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Resumo 
 

Partindo da constatação de que há uma divergência de opinião entre os profissionais e as 

adolescentes usuárias dos serviços de pré-natal e de assistência ao parto e puerpério em 

uma unidade pública de saúde, abordam-se os significados e repercussões da 

maternidade na adolescência através da apreensão dos sentidos subjacentes ao discurso 

de 26 mães adolescentes residentes em Felipe Camarão, periferia da cidade de Natal, 

capital do RN. Residindo em um bairro periférico com elevada freqüência relativa de 

mães adolescentes em relação ao total de nascidos vivos, essas jovens, cujos filhos 

tinham entre 8 e 12 meses de idade, revelaram, nas entrevistas realizadas em domicílio e 

nos grupos de discussão, uma vivência que transcende a visão hegemônica do 

fenômeno, tido como inoportuno e indesejável. Com idade entre 15 e 20 anos, tendo 

53,8% iniciado a atividade sexual antes dos 15 anos de idade e revelando ter sido a 

gravidez desejada em 73,1% dos casos, falam de um contexto marcado por forte 

opressão de gênero e pela falta de oportunidades resultante da condição de classe. Os 

projetos de vida, quase sempre resumidos à constituição de uma família nuclear 

tradicional, com pai provedor e mãe cuidadora, parecem não comportar muitas 

possibilidades: 46,2% já vivam maritalmente ao engravidar e, para 50% das 

participantes, o nascimento da criança não provocou mudanças nos planos ou projetos. 

A carência econômica e a precariedade dos serviços de apoio disponíveis associam-se 

ao modelo altamente idealizado de maternagem vigente. A responsabilidade de prover 

material e afetivamente aos filhos, recaindo sobre essas jovens, resulta em frustração e 

desencantamento: 92,3% delas aconselhariam outras adolescentes a adiar o projeto de 

ser mãe. 

 

Palavras-chave: maternidade na adolescência; gênero; produção de significados. 

 
 

 

 



 

 

Abstract 

 

From evidence of an existing divergence of opinion among professionals and 

adolescents using the prenatal and delivery services at a Public Health Unit, aimed to 

study meanings and consequences of adolescent motherhood among 26 adolescent 

mothers living in Felipe Camarão, low income district of Natal, capital do Estado do 

Rio Grande do Norte. Living in a peripheral neighbourhood with a high rate of 

adolescent mothers in relation to the total new-born, those girls, with offspring among 8 

and 12 months age, during interview and focus groups, expressed a different 

appreciation of their experience than the hegemonic idea among professionals that 

considers pregnancy and motherhood as unwanted or undesired. With age among 15 

and 20 years old, having 53,8% initiated sexual activity before being 15 years old, 

revealed that the pregnancy was desired in 73,1% of cases, but showing at the same 

time a social context marked by strong gender oppression and lack of opportunities as 

consequence of social class deprivation. Life projects, almost always limited to the 

constitution of a traditional nuclear family, with a purveyor father and care giver 

mother, appears with very limited possibilities: 46,2% already lived with her partner 

before becoming pregnant and for 50% of the participants, the birth of the child did not 

provoke changes in plans and projects. Lack of economical recourses and precarious 

public services available, together with an idealized maternity role seems to produce 

extra apprehension among those girls, resulting in frustration and disillusion. As a fact, 

92,3% of those adolescents would recommend other adolescent to postpone the 

maternity project. 

 

Key-words: adolescent motherhood, gender, meaning production. 
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Maternidade na adolescência: significados e repercussões. 
 

 
 

1. Introdução 

 

 O interesse pelo tema originou-se a partir do trabalho como psicóloga em equipe 

multidisciplinar na Unidade Mista de Felipe Camarão, serviço público de saúde 

municipalizado, situado no bairro de mesmo nome, no Distrito Sanitário Oeste da 

Cidade do Natal, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. A partir do desenvolvimento 

de ações de educação e promoção da saúde, atendimentos psicoterápicos individuais, 

acompanhamento de parturientes e puérperas, além de atividades de promoção e apoio 

ao aleitamento materno, constatou-se elevado percentual de mães menores de 20 anos . 

 Ao contrário do discurso da maioria dos profissionais de saúde, envolvidos no 

atendimento a essas jovens, para os quais essas gravidezes tinham necessariamente um 

caráter de indesejabilidade, muitas delas mostravam-se satisfeitas com a sua iminente ou 

já consolidada maternidade, revelando ter desejado engravidar. Essa constatação pode 

ser exemplificada através do relato de um jovem casal no grupo de gestantes: ela com 

15, ele com 17 anos, diziam entre risos e trocas de afagos que, após três meses de 

atividade sexual, já trocavam acusações mútuas de infertilidade quando a tão esperada 

concepção ocorreu. 

Este trabalho apresenta o resultado de um estudo realizado como atividade do 

Programa de Pós-graduação em Psicologia, da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, para obtenção do título de Mestre em Psicologia. A pesquisa empírica, 

desenvolvida com mães adolescentes, moradoras do bairro de Felipe Camarão, 

 
 

 

 



 

 

objetivou a compreensão do significado e das repercussões psicossociais da 

maternidade para essas jovens a partir da análise de seu próprio discurso a respeito do 

assunto. 

A forma como se deu a aproximação ao tema bem como a complexidade do 

mesmo, em suas múltiplas determinações, demandavam uma investigação que 

possibilitasse situar o problema no âmbito desta comunidade específica, buscando 

compreendê-lo no mesmo contexto em que buscar-se-ia implementar formas de 

intervenção sobre ele. Assim sendo, há uma série de questionamentos que o presente 

estudo buscava responder: Qual o significado do nascimento dessa criança para a mãe 

adolescente, seus familiares e o pai da criança? Terá sido sua concepção desejada, 

resultado do desconhecimento ou resultante da falta de acesso a métodos 

contraceptivos? Quais as repercussões psicossociais da maternidade para essas 

adolescentes? 

