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RESUMO 

Objetivo: analisar o significado da ausência paterna na convivência familiar. Metodologia: 

trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura. A seleção dos artigos analisados nesta 

pesquisa ocorreu no período de março a junho de 2022. A redação foi feita a partir das seguintes 

etapas para a revisão integrativa da literatura: seleção da pergunta norteadora do estudo, 

definição dos critérios de elegibilidade e inclusão de artigos e pesquisas, seleção da amostra, 

distribuição dos estudos escolhidos, análise crítica dos achados, interpretação dos resultados e, 

por fim, síntese da revisão. Consideraram-se trabalhos em português, inglês e espanhol 

encontrados em bases digitais como o BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). Resultados: a 

amostra final definida foi constituída por 20 publicações, que abordam de maneira 

contextualizada a ausência paterna na convivência familiar.  Considerações finais: resultante da 

arguição desta temática, foi possível desvelar alguns aspectos e significados da ausência paterna 

no convívio familiar, apresentando evidências de que a criança adquire traumas decorrentes da 

ausência paterna que comprometem seu desenvolvimento psicológico.  

 

Palavras-chave: Paternidade; Relações pai-filho; Relações familiares. 
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ABSTRATC 

Objective: to analyze the meaning of paternal absence in family life. Methodological: this is an 

integrative literature review study. The selection of the articles analyzed in this research took 

place from March to June 2022. The writing was made from the following steps for the 

integrative literature review: selection of the guiding question of the study, definition of 

eligibility criteria and inclusion of articles and research, sample selection, distribution of chosen 

studies, critical analysis of findings, interpretation of results and, finally, review synthesis. 

Works in Portuguese, English and Spanish found in digital databases such as the VHL (Virtual 

Health Library) were considered. Results: the final sample defined was made up of 20 

publications, which address in a contextualized way the father's absence in family life. Final 

considerations: as a result of the questioning of this theme, it was possible to reveal some 

aspects and meanings of the father's absence in family life, presenting evidence that the child 

acquires traumas resulting from the father's absence that compromise his psychological 

development. 

 

 

Keywords:  Paternity; Parent-child relationships; Family relationships. 

 



 
 

3 
 

INTRODUÇÃO 

O conceito de família é originário do latim famulus, que remete à palavra criado, 

servidor e escravo doméstico. Esse conceito possui ainda diferentes interpretações advindas de 

eventos históricos, de modo que esse termo “família” é oriundo de várias percepções culturais, 

sociais, políticas, ideológicas presentes em diversos estudos voltados para esse tema. Dessa 

forma, torna-se difícil a compreensão do termo por meio de uma única definição, visto que não 

há como se falar em um modelo familiar estático (CAMPOS; MELO, 2022). 

O surgimento da família está diretamente ligado à história da civilização, uma vez que 

surgiu como um fenômeno natural, quando os seres humanos começaram a formar grupos entres 

eles mesmos para facilitar a vida e o cotidiano (NORONHA; PARRON, 2012). 

Considerando os aspectos históricos da origem da família, houve uma evolução grande, 

decorrente de quando a família era formada somente por um conjunto de pessoas que estavam 

submetidas a um chefe, que significava a família liderada por um homem “o patriarca”, ou seja, 

o pai que tinha por responsabilidade adquirir alimentos e cuidar da segurança de seus filhos e 

de sua esposa (GERMANÒ, 2017 p.104). 

   O casamento no modelo “família antiga” era considerado indissolúvel e ligado à 

reprodução e ao papel da mulher como cuidadora do lar e dos filhos. Por ser responsável pelas 

atividades domésticas, a mulher era vista como um ser frágil e não apto à atividade intelectual, 

que renuncia a seus desejos e vontades para dedicar-se à família. A imagem do homem, em 

contrapartida, se mostrava como forte e vigorosa, ao desempenhar seu papel como provedor da 

família. A paternidade se revelava essencialmente por uma relação fria, distante e autoritária 

com os filhos, pois não havia manifestações de afeto. A família era vista como aspecto 

matrimonializado, patriarcal, hierarquizado, heteroparental, biológico com função de produção 

(BARROS et.al, 2020, p.35). 

