é que eu faço com isto tudo? Se 

fossemos só nós os três era muito complicado!” (P8) 

 

“  Pois uma pessoa tem muitas dúvidas e também acho que devíamos 

ser esclarecidos sobre certos aspectos, mas prontos quero dizer não é 

que nós estejamos chateados com os serviços mas” (P19) 

 

Apoio dos profissionais de saúde no domicílio  

Os participantes revelam as dificuldades inerentes a um pai pela primeira vez na 

prestação de cuidados ao bebé, e da necessidade de apoio técnico no domicílio 

referente aos cuidados ao bebé. Os participantes sublinham a importância da 

visita domiciliária nas primeiras semanas de pós-parto como forma de esclarecer 

dúvidas de forma oportuna e de transmitir segurança no seu ajustamento ao 

papel materno e paterno. 

 

“Se tivesse pessoas que viessem em casa, auxiliar as pessoas quer dizer 

é assim que se faz, é assim que se pega, o umbiguinho é desse jeito, a 

questão do narizinho entupido, como fazer quando ela arrota, olha eu 

não sabia e tive de ligar para o dói-dói trim trim eles é que nos 

ensinaram!” (P1) 
 

“ Aí se tivesse a tal visita domiciliária como há no Brasil para os pais 

ficava mais fácil de colocar as dúvidas e tínhamos mais segurança na 

nossa adaptação às responsabilidades de mãe e pai em cuidar da bebé, 

porque os três dias na maternidade passa muito depressa, foi tudo a 

correr!” (P1) 
 

“Ela sentiu-se quase em pânico, e ela sentiu essa falta de 

acompanhamento, não há nada! Porque a gente pode ter o livro, lemos 

mas temos necessidade da informação do técnico, porque com o 

técnico nós sentimo-nos mais seguros! Mas acho que devia de haver 

mais acompanhamento  pois é o primeiro filho!” (P3) 
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“Se houvesse uma visita por exemplo na 1ª semana, aí acho que era 

importante, até podia ser através da linha telefónica, do género de 

sabermos que podíamos contar com aquele apoio se precisassemos “ 

(P4) 
 

“Eu acho que também era bom existir uma tal linha telefónica para os 

pais pela primeira vez, porque o dói-dói trim trim não é tão específico. 

E o ideal era existir esse acompanhamento desde a gravidez até ao 

parto,para todos. Porque nós ficamos mais vulneráveis nesta fase da 

nossa vida!” (P8) 

 

“Nessas alturas até uma linha telefónica se calhar até ajuda mais 

porque sabemos que podemos contactar em qualquer altura. Claro que 

as principais dúvidas têm a ver com o bebé mas ás vezes também têm 

a ver com os pais, quando estamso mais sózinhos e há mis dificuldades 

nos pais pela primeira vez.” (P9) 

 

“Em termos de apoio acho que devia de haver uma ligação com alguém, 

mais com a disponibilidade telefónica, porque uma pessoa saía e ficava 

ali com um contacto e havia assim mais proximidade e talvez fosse 

interessante! Mais ligado à maternidade, é , é ! E de preferência as 

equipas que estão nesse serviço, pois aquela questão da proximidade 

era mais real.(..)Parece que não foi só cortado o cordão umbilical ao 

bebé mas também a nós, foi radical. Nós agora já não vamos à 

maternidade, e devia de haver essa continuidade, talvez fosse melhor. 

Porque aquela folha de alta é só aquilo, fica tudo ali, fica por ali!!! 

Embora haja aquela linha telefónica mas tem mais a ver com os bebés 

com as crianças” (P24) 

 

“Mas eu acho que devia de existir um apoio principalmente às jovens 

famílias. Porque olhe que há pais que chegam aquele ponto de 

desespero que já não sabem o que hão-de fazer de diferente e às 

vezes entram em depressão. E para evitar isso se houvesse força de 

vontade também se podia criar com sucesso como já há em outros 

países da união europeia.” (P25) 
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Em síntese, da análise dos discursos dos participantes relativamente ao 

ajustamento paterno face ao contexto do apoio dos profissionais de saúde 

emergiram como constituintes chave das experiências negativas: rapidez na 

demonstração dos cuidados ao bebé, orientações para o auto cuidado e cuidados 

ao bebé, Falta de disponibilidade dos profissionais de saúde, falta de apoio da 

equipa de saúde no domicílio, conforme se pode observar no Quadro 16 e no 

Esquema 15. 
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Quadro 16 – Matriz/Síntese relativa ao ajustamento paterno no contexto do apoio 

dos profissionais de saúde pelos pais participantes. 

 

Contexto 

Constituintes 

chave 

Unidades  

de significado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustamento 

paterno 

/  

no contexto  

do  

apoio dos 

profissionais 

de saúde 

Rapidez na 

demonstração dos 

cuidados ao bebé 

 

 

Orientações para a 

alta  

 

Lá na maternidade é tudo à pressa, elas têm muito trabalho, são 

muitas mães e muitos bebés e não podem ter tempo para todos (...). 

Porque nos serviços de saúde é tudo muito distante, muito frio e 

muito rápido (P8) 

 

“Eu achava que nos primeiros dias lá na maternidade o pai não fosse 

considerado visita, percebe, porque pai é pai e se poder estar lá mais 

tempo também pode aprender outras coisas para ajudar a mãe em 

casa, porque depois no dia da alta é aquela sensação de chegar a 

casa com as malas e o bebé e agora como é que eu faço com isto 

tudo? Se fossemos só nós os três era muito complicado! (P8) 

 

“  Pois uma pessoa tem muitas dúvidas e também acho que devíamos 

ser esclarecidos sobre certos aspectos, mas prontos quero dizer não 

é que nós estejamos chateados com os serviços mas” (P19) 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de apoio da 

equipa de saúde 

no domicílio 

Aí se tivesse a tal visita domiciliária como há no Brasil para os pais 

ficava mais fácil de colocar as dúvidas e tinhamos mais segurança na 

nossa adaptação ás responsabilidades de mãe e pai em cuidar da 

bebé, porque os três dias na maternidade passa muito depressa, foi 

tudo a correr!” (P1) 

 

“Mas eu acho que devia de existir um apoio principalmente às jovens 

famílias. Porque olhe que há pais que chegam aquele ponto de 

desespero que já não sabem o que hão-de fazer de diferente e às 

vezes entram em depressão. E para evitar isso se houvesse força de 

vontade também se podia criar com sucesso como já há em outros 

países da união europeia.” (P25) 

 

“Eu acho que também era bom existir uma tal linha telefónica para os 

pais pela primeira vez, porque o dói-dói trim trim não é tão 

específico. E o ideal era existir esse acompanhamento desde a 

gravidez até ao parto,para todos. Porque nós ficamos mais 

vulneráveis nesta fase da nossa vida! (P8) 
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Esquema 15- Representação esquemática dos constituintes chave que emergiram 

dos discursos dos pais participantes referente ao ajustamento paterno no pós-

parto no contexto do apoio dos profissionais de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em síntese, julgamos pertinente apresentar as representações esquemáticas dos 

constituintes chave das estruturas essencias do ajustamento paterno ao pós-

parto na sua glogalidade conforme se pode observar no Esquema 16 e 17. 
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Esquema 16– Representação esquemática dos constituintes chave das estruturas 

essencias do ajustamento paterno ao pós-parto referente aos contextos da 

interacção com o bebé, transição para a parentalidade. 
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Esquema 17 - Representação esquemática dos constituintes chave das estruturas 

essencias do ajustamento paterno ao pós-parto referente aos contextos da 

relação conjugal, relação com família alargada e profissionais de saúde. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo procedemos à discussão dos resultados obtidos 

no estudo empírico descrito na parte II da dissertação. 

Para cada estrutura e respectivos constituintes chave 

anteriormente descritos, faz-se a apresentação e discussão dos 

resultados obtidos e conclui-se - tendo em conta por um lado, 

a revisão contextual levada a cabo sobre as temáticas do 

ajustamento materno e paterno ao pós-parto e por outro, as 

temáticas que emergiram dos discursos dos participantes pais 

pela-primeira-vez. 



Parte II – Estudo Empírico 

Capítulo IV – Discussão dos resultados 

Ajustamento materno e paterno: experiências vivenciadas pelos pais no pós-parto  

 

271 

 

 

 

 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, realizamos uma discussão dos resultados, isto é dos significados 

atribuídos pelas mães e pais participantes no estudo ao processo vivencial do 

ajustamento materno e paterno no pós-parto. 

Confrontamos, igualmente neste ponto, aspectos da revisão da literatura, de 

outros estudos já realizados e referidos no capítulo do enquadramento 

contextual do estudo, que dão suporte, ou são complementares, para a 

compreensão do fenómeno. 

 

A compreensão a que acedemos no processo descritivo dos relatos das mães e 

dos pais participantes, permitiu elaborar uma breve descrição estrutural. 

Descrição que tem um carácter exploratório em face da natureza da abordagem 

do fenómeno: permanecendo aberta a possibilidade de outras análises e 

compreensão. 

 

Assim, deste estudo relativamente ao ajustamento materno e paterno destacam-

se das experiências vivenciadas por ambos os pais no pós-parto seis contextos 

centrais dos quais emergiram duas estruturas essenciais com os respectivos 

constituintes chave conforme referidos na apresentação e descrição dos dados 

(cf. Parte II, Capítulo III) a partir daqueles que consideramos integradores com os 

quais organizamos e estruturamos a nossa discussão e síntese dos mesmos, 

apresentando em simultâneo a discussão dos resultados da vertente materna e 

paterna. 
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Ajustamento materno e paterno no contexto da interacção com o bebé 

 

Durante o período pós-parto, a mulher e o homem vivenciam sentimentos e 

emoções face a si próprios e na sua interacção com o bebé que se relacionam 

com o seu processo de ajustamento parental. 

Os sentimentos face ao bebé vividos pelos participantes deste estudo são 

essencialmente de felicidade, alegria, gratificação pelo nascimento do filho, mas 

também de ansiedade e medo, devido à inexperiência por ser a primeira vez que  

ambos são pais. 

 

“...quando tive oportunidade de lhe tocar, saber que estava bem de 

saúde, acima de tudo senti-me super feliz!” (M3) 

 

“a gente sente-se feliz, é o amor!(risos!) É o amor que a gente sente 

com o nosso filho , com o meu marido ali junto de nós!” (M5) 

 

“(...) sentimos que a temos de proteger ...ela é tão indefesa!” (M6) 

 

“estou sempre a aprender com ela, todos os dias tem coisas diferentes, 

gosto muito de lhe dar o banhinho, não é filha? Peguei logo nela e 

espero que ela tenha reconhecido que era o pai!” (P8) 

 

 

A expressão destes sentimentos deve-se possivelmente ao desejo íntimo das 

mulheres em se tornarem mães, ao facto dos seus bebés terem nascido bem e de 

estarem junto delas. Sobressaem daí os sentimentos de protecção e de carinho e 

do querer aprender a comunicar com o bebé, de aprender a cuidar do bebé. 

Ao comunicar com o bebé quer a mãe quer o pai descobrem a importância do 

partilhar de emoções e sentimentos de acordo com o que estão a vivenciar, 

apercebendo-se do envolvimento emocional do bebé.  
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A comunicação com o bebé é por certo um processo de adaptação mútua que 

exige tanto da mãe como do bebé. O estabelecimento desta comunicação revela-

se através de aspectos da comunicação verbal e não verbal. 

 

 “...primeiro só nos apetece olhar, devo ter feito aquele sorriso 

completamente embebecido (risos)...depois percebemos que não 

sabemos muito bem como comunicar, então começamos a tocar na 

testinha, , fazemos meiguices, sei lá carinhos, essencialmente é isso.. 

Gosto de cantar baixinho e embalá-la para dormir, e ela também gosta! 

(...) faço-lhe cócegas e ela parece que quer brincar, todos os dias há 

novidades!.” (M1) 

  

Na opinião de Robson e Moss (1970) citados por Figueiredo (2001) e Stern 

(1980), a aquisição de certas competências comunicativas por parte do bebé tem 

grande influência na aproximação afectiva da mãe. Por exemplo, a possibilidade 

de o bebé fixar o seu olhar no da mãe e de manter o contacto ocular mútuo, 

desta forma estabelecido, tem consequências na aproximação afectiva da mãe, 

pois esta é “uma primeira impressão subjectiva de que o bebé é um ser humano 

totalmente capaz de reacções, e de que a relação entre os dois é verdadeira” 

(Stern, 1980, p.51). 

No discurso dos participantes demos conta do envolvimento emocional de ambos 

os pais ao bebé que está inserido no contexto do bonding pais-bebé (Figueiredo 

et al, 2005). 

“...É engraçado lembro-me do seu olhar fixo e brilhante, ...parecia que 

já me conhecia(...) é natural porque durante a gravidez nós fomos 

conversando!” (M7) 

 

“Já aprendemos as manhas dele, por exemplo detesta o silêncio, gosta 

de ouvir as pessoas a falar” (P5) 

 

“Depois ela fica calminha mama e depois fica ali a olhar de olhos bem 

abertos mas não chora, ela distingue claramente o dia da noite” (P7) 
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A forma singular que cada mãe e cada pai têm ao comunicar com o bebé é 

manifestada por comportamentos únicos, mas que ao serem verbalizados são 

muitas vezes expressos de modo semelhante, como por exemplo comunicar 

através do olhar, do toque e da amamentação. 

 

“depois de mamar fica-se com aquele ar descansadinho e é tão bom 

vê-lo assim, dá uma satisfação porque ele está tratadinho!”(M1)  

 

 “(...) amamentá-la é continuar a desenvolver momentos de partilha e 

de amor que de certo irão ficar para sempre e serão uma forte ligação 

para a nossa relação futura!” (M4) 

 

Da mesma maneira que o contacto ocular mútuo, as vocalizações em simultâneo 

e a imitação parecem igualmente ter um sentido fundamental no 

desenvolvimento precoce da ligação afectiva da mãe ao bebé (Stern, 1980). Estes 

comportamentos não surgem por acaso, pois consistem em respostas concretas 

ao interlocutor, e indicam a existência de uma verdadeira relação, testemunhando 

que a mãe foi escolhida para esse propósito (Figueiredo, 2001). 

