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Considerações Iniciais

Este é um recorte da tese “O Ser-casal-
adolescente no vivido de gestar-parir-e-nutrir: 

uma abordagem existencial para a 
enfermagem”.

NUPESC/ EEAN/ U F R J

Enfermagem em SaEnfermagem em Saúúde da Criande da Criançça a 
e do Adolescentee do Adolescente

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Casal-adolescente unidade formada por dois adolescentes que 
mantenham/mantiveram relação conjugal heterossexual e compartilharam a gestação, o 
parto e a nutrição de seu bebê.



A temática gravidez na adolescência
tem sido intensamente abordada e as 
estatísticas mostram que os índices 

têm aumentado significativamente no 
Brasil e no exterior.

3.000.000/ ano3.000.000/ ano
(BRASIL, 1999). 

Faixa etária: 
10 e 19 anos

(BRASIL, 1999). 20% do total das 20% do total das 
gestagestaçções ões 

(BRASIL, 1999). (BRASIL, 1999). 

SUS



Pesquisas sobre sexualidade e 
reprodução na adolescência

circunscrito a questão 
ao universo feminino

A adolescente e seu filho

ausência da abordagem masculina 
(LYRA, 1997; MEDRADO, 1998; MEDRADO, 1999 ).



Todavia, enfocar a gravidez na adolescência 
também sob a perspectiva masculina, possibilita 
ter acesso a outros níveis de uma teia de 
significados e relações que converge aos 
contextos e desdobramentos desse fenômeno, 
e complementa as discussões sobre a lógica 
contraceptiva e a assunção da paternidade. 



• Inquietação:
Compreensão que 
os pais têm acerca 
do ato de amamentar

• Objetivo: Analisar o 
significado da 
amamentação para o 
pai-adolescente que 
experienciou a 
nutrição de seu bebê 



• Metodologia: Este é um estudo qualitativo, utilizando abordagem 
fenomenológica iluminada pelas ideias de Martin Heidegger. O 
cenário foi a Casa de Parto David Capistrano Filho, unidade da 
Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Os sujeitos foram 
9 pais-adolescentes, na faixa etária de 15 a 20 anos. 



O Referencial Teórico-filosófico de 
Martin Heidegger

discdiscíípulo de Husserl pulo de Husserl 
(precursor da (precursor da 

Fenomenologia)Fenomenologia)
Martin Heidegger (1889 Martin Heidegger (1889 -- 1976): fil1976): filóósofo sofo 
alemão, embora tenha se pautado nas alemão, embora tenha se pautado nas 
ididééias de seu mestre, imprimiu sua ias de seu mestre, imprimiu sua 
prpróópria visão ao caminhar nessa pria visão ao caminhar nessa 
corrente filoscorrente filosóófica.fica.

Buscava a compreensão do sentido da 
existência humana através da 
Fenomenologia Ontológica que visa as 
questões do ser (RESWEBER, 1979).

O ser O ser éé o conceito mais universal, pois o conceito mais universal, pois éé
evidente por si mesmo, não podendo ser evidente por si mesmo, não podendo ser 
explicado.

O ser transcende a tudo, visto O ser transcende a tudo, visto 
que que éé existencial e como tal existencial e como tal éé a  a  
essência do humano, não essência do humano, não 
podendo ser concebido como podendo ser concebido como 
enteente

explicado.

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.malaspina.com/jpg/heidegger.jpg&imgrefurl=http://gigne.blogspot.com/2006_11_01_archive.html&h=667&w=485&sz=53&tbnid=04fhObhwIhKp3M:&tbnh=138&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dheidegger%26um%3D1&start=1&sa=X&oi=images&ct=image&cd=1


Unidade de Significação

• Amamentar é aprendizado, leva tempo, depende 
da posição, não é difícil, mas dói no começo; o 
peito pode rachar, mas tem que ser até os seis 
meses... até poder introduzir outros alimentos

• ( 9 PAIS-ADOLESCENTES)