Atualmente há mudanças evidentes de paradigma quanto às relações existentes dentro dos 

núcleos familiares, marcadas pela evolução da identidade das mulheres, as quais têm 

participado cada vez mais de forma ativa no mercado de trabalho. Sua sexualidade não está 

atrelada obrigatoriamente à reprodução de filhos e os casamentos não seguem mais a lógica de 

serem indissolúveis. E, neste novo contexto, as relações estabelecidas ganharam novas 

perspectivas e isso tem repercutido diretamente nos modelos de família (FREIRE; SOUZA, 

2019). 



4 
 

Diante desses novos modelos de família, Pagliari (2017) ressalta que a versão idealizada 

de núcleo familiar estável se torna ultrapassada à medida que surgem novas configurações 

familiares. A crise nessa nova configuração familiar se instaurou-se no século XX, fazendo com 

que a família se despatrimonializasse e a figura masculina perdesse sua rígida dominância, 

influenciada por uma construção histórica e social impregnada de valores e contradições. 

  Dessa forma, com esses novos comportamentos sociais que revelaram novas 

configurações familiares, o exercício da maternidade e da paternidade implicaram novas 

funções para a família e para criação dos filhos, de maneira que não mais apresentam uma ideia 

patriarcal em que o pai era provedor e à mãe cabia os cuidados domésticos (BERNARDI, 2017, 

p.69). 

Na sociedade contemporânea, não se encontram modelos familiares únicos; o padrão 

familiar tradicional vem sendo substituído por novas configurações familiares, sendo possível 

observar vários modelos de famílias diferentes, nos quais há filhos sendo criados somente pela 

figura da mãe ou do pai, em outros casos, os avós também exercem esse papel, ou ainda famílias 

que são constituídas por casais homossexuais. A constituição familiar é marcada por três fases: 

a tradicional, a moderna e a contemporânea ou pós-moderna. Para mitigar possíveis formas de 

preconceito, a família deve ser reconhecida como núcleo de importância perante a sociedade 

(PORCHAT, 2017, p.104). 

Almeida (2018) enfatiza que nos novos padrões familiares da atualidade a ligação 

afetiva entre os indivíduos pode existir sob a forma de um exercício de parentalidade que se 

distancia dos padrões tradicionais. São os casos de famílias monoparentais, homoparentais, 

adotivas, recompostas. O autor ressalta, então, que, independentemente do arranjo familiar, não 

é o aspecto biológico que determina a filiação. 

Considerando as diversas mudanças nos papéis de mãe e pai, a criação dos filhos na 

maioria das vezes não vai seguir um modelo padrão de família, visto que vem seguindo novas 

mudanças com sua diversidade. Ademais, os papéis maternos e paternos são complexos e 

podem ser observados em diferentes momentos da relação. Uma das diferenças na criação dos 

filhos na contemporaneidade é a participação mais assertiva do pai diretamente na criação dos 

filhos, construindo, assim, novas definições para a paternidade (SCAGLIA et al., 2018, p. 268). 

É possível destacar que a participação paterna na vida dos filhos, nas interações familiares 

além de ser boa para os filhos, também traz mudanças para o genitor, que desenvolve uma 

imagem nova de si mesmo, à medida que participa no cuidado com os seus filhos, 

principalmente. O cuidado e o carinho do pai para com os filhos são de fundamental importância 
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e devem acontecer desde a concepção, durante o parto e no nascimento, bem como crescer 

gradativamente durante a infância e adolescência, estreitando os laços entre pai e 

filho (SCAGLIA et al., 2018, p. 268). 