 

“...nos primeiros dias, lembro-me de ter passado horas a olhar para 

ela, mesmo cansada como estava, só o facto de poder contemplá-la... 

falo muito com ela, faço-lhe muitas festinhas na cara, nas 

mãozinhas(...)” M4 

 

“É engraçado porque começamos a falar baixinho a dizer aquelas 

palavras mais cantadas, (...)a bebé começa a agitar os braços, e as 

pernitas como que a dizer que está a gostar...cada dia é mais uma 

descoberta na comunicação que estabelecemos uma com a outra!” (M3) 

 

“eu gosto de brincar com ele e já comunica muito comigo,mas mais 

quando ele começar a andar e a correr! ele conhece a minha voz, 

porque eu falo muito com ele apesar de ainda ter algum receio de o 

magoar porque ele ainda é pequenino e não pesa muito” (P5) 
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Outra forma privilegiada pelos participantes na comunicação com os seus bebés 

foi expressa através da comunicação pré-verbal feita da reciprocidade de 

contactos cutâneos corpo-a-corpo e pele a pele, em diferentes contextos do 

cuidar do bebé, na hora do banho, quando estava com cólicas ou na hora de 

adormecer. 

A pele é sem dúvida, ao mesmo tempo, o orgão que nos separa e liga ao mundo 

envolvente. Da sua constituição faz parte a epiderme, camada externa, com 

função protectora, em permanente renovação, e a derme, camada mais profunda, 

onde se localizam as terminações nervosas e os corpúsculos tácteis.  

 

Os bebés necessitam deste contacto pele-a-pele para o fortalecimento da relação 

da díade mãe-bebé (Davies, 1993) e as mães participantes do nosso estudo 

referiram-nos esse aspecto como fonte de maior proximidade na comunicação 

com o seus bebés. 

 

Para Figueiredo (2001, p.9) “a interacção mãe-bebé tem sido entendida como um 

diálogo comportamental (Bakeman e Brown, 1977) ou uma conversa (Travarthen, 

1979) que acontece entre a mãe e o bebé...”. Na opinião desta autora (id, 2001, 

p.9) citando Libovici (1983), a interacção mãe-bebé consiste num processo ao 

longo do qual a mãe entra em contacto com o bebé, dirigindo-lhe algumas 

mensagens, e o bebé, por sua vez, responde-lhe com recurso aos seus próprios 

meios. 

 

A amamentação como forma de interacção é referida pelas mães participantes no 

estudo como um momento particularmente importante no estabelecimento da 

relação com o bebé, permitindo uma satisfação mútua entre mãe e bebé, um 

prolongamento da vivência, e um fortalecimento da ligação entre ambos. A este 
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propósito Figueiredo (2001 p.68) citando Kuzela, Stifter e Worobey (1990) “nas 

díades em que a mãe escolhe alimentar ao peito o seu bebé, a interacção mãe-

bebé é geralmente mais adequada do que nas díades em que a mãe opta por 

outro tipo de alimentação”. 

 

Durante a amamentação, estabelecem-se verdadeiros diálogos comportamentais, 

entre a mãe e o bebé, existindo regras da alternância: enquanto o bebé se 

alimenta, a mãe está calada para não o perturbar, intervindo só nos momentos 

em que ele faz uma pausa na sua actividade de sucção. Desta maneira, a mãe, 

durante a mamada, interpreta correctamente os sinais do bebé e respeita os 

ritmos próprios ( Field, 1977; Kaye, 1977; Lézine, Robin, e Cortial, 1975; Wolf, 

1968 citados por Figueiredo, 2001, p.58). 

 

“depois de mamar fica-se com aquele ar descansadinho e é tão bom 

vê-lo assim, dá uma satisfação porque ele está tratadinho!” (M1) . 

 

“E depois com o mamar, às vezes sente-se que o bebé está satisfeito, 

calminho e até esboça aquele sorriso...!” (M5) 

 

Tal como expressam as mães participantes, a amamentação permite sentir, que o 

seu comportamento tem alguma influência no comportamento do bebé, 

encorajando-as a interagir mais com os seus bebés e reforçando desta forma o 

seu processo de ajustamento materno. 

 

“ (...) Para mim o acto de amamentar é das coisas mais belas e revela 

uma grande ligação entre a mãe e o bebé (...) Agrada-me a relação 

afectiva que conseguimos estabeleçer uma com a outra,(...)” (M6) 

 

“tem de se ser mãe para se sentir isto. É uma espécie de dizer que és 

boa mãe! A minha avó disse-me que eu só ìa perceber isto quando 
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tivesse a oportunidade de dar de mamar, acho que percebi o que ela 

queria dizer!” (M8) 

 

“Quando se é mãe é que se percebe tudo isto! Mas claro, só a nossa 

vivência, a nossa experiência, para perceber que é realmente 

maravilhoso!”(M5) 

 

“há aquele sentir de mãe, quando se amamenta estamos a alimentar o 

nosso filhinho” (M12) 

 

“uma pessoa sente-se mais mãe quando sabe que pode dar de mamar 

ao seu filho, assim aquele sentimento de boa mãe, que nutre e  

continua a ajudar a crescer o seu filho vindo do seu próprio corpo, 

fantástico” (M21) 

 

Relativamente ao cuidar do bebé, pelo facto dos participantes do nosso estudo 

serem pais pela primeira vez e, na sua maioria sem experiência em cuidar de 

bebés, surgiram constituintes negativos como: a inexperiência e insegurança em 

cuidar do bebé, o receio de o magoar e a incerteza de saberem se estavam a 

fazer bem. Estes constituintes emergiram dos discursos dos participantes 

salientando-se como elementos dificultadores no processo de ajustamento 

materno. 

“Há muitos pequenos pormenores que nos falham sempre, como 

vamos fazer? Mas e se eu falhar? E o medo é esse” (M3) 

 

“pois sendo o primeiro filho e a inexperiência em cuidar dele” (M4) 

 

“A primeira fase é muito nervossismo né, porque o bebé é 

pequenino, é sensível, não traz instruções com ele, como é tratar 

dele e também não há aprendizagem para ele mesmo” (P5) 

 

“nós somos pais pela primeira vez e a questão do banho, se nós a 

estamos a magoar ou assim” (M8) 
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“Claro que as principais dúvidas têm a ver com o bebé mas às vezes 

também têm a ver com os pais, quando estamos mais sózinhos e há 

mais dificuldades nos pais pela primeira vez.” (P9) 

 

“...sabe como é que é uma situação nova não temos aqui ninguém 

por perto durante o dia, e estamos sempre preocupados não é? 

Depois no princípio não sabemos porque chora, será fome, frio, 

calor, sono...” (M10) 

 

“Dar o banho é que também foi uma confusão, primeiro quem me 

ajudou foram as primas depois a sogra, depois a mãe depois ele e 

depois é que fui eu!” (M11) 

 

Frequentemente as mães verbalizam medos de não saber cuidar e de não 

compreender, o que pode levar a comportamentos inadequados e sentimentos de 

incompetência, de frustração e de culpa (Cruz, 1990; Rato, 1998). 

 

“... insegurança e ansiedade, porque queremos fazer tudo certinho, 

direitinho para o nosso filho mas por mais que se leia, e olhe que eu li 

muito(...) como é o primeiro filho...aquele stress todo e devido a isso a 

insegurança por não ter experiência com bebés como eu gostava (...)s. 

Mas o engraçado é que sinto insegurança mais pela parte teórica...” 

(M1) 

 

“Porque eu sou mãe pela primeira vez, e nós não sabemos nada como 

cuidar da bebé, e na maternidade aquilo há muito barulho, muito calor 

e depois as dores, e de repente temos alta e quando chegamos a casa é 

que é, como é que vou fazer!!!” (M4) 

 

“Pois sendo o primeiro filho e a inexperiência em cuidar dele, ou até ser 

lá na maternidade a existência de grupos de apoio isso é que era!, sabe 

é que nós saímos de lá com a sensação de ter um filho nos braços...e 

agora!!E seja o que Deus quiser!...” (P4) 

 

 

Porter e Hsu (2003) verificaram que existe uma estabilidade temporal significativa 

entre os resultados da eficácia materna nos cuidados ao bebé avaliada entre o 
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período pré-natal e o período pós-parto. Esta eficácia materna foi associada com 

avaliações simultâneas de indicadores de depressão, de ansiedade, de conflito 

marital, e da experiência prévia em cuidar de crianças. A percepção das mães 

sobre o temperamento do bebé justificou uma variação significativa nas 

avaliações da sua eficácia materna no pós-parto. Embora as diferenças 

individuais se tenham mantido estáveis, verificou-se um aumento significativo da  

eficácia materna ao longo do tempo. 

 

 Os resultados sugerem que a opinião das mães sobre a sua habilidade para 

cuidar do bebé muda a partir de um sentido global da sua competência materna 

para uma percepção mais diferenciada da eficácia da sua competência em cuidar 

do bebé. 

 

Pires (1990, p.445) mencionando o trabalho de Rutther (1989) diz-nos que o 

comportamento parental é uma tarefa que diz respeito aos cuidados que se 

prestam às crianças: responder ao desconforto da criança, às interacções sociais, 

pedidos e comportamentos disruptivos e dificuldades interpessoais. Acrescenta 

que o comportamento parental requer capacidades de vária ordem que se 

reflectem na sensibilidade para as solicitações das crianças e na resposta para as 

diferentes necessidades em diferentes fases do desenvolvimento. 

 

“Agora já entendemos o choro dele e já tem assim uns certos hábitos e 

algumas manhas, ele está muito atento aos sons e às cores e segue os 

movimentos. Ele gosta muito de passear, então quando se apanha no 

carro oh! Oh! Adormece logo e depois primeiro que acorde!, mal o 

ponho no carro fica logo a dormir!” (P18) 

 

“Nós já conhecemos o choro dele, se é de fome, de sono, de manha, de 

mimos e assim, já começamos a conhecer os truques dele!” (P19) 
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Matthey et al (2002) salientaram que mais de metade dos homens e mulheres que 

participaram no seu estudo (201 mulheres e 182 homens) sobre questões do 

pós-parto para mães e pais no período pré-natal, preocuparam-se com as suas 

competências parentais; menos de metade de ambos os grupos evidenciaram o 

efeito que a vinda do bebé teria sobre a sua relação conjugal; aproximadamente 

40% das mulheres pensaram que iriam sentir-se aborrecidas ou sozinhas quando 

em casa com o bebé; um número igual de homens relataram que o facto de as 

suas companheiras sentirem os referidos sentimentos era uma preocupação para 

eles.  

 

A pouca ou nenhuma experiência materna e paterna no cuidar de bebés, leva a 

que possam surgir receios em mexer ou segurar no bebé e pode suscitar dúvidas 

relativamente à sua mobilização, posicionamentos, higiene e roupa, entre outros. 

 

“Porque eu sou mãe pela primeira vez, e nós não sabemos nada como 

cuidar da bebé;  na maternidade aquilo há muito barulho, muito calor e 

depois as dores, e de repente temos alta e quando chegamos a casa é 

que é, como é que vou fazer!!!” (M4) 

 

 “Quando vim para casa vinha com um nervoso miudinho , tremia por 

todo o lado, (...) Mas eu sabe como é que é, uma situação nova, não 

temos aqui ninguém por perto durante o dia, lemos muita informação 

mas estamos sempre preocupados não é? Depois no princípio não 

sabemos porque chora, será fome, frio, calor, sono...” (M10) 

 

“Eu nunca tinha tomado conta de bebés, nem mudar fraldas, nada! Nós 

tentamos adaptar o banhito; ao início dávamos mais tarde, a pensar 

que ela ficava mais relaxada mas foi o contrário agora é mais cedo mas 

depende dos dias” (P4) 

 

A este propósito, Afonso (2000) refere-nos que as questões mais frequentes 

colocadas pelas mães primíparas se dividem em três áreas: identificação das 
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necessidades da criança, alimentação e cuidados de higiene e conforto. Nyberg e 

Sternhufhud (2000) sublinham que as questões que as puérperas mais colocam 

após o parto focam o seu bem-estar físico e o do bebé. 

 

Mercer e Ferketich (1994), assim como Tarka, Paunomen e Laipala (2002), 

fazendo referência a outros autores, atribuem extrema importância ao 

ajustamento materno, na identificação das necessidades da criança e na 

resolução de problemas imediatos, às suas características pessoais e ao suporte 

social existente, nomeadamente o pai da criança, e família próxima e amigos. 

Justificam a ideia referindo que esta aumenta a confiança materna no cuidado ao 

bebé. 

 

Ajustamento materno e paterno no contexto da transição para a parentalidade 

 

Conforme mencionado no Capítulo referente à apresentação e descrição dos 

dados, reportamo-nos neste contexto à questão que nos parece central, pelos 

discursos das mães e dos pais participantes, da representatividade do fenómeno  

da maternidade e da paternidade rumo à parentalidade a nível do ajustamento 

materno e paterno no período pós-parto. 

 

Das estruturas essenciais demos conta no que diz respeito ao contexto da 

transição para a parentalidade referente ao ajustamento materno: a gravidez foi 

expressa como um tempo de espera e de interiorização ao papel materno, 

partilhado com o companheiro, mas também com as pessoas mais significativas. 