 Norteado por essas questões, o estudo teve como objetivo geral caracterizar as 

mães adolescentes residentes na área adscrita da Unidade Mista de Felipe Camarão e 

identificar as repercussões da maternidade em suas vidas, possibilitando o planejamento 

e a implementação de ações compatíveis com as necessidades da clientela feminina 

adolescente dessa unidade de saúde, especialmente na área de saúde reprodutiva. 

Tinha-se, ainda, como objetivos específicos: 1) identificar o perfil sócio-

econômico das mães adolescentes residentes na área adscrita da Unidade Mista de 

Felipe Camarão; 2) levantar o nível de informação sobre planejamento familiar, 

métodos contraceptivos e doenças sexualmente transmissíveis; 3) delinear a relação 

entre a maternidade e o projeto de vida das referidas adolescentes e 4) investigar as 

repercussões psicossociais da maternidade para as mesmas. 

 
 

 

 



 

 

Assim, o Capítulo 2 contextualiza a problematização da maternidade na 

adolescência e a construção do discurso institucionalizado sobre esse tema na década de 

60, apresentando dados a respeito da dimensão do problema e de sua evolução, e 

questionando o tom alarmista, adotado em grande parte das publicações. Particulariza-se 

o caso do Brasil, relacionando o problema da maternidade na adolescência à evolução 

das taxas de natalidade e fecundidade da população em geral e ao estado conjugal das 

jovens mães. Finalmente, são apresentados os enfoques teóricos adotados na abordagem 

do problema. 

O Capítulo 3 apresenta o referencial teórico adotado, situando o problema no 

contexto das mudanças desencadeadas pela Modernidade. Problematiza-se o conceito de 

adolescência, visto aqui como resultado de um processo de construção social, 

enfocando-o segundo os recortes de classe social e de gênero e discutindo a interface 

entre classe social e experiências corporais assim como entre as relações de gênero e a 

maternidade. 

No Capítulo 4 é enfocada a questão do Método nas ciências e as repercussões da 

escolha de um método para o planejamento da pesquisa, explicitando-se a opção, feita 

no presente trabalho, pela busca da compreensão do fenômeno em sua complexidade. 

Descrevem-se as diferentes etapas do desenvolvimento do estudo, desde o planejamento 

até a análise final dos dados, justificando-se a escolha da análise do sentido subjacente 

aos discursos como estratégia metodológica em função dos objetivos propostos. 

A partir do resgate da história do bairro e da delimitação da área adscrita da 

Unidade Mista de Felipe Camarão, o Capítulo 5 apresenta os resultados obtidos, 

relacionando-os ao referencial teórico adotado. Recorrendo à citação literal do discurso 

 
 

 

 



 

 

das participantes, são discutidos o significado e as repercussões da maternidade frente 

ao contexto e aos projetos de vida daquelas. 

As considerações finais, revisitando todas as fases da pesquisa, propõem a 

superação do enfoque prevencionista, apontando para uma abordagem ampla e 

contextualizada do problema, no cenário maior da garantia de direitos de cidadania 

preconizados pela legislação brasileira às crianças e adolescentes como inalienáveis. 

Acredita-se que apenas garantindo-se o respeito e fomentando-se a autonomia, é 

possível a formação de cidadãos responsáveis por si mesmos e pelo outro, inclusive por 

aqueles cujo nascimento eles venham a viabilizar. 

 
 

 

 



 

 

2. Uma visão panorâmica sobre a maternidade na adolescência 

 

2.1. A problematização da maternidade na adolescência 

 

É possível, em contatos informais, constatar que a maternidade entre as 

adolescentes era uma prática comum e socialmente referendada há até duas ou três 

gerações passadas, sendo freqüentemente referida nos relatos de pessoas mais idosas. A 

este respeito, Heilborn (1998), destaca: “(...) aquilo que hoje se abriga sob o rótulo de 

gravidez na adolescência refere-se a uma faixa etária de 14 a 18 anos que, por muito 

tempo e nos seus últimos segmentos etários, foi considerada a etapa ideal para a mulher 

ter filhos” (p. 24). As meninas, uma vez ocorrida a menarca, estavam aptas a assumir o 

lugar que lhes cabia como mulheres, o que significava que eram consideradas prontas 

para casar e parir filhos. No Brasil do período colonial, afirma Dadoorian (2000), 

preocupava aos pais a menina de 14 ou 15 anos que ainda não houvesse casado. 

 Tal fato não representa uma particularidade da cultura brasileira. Referindo-se à 

cultura européia no século XIX, Dadoorian (2000) informa que o surgimento da 

menstruação por volta dos quinze anos, concedia à menina um novo status, o de moça, 

com algumas prerrogativas que lhe possibilitavam o convívio social e a consolidação 

das alianças matrimoniais firmadas entre as famílias. 

É já no século XX, com o aumento proporcional do número de adolescentes em 

relação ao total da população que, a partir de meados da década de 40, as questões 

ligadas a este grupo etário passam a despertar particular interesse. O próprio conceito de 

adolescência e seus desdobramentos remontam ao século XX, conforme será discutido 

adiante. Acredita-se aqui que foi por ter sido a adolescência o único grupo etário em que 

 
 

 

 



 

 

as taxas de natalidade não caíram face às ações de controle desta última, 

particularmente a partir de meados do século XX, que essa fase tornou-se, então, foco 

de interesse dos estudos demográficos. A reformulação da teoria da transição 

demográfica na década de 40, associando controle da natalidade e desenvolvimento, 

exacerbou a preocupação com o tema, sobrepondo os interesses políticos aos interesses 

científicos (Szmrecsanyi, 1982). 