Pombo (2018) esclarece que, apesar dessas mudanças contemporâneas, há evidências de 

que muitos homens ainda não se envolvem tão ativamente em tarefas domésticas e de cuidado 

com os filhos. Isso indica que está associado a crenças relacionadas ao fato de o cuidado estar 

vinculado ao gênero feminino. Geralmente é o pai que se faz ausente na criação dos filhos, ou 

por nunca ter convivido com a mãe ou ainda em razão da separação. A ausência das funções 

paternas já se apresenta hoje como um fenômeno social alarmante que tem gerado péssimas 

consequências.  

Considerando-se a argumentação apresentada, esta pesquisa foi guiada pelo seguinte 

objetivo: analisar o significado da ausência paterna na convivência familiar.  

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura, direcionado pela seguinte 

pergunta norteadora: qual o significado da ausência paterna na convivência familiar?  

A seleção dos artigos analisados nesta pesquisa ocorreu no período de março a junho de 

2022. A redação deu-se a partir das seguintes etapas para a revisão integrativa da literatura: 

seleção da pergunta norteadora do estudo, definição dos critérios de elegibilidade e inclusão de 

artigos e pesquisas, seleção da amostra, distribuição dos estudos escolhidos, análise crítica dos 

achados, interpretação dos resultados e, por fim, síntese da revisão. 

 Os critérios de inclusão e de elegibilidade definidos para a seleção dos artigos seguiram 

a seguinte métrica: trabalhos publicados e indexados no formato de artigos científicos com tipos 

de estudo (artigos originais, revisões sistematizadas, pesquisa qualitativa), desde que 

completos, nos idiomas português, inglês e espanhol, exclusivamente no intervalo entre os anos 

2017 e 2022. Adotaram-se como critérios de exclusão: estudos do tipo resenhas, monografias, 

trabalhos de conclusão de curso, teses, dissertações, resumos simples e pesquisas que não 

retratam a temática proposta pelo estudo. 

 Utilizou-se como estratégia de busca a identificação de artigos disponíveis no portal 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os termos de busca utilizados para a seleção dos artigos 

estão presentes nos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS), sendo eles: “Paternidade and 

Relações pai-filho”, e “Paternidade and Relações familiares” e, para realizar a busca avançada, 
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utilizou-se o operador booleano “and”. Foi selecionada como mecanismo de pesquisa a “busca 

avançada”, aplicando os descritores (sem aspas), implementando os seguintes filtros de busca: 

“Texto completo”; bases de dados: “Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS)”, “Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE)”, 

“Base de Dados bibliográficos especializada na área de Enfermagem (BDENF)”,” Index 

psicologia (PERIÓDICOS). Assunto principal: paternidade, relações pai-filho, pai, relações 

familiares, pais, comportamento paterno, relações pais-filho, poder familiar, direitos humanos, 

divórcio, cuidado da criança, papel figurativo, características da família, poder familiar, família, 

planejamento familiar. 

A avaliação seguiu o modelo analítico de Souza et al (2010, s.p) que orienta a revisão 

integrativa da literatura. Por esse motivo, não ocorreu o envolvimento direto com seres 

humanos, não sendo necessária a aprovação da investigação por um Comitê de Ética em 

Pesquisas com seres humanos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram identificados 83 artigos que corresponderam aos critérios de inclusão, 

elegibilidade e filtro após a realização da busca primária. Desse resultado, 78 artigos 

apresentavam-se disponíveis na plataforma on-line, restando 53 após a verificação de 

duplicação. Em seguida, os títulos e resumos foram analisados e 33 artigos foram excluídos, 

por não estarem no escopo da proposta da pesquisa ou não cumprirem os critérios de inclusão. 