“ Aí (...) a posição como segurava a criança pra mamar, é... como botar o bico 
(...)Tinha que mesmo pegar, encostar o rosto da criança literalmente, com toda a 
auréola e... Até ela pegar essa manha, também, isso aí levou um tempo, mas depois 
disso ela foi pegando, aí ela (bebê) começou a mamar, aí começou toda aquela 
adaptação, aí ela (mãe-adolescente) começou a se habituar ao jeito dela (bebê).”
[Cravo]

“ É... a amamentação, por um lado eu dei sorte, na hora de amamentar... ele 
corresponde, tá sempre mamando bastante, ela tá sempre oferecendo (...) Por 
ela... ela vai dar até, acho,  ele ... largar mesmo, até quando não quiser mais (...) 
tem meninas aí que não gostam, acabam largando cedo, que não... não é o certo, o 
certo é assim, até... pelo menos até os seis meses. Então, taí, ele vai fazer seis 
meses já, tá só no peito (...) já pegou a papinha, mas a alimentação tá tudo 
certinho... “[ Giuseppe]

“ A minha preocupação maior foi o lance de quando ele nasceu, porque muita gente 
fala que tem mãe que, às vezes, num amamenta o... num quer amamentar o filho, 
que acontece. Meu medo maior era esse, de acontecer isso com ela. (...) Agora 
quanto à amamentação, depois quando ele nasceu, um tempo, passou uma 
semana, duas semanas, eu vi que ela já tinha levado tudo bem, num tive muita 
preocupação, não. Vi que ela aceitou, tudo bem, fiquei mais tranqüilo. (...) depois eu 
vi que ela aceitou, tirou de letra...” [Romeu]



Resultados:

modalidades 
de acesso

e interpretação

os adolescentes 
se mostraram em 

sua cotidianidade mediana

Utilizando



O pai-adolescente

o bebê pegou o peito rápido

já chegou em casa mamando

amamentar não representou 

uma dificuldade

. 

compreendeu sua vivência ao cuidar do bebê

amamentar é
um aprendizado

leva tempo

depende 
da posição

não é difícil, 
mas dói

o peito pode 
rachar

tem que
ser até os 

seis meses...

até poder 
introduzir 

outros alimentos

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://img28.imageshack.us/img28/7174/dsc03838a.jpg&imgrefurl=http://www.e-familynet.com/phpbb/viewtopic.php%3Ft%3D355514%26start%3D240%26postdays%3D0%26postorder%3Dasc%26highlight%3D&usg=__knX-6cgy1OzP5ZL6LzZ4iVOQiD4=&h=1536&w=2048&sz=1199&hl=pt-BR&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=52ynJZCe5Ac10M:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dbeb%25C3%25AAs%2Bfofos%2Be%2Blindos%2Bmamando%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN%26rlz%3D1R2ADSA_pt-BRBR363%26tbs%3Disch:1


• Os adolescentes, frente à amamentação, 
referem que “é uma maravilha que Deus deu e 
que é bonito ver o filho mamando no corpo da 
mãe”. 

• Portanto guardam a preocupação de que as 
meninas não gostem, não aceitem, não queiram 
e acabem largando cedo, o que não é o certo. 

• O certo é estar sempre oferecendo, para que o 
bebê mame até não querer mais e que esse 
processo chegue pelo menos aos seis meses 
de vida, para poder introduzir papinha, sopinha 
e suco. 



• Os pais-adolescentes repetem a fala dos 
profissionais que ensinaram sobre o 

aleitamento, ao dizer que a mamada deve ser 
de 3/3 horas, que não sendo no peito deve ser 
dado o leite no copinho, que até os seis meses 
o aleitamento deve ser exclusivo, “não precisa 

dar nada”. 
• Relataram que é bom amamentar porque evita 

várias doenças. E que apesar de ser dito por 
algumas pessoas que a amamentação não 

define o ganho de peso, isso não é real, pois 
além do bebê ter ficado gordinho, ele tem um 

bom desenvolvimento e até uma boa pronuncia.



Conclusão:
• O pai-adolescente após o parto tornou-se co-
responsável pela alimentação de seu filho, pois 

concedeu um apoio fundamental para que a mãe-
adolescente conseguisse eleger a melhor forma de 
alimentação, livre de riscos para a saúde do bebê. 
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