No pós-parto a estabilidade emocional com elogios por parte do 

companheiro/cônjuge nos cuidados ao bebé, o envolvimento do pai nos cuidados 

ao bebé foram referidos como reforço positivo. Sentimentos de oportunidade de 
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desenvolvimento pessoal, de plenitude e realização pessoal foram referidos como 

integradores ao papel parental, com a necessidade de redefinição das prioridades 

no contexto da família/casal. Quanto aos constituintes das experiências 

negativas as mães referiram que nas primeiras semanas o cuidar do bebé foi uma 

experiência esgotante, e como tal tinham receio de não ser capaz de cumprir as 

responsabilidades parentais, de não serem “boas mães”. 

 

Relativamente ao ajustamento paterno a gravidez e o parto foram expressas 

como um tempo de transição ao papel paterno, partilhado com a companheira 

mas também com as pessoas mais significativas. 

No pós-parto, os pais revelaram um sentimento mais marcado de autoconfiança 

na assunção do papel parental. Neste contexto também emergiu o sentimento de 

continuidade geracional, o sentimento de masculinidade completo com a 

integração do papel paterno e a interiorização do sentimento de família. Quanto 

aos constituintes das experiências negativas alguns pais referiram sentir ciúmes 

da relação de proximidade entre mãe e bebé. Outros referiram-se à necessidade 

de redefinição das responsabilidades no contexto da família/casal, assim como o 

aumento das responsabilidades financeiras pela sua família. 

 

 

Deste modo, as tarefas desenvolvimentais nas vivências da maternidade e 

paternidade-expectante, em particular nos pais-pela-primeira-vez, constituem 

elementos de referência para a compreensão deste processo de se tornar pai nas 

sociedades contemporâneas. 
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Delmore-Ko, Pancer, Hunsberger e Pratt (2000) estudaram a relação entre as 

expectativas individuais pré-natais sobre a parentalidade e a sua experiência 

pós-natal de parentalidade. Os resultados são discutidos em termos de conteúdo 

das expectativas acerca da parentalidade, diferenças de género nessas 

expectativas, e a associação entre expectativas pré-natais e experiências após o 

parto. 

Relativamente ao género, este estudo indicou duas áreas em que as respostas 

entre as mulheres e os homens se diferenciaram: o conteúdo e a orientação 

temporal dos seus pensamentos. As mulheres mais frequentemente que os 

homens referiram as suas preocupações na habilidade como mãe, na falta de 

tempo para dormir e preocupações acerca do trabalho de parto. Os homens, por 

outro lado, referiam mais vezes do que as mulheres  o tempo para estar com a 

sua criança, em termos lúdicos e educativos.  

 

Quanto à satisfação parental, Hudson, Elek, e Fleck (2001) pretenderam 

determinar diferenças entre satisfação parental e desenvolvimento da auto-

eficácia nos cuidados ao bebé entre as mães e os pais pela primeira vez e o efeito 

do sexo do bebé no desenvolvimento da auto-eficácia nos cuidados do mesmo 

durante os primeiros quatro meses após o nascimento do bebé. Dos resultados 

obtidos numa amostra de conveniência com quarenta e quatro casais os autores 

salientaram que os pais relativamente às mães, referiram valores mais baixos de 

eficácia no cuidar do bebé. Às oito, doze e dezasseis semanas de pós-parto as 

pontuações de nível de eficácia materna estavam relacionadas significativamente 

com as suas pontuações de satisfação parental. Quanto aos níveis de eficácia 

paterna no cuidar do bebé, verificaram que estes estavam significativamente 

relacionados com as pontuações de satisfação parental às doze e dezasseis 
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semanas pós-parto. Os pais de bebés do sexo masculino revelaram pontuações 

mais elevadas de satisfação parental do que os pais com bebés do sexo feminino. 

 

“(...) ainda por cima um filho rapaz como ele queria, está a ver! Ele é 

que o vai pôr a dormir, de preferência o pai é que o põe a adormecer, é 

ele que lhe faz massagens quando o bebé está com cólicas!” (M16) 

 

“Estamos muito felizes e sinto-me um homem realizado com a 

chegada do meu filho e ainda por cima é rapaz para eu ensinar muitas 

coisas que tenho cá nas minhas ideias!” (P12) 

 

 

Harwood et al (2007) foram estudar se os pais pela primeira vez têm expectativas 

demasiado optimistas acerca da parentalidade e em caso afirmativo como é que 

estas influenciam o seu ajustamento a esse papel.  

A avaliação dos dados colhidos durante a gravidez e aos quatro meses pós-parto 

revelou que na grande maioria as expectativas das mulheres foram 

correspondidas ou até ultrapassadas. Contudo, nas situações onde as 

experiências eram negativas relativamente às expectativas, havia uma maior 

presença de sintomas de depressão e um ajustamento menos adequado nas 

diferentes relações. 

 “Eu desde o início que me apareceram aqueles sentimentos de 

ambivalência eu não sei se estava a desenvolver uma depressão 

pós-parto, mas às vezes é complicado porque é uma confusão de 

sentimentos, agora há muito mais preocupação e deixa-nos mais 

apreensivas, em relação à vida, em relação à minha vida e à vida 

daquele bebé que agora está connosco.” (M20) 

 

Matthey et al (2000), num estudo sobre disposição depressiva materna e paterna 

durante a transição para a parentalidade, verificaram alguma consistência no 

ajustamento pós-parto para as mães e para os pais, sendo estas variáveis 

constituídas pela disposição pré-natal e o relacionamento conjugal. Também 
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evidenciaram que o ajustamento para a parentalidade estava relacionado com 

diferentes variáveis em diversas alturas. 

O que fica bem patente no discurso do casal MP23: 

 “Esta aventura não era para ser para já, para mim claro, porque eu 

não estava ainda decidida a ser mãe para já assim tão depressa, 

mas ele pregou-me a partida!(...) depois do parto fiquei sem 

apetite, parecia o primeiro mês de gravidez, sentia muito cansaço, 

deixei de dormir” (M23) 

  

 “Eu acho que ela está a ficar deprimida porque eu já li que há 

mulheres que ficam assim depois do parto, a minha mãe diz que o 

“parto pode subir à cabeça” e se calhar logo tinha de acontecer com 

ela!/ Eu gosto muito dela e ela nem me deixa tocar nela! E depois 

quando chego tarde vem logo com desconfianças!! Só espero que 

isto passe porque isto não está fácil!” (P23) 

 

Demos conta na descrição dos resultados que ambos os pais referenciaram a 

gravidez e o parto como marco de transição para a parentalidade. 

 

“A minha experiência desde a gravidez. Eu acho que passamos por fase 

distintas, no início é o descobrir, é o querer ver a ecografia, ouvir o 

coraçãozinho a bater e sentir pela primeira vez ela mexer. E 

começamos dia-a-dia a apaixonarmo-nos por uma coisa que ainda não 

conhecemos e que está dentro de nós. E quando uma pessoa tem 

mesmo a certeza que sentiu mexer é algo de fantástico” (M25) 

 

“É maravilhoso, tem sido maravilhoso, eu ainda fui a tempo de assistir 

ao parto, porque ela ainda ficou internada e eu voltei para casa porque 

não podia lá ficar, mas depois as coisas apressaram-se e eu vim a 

conduzir feito doido, mas ainda cheguei a tempo! Fiquei logo com o 

bebé, depois levei-o á mãe para o mostrar e depois fui pô-lo ao 

quentinho e conversei muito com ele(...) eu até sou uma pessoa que me 

emociono com alguma facilidade mas parecia tudo tão normal” (P16) 

 

O envolvimento e apoio emocional do pai influenciam fortemente o desenrolar da 

gravidez, parto e pós-parto, reforçando a sua identidade como elemento 
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participante e activo, reforçando a sua auto-estima e a auto-estima da mãe, 

assim como, a comunicação entre o casal (Bexiga et al., 2002). 

 

Buist et al (2003) no seu estudo sobre o ajustamento do homem à parentalidade 

e suas implicações nos cuidados obstétricos, salientaram que o período de maior 

stress corresponde à gravidez. Apesar de a maior parte dos homens lidarem com 

eficácia com a transição para a parentalidade, um pequeno grupo de homens 

poderão vir a ter problemas no seu papel quer como pais quer como parceiros. 

Desta forma os autores sublinham a importância de dar atenção às ansiedades 

pré-natais de forma a beneficiarem os homens as suas companheiras e as suas 

crianças. 

 

“ Durante a gravidez é aquela coisa da expectativa, falava com ela e era 

aquela ansiedade para a ver, e depois fomos pesquisar e chegamos à 

conclusão que a criança conhece a voz dos pais ainda antes de nascer. 

Então eramos os três a conversar!” (P25) 

 

Com o nascimento do bebé, a mulher e o homem dão-se conta da nova 

situação, o serem pais. Assumem o papel parental, sendo a mãe a assumir o 

papel de cuidador principal do bebé. Esta vivência é experienciada com 

sentimentos de felicidade e de realização. 

 

“...nós os dois estamos muito felizes, acho que ainda não passámos a 

fase do “mundo cor-de-rosa” mas não faz mal porque sabemos que 

temos os pés bem assentes na terra, e voar um bocadinho com a 

felicidade à nossa volta só me faz bem!” (P6) 

 

Durante o período de pós-parto, em termos fisiológicos, ocorrem mudanças 

hormonais que tornam as mães mais sensíveis ao bebé durante as primeiras 

horas após o parto (Fleming et al, 1988). A produção de prolactina, além de ser 
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responsável pela produção de leite nos alvéolos mamários “parece ser essencial 

para o desencadeamento do comportamento maternal nos mamíferos” Stern, 

(1998) e Frodi e Senchak (1990) citados por Figueiredo (2001) verificaram que, 

por exemplo, o choro de fome do bebé causa um aumento térmico a nível das 

glândulas mamárias das mães que estão a amamentar os seus bebés. “Saliente-

se, para além destes aspectos fisiológicos, que o grau de envolvimento da mãe 

com o bebé se relaciona com a complexidade do sistema social no qual ela se 

insere” (Figueiredo, 2001, p.58). 

 

Do ponto de vista psicológico, é fundamental que ocorra o processo de luto do 

bebé imaginado durante a gravidez, em confronto com a imagem do bebé real. A 

mãe precisa de um tempo para desenvolver a díade simbiótica, já iniciada no 

decurso da gravidez (Klaus & Kennel, 1992). 

 

Durante este período de pós-parto, existirão porventura, as condições para que a 

mulher inicie o processo definido por Rubin (1984) de “incorporação”. 

É a construção de uma nova dimensão na sua personalidade, efectuada por 

intermédio de sucessivas e progressivas imagens ideais de si mesma enquanto 

mãe. Na opinião desta autora (ib ibidem, 1984), a formação da identidade 

materna, que vincula a mulher àquela criança, assim como o processo de se 

tornar mãe, são tarefas desenvolvimentais graduais e que não têm 

obrigatoriamente de se repetir da mesma maneira a cada experiência de 

gravidez. Isto é, a mulher ao assumir o seu papel materno faz a adesão ao 

modelo de atitude desejada, conforme a imagem idealizada de si, como mãe 

daquela criança. 

 



Parte II – Estudo Empírico 

Capítulo IV – Discussão dos resultados 

Ajustamento materno e paterno: experiências vivenciadas pelos pais no pós-parto  

 

288 

Deste modo, a mãe tentará imitar as práticas e costumes de outras mulheres que 

tiveram sucesso no desenvolvimento das suas competências cuidativas e 

relacionais, ou procurará seguir as recomendações dos especialistas. Esta atitude 

tranquiliza-a e fomenta o sentido de responsabilidade, verbalizado pelas 

participantes: 

“...ser mãe é...mais responsabilidade...imensa, (...), ser mãe é aquele 

sentir de termos de tomar conta integralmente, dar carinho, 

atenção, conforto, alimentação, bom...tudo...a responsabilidade 

duplica ou mais sei lá!” (M1) 

 

Na vivência do processo de maternidade, emergiu um outro significado que na 

sua essência se revelou como um marco importante, na oportunidade de 

desenvolvimento pessoal e, principalmente no processo de ajustamento materno: 

a consciencialização da mulher da confirmação da sua fecundidade e da 

“capacidade de gerar” bem como a questão existencial da continuidade 

geracional.  

 

Para as mães, este salto de geração, ao exigir reajustamento à parentalidade 

como que promove a aproximação entre duas gerações que sempre estiveram 

juntas mas com responsabilidades e papéis distintos. A mulher até então assumia 

só o papel de filha, mas agora também assume o papel de mãe. 

 

“...é curioso que agora eu já não sou só filha, agora também sou mãe, e 

a minha mãe tornou-se avó (é o primeiro neto), e isto mexe mesmo 

connosco, é aquela coisa do salto de uma geração, nós lemos nos 

livros, mas agora sentir é outra coisa!” (M4) 

 

Kitzinger (1978) no seu estudo antropológico sobre a maternidade fez referência 

à importância da interiorização deste salto geracional, como factor facilitador no 

processo de reajustamento à parentalidade. 
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“Sabe nós os dois somos filhos únicos então está a imaginar, os avós 

andam eufóricos!, são todos avós babadíssimos, e eu sentia aquele 

peso de será que vamos conseguir ter filhos, porque só nós é que 

podemos dar-lhes os netos, (...), e depois é o passar de gerações e de 

proporcionar essa alegria também aos meus pais e aos pais dela. Neste 

momento o bebé é a alma da família!” (P16) 

 

“tem sido um espetáculo! Não é filho? (...) Às vezes é muito difícil, e 

penso que nós vamos querer fazer aquelas coisas que estavam bem 

para os filhos e tentar emendar aquelas que não estavam tão bem por 

parte dos nossos pais, porque há aquele questão da continuidade de 

gerações.” (P18) 

 

“Porque quando a gente casa , prontos é a pensar em ter filhos, porque 

como qualquer ser humano a gente nasce, cresce, vive, reproduz-se e 

morre, então é um caminho natural. Eu pensava sempre em ter filhos.” 