Entretanto, é na década de 60 que, segundo Reis (1998), a maternidade entre 

adolescentes converte-se em problema de saúde pública, delineando-se hipóteses, 

raciocínios e concepções a respeito desta temática que perpassam o discurso dos 

especialistas até os dias atuais. É também a partir deste período que o enfoque deixa de 

ser essencialmente obstétrico-pediátrico para adotar novas perspectivas, passando a 

referir-se à adolescente grávida e não mais à gravidez da adolescente. Partindo dos 

Estados Unidos e, posteriormente, da Inglaterra tal diversificação teórica dissemina-se. 

O tom alarmista então adotado, assim como as propostas de intervenção marcadas por 

um viés claramente epidemiológico e prevencionista fazem supor a emergência de 

fortes motivações, as quais vão ser encontradas nos campos moral e econômico.  

Considerando-se o aspecto moralizador do discurso dos especialistas, 

particularmente da saúde pública, poder-se-ia apontar sua relação com os efeitos da 

revolução sexual sobre as práticas sexuais dos adolescentes a partir dos anos 60, que 

resultou em aumento na proporção de filhos de adolescentes solteiras (Coley & Chase-

Lansdale, 1998; Gordon, 1997; Reis 1998). O inaceitável seria, portanto, não a 

maternidade na adolescência, prática comum desde tempos imemoriais, mas a 

ilegitimidade que passou-se a associar a ela.  

 
 

 

 



 

 

Paralelamente a isso, Coley & Chase-Lansdale (1998) e Gordon (1997) 

destacam os custos, para o Estado, da maternidade na adolescência, particularmente 

aquela ocorrida entre as populações economicamente mais carentes. Justifica-se, assim, 

a reiterada preocupação com a prevenção da gravidez na adolescência, vista a partir 

desse período como um problema epidêmico. 

 

2.2. Delineando o problema 

 

 Os dados de estudos em diversos países apontam para uma intrigante 

observação: aumentam as taxas de natalidade e fecundidade na faixa etária de 10 a 19 

anos, ao passo que tem havido uma diminuição dessas taxas no restante da população 

feminina desses países. Entretanto, tal incremento não justificaria alardear-se a questão 

como grave e urgente. 

 A esse respeito, Reis (1998) destaca que, nos Estados Unidos e em seguida nos 

outros países desenvolvidos, abrandou-se a tendência de crescimento da taxa de 

adolescentes grávidas já desde a década de 60. Analisando a taxa de nascimentos entre a 

população adolescente de sexo feminino nos Estados Unidos, Coley & Chase-Lansdale 

(1998) destacam que a mesma caiu de 89,1 por 1000 em 1960 para 56,8 por 1000 em 

1995. De modo geral, os dados encontrados referentes aos diversos países são 

inconsistentes e tendem a focalizar aspectos específicos, como a variação nas taxas de 

natalidade para sub-grupos, por exemplo, de 10 a 14 anos, sem possibilitar uma visão 

mais completa do fenômeno. Apesar disso, perdura na maioria dos  textos o discurso no 

qual esse fenômeno é caracterizado como uma epidemia.   

 
 

 

 



 

 

No Brasil, dados do Ministério da Saúde (Assef, 2000; Fernandes, 1998; 

Takiuti, 1997) informam que, a cada ano, um milhão de brasileiras são mães antes dos 

20 anos, o que corresponde a 26% do total de nascidos vivos. Principalmente a partir da 

segunda metade da década de 60, com a introdução no mercado dos anticoncepcionais 

orais, constata-se uma discreta tendência ao aumento nas taxas de natalidade e 

fecundidade entre a população feminina com idade entre 10 e 19 anos. 

 O tema vem despertando interesse entre profissionais de saúde, educadores e 

pesquisadores de diversas áreas, pelas dimensões sociais e econômicas que tem 

alcançado. De fato, vêm crescendo os índices de natalidade entre as adolescentes 

brasileiras, tanto em relação às demais faixas etárias femininas quanto em relação ao 

total da população adolescente de sexo feminino. 

 Segundo dados dos Censos Demográficos, realizados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, apesar de algumas oscilações, há uma tendência de 

crescimento do percentual da população do sexo feminino com idade entre 15 e 19 anos 

que teve filhos, conforme pode ser visto na Tabela 1. 

Tabela 1: Adolescentes do sexo feminino,  
15 a 19 anos, que tiveram filhos.  

 
Censo Freqüência relativa  de 

adolescentes com filhos
1940 8,7 % 

1950 9,5 % 

1960 8,6 % 

1970 8,1 % 

1980 10,2 % 

1991 12,6 % 

(Fonte: IBGE – Censos demográficos). 

 
 

 

 



 

 

 Este índice passou de 8,7% no Censo Demográfico de 1940 para 12,6% no 

último censo, realizado em 1991. Das que tiveram filhos, observa-se um ligeiro 

acréscimo no percentual de solteiras (13,9% em 1940 para 16,6% em 1991). Porém, o 

aumento mais significativo constata-se no percentual de separadas, desquitadas e 

divorciadas, que em 1940 correspondiam a 0,3% do total de adolescentes do sexo 

feminino de 15 a 19 anos que tiveram filhos, e em 1991 representavam 6,4% (IBGE - 

Censos Demográficos). 

Apesar do exposto, Camarano (1998), analisando dados do IBGE e da Pesquisa 

Nacional de Saúde Materno-Infantil da BENFAM, afirma: “O estado conjugal está 

bastante associado com a fecundidade feminina: a parturição das mulheres de 15 a 19 

anos unidas é bem mais alta do que das não-unidas” (p. 37). Tal posição é corroborada 

por Ferraz & Ferreira (1998) que, analisando dados da Pesquisa Nacional sobre 

Demografia e Saúde (PNDS, BENFAM 1996) informa que enquanto 25% das 

adolescentes que iniciaram a vida reprodutiva são solteiras, 63% encontram-se unidas a 

um parceiro. 