Logo após, foi realizada uma leitura sistêmica dos 32 artigos e, a partir das análises dos estudos, 

definiu-se que 20 artigos atenderam à perspectiva proposta. A análise dos resultados da pesquisa 

desenvolveu-se a partir da leitura minuciosa dos trabalhos, com o intuito de verificar a 

integralidade dos estudos com a temática da revisão integrativa. Destes, 20 artigos retrataram 

em seus resumos, conceitos, dados, resultados e conclusões apresentadas, informações 

fundamentadas em pesquisas científicas direcionadas à temática adotada pelo presente estudo. 
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Figura 1 - Fluxograma da seleção de estudos utilizados na revisão integrativa. 

 

 

Fonte: Desenvolvido pelos autores (2022). 

O quadro 1 apresenta a amostra bibliográfica da presente pesquisa, que apresenta a relação de artigos 

encontrados, por título, periódico, ano e idioma do artigo, no intuito de facilitar a apreensão dos 

resultados encontrados. 

Quadro 1- Relação de artigos encontrados. 

Título do estudo Periódico Ano 
Idioma do 

artigo  

E1. O envolvimento paterno no 

contexto do divórcio na perspectiva 

do pai separado 
 

Revista 

da       Spagesp  

 

2021 Português 
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E2. Quem é o novo pai? Concepções 

sobre o exercício da paternidade na 

família contemporânea  
 

           Unisc 

 
2020 Português 

E3. Significados da paternidade em 

contextos de vulnerabilidade social 
 

Arquivos 

Brasileiros de 

Psicologia 

 

2020 Português 

E4. Homens e cuidado infantil: estudo 

de caso em salvador, Bahia. 
 

Revista de 

Psicologia  

 

2020 Português 

E5. A (nova) relação pai-filhos: uma 

revisão integrativa da literatura 

nacional entre 2000 e 2019 
 

PsicolArgum 

 

 

2019 Português 

E6. Relação entre o pai e os filhos 

após o divórcio: revisão integrativa da 

literatura 
 

Actualidades en 

Psicología 

 

2018 Português 

E7. Paternidade em Diferentes 

Configurações Familiares e o 

Desenvolvimento Emocional da Filha 
 

Universidade de São 

Paulo, Ribeirão 

Preto, SP 

 

2018 Português 

E8. E quando não é a mãe? A 

paternidade diante da 

monoparentalidade 
 

Unisc 

 
2017 Português 

E9. Paternidade e cuidado: “novos 

conceitos”, velhos discursos 
 

Psic. Rev. São Paulo 

 
2017 Português 

E10. Os conceitos de envolvimento e 

experiência nos estudos sobre 

paternidade 
 

Arquivos 

Brasileiros de 

Psicologia 

 

2017 Português 

E11. Construindo o Vínculo Pai-

Bebê: A Experiência dos Pais 
 

Psico-USF 

 
2017 Português 

E12. Vivências e significados do 

complexo de édipo nas famílias 

contemporâneas 
 

Universidade 

Estadual Paulista 

 

2021 Português 

E13. DNA and the displacement of 

certainties in brazilian family law 
 

Revista latino 

americana 

 

2019 Inglês 

E14. Participação Paterna no Cuidado 

Durante o Primeiro Ano de Vida 
 

Universidade 

Federal da Bahia 

(UFBA) 

 

2019 Português 
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E15. Planejamento para famílias 

homoafetivas: releitura da saúde 

pública brasileira 
 

Revista Bioética 

 
2019 Português 

E16. Los micromachismos en los 

adolescentes. Su asociación con las 

relaciones de pareja y el modelo de 

maternidad y paternidad 
 

Cultura de los 

Cuidados 

 

2018 Espanhol 

E17. As implicações do processo de 

paternidade para o comportamento 

masculino 
 

Revista APS 

 
2018 Português 

E18. O cuidado dos filhos sob a 

responsabilidade paterna: mudanças 

de paradigmas nas relações familiares 
 

 Revista 

do        NESME 

 

2018 Português 

E19. Planejamento Familiar e Papéis 

Parentais: o Tradicional, a Mudança e 

os Novos Desafios 
 

Psicologia: Ciência e 

Profissão 

 

2017 Português 

E20. O exercício parental 

contemporâneo e a rede de cuidados 

na primeira infância 1 
 

Psicol. estud. 