(P19) 

 

Os dias que procedem o nascimento, são dias de adaptação e de investimento no 

bebé real e ao mesmo tempo dias de recuperação do parto, mesmo que este 

tenha sido sem complicações obstétricas. As mães participantes revelaram-nos 

que as primeiras duas semanas são como que uma prova às suas capacidades.  

 

Porque a experiência da função maternal é condicionada pelos desconfortos 

decorrentes da recuperação funcional e pela insegurança já referida 

anteriormente. No entanto, como fica mais clarificado nos discursos das mães 

participantes, esta experiência apesar de “esgotante” não deixa de ser 

“compensadora”. 

 

“...agora que já passaram aqueles dias mais complicados posso lhe 

dizer que está a ser uma experiência compensadora, mas não deixa de 

ser esgotante...aquela imagem de muitas setas para diferentes 

direcções e não saber muito bem por onde começar...acontece mesmo! 

(risos)” (M6) 
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Rubin (1984) considera os 10-14 dias após o parto como momento de crise e de 

possível desequilíbrio “normal”, especialmente nos casos das mulheres que são 

mães pela primeira vez. 

 

A alta hospitalar, o ir para casa com o novo membro da família constitui 

momento importante, principalmente, pela consciencialização da total 

dependência do bebé, de onde as primeiras três semanas pós-parto 

correspondem a um período muito cansativo. Não porque não haja constantes 

momentos de gratificação ao cuidar do bebé e constantes realizações pessoais, 

mas porque o que caracteriza as mães é uma permanente focalização nas 

necessidades dos seus filhos (24 horas por dia), associada a alterações 

fisiológicas que por si só já causam um estado de astenia. 

 

A consciencialização da responsabilidade do papel parental é ainda considerada 

como uma aprendizagem contínua e em sua consequência um reforço no 

processo de ajustamento materno e paterno. 

“no meu caso a aprendizagem, cada dia é um dia, cada momento é um 

momento, é uma expressão nova, prontos, um movimento novo, uma 

postura diferente, é totalmente diferente e espero que seja sempre 

assim!” (P15) 

 

Na transição ao papel materno, as enfermeiras devem estar atentas à insegurança 

materna, comum nas primíparas, e incentivar a sua vinculação materna ao 

máximo, particularmente durante o período neonatal (Nelson, 2003). 

 A discussão no período pré-natal sobre as expectativas para o período de pós-

parto e o uso de modelos de integração do papel parental devem ser 

enquadradas em programas de apoio para ajudar as mães a lidar com áreas onde 

frequentemente há dificuldades durante a transição parental. 
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Mercer (2006), na sua revisão sobre os cuidados de enfermagem na fase de 

construção do papel materno, refere-se aos estádios por que passa uma mãe 

durante esse processo assim como a algumas variáveis que o influenciam 

nomeadamente o apoio da família materna, dos amigos mais chegados, e da 

comunidade. Escutar de forma empática e favorecer um interactivo com a mãe 

são intervenções importantes para identificar as preocupações e interesses 

maternos durante este período de transição importante. 

 

“...agora que já passaram aqueles dias mais complicados posso lhe 

dizer que está a ser uma experiência compensadora, mas não deixa de 

ser esgotante...aquela imagem de muitas setas para diferentes 

direcções e não saber muito bem por onde começar...acontece mesmo! 

(risos)” (M6) 

 

 

Nystrom e Ohrling (2004) na revisão de literatura científica realizada acerca da 

experiência da parentalidade no primeiro ano de vida da criança identificaram 

duas perspectivas (materna e paterna), uma vez que todos os estudos que 

pesquisaram apenas se referiram a uma das perspectivas isoladamente. 

Relativamente às categorias encontradas na perspectiva materna identificaram as 

seguintes: estar satisfeita e confiante no papel de mãe, preocupação/esforço por 

ser a primeira pessoa responsável pelo bem-estar do bebé, gerir o tempo 

disponível para o auto-cuidado, estar fatigada e esgotada fisicamente. Quanto 

aos pais, identificaram-se as seguintes categorias: estar no papel de confidente 

como companheiro e como pai, ser o elemento protector e provedor do sustento 

da família; foram ainda evidentes a tensão/esforço relacionadas com as novas 

exigências na vida quotidiana, e um sentimento de ser prejudicial quando 

impedidos de ter maior proximidade do bebé.  
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“Para mim o homem que partilha as tarefas com a sua mulher é mais 

homem por isso! O pai pensa 24 horas nos filhos e principalmente até 

dá para chorar, do género se acontecesse alguma coisa à minha filha 

que eu acho que não era capaz de sobreviver...a gente olha para eles e 

pensa assim , bem a minha vida daqui para a frente não vai ser nada se 

esta coisinha pequenina não fizer parte dela, pronto absorve-nos 24 

horas e é mesmo fantástico, vermos ela crescer” (P25) 

 

Nos discursos das participantes aflorou a importância do envolvimento do pai no 

projecto da maternidade. A importância deste envolvimento é já referida desde o 

percurso da gravidez como “apoio e estabilidade” necessárias ao processo de 

transição para a maternidade e, diríamos também da paternidade. 

 

“...o meu marido dá-me muito apoio e aquela estabilidade que 

precisamos. Ele sempre quis ser pai e agora com a bebé nos seus 

braços, ninguém o aguenta, ajuda-me em todos os cuidados, quando 

pode claro! Porque eu é que estou em casa...ele é o nosso apoio!” (M4)  

 

Hoje, é comum a presença e participação do pai desde o acompanhamento às 

consultas pré-natais, ao parto e ao cuidar do bebé (Lewis, 1986; Woollet & 

Dasanyh-Matwala, 1990; White & Woollet, 1991; Niven, 1992 citados por Woolett 

& Parr, 1997). 

Para as mulheres, é importante que o marido/companheiro se envolva no 

projecto de maternidade: 

 

“...o meu marido tem sido a pedra basilar neste meu caminho da 

maternidade. Faz-me sentir bem no meu papel de mãe e vê-se que 

ele também está feliz por ser pai, espero que seja sempre assim” 

(M2) 

 

“Nos primeiros dias ele parecia que não sabia o que fazer de tão 

contente que andava, (...) começou na brincadeira a chamar-me de 

mamã, quando estava a brincar com o filhote...reforça aquele sentir 

de mãe...” (M5) 
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Relvas (1996) sublinha que o nascimento de um filho é um marco no processo 

evolutivo da vida familiar, o qual, segundo Alarcão (2000), se caracteriza por um 

ajustamento do subsistema conjugal que a parentalidade e o bebé exigem. 

 

Como nos refere Sá (1997), neste percurso de acompanhamento da gravidez, 

parto e pós-parto, o homem também passa necessariamente por um período de 

ajustamentos. O homem tenta lidar com os sentimentos de ser pai e tem de 

exercer uma “função placentária” para com a mulher/companheira e o bebé, 

sendo prontamente definido como “pedra basilar” no seio familiar, e como 

reforço na transição para o papel de mãe. 

 

Os discursos proferidos pelas mães participantes mostram que a colaboração dos 

pais nos cuidados ao bebé, é em alguns casos reduzida, tornando-se um 

elemento de apoio quando a mulher o solicita, evidenciando-se nestes casos um 

certo papel passivo.  

 

Saliente-se que esta reduzida participação do pai é justificada pela ocupação 

profissional que o obriga a demitir-se, em parte, de alguns dos cuidados ao 

bebé. Todavia, na sua maioria as participantes referem-se ao papel interactivo do 

marido/companheiro, enquanto pai, compartilhando a responsabilidade da 

função parental. 

 

Na opinião de Stern e Stern (2000, p.231) “os jovens pais vivem num mundo onde 

as realidades culturais e económicas estão em mudança constante, raramente de 

uma forma imprevisível. A maior parte dos novos pais são apanhados entre um 

passado tradicional e um futuro mal delineado”. Para estes autores as funções e 
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tarefas parentais do casal assentam numa de duas categorias gerais: tradicional 

ou igualitária. 

 

No casal tradicional, a mãe assume o papel de principal cuidador do bebé, o pai 

assume a responsabilidade da segurança económica, social e de ambiente seguro 

para com a família. 

 

No casal igualitário, o pressuposto é o da divisão em partes iguais dos cuidados 

ao bebé, como em todas as outras tarefas da vida familiar. No âmbito de certos 

grupos socioeconómicos das sociedades contemporâneas, este modelo de divisão 

de tarefas entre o casal parece ter tendência a persistir, porque: (1) a realidade 

socioeconómica obriga ambos os pais a trabalhar em regime integral para 

sustentar a família, (2) o enfraquecimento da família alargada, tornando 

necessário que o pai preencha o lugar ocupado anteriormente por outros 

familiares. 

“eu sou um pai que partilha as tarefas, e o banho vamos os dois, ela dá 

e eu ajudo, mudo fraldas e faço o que ela me pede. Ela já sabe todos os 

choros dele eu ainda não! Acho que é sempre fome (risos), mas é 

natural elas estão mais tempo com eles!” (P12) 

 

Do nosso ponto de vista, independentemente dos modelos que os casais 

adoptem no assumir de papéis e funções o que importa é que tanto a mulher 

como o homem tenham a oportunidade de ajustarem a sua organização psíquica 

e social à parentalidade. 

 

Por último, no que diz respeito à transição para a parentalidade gostaríamos de 

referir ao sentimento de masculinidade completa com a integração do papel 

paterno que Corrêa (2005) e Stefanello (2005) já tinham igualmente identificado 

nas investigações que conduziram referentes às vivências da paternidade. 
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Em alguns discursos transpareceu a relação estabelecida entre paternidade e o 

sentir-se mais homem, revelando um entendimento que o ter filhos representa a 

aprovação da masculinidade do sujeito, evidenciando-se uma perspectiva de 

género em que há uma necessidade de reforço à imagem de homem na sua 

globalidade. 

“quando nasce um filho ainda passamos para outro clube mais 

adiantado, uma pessoa passa a identificar-se com as pessoas mais 

velhas, sente-se um homem completamente realizado, porque já tem 

filhos, é uma emoção diferente sente-se mais maduro” (P6) 

 

“foi uma realização em cheio, uma pessoa sente-se um homem 

completo, tornar-se pai faz um homem completo” (P16) 

 

Jordan (1990) descreveu que na transição para a paternidade é relevante a 

interiorização do papel parental em equilibrío com outros papéis, nomeadamente 

no que diz respeito à masculinidade. 

 

 

Ajustamento materno e o contexto da recuperação funcional 

 

Durante o período pós-parto ocorrem adaptações fisiológicas que envolvem os 

diversos aparelhos e sistemas ao nível metabólico, bioquímico, hormonal, e 

anatómico para que o organismo recupere o seu estado funcional pré gravídico. 

Daqui resultam algumas manifestações de desconforto, conforme descrição dos 

autores consultados, Ziegel e Cranley (1985), Mendes (1991), Resende (1991), 

Reeder et al (1995), Bobak Lowdermilk e Jensen (1999) e Graça et al (2000). 

 

As manifestações de desconforto mais referidas foram as dores perineais, dores 

mamilares e dores articulares, que limitaram em alguns casos, a realização de 

actividades de vida diária. 
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Relativamente ao constituinte chave imagem corporal modificada, revelou que 

aliados a uma falta de disponibilidade para o auto-cuidado, a “falta de vontade” 

em realizar exercícios físicos e o não poder fazer dieta porque está a amamentar 

e a questão de que “a estética é um factor secundário”, revelam que a 

recuperação da imagem corporal pré gravídica, é um aspecto que é preterido e 

nalguns casos desvalorizado, em virtude de outras prioridades. No entanto, não 

deixam de se referir à intenção de se dedicarem à recuperação da imagem 

corporal após o período de amamentação. 

 

“ Leio muito e tento cuidar de mim, sinto-me muito melhor, e toda a 

gente diz que eu estou mais bonita! Isto é porque eu estou mais 

cheiinha de cara, mas acho que é de eu transparecer a felicidade por 

que estamos a passar. È assim comigo é colocar a faixa, o meu creme 

agora ginástica é mais de sofá (risos) porque todos os bocadinhos é 

mesmo para descansar” (M18) 

 

“Eu acho que o meu corpo ainda está tal e qual como vim da 

maternidade, depois só uso faixa às vezes porque me faz calor, e tenho 

cuidado com a alimentação porque estou a dar de mamar, mas ainda 

me sinto gorda e há certa roupa que ainda não consigo vestir, mas hei-

de chegar lá depois quando ele deixar de mamar! “ (M19) 

 

Bobak Lowdermilk e Jensen (1999) a propósito da imagem corporal referem que 

na “fase interdependente” do processo de ajustamento materno a mulher começa 

a interiorizar o período pós-parto como um período de transição, necessário ao 

restabelecimento do seu organismo. Desta forma, consciencializa-se que tem de 

retomar o ritmo de vida normal, porém, mais fortalecida. Assume o seu papel de 

mulher e o de mãe. Papéis distintos que impõem o desempenho de outras 

funções, que não somente o cuidarem do bebé. 
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No grupo das mães participantes do estudo, parece-nos claro que ainda não 

interiorizaram totalmente este aspecto, colocando para um nível secundário o 

auto-cuidado, projectando ainda o seu foco de atenção na vivência da 

maternidade e no desenvolvimento das suas competências cuidativas e 

relacionais.  

 

Lederman (1996) é da opinião que a não-aceitação das mudanças (embora 

transitória) da imagem corporal reflecte uma ambivalência não ultrapassada 

acerca da gravidez, bem como de dificuldade na interiorização ao papel materno. 

 

O dia-a-dia, após o nascimento do bebé, dificulta à mulher o reencontro do seu 

espaço, da sua liberdade, da sua identidade. O processo de ajustamento materno 

requer uma caminhada paulatina da separação entre a mãe e o bebé. Este é um 

passo em direcção à individualidade de ambos.  

 

Aliás, Parker (1997) defende que a separação é relevante e necessária para o 

desenvolvimento individual. Isto é, no processo de ajustamento materno é 

importante que a mãe identifique, interprete e compreenda que ser mãe é uma 

condição que não a exclui das outras funções, há um tempo para cuidar do bebé 

e há igualmente um tempo para cuidar de si. 