 Confrontado com as quedas vertiginosas das taxas de natalidade da população 

geral, que nas décadas de 40 e 50 estavam em torno de 44 por mil, diminuindo 

progressivamente para 26,7 por mil na década de 80, o aumento nas taxas de natalidade 

entre adolescentes resulta em um aumento considerável no percentual de filhos de mães 

adolescentes em relação ao total de nascidos vivos. Essa tendência, contudo, inverte-se 

ao final da década de 90. 

 Segundo levantamento do Ministério da Saúde, o atendimento obstétrico 

(consideradas todas as modalidades de parto) foi a principal causa de internação de 

pacientes do sexo feminino (10 a 19 anos) na rede do SUS, em âmbito nacional. Dos 

 
 

 

 



 

 

totais de partos realizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS em 1993, 22,34% foram 

de parturientes com idade entre 10 e 19 anos. Este índice sobe para 23,20% em 1994 e 

24,44% em 1995 mas cai para 22,27% em 1996 e 22,96% em 1997 (Dados do sistema 

Data-SUS). 

 No Estado do Rio Grande do Norte, Azevedo, França & Maranhão (s/d), 

analisando dados referentes aos registros de nascidos vivos no ano de 1997, constataram 

que 25,3% deles eram filhos de mães adolescentes. 

 Indubitavelmente, a maternidade vai relacionar-se ao papel atribuído à mulher 

em seu grupo social, influenciando de forma marcante sua opção de ter ou não filhos e 

de quando fazê-lo, bem como a viabilidade ou não deste projeto. Não por acaso, as taxas 

de fecundidade e natalidade variam tanto em conformidade com a classe social. Em 

artigo de 1994, Monteiro e Cunha, considerando dados do IBGE de 1988, sobre o perfil 

estatístico de crianças-mães no Brasil, informam que enquanto 26% das adolescentes 

com renda familiar menor que o salário mínimo tiveram filhos, no estrato de renda mais 

elevado este índice é de 2,3%. Souza (1998) explica que a fecundidade é cerca de dez 

vezes maior entre as adolescentes cuja renda familiar é menor que um salário mínimo 

em relação àquelas com renda familiar acima de dez salários mensais. 

 

2.3. Maternidade na adolescência em Natal/RN 

 

 No município de Natal, o nascimento de filhos de adolescentes, considerando-se 

conjuntamente os dois sub-grupos (10 a 14 e 15 a 19 anos), apresenta índices 

ligeiramente crescentes em relação ao total de nascidos vivos, segundos dados do 

Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, obtidos junto ao Setor de Estatísticas 

 
 

 

 



 

 

Vitais do Departamento de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A 

Tabela 2 mostra a freqüência relativa de nascidos vivos filhos de mães adolescentes, nos 

dois sub-grupos e no total geral, no período de 1995 a 2000.  

 

Tabela 2: Freqüência relativa de filhos de mães adolescentes em relação  
ao total de nascidos vivos no município de Natal. 

 
Ano 10 a 14 anos 15 a 19 anos Geral 

1995 0,9% 19,9% 20,8% 

1996 0,9% 21,7% 21,7% 

1997 0,9% 21,6% 22,5% 

1998 0,9% 20,8% 21,7% 

1999 0,9% 21,8% 22,7% 

         2000 0,9% 21,7% 22,6% 

(Fonte: SMS/ Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos) 

 

 Uma importante constatação a se fazer de imediato é que os percentuais de 

nascidos vivos de mães com idade entre 10 e 14 anos, fase sobre a qual há maior 

consenso acerca dos prejuízos que a maternidade pode acarretar à saúde da jovem mãe, 

tem-se mantido estável no período considerado. A variação, pequena, dá-se na faixa 

etária seguinte, de 15 a 19 anos. 

Destaca-se, também, a marcante desigualdade na distribuição do fenômeno por 

estratos sociais, coadunando-se com o que é apontado pela literatura nacional e 

internacional, conforme citado anteriormente. Analisando as informações sobre 

nascidos vivos por bairro de residência e faixa etária da mãe no período de 1995 a 2000 

(Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, Setor de Estatísticas Vitais, 
 
 

 

 



 

 

Departamento de Panejamento da SMS), encontra-se uma clara distribuição dos 

índices mais extremos por bairro/distrito sanitário, refletindo uma forte concentração do 

fenômeno segundo a condição sócio-econômica da população. 

Considerando o percentual de filhos de adolescentes em relação ao total de 

nascidos vivos em cada bairro, observa-se que os seis bairros sistematicamente 

presentes entre os de maior índice, aparecendo de três a quatro vezes entre os cinco 

maiores índices no período considerado, têm de 28,9 a 78,6% dos chefes de família com 

renda de até um salário mínimo, enquanto apenas de 0,05 a 2,3% deles recebem mais de 

dez salários mínimos por mês (Mineiro & Passos, 1998). Desses bairros, três localizam-

se na região oeste (Guarapes, Felipe Camarão e Bom Pastor), dois na região leste (Mãe 

Luíza e Santos Reis) e um na região norte da cidade de Natal (Lagoa Azul). 

Nos cinco bairros com os menores índices de filhos de adolescentes, tem-se de 

4,7 a 15,1% dos chefes de domicílio recebendo até um salário mínimo por mês, ao passo 

que de 13,3 a 45,2% deles recebem acima de dez salários mínimos (Mineiro & Passos, 

1998). Um desses bairros, Capim Macio, está presente entre os cinco bairros de menor 

freqüência do fenômeno durante os cinco anos considerados. Esse e outros três bairros 

(Lagoa Nova, Neópolis e Candelária) situam-se na zona sul e o último (Tirol) na zona 

leste. Situado entre os bairros de maiores índices de maternidade na adolescência, Felipe 

Camarão apresentou crescimento da freqüência relativa de filhos de adolescentes em 

relação ao total de nascidos vivos, conforme a Tabela 3, apresentada a seguir.  