 
2017 Português 

Fonte: Desenvolvido pelos autores (2022). 

 

Exercício da paternidade contemporânea   

O modelo de paternidade contemporâneo é chamado de emergente. Nele, identifica-se que há 

uma pluralidade de modos de ser pai e isso não pode ser entendido apenas com base na sua relação 

com a família de origem. O jeito de ser pai será sempre muito particular e estará relacionado à história 

de vida, às características individuais e a processos familiares, às necessidades que surgirem pelo 

caminho, ao contexto social e à cultura. Diante dessas novas atribuições, indica-se que muitos homens 

passaram a vivenciar a paternidade de forma distinta do modelo constituído na relação com o seu 

próprio pai (TRAGE; DONELLI, 2020). 

Benatti & Pereira (2020) sob o mesmo ponto de vista acrescentam que, apesar dessa nova 

transformação paterna, é perceptível que alguns pais ainda não se envolvem diariamente nas tarefas 

domésticas da casa bem como no cuidado com as necessidades do filho no dia a dia. Esses autores 

indicam que isso está associado a crenças relacionadas ao fato de o cuidado estar vinculado ao gênero 

feminino. Diante disso, essa construção fortalece o discurso de que o aspecto biológico da mulher 
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influencia por ela estabelecer, desde o seu ventre materno, o primeiro contato com a criança e, por isso, 

somente ela seria apta a amamentar. 

Contudo, salienta-se que, apesar dos aspectos biológicos da mulher, o homem também pode 

desempenhar o papel no ato de cuidar dos filhos. Portanto, é importante sustentar esse lugar de 

participação paterna no cotidiano familiar, de modo a alterar as crenças e valores que pautam nossa 

cultura. Nesse sentido, é necessário que os casais consigam compartilhar as responsabilidades de 

ambos enquanto pais, implicando um envolvimento conjunto na criação dos filhos. Esse importante 

movimento pode sinalizar o processo de transição da paternidade, em que o homem vem assumindo 

uma nova postura parental (DENARDI ; BOTTOLI, 2017). 

Além do mais, é importante pontuar o envolvimento paterno e a postura de um pai. Diante do 

conceito de paternidade, existem três dimensões fundamentais do pai com o filho: interação, 

disponibilidade e responsabilidade. A interação refere-se à experiência do pai em contato direto com 

a criança em cuidados e atividades compartilhadas. A disponibilidade diz respeito à acessibilidade 

física e/ou psicológica do pai em relação à criança. A responsabilidade corresponde às tarefas ligadas 

aos cuidados e recursos destinados à criança, além de preocupações, planejamento e organizações 

assumidas pelo pai. Diante dessas três dimensões, o pai exerce uma função específica na socialização 

e controle da agressividade, principalmente na primeira infância (CAMPEOL, CREPALDI, 2018; 

BUSTAMANTE, GAMA, 2020) 

Sendo assim, enquanto o pai realiza brincadeiras físicas com os filhos, ele incentiva as crianças 

a tomarem iniciativa, a explorar, aventurar-se e enfrentar obstáculos, ou seja, a criança aprende a ter 

confiança em suas capacidades e autonomia para enfrentar as situações, em um contexto de segurança 

proporcionado pelo pai. Por exemplo, os jogos de luta ou de batalha podem promover a regulação da 

emoção, disciplina e a obediência, habilidades sociais essas que facilitam as relações com o ambiente 

externo. Nesse sentido, a questão paterna aponta a necessidade de reflexão, visto que falhas nesse 

período podem trazer implicações e por isso não podem deixar de ser analisadas (SILVA et al.,2017). 

Diante dessa realidade descrita acima, podemos fazer um apanhado dos aspectos históricos.  

