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ENVOLVIMENTO PATERNO NA GESTAÇÃO: AS PREOCUPAÇÕES DO FUTURO PAI. Tonantzin da 
Silva Ribeiro, Milena da Rosa Silva e Cesar Augusto Piccinini (Instituto de Psicologia – UFRGS). 
A maior parte dos estudos que contemplam o período da gestação na vida do casal atribui ao futuro pai um papel de 

apoio à gestante. Através deste estudo, procuramos entender como se dá o envolvimento paterno na gestação, atentando para 
outros aspectos, como as preocupações do futuro pai. Participaram do estudo 35 futuros pais com idade entre 21 e 40 anos, 
casados ou que viviam com suas companheiras. A escolaridade dos participantes variou entre o primeiro grau incompleto e 
superior completo. Todos esperavam o seu primeiro filho e residiam na Grande Porto Alegre. Os dados foram obtidos através da 
Entrevista Sobre a Gestação e as Expectativas do Futuro Pai, realizada no terceiro trimestre de gravidez da companheira. A partir 
das respostas dos pais e da literatura especializada, para fins de análise, criou-se uma estrutura de cinco categorias temáticas: 
Preocupações do futuro pai; Participação na gravidez; Interação com o feto; Modelos de pai a serem seguidos e evitados; e 
Expectativas em relação ao papel paterno. Neste trabalho contemplamos a primeira destas categorias, que examinou as 
preocupações paternas durante a gravidez. As duas subcategorias mais citadas pelos pais foram preocupações em relação à 
gestante e ao bebê, seguidas pelas de ordem financeira. Preocupações com o parto e com o aumento de suas responsabilidades 
também mostraram-se presentes, mas com menos destaque. Os pais referiram pouca preocupação com a sua inexperiência. 
Embora alguns pais tenham referido não ter nenhuma preocupação, estas estiveram presentes ao longo do seu discurso (com 
exceção de dois casos). Espera-se que os resultados possam contribuir para uma melhor compreensão das preocupações paternas 
durante a gestação, o que poderá ser utilizado no planejamento de intervenções com pais. (CNPq – Projeto Integrado). 
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