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Tabela 3: Freqüência relativa de filhos de mães adolescentes residentes no 
bairro de Felipe Camarão em relação ao total de nascidos vivos 

 de mães residentes no bairro. 
 

Ano 10 a 14 anos 15 a19 anos Geral 

1995 0,8% 20,9% 21,7% 

1996 1,1% 25,4% 26,5% 

1997 1,3% 25,6% 26,9% 

1998 1,6% 22,9% 24,5% 

1999 1,2% 27% 28,2% 

2000 1,5% 27% 28,5% 

(Fonte: SMS/ Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos) 

 

O bairro, que em 1995 tinha o 13º maior índice dentre os bairros de Natal, 

deteve em 2000 o 4º maior índice, tendo estado em 3º lugar em 1999. Essa situação 

parece estar concorrendo para uma naturalização do fenômeno entre a população do 

bairro, particularmente entre os mais jovens. Ao engravidarem, as adolescentes parecem 

dispor de um significativo número de figuras de identificação, uma vez que raramente 

não há uma irmã, prima, vizinha ou colega que já não tenha vivido a mesma situação. 

  

2.4. Enfoques teóricos na abordagem do problema 

 

 Os diversos estudos e pesquisas têm revelado divergências de explicação, tanto 

do fato em si como da variação de sua incidência, freqüentemente em consonância com 

o enfoque adotado pelos autores. Contudo, observa-se que as diferentes propostas 

 
 

 

 



 

 

explicativas não apresentam incompatibilidade, mas, antes, refletem diferentes recortes 

do real, com diferentes níveis de complexidade. O resultado disso é que vários autores 

sobrepõem diferentes enfoques na tentativa de explicar o fenômeno, conforme é 

possível depreender da discussão a seguir. 

 Assim, pode-se encontrar tentativas de explicação baseadas em um enfoque 

cognitivista, para o qual a elevada incidência de gravidezes na adolescência é atribuída à 

desinformação sobre a fisiologia da reprodução e métodos contraceptivos (Coley & 

Chase-Lansdale, 1998; Dias & Gomes, 1999; Gomes, Amazarray, Machado & Oliveira,  

1998; Melo, Scheinpflug & Ribas, 1993; Monteiro & Cunha, 1994;). Ao privilegiar este 

enfoque, alguns autores, como é o caso de Melo et al. (1993) e de Monteiro & Cunha 

(1994), propõem a disseminação destas informações e a garantia de acesso aos métodos 

anticoncepcionais como estratégia de redução dos índices de gravidez entre as 

adolescentes. Ainda em uma perspectiva cognitivista, atribui-se também a ocorrência 

destas gravidezes à incapacidade de pensar sobre situações hipotéticas e conceitos 

abstratos, e, conseqüentemente, de antecipar as conseqüências da atividade sexual 

(Gomes et al., 1998). 

Considerando-se que diferentes pesquisas apontam ser a gravidez na 

adolescência desejada por parcelas significativas das pesquisadas (com índice de até 

58%, segundo Frediani, Roberto & Ballester, 1994) e, ainda, que as mesmas detinham 

informações prévias sobre contracepção, havendo inclusive em alguns casos 

interrompido sua utilização com o objetivo de engravidar, como informam Bejarano, 

Rodríguez, Breedy, Lizano & Dubón (1990), Dadoorian (1996), Frediani et al. (1994) e 

Melo et al. (1993), tal análise mostra-se insuficiente para uma explicação razoável da 

questão. Ainda que se considere a possibilidade apontada por Souza (1998) de uma 

 
 

 

 



 

 

racionalização a posteriori resultando na afirmação, após o nascimento da criança, de 

que a gravidez foi desejada quando a princípio não o foi, tal mecanismo certamente não 

se aplicaria a todos os casos, inclusive porque algumas das pesquisas citadas coletaram 

dados de adolescentes ainda grávidas. 

 Outra perspectiva, freqüentemente adotada, destaca a importância de fatores 

psicodinâmicos na ocorrência da gravidez entre as adolescentes, sendo que essa 

representaria a busca de superação de carências afetivas decorrentes de relações 

insatisfatórias na família de origem, seja através da ligação com o próprio bebê, seja na 

ligação com o parceiro, que se buscaria solidificar através da constituição de uma 

família (Coley & Chase-Lansdale, 1998; Frediani et al., 1994).  

 A maternidade representaria, assim, uma possibilidade de alívio de sensações de 

depressão e isolamento (Frediani et al., 1994), além de possibilitar a constatação da 

própria capacidade reprodutiva (Dadoorian, 1996; Frediani et al., 1994; Gomes et al., 

1998) ou, ainda, a demonstração de independência frente aos pais (Dias & Gomes, 

1999; Frediani et al., 1994; Gomes et al., 1998;), bem como a tentativa de construção de 

uma identidade feminina (Dadoorian, 1996; Desser, 1993).  

Em relação ao não-uso de métodos contraceptivos, mesmo que conhecidos e 

acessíveis, poderia significar a busca de autopunição pelo exercício ilícito da 

sexualidade (Frediani et al., 1994), ou ser o resultado do egocentrismo e da crença na 

própria invulnerabilidade, representada pela afirmação de que “isto (a gravidez) nunca 

vai acontecer comigo” (Coley & Chase-Lansdale, 1998; Fávero & Melo,1997; Gomes et 

al., 1998;).  

 Finalmente, em uma perspectiva sócio-cultural, a maternidade entre as 

adolescentes representaria a busca de um novo status social, fortemente influenciada por 

 
 

 

 



 

 

modelos e valores vigentes em determinado grupo. Segundo o contexto social, a 

mesma poderia possibilitar a aquisição de um maior reconhecimento, bem como a 

viabilização de um projeto de vida compatível com as expectativas, normas e 

possibilidades disponíveis (Dadoorian, 1996; Frediani et al., 1994; Gomes et al., 1998; 

Heilborn, 1998). Outro aspecto, apontado na literatura, relaciona a maternidade à 

tentativa de pressão para a constituição de uma união conjugal, uma vez que, 

culturalmente, ainda é esperado que o homem constitua família com a mãe de seu filho, 

exceto se houver algum grave impedimento (Heiborn, 1998; Souza, 1998). 