Campana & Gomes (2017) afirmam em seu artigo que é comum presenciar pai ausente na vida do filho 

porque estava muito influenciado pelo modelo tradicional patriarcal, no qual o pai participava 

primordialmente através do provimento econômico, que saía para trabalhar e trazer alimento para casa, 

era o provedor e se mostrava forte e vigoroso.  
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Configurações familiares, consequências do divórcio e os aspectos importante da paternidade 

Na atualidade, a família é tratada de maneira pluralizada, devido não ser mais possível que um 

único conceito explique o modelo de família. Além disso, para que se chegue a uma definição mais 

coerente com a realidade contemporânea, precisam ser pontuadas diversas configurações e estruturas 

familiares, ampliando cada vez mais as ideias sobre a família, como também suas implicações na 

sociedade. Dessa forma, há uma necessidade de a sociedade aceitar e conviver com o diferente, dado 

que existem vários tipos de estruturas familiares e todos os modelos de família hoje precisam ser 

respeitados. Logo, não se pode afirmar que uma família é certa ou errada, pois cada família é única 

na sociedade (SILVA et al., 2019). 

Denardi & Bottoli (2017) em seu artigo destacam que também é importante realizar pesquisas e 

leituras sobre separação conjugal, devido ao tema ser pouco publicado. Essas rupturas são 

acontecimentos cada vez mais presentes no cotidiano das famílias brasileiras, devido ao número de 

divórcios que vêm aumentando gradativamente ao longo dos anos. Dessa forma, é imprescindível 

contribuir para a formação e atuação de profissionais que atendem famílias em decorrência de ausência 

paterna em uma realidade de separação conjugal. 

Ademais, quando o casal decide pela separação, com muita frequência, existem conflitos e 

questões emocionais não resolvidas por eles. A fase do divórcio vem quase sempre acompanhada de 

dor, o que, às vezes, coloca as pessoas em um caminho muito tortuoso. Com isso, os ex-cônjuges 

vivenciam sentimentos de raiva, traição, vingança e desilusão com o casamento que se desfez e, por 

vezes, esses casais já têm filhos, o que torna ainda mais complexo. Não raro, os filhos acabam 

envolvidos no conflito dos pais, como uma forma de atingir o ex-companheiro. A separação traz 

impactos psicológicos e sociais aos filhos porque gera uma desordem de rotina, trazendo por 

consequência confusão em seus pensamentos. Por isso, os filhos podem enfrentar medo e demais 

consequências negativas de um lar desfeito (OLIVEIRA; 2018, p. 92). 

Oliveira & Crepaldi (2021) destacam em seu artigo duas consequências que a separação conjugal 

provoca nos filhos: o medo, consciente ou inconsciente, de que o outro cônjuge também vá embora; o 

sentimento de que os adultos não são confiáveis e nem honestos. Além disso, é essencial mencionar 

que tanto o ex-casal quanto seus filhos passam por momentos delicados e difíceis na tentativa de 

resolver questões práticas da separação, como guarda e visita, além de questões emocionais, como lidar 

com a interrupção de certas tradições familiares, a perda da convivência diária com um dos pais e a 

sensação de desamor, rejeição e abandono. A ausência paterna após o divórcio tem o potencial de afetar 

a saúde mental da criança, especialmente no que se refere a problemas de comportamentos 

internalizantes e externalizantes. 
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A psicologia considera primordial a presença dos pais no desenvolvimento emocional do filho, 

no entanto esses pais precisam estar inteiros psicologicamente e o filho deve ocupar um lugar 

privilegiado em seu psiquismo. Após a separação, é necessário que haja uma reorganização dos papéis 

de pai e mãe, que não devem acabar após o fim da união conjugal. Isso chama a atenção para a 

importância de se refletir a respeito da parentalidade após a separação conjugal, já que, apesar de 

existirem ex-cônjuges, não se pode defender que existam ex-mães e ex-pais. Para isso, é fundamental 

que os pais sejam capazes de elaborar um planejamento e continuar a exercitar a parentalidade, pois 

sabe-se que existe ex-casal, porém jamais ex-filho (OLIVEIRA, CREPALDI 2021; 

MOZZAQUATRO, ARPINI, 2017). 