 

Salienta-se, todavia, que o apoio por parte do marido/companheiro, da família 

alargada e dos profissionais de saúde no incentivo à mulher para o auto-cuidado 

é fundamental para a interiorização do papel materno como um processo distinto 

do seu papel enquanto mulher. 
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A fadiga expressa pela dificuldade em adormecer, pela maior vulnerabilidade 

emocional e choro fácil emergem dos discursos proferidos pelas mães 

participantes como um factor dificultador, condicionando a vivência da mulher, 

principalmente nas primeiras semanas pós-parto. 

 

A mulher transparece um sentimento de vulnerabilidade emocional inexplicável. 

A mudança das rotinas do quotidiano, o aumento de actividades impostas pelo 

cuidar do bebé, a consequente diminuição das horas de sono e repouso 

associado aos desconfortos físicos, como vimos anteriormente, culminam numa 

enorme fadiga física, mental e emocional, tal como ilustram os seguintes 

extractos: 

“...parece que me esqueço de tudo, será falta de memória?... Sinto 

uma espécie de cansaço mental, e temos tantas coisas para 

aprender...”(M6) 

 

“...senti-me muito cansada. Foram sete dias que não consegui 

descansar...” (M1) 

 

“Nós ficamos muito debilitadas, muito frágeis, por qualquer coisinha 

chorava sem ser capaz de me controlar, de controlar o choro, nem 

era nada de especial, mas pronto, depois passava e tudo bem!” (M6) 

 

Kitzinger (1978) e Rubin (1984) e Colman e Colman (1994) são de opinião que a 

vulnerabilidade emocional, associada ao choro fácil, fragilidade, insegurança e 

cansaço, nas primeiras semanas pós-parto, emergem do grande desafio que a 

mulher enfrenta, mesmo quando o planeamento e aceitação da maternidade já 

tenha ocorrido. 

 

Wenzel, Haugen, Jackson e Robinson (2003) estes autores consideraram no seu 

estudo sobre a prevalência generalizada da ansiedade às 8 semanas de pós-parto 



Parte II – Estudo Empírico 

Capítulo IV – Discussão dos resultados 

Ajustamento materno e paterno: experiências vivenciadas pelos pais no pós-parto  

 

299 

em mães pela primeira vez que o quadro de ansiedade é mais comum do que a 

depressão de pós-parto. 

 

Matthey et al (2003) no seu estudo sobre o diagnóstico da depressão pós-parto 

nas mães e nos pais pela primeira vez concluíram a necessidade de analisar quer 

a depressão quer a ansiedade em ambos os pais pela primeira vez, e acreditam 

que o termo “postnatal mood disorder” reflecte mais precisamente as dificuldades 

de ajustamento dos referidos pais do que o termo depressão pós-parto. 

 

Além da recuperação física da gravidez e do parto, as mães têm que assumir a 

sua nova função, e ser competentes em termos cuidativos e relacionais. 

 

Na vivência do processo de ajustamento materno, deve-se considerar que alguns 

destes sintomas, nomeadamente o choro fácil, a hipersensibilidade e fragilidade 

referidas pelas participantes podem-se inscrever num quadro de “blues pós-

parto” (Gunderson, 1997). Aliás conforme ilustrado no extrato seguinte: 

 

“...essa coisa do “baby-blues”, é mesmo verdade, porque não é 

estarmos deprimidas,(...) mas é aquela vontade súbita de chorar, de 

uma tristeza escondida cá dentro, sem motivo aparente...mas já 

passou...ai as hormonas e tudo o resto (risos)!” (M4) 

 

O choro referido pelas mães participantes foi expresso como a forma de 

estravasar os seus sentimentos. As mães choram por se sentirem tristes, sós, 

com medo de sofrer perdas, por insegurança e até mesmo sem que saibam o 

motivo.  

“Há momentos que dá mesmo vontade de chorar, aconteceu-me 

isso (...) nós estamos bem, mas de repente, parece que também 

precisamos de mimos, sei lá (...) há dias que estou mais triste, 

parece que preciso da atenção de todos...” (M6) 
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Barclay et al (1997) salientam que nos aspectos emocional e intrapessoal tornar-

se mãe requer um certo tempo. Para a mulher, perceber o impacto da criança na 

sua vida pode ser sentido como um choque. A magnitude da mudança e a  

 

necessidade de resolver os problemas que surgem fazem com que a mulher se 

sinta inexperiente, cansada, impotente. Este cansaço é resultado de um esforço 

físico que parece estar associado com um novo fazer, um novo papel.  

Estas autoras, no estudo que realizaram, relatam que as mulheres referiam o 

cansaço físico e mental como decorrente da incerteza e do processo de 

aprendizagem constante ao qual elas tinham de se submeter para 

corresponderem às expectativas. 

 

No nosso estudo, denota-se que as mães participantes que expressaram estas 

vivências, sentiram que estavam a ultrapassá-las ou nalguns casos já tinham 

ultrapassado.  

 

A “penalização” que a mulher possa inicialmente sentir, pelo facto de ter tido um 

filho e ter perdido (temporariamente) a sua referência, a sua liberdade, o controle 

da sua vida perante as novas exigências da maternidade, manifestada na grande 

maioria das vezes pelo tal choro fácil, é ultrapassada a partir do momento, em 

que a mulher começa a antever a possibilidade de se encontrar a ela própria, não 

isolada dos que a rodeiam, mas como ser individual e responsável pelo cuidar do 

seu bebé. Integra o seu papel materno e assume o filho, supera-se e passa a 

identificar-se como mãe (Rubin, 1984). 
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Ajustamento materno  e paterno  no contexto da relação conjugal 

 

Das estruturas essenciais demos conta no que diz respeito ao contexto da 

relação conjugal, os constituintes das experiências positivas referidos por ambos 

os pais foram: a transformação do relacionamento afectivo, uma maior união do 

casal, com ênfase na cooperação na partilha das tarefas domésticas e no reinício 

de um namoro com mais expressões de carinho e atenção.  

Quanto aos constituintes das experiências negativas foi referido pelas mães 

participantes o menor tempo para o casal, o receio de não se sentir desejada pelo 

companheiro/cônjuge, sendo vivenciado um certo distanciamento do elemento 

paterno. No que diz respeito ao relacionamento afectivo/sexual, as mães 

verbalizaram sentir dificuldade em reiniciar actividade sexual, algum 

constrangimento em deixar o companheiro tocar nas mamas e na intimidade pela 

presença do bebé no quarto do casal.  

Relativamente aos pais identificamos: menor tempo para o casal, a mudança nas 

rotinas do mesmo, reinício da actividade sexual com o sentimento, por parte de 

alguns pais, de distanciamento da companheira devido à dedicação exclusiva ao 

bebé. 

 

Destacamos dos discursos proferidos pelas mães e pelos pais participantes 

constatámos que as mudanças na convivência conjugal foram sentidas 

nomeadamente devido à dedicação total ao bebé, e em consequência houve o 

menor tempo para o casal, a necessidade de partilhar tarefas, a diminuição do 

convívio social e a maior união do casal. 
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Conforme referido atrás (cf. parte I, capítulo III, ponto 2) a entrada do bebé no 

quotidiano da vivência conjugal opera mudanças profundas, com inevitáveis 

repercussões na qualidade da relação conjugal. O grande desafio é levar estas 

tarefas parentais a bom termo sem negligenciar a relação conjugal (Relvas e 

Lourenço, 2001). 

 

Para alguns autores, os três meses que se seguem ao nascimento de um bebé são 

tidos como parte da gravidez, como o seu quarto trimestre. Na realidade, a 

gravidez apresenta-se como um tempo de mudança e, relativamente à relação de 

vinculação marital, esta mudança é óbvia pois a consciencialização da vinda da 

criança significa um desafio desenvolvimental para o casal (Lederman, 1996). 

“Quanto à nossa relação está tudo na mesa eu não a deixo ir a baixo, 

dou-lhe muitas festinhas e beijinhos e mesmo quando ela estava 

grávida que estava linda, ela achava que não e depois sentia-se 

desconfortável e eu fazia-lhe muitos miminhos, porque isso também 

influencia o bebé e não houve uma noite que não adormecesse sem os 

meus carinhos! Agora temos que dar tempo para recuperar bem e tudo 

se resolve “ (P14) 

 

Matthey et al (2000) salientaram no seu estudo o facto de que o ajustamento nos 

primeiros dias de pós-parto é positivamente influenciado pela relação com os 

avós maternos e paternos, e mais tarde estar relacionado com o relacionamento 

conjugal. 

“(...) estranhamos um bocado ao princípio, porque tinhamos uma 

harmonia muito grande e prontos um bebé muda tudo! Absorve-nos o 

nosso espaço e olhe nos primeiros 2 dias era ela a dormir para um lado 

e nós para o outro de tanta exaustão! Adaptarmo-nos a esta mudança 

levou uns dias(...)uma grande mudança, é os nossos horários com os 

da bebé, é um conjunto de coisas que muda tanto em relação a nós os 

dois, isto aqui era uma calmaria em casa, já tinhamos as nossas 

rotinas, o nosso espaço, tinhamos a nossa liberdade e depois muda 

tudo e depois é assim e tempo para nós?” (P3) 
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“pronto e ela chegou e quem manda é ela e nós tentamos conciliar as 

coisas, porque em primeiro lugar está ela e depois tentamos conciliar 

as coisas para fazermos a nossa vida normalmente, temos que 

reprogramar as coisas, a nossa vida nãe é bebé!” (P15) 

 

Condon et al (2004) no seu estudo prospectivo sobre a saúde mental e bem-estar 

dos pais pela primeira vez sugeriram que a gravidez mais do que o período pós-

parto aparenta ser o período de maior stress para o homem que está no processo 

de transição para a parentalidade. Os resultados sugerem que as mudanças mais 

importantes ocorrem relativamente cedo na gravidez. Por isso, a falta dessas 

mudanças (mais do que as próprias mudanças) é o factor que mais se salienta. 

Estes homens aparentam estar mal preparados para o impacto da parentalidade 

nas suas vidas, especialmente em termos do relacionamento afectivo e sexual.  

 

Nos discursos das mães e dos pais participantes constatámos que os casais ainda 

estão a vivenciar um período virado para o seu interior, ainda estão na fase de se 

organizarem e se ajustarem aos seus papéis. O convívio social assim como outros 

projectos estão temporariamente adiados. É neste sentido que algumas mães 

expressam uma maior união do casal. 

 

“Sinto-me mais unida ao meu marido, estamos a descobrirmo-nos 

no papel de pais e isso é muito bom, é um dos sentidos fantásticos 

a descobrirmos com a nossa filhota!” (M6) 

 

“Sabe nós somos um casal muito unido, muito unido, e partilhamos 

as tarefas. Já casamos na idade madura e portanto sabemos das 

responsabilidades de cada um no casal e o nosso apoio é mútuo. 

Ajudo-a na alimentação porque ela não tem muito apetite!...” (P3) 

 

A relação conjugal parece estruturar-se, como o suporte social mais 

determinante, em primeiro lugar para a aceitação e adaptação da mulher à 
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gravidez, em segundo lugar, na aceitação da identidade ao papel materno e por 

último, determinante no desenvolvimento da ligação da mãe ao bebé (Mendes, 

2002, p.58). 

 

A harmonia emocional entre o casal (isto é, como os casais se comunicam entre 

si, através da conexão e receptividade emocionais na sua relação diádica) foi 

avaliada em 86 casais durante a transição para a parentalidade por Curran,Hazen, 

Jacobvitz, e Sasaki, (2006). Estes autores concluíram que existe uma associação 

estatisticamente significativa entre a identificação de desarmonia conjugal e a 

harmonia emocional no pós-parto (mais focalizada no elemento feminino), 

sugerindo que a antecipação de problemas maritais durante o período de 

transição para a parentalidade poderá aumentar a atenção para a manutenção da 

relação conjugal. 

 

No nosso estudo emergiu esta questão de risco de desarmonia conjugal. A 

instabilidade emocional das companheiras foi referida como elemento 

dificultador na fase de ajustamento ao papel parental em consonância com a 

conjugalidade. No entanto, a verbalização do facto de que o pós-parto pode 

trazer alguma modificações em termos hormonais e humorais justificavam 

aatitude de compreensão e tolerância face à distância por parte da companheira. 

 

“ Mas é assim, nos primeiros tempos há um tempo assim mais de 

afectos, um afecto diferente é capaz de ter havido mas depois ela deita 

logo tudo a perder, porque ela é muito difícil, nós somos é iguais. 

Temos os nossos desacatos, mas prontos damo-nos bem! E agora isto 

está tudo nos ares, é complicado mas depois volta tudo ao normal!” 

(P19) 

 

“Mas ela às vezes tem dias que não se pode aturar!! Não sei se foi do 

parto ou das hormonas, mas não se pode dizer nada, pois parece que a 
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estamos sempre a contrariar!!/ (...)Mas pronto temos que ter paciência 

porque isto não é fácil! Eu acho que não posso fazer mais mas mesmo 

assim ela está sempre a queixar-se e anda muito tensa nem me deixa 

assim ficar junto a ela, nem tão pouco assim fazer umas festas como 

eu fazia quando ela estava grávida! Eu acho que ela está a ficar 

deprimida porque eu já li que há mulheres que ficam assim depois do 

parto, a minha mãe diz que o “parto pode subir à cabeça” e se calhar 

logo tinha de acontecer com ela! Eu gosto muito dela e ela nem me 

deixa tocar nela! E depois quando chego tarde vem logo com 

desconfianças!! Só espero que isto passe porque isto não está fácil!” 