Desser (1993) destaca as diferenças encontradas em sua pesquisa entre as 

aspirações das adolescentes oriundas de famílias nucleares, daquelas de arranjos 

matrifocais, nas quais as chefes de família são mulheres com inserção instável no 

mercado de trabalho (lavadeiras, diaristas, biscateiras, etc). Neste último caso, a 

adolescente tende a sobrevalorizar o papel de esposa/mãe e buscar a ascensão social 

através do desempenho do marido, ao qual ela “ajudará” se necessário. Estudo e 

trabalho são secundários, subordinando-se ao projeto de constituição de uma família 

nuclear estável cujo chefe seja o homem. Tal fato é comentado também por Fávero & 

Melo (1997) e Kahhale, Odierna, Galletta, Neder & Zugaib (1997a). 

 Alguns autores apontam que, paralelamente à maior liberação sexual, 

especialmente a partir da década de 60, observa-se a manutenção de valores machistas e 

da estrutura patriarcal, resultando em uma gritante contradição entre a liberalização da 

sexualidade e a tentativa de controle da sexualidade feminina. Essa situação é ilustrada 

pelos achados de Dias & Gomes (1999): a precária informação sobre sexualidade e 

contracepção fornecida pelos pais visava ao adiamento da iniciação sexual e não à 

preparação da adolescente para uma vida sexual segura. Resulta disso o fato de que a 

 
 

 

 



 

 

contracepção inviabiliza-se por evidenciar intencionalidade a uma prática sexual que 

só se legitima pela perda do controle sobre os próprios atos em decorrência da paixão, 

como destacam Desser (1993), Fávero & Melo (1997), Gomes et al. (1998) e Melo et 

al. (1993). 

 Evidencia-se, conforme ressalta Paim (1998), que a gravidez e a maternidade, 

assim como os demais eventos corporais, não são apenas uma atividade biológica ou 

natural, mas constituem eventos culturais submetidos à ordem simbólica vigente no 

grupo social onde ocorrem. “Assim, é fundamental analisá-los no contexto das 

concepções de corpo, de reprodução e das relações de gênero inseridas em situações 

concretas de classe, onde adquirem significados”(p. 31). É esse procedimento que 

buscar-se-á adotar aqui. 

 
 

 

 



 

 

3. Contemplando a maternidade na adolescência 

 

3.1. A modernidade como tela 

 

Conforme se pode depreender do que foi exposto no Capítulo 1, a 

problematização da maternidade na adolescência ocorreu em um tempo bem recente da 

história, demandando, para a própria configuração do problema, a consolidação de 

idéias e conceitos sobre os indivíduos, seu processo de desenvolvimento e as relações 

entre eles, bem como de valores e princípios que, embora naturalizados ao longo do 

tempo, reportam a um processo de construção sócio-histórica do qual passamos agora a 

delinear os contornos. 

A noção de indivíduo livre, autônomo e cuja ação seria resultado de atributos 

pessoais como razão e consciência surgiu em momento tardio na história da 

humanidade, situado por Hall (1999) entre o Humanismo Renascentista do século XVI e 

o Iluminismo do século XVIII. Este período, marcado por grandes mudanças políticas, 

econômicas e intelectuais, configurou uma nova visão de mundo que marcou 

radicalmente a cultura ocidental e desencadeou um processo que costuma ser chamado 

de construção da Modernidade (Gonçalves, 2001a  e 2001b). 

 Castro (1998) aponta duas acepções sobre o conceito de Modernidade: um 

sentido cronológico, referente ao período iniciado com o Renascimento e marcado pela 

mudança dos paradigmas ético-estéticos vigentes à época; e um sentido sociológico, de 

crescente racionalização das sociedades, ocorrido nos séculos XVIII e XIX. 

 Iluminismo, positivismo, surgimento e expansão do capitalismo, bem como o 

processo de urbanização e, posteriormente, de industrialização, fizeram emergir novas 

 
 

 

 



 

 

concepções sobre os homens e as relações entre eles, constituindo o que viria a ser 

chamado de o indivíduo moderno. Vaitsman (1994) resume:  

(...) historicamente, a construção da modernidade ocorreu vinculada aos 

processos de modernização - implicando a urbanização, a expansão das 

atividades educacionais, administrativas, científicas e tecnológicas - ao modo 

como o indivíduo e o cidadão modernos, no bojo de tais processos, 

configuraram-se em cada contexto sócio-histórico específico (p. 9).  

Como ideologia fundamental do capitalismo, o liberalismo, nascido com a 

revolução burguesa, põe em questão toda a visão de mundo até então vigente. 

Precisando de mão-de-obra e de consumidores, o capitalismo impõe uma nova ordem 

social, que assume caráter francamente individualista (Bock, 2001). A hierarquia deixa 

de ser vista como algo natural entre as pessoas (Vaitsman, 1994; Heilborn, 1992), 

igualdade e autonomia desenvolvem-se como princípios fundamentais e supostamente 

universais, encobrindo as diferenças de todo tipo, inclusive a sexual, como destaca 

Heilborn (1992). Colocado no centro, o homem é afirmado como sujeito do qual espera-

se que faça escolhas, e que as faça com autonomia. Como indivíduo, se lhe reconhece 

um mundo interno, marcado por componentes pessoais, singulares, privados. 

Desenvolve-se assim a noção de subjetividade (Bock, 2001). 