Nessa perspectiva, Campana & Gomes (2017) esclarecem que a prática da parentalidade diz 

respeito às ações cotidianas que pais e mães devem realizar com seus filhos. Essas práticas não são 

somente relacionadas aos cuidados físicos, mas também envolvem também aspectos psíquicos. Muitos 

pais não desenvolvem esse papel na vida da criança, de modo que o envolvimento paterno às vezes é 

distante; pais separados, divórcios, relacionamentos sem vínculo conjugal e pais que trabalham fora 

acabam afetando diretamente a criança. Mesmo que o sentimento de satisfação esteja presente na 

paternidade, os pais podem se perceber distantes do que consideram ideal, principalmente pelo 

impedimento que o trabalho representa para uma participação maior na vida dos filhos 

Contudo, justificar o não envolvimento paterno pelas dificuldades que o trabalho impõe já não é 

suficiente, uma vez que, em muitos casos, pai e mãe trabalham e mantêm a criança sob cuidados 

alternativos. Destaca-se o impacto do distanciamento, seja físico ou afetivo, refletido em sentimentos 

de desvalorização, abandono, solidão, insegurança, baixa autoestima e dificuldades de relacionamento 

que começam a ser percebidos na infância e interferem no desenvolvimento até a idade adulta 

(ANDRADE et al., 2018). 

Consoante tal assertiva, Benatti & Pereira (2017) ressaltam que, atualmente, o pai participa, 

divide e compartilha aspectos importantes na vida dos filhos, tanto no que se refere ao aspecto 

emocional, quanto ao social e cognitivo. Porém, há como contraponto, em nossa sociedade, os pais 

que não ocupam tal lugar. Segundo a autora, isso se dá em decorrência da ausência de desejo por parte 

deles ou por não acreditarem que são capazes. Tais fatores seriam fomentados por um discurso 

biologicista, muito presente no senso comum, que atribui à mãe, por sua natureza feminina, habilidades 

inatas ao cuidado e criação dos filhos. 
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Mudanças de paradigmas nas relações familiares  

Em síntese Santos & Freitas (2018) conceituam em seu artigo que a ausência paterna pode ser 

física ou emocional; em alguns casos, os pais são separados e o homem tem pouco contato com os 

filhos, ou quando o casal está junto, mas o homem não participa da criação dos filhos. Pode também 

acontecer naquelas situações em que o pai está fisicamente presente, porém seu vínculo está ligado ao 

provimento econômico e o lado afetivo é deixado de lado. Ser pai é muito mais que uma contribuição 

de material genético, é a aquisição de uma plenitude, que garanta, além do sustento financeiro de sua 

prole, a preocupação com ela, o carinho e o afeto, assim, uma dinâmica superior ao biológico, que se 

estende por toda a vida. 

Ademais, Benatti & Pereira (2020) indagam sobre a ausência paterna: o que fazer para suprir 

essa falta que a família sente? Uma vez que tudo o que ele faz, seja de acordo ou não com seu próprio 

pai, não alcança seu desejo inicial, que é a presença da figura paterna, seja ela física ou emocional? 

Dessa forma, em decorrência do divórcio ou do abandono repentino, a mãe se submete ao papel 

principal na vida dessa criança, tendo que sustentar a família, suprir as necessidades econômicas e 

afetivas que, às vezes, são deixadas pelo pai, fazendo surgir a família monoparental. 

Quanto à família monoparental, tem-se uma mãe ou um pai que vive sem cônjuge e com filhos 

dependentes. Entende-se que, dessa forma, a família monoparental é consequência dessas ações por 

parte de um genitor; muitas vezes, por falta de opção, a mãe fica responsável pela criação dos filhos 

(BENATTI; PEREIRA, 2020). 