(P23)  

 

 

Quanto à transformação do relacionamento afectivo as mães e os pais 

participantes expressaram-nos que este se redimensiona numa reexploração do 

corpo um do outro, com mais expressão de carinhos. O que vem ao encontro do 

referido Ahlborg, Dahlof, e Hallberg (2005) verificaram que a comunicação entre 

o casal e a exteriorização de expressões de afecto e carinho entre o casal foram 

evidenciados como dimensões que estabilizavam e fortificavam o relacionamento 

do casal. Assim como por identificaram, igualmente, o mútuo suporte entre os 

pais pela-primeira-vez era significativo no ajustamento ao papel parental 

Ablborg e Strandmark (2006). 

“...agora a nossa relação é diferente, ele ainda tem receio em me 

tocar e eu também não tenho vontade nenhuma, acho que 

precisamos de voltar ao princípio do namoro...(risos) mais carinhos, 

festinhas e estar juntinho e dormir alguma coisa de jeito!” (risos) 

(M4) 

 

“Quanto à nossa relação está tudo na mesma eu não a deixo ir a 

baixo, dou-lhe muitas festinhas e beijinhos e mesmo quando ela 

estava grávida que estava linda, ela achava que não e depois sentia-

se desconfortável e eu fazia-lhe muitos miminhos, porque isso 

também influencia o bebé e não houve uma noite que não 

adormecesse sem os meus carinhos! Agora temos que dar tempo 

para recuperar bem e tudo se resolve “ (P14) 
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O período pós-parto é mencionado como a fase mais delicada no que diz 

respeito às dificuldades encontradas no relacionamento sexual, sendo que a 

diminuição da satisfação marital encontra-se intimamente ligada com a questão 

da atenção que é disponibilizada para o companheiro/cônjuge. a qualidade da 

vida marital está associada à satisfação sexual ( Silva & Figueiredo, 2006). 

 

A qualidade da vida marital está associada à satisfação sexual em ambos os 

sexos, nos homens, está ainda associada à actividade coital e à troca de carícias  

durante e após o parto. Nas mulheres a percepção subjectiva da imagem corporal 

e atractividade por parte do seu companheiro/cônjuge relacionanam-se de igual 

modo com a experiência coital e com a satisfação sexual e inversamente com a 

dispareunia (Elek, Hudson & Bouffard, 2003; Pacey, 2004; Silva & Figueiredo, 

2006; Pastore, Owens & Raymond, 2007). 

 

Sendo que o adiamento do reiniciar das relações sexuais após o nascimento do 

bebé, se reflecte no receio da dor que a mulher possa sentir, constitui uma 

limitação.  

 

“Tenho receio de...doer...apesar de ter a noção que quando for, logo se 

verá, agora de facto, tem mesmo que existir isto da cumplicidade e 

compreensão no casal, porque não é nada fácil!” (M5) 

 

“Nós ainda não tivemos relações . pronto quando se vê o parto e se vê 

aquela tesoura está tudo explicado! Não é preciso dizer mais nada!não 

é? Penso que da parte do homem há que haver aquela responsabilidade 

e cuidado com o estado físico da mãe e não há necessidade de correr 

riscos e sabemos que isso é da nossa parte. Ela está quase a ir ao 

médico e depois logo se vê! (...)” (P5) 
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Associado também a algum cansaço e à necessidade sobreposta da recuperação 

física como psicológica devido ao ritmo das actividades da sua nova situação. 

 

Ahlborg, Dahlof, e Hallberg (2005) verificaram numa amostra de 820 casais aos 

seis meses de pós-parto, que na globalidade os novos pais estavam satisfeitos 

com o seu relacionamento íntimo, no geral, mas insatisfeitos com o seu 

relacionamento sexual, em particular. A dificuldade expressa pelas mães foi a de 

se sentirem muito fatigadas para a actividade sexual.  

 

Na nossa investigação demos conta de que embora algumas participantes 

possam não se sentir “disponíveis” como mulher para os seus companheiros, 

neste processo de ajustamento à maternidade, o facto é que é desvelado o sentir 

do distanciamento do companheiro neste período de pós-parto, sublinhando, 

todavia, que o sentem como algo que é praticado sem a intenção real tal. 

 

“e eu sinto o P4 muito distante, sei que não é de propósito mas às 

vezes tenho receio que ele já não olhe para mim daquele jeito! (risos 

de ambos com uma troca de olhar afectuoso por parte do marido) 

mas prontos acho que compensa!” (M4) 

 

“Na primeira semana senti-me muito sózinha, senti necessidade que 

ele tivesse mais tempo comigo , porque eu tinha que ser mãe e ser 

mulher e isso foi um bocado complicado para mim e senti-me um 

bocado revoltada, até acabámos por ter alguns atritos um com o 

outro, porque senti-me um pouco triste neste aspecto. Mas foi uma 

situação que se foi esbatendo ao longo dos dias e consegui 

ultrapassar” (M15) 

 

Alguns pais participantes sentiram o distanciamento da companheira pela 

dedicação exclusiva ao bebé, especialmente naquelas que amamentam, que são a 

grande maioria, respeitando os momentos e verbalizando saberem esperar. 
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“E ela também às vezes fica um bocadito inibida, eu não lhe posso 

tocar no peito fica aborrecida, temos que ter paciência porque ela 

não vai dar de mamar para sempre!” (P12) 

 

Silva e Figueiredo (2006) constataram da revisão da literatura no que concerne à 

amamentação que os estudos demonstram o impacto desta variável na qualidade 

da experiência: o período de aleitamento exclusivo materno associa-se a uma 

diminuição do desejo sexual e da frequência de actividade sexual coital (Stern & 

Leiblum, 1986; Alder & Bancroft, 1988; Foster, Abraham, Taylor, & Llewellyn-

Jones 1994; Glazener, 1997; Hyde et al, 1996; Sydow, 1998). 

 

 

No que diz respeito ao impacto associado ao nascimento do bebé na vida 

conjugal Belsky e Rovine (1990), Levy e Shiff (1994), Wilkinson (1995), Shapiro et 

al (2000), Elek, Hudson e Bauffard (2003), e Pacey (2004) e entre outros, 

indicaram o declínio ao nível da qualidade da satisfação marital, ao longo da 

gravidez e do pós-parto. 

 

Conforme opinião das mães e de alguns pais participantes no estudo, o 

relacionamento sexual/afectivo do casal é inevitavelmente influenciado pelo 

nascimento do bebé. O espaço de intimidade, privacidade e sexualidade do casal 

passa, ainda que transitoriamente, a ser ocupado pelo bebé que se impõe em 

função das suas necessidades. 

 

“Às vezes sentimos que ele está a mais, até pelo simples respirar dele! 

Mas prontos na intimidade às vezes atrapalha um bocado, quer dizer é 

complicado e não é! E no início tinha receio de recomeçar as relações 

sexuais, ele também estava, mas depois correu tudo bem!” (M19) 
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“em termos de casal nós sempre nos demos bem, ele não veio alterar 

nada, claro que na intimidade às vezes fica esquisito porque ele está lá 

no quarto mas pronto quando está a dormir não é?” (P12) 

 

 

 

Lederman (1996) defende que a evidência deste facto pode ser agravada pelo tipo 

de qualidade de relação mãe-bebé. Se esta for, simbioticamente, muito forte 

pode gerar conflitos entre o casal. Contudo, no grupo das mães e dos pais 

participantes do estudo, e no momento do período da vivência a que se 

reportaram, a comunicação aberta e a proximidade revelaram-se como factores 

facilitadores da relação conjugal no processo de ajustamento materno e do 

reforço da conjugalidade. 

 

 Ajustamento materno e paterno no contexto da família alargada e amigos 

 

O nascimento de um bebé muitas vezes é um factor de aproximação entre os 

vários elementos da família alargada assim como dos amigos mais próximos. 

 

É um tempo de reajustamentos pessoais e interpessoais que poderão reforçar ou, 

pelo contrário, debilitar os laços já existentes (Afonso, 2000). Poderá, 

igualmente, ser considerado um momento de desenvolvimento privilegiado não 

só para o casal mas também para a família alargada (Kitzinger, 1978; Relvas, 

1996). 

 

Neste contexto os constituintes chave que se destacam como positivos são o 

apoio emocoinal e instrumental da avó materna, destacando-se nos discursos  
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proferidos pelas mães participantes, o apoio nos cuidados ao bebé e nas 

actividades domésticas, com um maior envolvimento da avó materna. Assim 

como a necessidade expressa por algumas participantes da presença da sua mãe 

no apoio, nomeadamente nas primeiras semanas pós-parto, onde a limitação 

funcional imposta pelos desconfortos físicos da recuperação do parto é mais 

marcante. 

 

No âmbito da família alargada, é de referir uma relação que se transforma e se 

intensifica nos primeiros tempos do pós-parto: a relação da mulher (em especial 

se tem um filho pela primeira vez) com a sua mãe.  

 

É uma relação onde se vão pôr à prova as novas identidades (ela agora é mãe e a 

sua mãe passa a ficar no lugar de avó) Kitzinger (1978,1995).  

 

Figueiredo, Costa e Morais (1982) numa amostra de 399 mulheres casadas, 

verificaram que as mulheres, enquanto grávidas, privilegiam as figuras femininas 

(mãe, irmã ou sogra), em relação ao cônjuge/companheiro. 

“Além disso tive a minha mãe, a minha sogra, a minha irmã, todas 

ajudaram nos primeiros dias” (M18) 

 

Mercer (1996) e Pearson, Hunter, Cook, Lalongo e Kellam (1997). reportam-se à 

necessidade de intensificar e reavivar laços afectivos entre filha (agora também 

mãe) e a mãe (agora também avó) como factores facilitadores no processo de 

ajustamento materno. 

“A minha mãe tem sido um apoio em termos de me dar reforço e 

estabilidade no meu papel de mãe!” (M3) 
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Num estudo efectuado por Matthey et al (2000), estes autores verificaram que o 

ajustamento nos primeiros dias de pós-parto é positivamente influenciado pela 

relação com os avós maternos e paternos. 

 

“ Se não fosse a minha mãe a ajudar era muito complicado. Era 

complicado subir e descer escadas, ficava cá em cima praticamente...o 

que me valeu foi a minha mãe que me ajudou em tudo, ela é uma 

avó/mãe é um grande suporte para nós, para mim.” (M21)  

 

“ E nos primeiros dias também tive o apoio da minha mãe, que é sem 

dúvida um elemento de referência, é completamente. Eu também não 

quero que entre muito, tem o seu espaço, e ao mesmo tempo é 

fundamental, sem ela eu acho que tinha dado em doida naqueles dias 

das cólicas diabólicas, e ajudou-me a passar a ferro, ela ficava com ele 

se eu tinha de sair, ou então nos dias em que eu não tinha conseguido 

dormir nada, aí vinha ela para ficar com o menino ao colo e para eu 

descansar” (M24) 

 

“o apoio dos meus pais e dos avós maternos têm-nos ajudado muito, 

pelo menos é aquele apoio psicológico e contribui muito para o nosso 

bem-estar. Temos muito o hábito de conviver com a família que é 

numerosa” (P9) 

 

“o bebé aproxima as famílias, do meu lado é o terceiro neto então 

quando vêm ao fim de semana é uma festa! A minha sogra está toda 

contente porque é o primeiro neto, está-lhe sempre a trazer coisas!” 

(P12) 

 

“um bebé trás melhoria ele fortaleceu os laços entre os avós nas 

relações  entre eles e nós. A minha mãe vem mais vezes  a minha avó 

está sempre a ver se ele está bem pronto um miúdo altera tudo não é e 

é assim!” (P14) 

 

 

Outras mães participantes revelaram-nos realidades distintas em que o 

envolvimento dos amigos e inclusivamente dos vizinhos como suporte social, 

dada a distância física e emocional com os outros elementos da família alargada. 
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“ Bom nestas coisas as amigas são fundamentais, principalmente as 

que tiveram crianças e experiências destas muito próximas, e olhe que 

ajudou muito para fazer assim, olha usa isto ou aquilo, experimenta 

fazer desta maneira...enfim. Porque eu achei que não tinha leite e elas 

ajudaram-me.” (M24) 

 

Barclay et al (1997), Nyberg e Sternhfvud (2000) referem-se a esta realidade no 

âmbito das sociedades contemporâneas, sendo que muitas vezes a distância 

física e a actividade profissional dos avós, condicionam o seu maior e efectivo 

apoio nesta fase. 

 

Curran et al (2005) a propósito da importância das relações familiares anteriores 

no ajustamento materno e paterno nos pais pela primeira vez, estabelecem 

teorias de interdependência e vinculação para avaliar como as representações dos 

pais sobre experiências familiares anteriores, fornecidas no período pré-natal se 

mantêm durante o período de transição para a parentalidade. 

As avaliações pré-natais das representações das vinculações adultas e as 

memórias do relacionamento conjugal paterno durante a infância fizeram antever 

o ajustamento da sua própria relação marital no período pré-natal e vinte e 

quatro meses após o parto. Os adultos que deram menor importância às 

vinculações anteriores e com pouca memória  da infância relativa à relação 

conjugal paterna apresentaram mais baixos níveis de ajustamento marital. 

 

Os adultos que se mostraram mais preocupados com as relações paternas 

manifestadas na infância e com memórias negativas da relação marital de seus 

pais, apresentaram o maior declínio no ajustamento marital no pós-parto.  
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Alguns  participantes expressaram o reforço dos laços familiares maternos e 

paternos.  

 

“e também é um alegria para os avós, a minha mãe até já disse que ía 

deixar de trabalhar para tomar conta dele, porque ela é uma pessoa 

que está sózinha e deprime com qualquer coisa e ele é uma alegria e 

deu-lhe de novo vida! Os avós maternos nem se fala porque foi o 

primeiro neto então está a ver estão todos babados” (P21) 

 

Este aspecto é justificado por Alarcão (2000) uma vez que há o receio da 

diferença de modelos educativos da sua família de origem relativamente à família 

do marido/companheiro. 