 A Ciência converte-se no grande referencial de conhecimento. A noção de 

progresso, baseada no pressuposto do aperfeiçoamento (e evolução) contínuo(s), 

individual e coletivo, permeia as diversas teorizações. Ao lado da concepção 

mecanicista do universo, observa-se um crescente questionamento a respeito das formas 

de produção do conhecimento, retomando uma discussão que remonta aos filósofos 

antigos de cujas idéias, ironicamente, a nascente Ciência buscava desvencilhar-se. 

 
 

 

 



 

 

A noção de causa, importante para o senso comum, tornou-se central no 

pensamento científico e, conforme alerta Matallo Jr. (1989), apresentada sob a forma de 

uma “relação invariante, necessária e determinada entre eventos diferentes” (p. 42). Tal 

relação expressaria leis naturais, cuja identificação seria então o objetivo da Ciência 

(Laville & Dionne, 1999). 

 Assim, constata-se a crescente valorização da observação empírica do real como 

forma de acesso à verdade e, conseqüentemente, ao conhecimento. Como resumem 

Laville & Dionne (1999): “A partir de então, o saber não repousa mais somente na 

especulação, ou seja, no simples exercício do pensamento. Baseia-se igualmente na 

observação, experimentação e mensuração, fundamentos do método científico em sua 

forma experimental” (p. 23). 

 Observação sistemática e experimentação, submetidas ao modelo de formulação 

e teste de hipóteses - característica central do método científico - convertem-se nas 

únicas vias aceitáveis para obtenção de conhecimentos válidos. Segundo Chrétien 

(1994): “A ciência substitui então toda forma de conhecimento e seu império estende-se 

a todos os campos da vida e da ação. Ela ocupa o lugar original, de onde pretende tudo 

fundar e reger. (...) As idéias, imagens e valores técnico-científicos constituem o pano 

de fundo de referência de que a sociedade necessita para codificar tudo o que, nela, faz 

sentido e comunica” (p. 14).  

 Maravilhada com as mudanças nas diversas áreas, a humanidade identifica a 

ciência não como produto de uma sociedade, mas como sua fundadora. Inegavelmente 

comprometida com os valores, necessidades e interesses hegemônicos de uma dada 

cultura (a européia) em um momento específico (o do surgimento do capitalismo e de 

sua posterior internacionalização), a ciência emergente encontra-se com a tecnologia, 

 
 

 

 



 

 

voltando-se não apenas para a explicação dos fenômenos, mas para sua predição e 

controle.  

Então, em um mundo marcado por profundas mudanças sociais desencadeadas 

pela revolução burguesa, as ciências humanas surgem “com o objetivo de compreender 

e intervir na ordem social da mesma forma que as ciências naturais tentavam dominar a 

natureza” (Laville & Dionne, 1999, p. 53). E se surgem ao final do século XIX, é no 

século seguinte que florescerão, adotando pressupostos e método das ciências naturais 

na tentativa de legitimarem-se como conhecimentos válidos. Reconhecia-se ser este o 

critério para obter o reconhecimento social, ainda que viessem a ser traspassadas pela 

crise de paradigma que emergiria então. 

A evolução do capitalismo impõe a necessidade de se estenderem as práticas de 

predição e controle sobre aquele mesmo indivíduo ao qual se pregara liberdade e 

autonomia (Gonçalves, 2001b). É neste contexto que emergirá a Psicologia e, mais 

especificamente, a Psicologia do Desenvolvimento, com seus esforços de apreensão 

sistemática do processo de desenvolvimento como uma seqüência universal de eventos 

e aquisições. A normatização do desenvolvimento, ao delimitar fases e tempos, 

possibilitou a emergência de noções como normalidade, precocidade e 

(in)desejabilidade em relação aos diversos eventos em diferentes momentos na vida dos 

indivíduos. Comprometida, desde sua origem, com o projeto modernista, a Psicologia 

do Desenvolvimento prestou-se aos objetivos de categorização dos indivíduos segundo 

parâmetros normativos, e à segregação dos que, porventura, se desviassem da norma 

(Castro, 1998). 

Como explicação científica e racional das gritantes desigualdades sociais, agora 

não mais atribuíveis à vontade divina, surge a noção de diferenças individuais, as quais 

 
 

 

 



 

 

serviram de justificativa para o “aproveitamento diferenciado que cada um faz das 

condições que a sociedade “igualitariamente” lhe oferece” (Bock, 2001, p. 20). 

Justificam-se assim as desigualdades sociais. 

 Entretanto, imerso em contradições intrínsecas ao capitalismo, o paradigma 

sobre o qual se fundamentou o desenvolvimento das diversas ciências no século XIX, 

não tardou a ser questionado. Hall (1999), aponta cinco grandes avanços teóricos que 

teriam provocado a revisão e o questionamento das noções sobre os indivíduos e as 

relações entre eles, propostas pela Modernidade: o marxismo, a teoria psicanalítica, a 

lingüística estrutural, os estudos de Foucault sobre a genealogia do sujeito moderno e o 

poder disciplinar das instituições e, finalmente, o feminismo. Tomar-se-á este último 

para uma observação mais detida adiante.  

Este movimento, de revisão e crítica aos pressupostos da Modernidade, tornou-

se conhecido como pós-modernidade, suscitando uma discussão referente ao seu caráter, 

ou não, de ruptura e instauração de uma nova condição (Gonçalves, 2001a, 2001b, 

2001c). Para a referida autora, “a chamada pós-modernidade não só não é 

revolucionária, como representa o novo momento das contradições do capitalismo, sua 

nova roupagem, apresentando de uma nova forma o mesmo conteúdo contraditório da 

relação sujeito-objeto” (p. 123). Teria, portanto, um claro caráter ideológico, 

engendrando não a superação das contradições existentes no seio da própria 

Modernidade, mas o seu mascaramento através da naturalização da diferença, 

proclamada então como inexorável. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

3.2. Cores e traços 

 

3.2.1. Adolescências: as diversas faces de uma transição 

  

O termo adolescência, assim como a concepção da mesma enquanto um período 

particularmente difícil e tempestuoso, são bem recentes na história de nossa cultura, 

sendo comum situar-se seu surgimento no século XIX. Para Nascimento (1999): “O 

advento da família moderna coincide, portanto, com o nascimento da Adolescência” (p. 