Nesse contexto de mudanças, cada vez mais mulheres estão ocupando a posição social que 

durante muito tempo foi de exclusividade masculina: a de chefes de suas famílias. Mulheres que 

desempenham o papel na educação dos filhos, na estruturação do cotidiano e manutenção da casa, 

possivelmente sendo uma rotina cansativa, por desempenhar sozinha esse papel. Dessa forma, essas 

famílias são, em grande parte, associadas às situações de vulnerabilidade econômica, uma vez que a 

mulher, além de ser a provedora do sustento familiar, também assume funções domésticas e de cuidado 

com os filhos (CAMPAÑA et al., 2018). 

Silva et al. (2019) salienta que, devido ao grande número de famílias que sofrem com a ausência 

paterna, é necessária uma inserção de políticas públicas para apoio às famílias com um serviço de 

saúde mais assertivo, inserindo nas redes de atenção básica, equipes multiprofissionais, 

principalmente, voltadas ao aspecto psicológico tanto da criança em estado de abandono como também 

para a família que sofre com essa falta paterna. Isso porque é primordial a integralidade e a equidade 

na assistência familiar, com vistas a abordar a saúde desta de maneira global. 
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 Além disso é importante pontuar que, para os casais que pensam em ter filhos, é primordial 

estabelecer primeiramente um planejamento familiar, para resguardar o próprio casal e os filhos os 

quais tendem a sofrer com uma futura separação. Embora não seja de conhecimento da grande parte 

da população, existe uma lei específica que regula o planejamento familiar, § 7° do art. 226 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o qual fundamenta que o planejamento 

familiar é princípio da dignidade humana e da paternidade responsável (MOZZAQUATRO; ARPINI, 

2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

         Resultante da arguição desta temática, alguns aspectos e significados da ausência paterna no 

convívio familiar se desvelam, apresentando evidências de que a criança adquire traumas decorrentes 

da ausência paterna, que comprometem seu desenvolvimento psicológico. Isso implica a necessidade 

de a família e profissionais estarem preparados para lidar com a ausência paterna e as consequências 

que essa ação desencadeia na criança. 

        Em síntese, a orientação, planejamento familiar, acompanhamento psicológico e terapêutico e o 

conhecimento sobre o desenvolvimento e a criação adequada são imprescindíveis durante a vida. Isso 

ocorre devido ser possível um trabalho interdisciplinar, o que se torna um meio facilitador para a 

implementação das metodologias participativas no âmbito das medidas socioeducativas e de proteção 

infanto-juvenil. A ausência paterna pode acarretar danos na vida do indivíduo, sendo possíveis 

alterações negativas no curto e longo prazo, considerando o desenvolvimento psicomotor, cognitivo, 

físico e mental da criança. Isso gera conflitos e deixa em evidência a importância de meios de 

intervenção conforme proposto, para melhor desenvolvimento e crescimento saudável, dado que são 

essenciais durante a vida.   

       A atuação psicológica em serviços de acolhimento é um campo vasto, porém pouco explorado. No 

entanto, para tantas crianças, é necessário que esse serviço seja eficaz e ultrapasse as tarefas 

operacionais de suprir as necessidades básicas, a fim de propiciar um ambiente de apoio afetivo e 

acolhedor que busque amenizar as marcas de um abandono trazida pelo seu histórico familiar. Esses 

profissionais são responsáveis por promover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, 

além de capacitar e instrumentalizar. 

       A relevância desta pesquisa somada ainda ao déficit de dados científicos na literatura que 

confirmem a importância dessa temática é que busca entender qual o papel da família na identificação 

de um adoecimento mental relacionado à ausência afetiva paterna. Evidencia-se a necessidade e a 
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importância de novas pesquisas que contribuam por meio de informações e evidências acerca dos 

significados tão necessários a um melhor manejo por parte das famílias contemporâneas. 
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