 

A preferência da família materna no apoio à mulher prende-se por um lado, com 

o papel socializador e de adaptação à mesma cultura circundante (Sá, 2001). Por 

outro lado, à necessidade da presença da avó materna para o estabelecimento de 

uma identificação estruturante que lhes faculte o estabelecer uma relação de 

igualdade com a mãe.  

 

Mercer (1996) reporta-se à necessidade de intensificar e reavivar laços afectivos 

entre filha (agora também mãe) e a mãe (agora também avó) como factores 

facilitadores no processo de ajustamento materno. 

 

Quanto aos pais participantes estes referiram-se à proximidade entre o recém-

pai e o pai revela-se em termos de relacionamento mais próximo para alguns 

participantes, enquanto para outros no sentido de reavaliação dos valores e 

exemplo de seu pai como referência parental. 
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 Para alguns pais o exemplo de seu pai serviu de preparação para o seu papel 

paternal, referenciado como exemplo a seguir. 

 

“Quanto à minha relação com o meu pai não mudou muito, mas está 

mais próxima, noto é que o meu pai tem um grande carinho com ela 

que comigo (...)eu noto nele sei lá um modo de compensar com ela. Ele 

ás vezes vinha de propósito cá a casa só para estar um bocadinho com 

ela. Ainda por cima é a primeira neta” (P4) 

 

O nascimento do bebé veio melhorar o relacionamento entre pais e filhos que 

agora também já são pais, traduzindo-se numa aceitação das formas de ser e de 

estar de cada um, o que proporcionou ao recém-pai o assumir das suas 

responsabilidades parentais com gratificação. 

 

 “Depois como eu sou filho único está a ver o meu pai e eu olhe a nossa 

relação melhorou muito, porque o meu pai tem um feitio especial e às 

vezes chocamos um com o outro se calhar porque somos parecidos, é 

assim, gostamos muito um do outro, mas às vezes viramos as costas 

um ao outro mas passado um pouco já está tudo bem  e o bebé veio 

ajudar muito nisso...Porque depois de o bebé nascer, ele agora olha 

para mim com outros olhos, prontos (...) agora já fala comigo doutra 

maneira, porque eu também já tenho outras responsabilidades. Prontos 

e isto também é muito importante para mim porque me ajudou a 

assumir o meu papel de pai.” (P19) 

 

Os discursos dos pais participantes estão em dissonância com o que Anderson 

(1996) estudou no que diz respeito ao relacionamento com a figura paterna, 

onde alguns pais tendem a descrever o seu relacionamento com os seus próprios 

pais, como distantes ou desligados; atribuindo ao facto de que seus pais eram 

tradicionais, e eles desejam ter uma relação mais emocional e envolvida do que 

aquela que os seus pais tiveram com eles (Anderson, 1996). 
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Ajustamento materno e paterno  no contexto do apoio dos profissionais de saúde 

 

Dos discursos das mães e dos pais participantes, emergiu no contexto do 

apoio dos profissionais de saúde, como constituinte chave positivo o aspecto da 

relação de ajuda das enfermeiras. No entanto, consideram insuficiente o tempo 

dispendido pelas enfermeiras face às suas necessidades. 

 

No entanto, a percepção das mães e dos pais acerca das intervenções das 

enfermeiras aquando do seu internamento que corresponde ao período de 3 dias 

pós-parto, foram evidenciadas as questões acerca das práticas educativas e 

técnicas aquando da prestação de cuidados ao bebé, perante alguma situação 

problema ou aquando da preparação para a alta. 

 

“Porque o apoio que existe é ínfimo para nós jovens pais. Eu acho que 

não tem nenhum pai ou mãe que nos primeiros quinze a vinte dias que 

não vai parar de se preocupar! Depois lá na maternidade deram-me um 

monte de folhetos e um deles era sobre morte súbita, e eu o que é 

isso? E ainda por cima com aquele nome né? O bebé está dormindo e 

pode assim se ficar! E a gente fica preocupado e vai ver a toda a hora 

se a bebé está dormindo bem mas nos deixa preocupados né! 

Aí para os profissionais é tudo normal!” (P1) 

 

 

Outros participantes referiram que a equipa de enfermagem e médica mostraram 

alguma indisponibilidade de tempo por ocupação noutras actividades opinando 

porém que o pai não deveria ser considerado visita.  
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Kitzinger (1995) sublinha o facto de que os profissionais de saúde desenvolvem 

uma prática de cuidados centrada nas habilidades técnicas e acções 

fragmentadas, impossibilitando a percepção por parte dos pais pela primeira vez 

da complexidade que envolve o cuidado no pós-parto, quer relativa à mulher 

quer relativa ao bebé. 

 

“Eu achava que nos primeiros dias lá na maternidade o pai não fosse 

considerado visita, percebe, porque pai é pai e se poder estar lá mais 

tempo também pode aprender outras coisas para ajudar a mãe em 

casa, porque depois no dia da alta é aquela sensação de chegar a casa 

com as malas e o bebé e agora como é que eu faço com isto tudo? Se 

fossemos só nós os três era muito complicado!” (P8) 

 

 

Para as mães e os pais participantes no estudo, os cuidados de saúde na área da 

obstetrícia/maternidade estão muito aquém das suas expectativas/necessidades. 

Nesse sentido, eles indicaram algumas sugestões decorrentes das dificuldades 

experienciadas na vivência desta “nova situação” na vida familiar. 

 

“Olhe acho que é mesmo importante a tal linha telefónica, porque 

pronto temos sempre dúvidas. Eu estou muito satisfeita com o centro 

de saúde e com o pediatra que vai ao pormenor, mas a linha era aquela 

possibilidade de podermos ligar a qualquer hora e sabermos que está 

alguém devidamente credenciado para nos ajudar, acho que devia estar 

ligada à maternidade não é?” (M16) 

 

“Nos primeiros dias ficamos com muitas dúvidas. Eu acredito que haja 

pessoas que façam asneiras sem querer! Eu acho que havia de haver 

um apoio técnico acessível aos pais no pós-parto. Quer dizer eu tive 

assim uma informação geral” (M18) 
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Reflectindo nos discursos atrás proferidos, apesar do apoio dado pelo 

marido/companheiro e família alargada concluímos que a mulher/mãe 

homem/pai têm necessidade de orientação e apoio profissional no período pós-

parto.  

 

No contexto da qualidade de vida dos pais no pós-parto, Gierdingen e Center 

(2003) concluíram no seu estudo que quer os pais quer as mães vivenciaram um 

significativo declínio na sua qualidade de vida perceptível. Os pais relataram um 

aumento no número de dias com doença e uma diminuição na sua saúde geral e 

vitalidade após o parto. As mães vivenciaram um aumento de vitalidade apesar da 

diminuição de horas de sono. 

A saúde das mães no pós-parto parece estar relacionada com a satisfação do 

parceiro, menores dias de doença e certas características de trabalho, assim 

como o tempo total de trabalho e o equilíbrio da divisão do trabalho entre o 

casal. 

 

Doherty, Erickson, Farrell e LaRossa (2006) avaliaram no seu estudo experimental 

randomizado com um grupo de 165 casais pais pela primeira vez, o impacto de 

uma intervenção educacional durante a transição para a parentalidade, num total 

de oito sessões, começando durante o segundo trimestre da gravidez e 

terminando aos cinco meses pós-parto. Os resultados foram avaliados com 

diários do tempo, observações codificadas da interacção pais-criança, e auto-

relatos dos pais e das mães.  

 

Estes autores referem que a intervenção teve efeitos positivos no 

desenvolvimento de habilidades dos pais na interacção com os seus bebés, 

sobretudo no maior envolvimento da participação do pai com as crianças durante 
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os dias de trabalho (mas não tanto nos dias em que estão de descanso semanal). 

Concluem que este tipo de intervenção educacional terá efeito no 

desenvolvimento das habilidades parentais e não tanto na definição dos papéis 

parentais no contexto da relação entre a mãe e o pai. Pois, como sublinham que 

esta dimensão tem uma associação mais profunda com a forma como a 

sociedade define como e quem é que “deve” cuidar da criança.  

 

No seu estudo sobre a prevenção do stress ou depressão no período pós-parto, 

através da intervenção nos grupos de preparação para a parentalidade, Matthey 

et al (2004) sugeriram que esta intervenção é adequada na redução do stress 

pós-parto especialmente nas mães primíparas às seis semanas pós-parto. 

A eficiência desta intervenção está relacionada com o aumento dos níveis de 

conhecimento dos homens, sobre a forma como as suas companheiras estavam a 

vivenciar as primeiras semanas pós-parto. 

 

Dennis e Creedy (2004) revelaram no seu estudo que uma das intervenções 

promissoras aparenta ser o facultar um apoio pós-parto intensivo por parte dos 

enfermeiros de cuidados de saúde primários e pelos enfermeiros obstetras. A 

Identificação de mães em risco ajudou na prevenção da depressão pós-parto.  

 

Alder e Truman (2002) na investigação que conduziram sobre identificação de 

situações de risco de depressão pós-parto em mães primíparas sugerem que 

grupos de apoio neste período podem ajudar a rastrear possíveis situações de 

depressão entre as mães identificadas com baby-blues. 

As dificuldades resultantes dos cuidados com o bebé, a fadiga associada com o 

desconforto (dores relacionadas com a perineorrafia e involução uterina) foram 
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enunciados pelas mães como as grandes preocupações, para as quais o apoio no 

domicílio por profissionais de saúde teria sido facilitador.  

Em sua consequência, sobressai a necessidade da existência de apoio da equipa 

de saúde no domicílio, principalmente nas primeiras semanas pós-parto, assim  

como a existência de uma linha telefónica de apoio como intervenções 

facilitadores do ajustamento materno e paterno no pós-parto, em especial para 

os pais que o são pela primeira vez. 
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CONCLUSÃO E IMPLICAÇÕES FUTURAS



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS E IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA DE 

CUIDADOS E INVESTIGAÇÃO 

 

Com este capítulo pretendemos tecer algumas 

considerações finais, sugerir aspectos relevantes a 

considerar em investigações futuras, assim como retirar 

algumas implicações para a prática de cuidados decorrentes 

dos resultados obtidos na investigação qualitativa com uma 

abordagem fenomenológica dirigida aos pais pela-

primeira-vez e às experiências vivenciadas ao seu 

ajustamento materno e paterno no período pós-parto. 
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CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS E IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA DE CUIDADOS  

 

A presente investigação teve por base a problemática em torno das 

vivências de ambos os pais pela primeira vez ao ajustamento materno e 

paterno no período de pós-parto. 

 

O pós-parto é um período que se compõe por um conjunto de adaptações 

fisiológicas associadas aos ajustamentos psicológicos. Para aquelas mulheres 

que estão a passar pela primeira vez este período nas suas vidas, muitas 

destas adaptações revestem-se de dificuldades ou problemas biofisiológicos, 

associados a questões relacionadas com o reajustamento a papéis, 

desconhecimento e falta de apoio que podem gerar momentos de inquietação, 

ansiedade e insegurança. Bem como para os homens na sua transição ao papel 

paterno, no contexto psicossocial.  

 

Como vivenciam ambos os pais o processo de ajustamento materno e paterno 

no pós-parto? Que dificuldades sentem ambos os pais ao processo de 

ajustamento materno e paterno no pós-parto? Quais os elementos 

identificados como significativos, na perspectiva das experiências vivenciadas 

por ambos os pais, ao ajustamento materno e paterno no pós-parto? Estas 

foram as questões orientadoras do nosso estudo no âmbito da constelação da 

maternidade e da paternidade com vista à integração da parentalidade. 

 



Parte III – Conclusão e implicações futuras 

 

 

Ajustamento materno e paterno: experiências vivenciadas pelos pais no pós-parto   

 
323 

Deste modo, a opção metodológica por uma investigação qualitativa com uma 

abordagem fenomenológica descritiva pareceu-nos apresentar-se como mais 

adequada, na medida em que se propõe uma descrição sobre as vivências 

expressas pelas mães e pais participantes no referido período. 

 

Face ao percurso investigativo com o objectivo principal de compreender o 

processo de construção do ajustamento materno e paterno ao período de pós-

parto, a partir da perspectiva das experiências vivenciadas por ambos os pais, 

à articulação com as questões que orientaram este estudo, à sua 

contextualização e aos constituintes chave que emergiram dos discursos dos 

participantes de onde resultou a construção, na totalidade, de quatro 

estruturas essenciais, produziram-se algumas conclusões que sintetizam a 

compreensão que fizemos do estudo levado a cabo. 

 

Apresentamos as principais considerações conclusivas e algumas implicações 

para a prática dos cuidados decorrentes dos resultados obtidos da 

investigação e ainda algumas sugestões em termos de investigação futura na 

área do estudo realizado. 

 

Ajustamento materno  e paterno no contexto da interacção com o bebé 

 

Durante o período pós-parto, ambos os pais vivenciam sentimentos de 

felicidade, alegria, gratificação e bem-estar emocional face a si própria e na 

sua interacção com o bebé que se relacionam com o seu processo de 

ajustamento materno e paterno. 
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Na opinião das mães participantes a amamentação permite-lhes sentir que o 

seu comportamento influencia comportamento do bebé, encorajando-as a 

interagir mais com os seus bebés, e reforçando desta forma o seu processo de 

ajustamento materno. 

 

No desenvolvimento das competências no cuidar do bebé, pelo facto dos 

participantes serem mães e pais pela primeira vez e, na sua maioria sem 

experiência em cuidar de bebés, a insegurança, o receio de magoar e a 

incerteza de saberem se estavam a fazer bem a identificação das necessidades 

da criança e a resolução de problemas foram salientados como factores 

dificultadores no processo de ajustamento materno e paterno. 

 

 

Ajustamento materno e paterno no contexto da transição para a parentalidade 

 

A vivência da maternidade e da paternidade, integradoras do papel parental, 

são relatadas por todas as mães e pais participantes com entusiasmo e 

vivenciadas como uma etapa importante das suas vidas, traduzidas pelos 

sentimentos de felicidade de realização pessoal. 

 

Desta vivência emergiu um outro significado que na sua essência se revelou 

como um marco importante, na oportunidade de desenvolvimento pessoal e, 

principalmente no processo de ajustamento materno e paterno. Ou seja, a 
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consciencialização de ambos os pais, por um lado da confirmação da sua 

fecundidade, e por outro a questão existencial da continuidade geracional.  

 

Kitzinger (1978) no seu estudo antropológico sobre a maternidade fez 

referência à importância da interiorização deste salto geracional, como factor 

facilitador no processo de reajustamento à parentalidade. 

 

Os dias que procedem o nascimento, são dias de adaptação e de investimento 

no bebé real e ao mesmo tempo dias de recuperação do parto, mesmo que 

este tenha sido sem complicações obstétricas. As mães participantes 

revelaram-nos que as primeiras duas semanas são como que uma prova às 

suas capacidades.  

A experiência da função maternal é ainda considerada como uma 

aprendizagem contínua e em sua consequência um reforço no processo de 

ajustamento materno. 

 

Para os pais participantes este período também é marcado pela mudança das 

rotinas do casal, no tentar consolidar a sua actividade laboral com a nova 

adaptação das tarefas domésticas das quais cooperam com as suas 

companheiras, e na consciencialização das suas responsabilidades parentais. 

 

Nos discursos das mães participantes aflorou a importância do envolvimento 

do pai no projecto da maternidade. A importância deste envolvimento é já 

referida desde o percurso da gravidez como “apoio e aquela estabilidade” 
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necessárias ao processo de transição para a maternidade e diríamos também 

da paternidade. 

 

Destacamos dos discursos dos pais dois constituintes que foram desvelados 

um no sentido integrador, isto é, o sentimento de masculinidade com a 

integração do papel parental. Outro no sentido de redefinição dos papéis na 

interacção com o bebé, ou seja, o sentimento expresso por alguns pais 

relativamente a ciúmes face à proximidade de relação entre a mãe e o bebé. 

 

Ajustamento materno no contexto da recuperação funcional 

 

Na vivência da recuperação funcional os discursos das mães participantes 

produzidos sobre o vivido apresentam alguns constrangimentos relacionados 

com os desconfortos decorrentes da recuperação funcional de algumas 

estruturas envolvidas no parto e também decorrentes da fisiologia da lactação, 

as dores perineais e articulares bem como as dores mamilares foram referidas 

como factores dificultadores durante a primeira e segunda semanas do pós-

parto. 

 

No processo de ajustamento materno é importante que a mãe identifique, 

interprete e compreenda que ser mãe é uma condição que não a exclui das 

outras funções, há um tempo para cuidar do bebé e há igualmente um tempo 

para cuidar de si. 
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No grupo das mães participantes do estudo, parece-nos claro que apesar de já 

terem compreendido o período de pós-parto, como um período de transição, 

ainda não conseguiram interiorizar completamente este aspecto, uma vez que 

colocam para um nível secundário o auto-cuidado, projectando ainda o seu 

foco de atenção na vivência da maternidade e no desenvolvimento das suas 

competências cuidativas e relacionais. 

 

Salienta-se, todavia, que o apoio por parte do marido/companheiro, da família 

alargada e dos profissionais de saúde no incentivo à mulher para o auto-

cuidado é fundamental para a interiorização do papel materno como um 

processo distinto do seu papel enquanto mulher. 

 

A fadiga expressa pela dificuldade em adormecer, pela maior vulnerabilidade 

emocional e choro fácil emergem dos discursos proferidos pelas mães 

participantes como factores dificultadores, condicionando a vivência da 

mulher, principalmente nas primeiras semanas pós-parto. 

 

Ajustamento materno e paterno no contexto da relação conjugal 

 

A relação conjugal parece estruturar-se, como o suporte social mais 

determinante em primeiro lugar, para a aceitação e adaptação da mulher à 

gravidez, em segundo lugar, na aceitação da identidade ao papel materno e 

por último, determinante no desenvolvimento da ligação da mãe ao bebé 

(Mendes, 2002, p.58). 
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A maternidade e a paternidade exigem reajustamentos da conjugalidade com a 

parentalidade, o que implica mudanças de atitudes e comportamentos de 

ambos os elementos do casal. 

 

Nos discursos das mães e dos pais participantes constatamos que os casais 

ainda estão a vivenciar um período virado para o seu interior, ainda estão na 

fase de se organizarem e de se ajustarem aos seus papéis.  

 

O convívio social assim como outros projectos estão temporariamente adiados. 

A falta de tempo para o casal, por um lado é referida como elemento que 

prejudica a conjugalidade mas por outro lado, o facto de o seu tempo estar 

ainda frequentemente invadido pelas necessidades prioritárias do bebé, 

aproxima-os ao seu papel parental. É neste sentido que algumas mães e 

alguns pais expressam uma maior união do casal. 

 

O relacionamento sexual/afectivo do casal é inevitavelmente influenciado pelo 

nascimento do bebé. O espaço de intimidade, privacidade e sexualidade do 

casal passa, ainda que transitoriamente, a ser ocupado pelo bebé que se impõe 

em função das suas necessidades. 

 

O reiniciar das relações sexuais constitui um momento de constrangimento 

para a mulher. O adiamento do reinício das relações sexuais está associado ao 

receio da dor que esta possa sentir, e também a algum cansaço e à 

necessidade sobreposta da recuperação física como psicológica devido ao 

ritmo das actividades da sua nova situação. 
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Para alguns participantes, e no período a que se reporta a vivência, a 

comunicação aberta e a proximidade revelaram-se como factores facilitadores 

da relação conjugal no processo de ajustamento materno e paterno ao reforço 

da conjugalidade. 

 

Ajustamento materno e paterno vivência no contexto da família alargada 

 

A maternidade e a paternidade têm implicações ao nível da família alargada. 

Esta é vivenciada por ambos os pais participantes do estudo como um 

momento de maior proximidade e de oportunidade para reavivar os laços 

afectivos. 

O suporte social e emocional no apoio nos cuidados ao bebé e nas actividades 

domésticas, foi referido pela maioria das mães participantes com um maior 

envolvimento da avó materna.  

 

Outras mães e pais participantes revelaram-nos realidades distintas com o 

envolvimento dos amigos, e inclusivamente dos vizinhos, como suporte social, 

dada a distância física e emocional com os outros elementos da família 

alargada. 

 

Relativamente às mudanças no contexto da convivência familiar, algumas das 

mães participantes expressaram o reforço dos laços familiares maternos e 

paternos.  
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A preferência da família materna no apoio à mulher prende-se, por um lado, 

com o papel socializador e de adaptação à mesma cultura circundante (Sá, 

2001); por outro, à necessidade da presença da avó materna para o 

estabelecimento de uma identificação estruturante que lhes faculte o 

estabelecer uma relação de igualdade com a mãe.  

 

Stern e Stern (2000) referem-nos que este é um aspecto relevante no processo 

de ajustamento materno considerando a existência de um importante triângulo 

psicológico, a ter relevo neste período da vida da mulher, constituído pela 

mãe, pelo bebé e pela sua própria mãe. 

 

Relativamente aos pais foi revelado a importância do apoio social no local de 

trabalho como reforço à construção do papel parental. 

 

Ajustamento materno e  paterno no contexto do apoio dos profissionais de 

saúde 

 

Referente aos cuidados de saúde, as mães participantes no estudo reconhecem 

o papel de intervenção da(o) enfermeira(o) como elemento facilitador da 

informação/formação, no âmbito duma prática de cuidados técnico-científicos 

mais humanizados. 

 

As dificuldades resultantes dos cuidados com o bebé, a fadiga associada com 

o desconforto (dores relacionadas com a perineorrafia e involução uterina) 

pelas mães, e pelos pais a referência da inexperiência e insegurança em cuidar 
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do bebé, foram enunciados como as grandes dificudades, para as quais o 

apoio no domicílio por profissionais de saúde teria sido facilitador, 

nomeadamente por enfermeiros e psicólogos. Reflectindo nos discursos atrás 

proferidos, apesar do apoio partilhado entre ambos os pais e família alargada, 

concluímos que a mulher/mãe e o homem/pai têm necessidades de orientação 

e apoio profissional no período pós-parto. 

 

Na sua globalidade as mães e os pais participantes no estudo declararam que 

os cuidados de saúde no âmbito do pós-parto estão àquem das suas 

necessidades/expectativas. Em sua consequência, sugerem a existência de 

apoio da equipa de saúde no domicílio, principalmente nas primeiras semanas 

pós-parto, assim como a existência de uma linha telefónica de apoio. 

 

 

IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA DE CUIDADOS E DE INVESTIGAÇÃO 

 

Neste contexto, gostaríamos de referir que apesar das limitações do estudo, 

decorrentes do próprio desenho de investigação, em termos das suas 

implicações destacamos os seguintes aspectos: 

 

- O processo de ajustamento materno e paterno é vivenciado e 

facilitado com o envolvimento da família como condição relevante na 

prestação de cuidados a ambos os pais, em geral, e à mulher, em 

particular, no período pós-parto. Neste sentido, uma parceria de 

cuidados entre estes elementos e a equipa de saúde parece-nos 



Parte III – Conclusão e implicações futuras 

 

 

Ajustamento materno e paterno: experiências vivenciadas pelos pais no pós-parto   

 
332 

fundamental para a garantia da qualidade dos cuidados à mãe, ao 

pai, ao bebé e à família. 

 

- A devida implementação de um apoio mais sistemático por parte de 

outros profissionais de saúde nomeadamente, psicólogos e 

psiquiatras, no acompanhamento de situações de risco neste período 

de pós-parto. 

 

- A implementação da visita domiciliária (que consta da Lei 4/84, de 5 

de Abril de 1984 e da Lei 142/99, de 31 de Agosto de 1999 e do 

programa tipo da actuação proposta pela Direcção Geral de Saúde 

que data de 1993), como elemento fundamental para uma prática de 

enfermagem mais interventiva numa abordagem sistémica de 

suporte técnico e relacional junto da mulher e respectiva família 

neste período de pós-parto.  

 

- Por último, e conforme expresso pelas mães e pelos pais 

participantes, deixamos a sugestão da implementação de uma linha 

telefónica de apoio aos pais no período pós-parto. Assim como a 

formação de grupos de apoio nas Maternidades e/ou nos Centros de 

Saúde onde haja um espaço para o esclarecimento, troca de ideias e 

experiências. 
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No âmbito da maternidade e da paternidade este estudo poderá dar suporte para 

outros estudos, nomeadamente no contexto do percurso masculino, isto é, 

conforme justificamos na introdução, conhecer, estudar a perspectiva dos 

pais/companheiros no contexto da sua transição para a parentalidade. Assim 

como as vivências dos avós, num estudo transgeracional, para analisar, e 

comparar, as vivências, sentimentos, emoções e necessidades destes outros 

intervenientes da família que se transformam com a chegada do bebé. 

 

Consideramos também pertinente, realizar este tipo de abordagem 

fenomenológica em situações identificadas de risco psicológico e social para 

um aprofundamento dos nossos conhecimentos e consequente implicação na 

prática dos cuidados, na prática pedagógica e de investigação. 
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Anexo I   

Pedido de autorização para recolha de informação 

 referente a dados obstétricos 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE I 

 

GUIÃO DAS ENTREVISTAS 



 

 

GUIÃO 

 

Primeira parte 

 

Entrevista 

1º Momento 

 

Data   

Local : Unidade de 

internamento de Puerpério da 

Maternidade Dr. Daniel de 

Matos 

Objectivo:  

 

Formalizar o pedido de colaboração às mães e aos pais pela primeira vez para 

participarem no estudo, através do pedido de consentimento informado. 

 

 

O que realizar:  

 

 Apresentação pessoal; 

 

 Apresentação do estudo: objectivos, finalidades, motivo de realização 

das entrevistas e seu local de realização (na residência dos 

participantes); 

 

 

 Pedido de consentimento para gravar em suporte digital, sublinhando o 

carácter confidencial da informação recolhida; 

 

 Entrega do documento escrito formal de pedido de consentimento 

informado, no caso de aceitação dos participantes, e respectiva 

assinatura do documento; 

 

 

 Pedido de contacto pessoal para confirmação da data e hora da 

entrevista. 

 

 Realização de ficha de identificação com dados sócio demográficos e 

obstétricos: 

 M______________________________________________________ 

 P_______________________________________________________ 

 

 



 

 

 

Segunda Parte  
 

Entrevista nº ___ 

2º Momento 

 

Data: /   / Hora de início:  

Hora de terminus: 

Identificação codificada doa participantes: 

M_____ 

P______ 

 

 

Objectivos específicos da entrevista:  

 

 Descrever as experiências vivenciadas por ambos os pais relativas ao 

ajustamento materno e paterno no pós-parto. 

 

 Perceber o papel dos diferentes intervenientes do contexto social, 

sobre as experiências vivenciadas por ambos os pais ao ajustamento 

materno e paterno no pós-parto. 

 

 

Questão Norteadora: 

 

 Agora que já passou o 1º mês e meio depois do nascimento do seu 

bebé, gostaria que falasse a respeito de como tem sido a experiência 

da maternidade/paternidade (o seu sentir de mãe/pai). Fale-me da sua 

experiência desde a gravidez até agora.  

 

Questões auxiliares: 

 Neste período de adaptação ao seu papel de mãe/pai: 

 

 Como é que tem vivenciado a sua relação com o seu bebé? 

 

 Como se sente que se está a relacionar com o seu marido (mulher), 

desde o nascimento do vosso bebé? 

 

 Como sente que se está a relacionar com os seus familiares? 

 

 Fale-me da sua experiência com os profissionais de saúde desde a 

gravidez até agora no período pós-parto. 



 

 

 