28). Vista como um período de transição entre a infância e a idade adulta, caráter que, 

segundo Dadoorian (2000), só assumiu no século XX, a adolescência passa a constituir 

um período específico, com uma psicologia e uma sociologia próprias, na segunda 

metade do século XX. Erikson (1987) atribui ao crescente distanciamento entre o início 

da vida escolar e o acesso ao trabalho qualificado, resultante das mudanças próprias das 

sociedades tecnológicas modernas, o evidenciamento da adolescência, a qual “passou a 

ser quase um modo de vida entre a infância e a idade adulta” (p. 128). 

 “Literalmente, adolescência (latim, adolescência, ad: a, para a + olescere: forma 

incoativa de olere, crescer) significa a condição ou o processo de crescimento” 

(Aberastury, 1981, p. 89). Especificamente, o termo refere-se ao período de 

desenvolvimento entre a infância e a idade adulta, este, desencadeado pelas 

modificações anátomo-fisiológicas da puberdade que culminam com a aquisição da 

capacidade reprodutiva (Aberastury, 1981; Bee, 1984; Werebe, 1998).Diferencia-se da 

puberdade por tratar-se de um fenômeno psicossocial próprio da espécie humana 

(Dadoorian, 2000). 

 
 

 

 



 

 

 As referências às atribuições, direitos, restrições e comportamentos da 

juventude podem ser encontradas desde a antigüidade. Dadoorian (2000) e Becker 

(1985) mencionam as concepções sobre os modelos de educação, as especificidades da 

rotina de vida dos jovens, bem como as preocupações com a sua conduta desde as 

civilizações mais antigas. Os primeiros estudos sobre a adolescência, no entanto, datam 

do início do século XX e são creditados a Granville Stanley Hall, e a Sigmund Freud 

(Campos, 1987; Knobel, 1981). Posteriormente, Anna Freud, dará ênfase ao estudo da 

adolescência como um período específico do desenvolvimento, contribuindo 

significativamente para a caracterização da adolescência como um período marcado 

pela tensão e por manifestações patológicas de comportamento (Dadoorian, 2000; 

Knobel,1981). Campos (1987), engloba os referidos teóricos como vertentes do ponto 

de vista biogenético, contrapondo-os às teorias sócio-culturais do desenvolvimento na 

adolescência, entre as quais cita os estudos antropológicos de Margaret Mead e de Ruth 

Benedict. 

 Becker (1985) e Martinez (1998), fazem referência a um incremento da 

preocupação com a adolescência após a Segunda Guerra Mundial, como conseqüência 

das profundas mudanças ocorridas na estrutura e dinâmica familiares decorrentes do 

deslocamento de grandes contingentes masculinos para as frentes de combate. Heilborn 

(1998), por outro lado, aponta para a relação entre as mudanças no mundo do trabalho, 

que passou a exigir níveis mais elevados de qualificação para ingresso no mercado, e a 

demarcação da adolescência como uma etapa prioritariamente dedicada aos estudos e à 

qualificação profissional. 

 Campos (1987), Souza (1998), Nascimento (1999) e Werebe (1998), chamam 

atenção para a dificuldade na delimitação da adolescência, especialmente a definição de 

 
 

 

 



 

 

marcos cronológicos de início e término desta. Martinez (1998) destaca a particular 

dificuldade em relação ao final da adolescência, cuja delimitação é fortemente 

influenciada por fatores sócio-culturais. “As sociedades estabelecem seus próprios 

critérios para a definição do estado adulto, mais em termos de tradição social do que de 

maturidade biológica” (Campos, 1987, p. 29). Nascimento (1999) chega a afirmar que: 

“(...) é discutível considerar adolescentes aqueles que, embora ainda não tenham 

alcançado a maioridade, assumem papéis de independência e responsabilidade” (p. 18). 

A este respeito, Becker (1985) comenta a situação específica das sociedades ocidentais 

contemporâneas, nas quais a definição do ser adulto fica cada vez mais fragmentada e 

confusa, por contemplar uma grande diversidade de papéis, algumas vezes 

contraditórios. 

Discorda-se aqui, no entanto, da saída adotada por Werebe (1998) ao 

desconsiderar possíveis limites etários e utilizar “os termos adolescente e/ou jovem para 

designar os indivíduos que saíram da infância e ainda não assumiram as 

responsabilidades adultas” (p. 66) uma vez que tal procedimento proporciona excessiva 

ambigüidade. Por necessidades operacionais e na ausência de outro critério que não 

admita as mesmas críticas, adotar-se-á os parâmetros da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) segundos os quais a adolescência vai dos 10 aos 19 anos, critério também 

adotado, no Brasil, pelo Ministério da Saúde e pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE).  

Durante o período, as rápidas transformações físicas vividas pelo adolescente 

imporiam a revisão de todo o conhecimento de si (auto-conceito, esquema corporal, etc) 

e a adoção de novos papéis e responsabilidades, modificando as relações com os pais e 

com a sociedade. O adolescente, confrontado com as rápidas e incontroláveis mudanças 

 
 

 

 



 

 

anátomo-fisiológicas da puberdade, precisaria deixar para trás as noções que tinha a 

respeito de si, seu corpo e seu lugar no mundo, além de adaptar-se aos novos modelos 

de relacionamento com os pais e com a sociedade, assumindo novas e maiores 

responsabilidades. Para Aberastury (1981), citada ainda por Becker (1985) e Matinez 

(1998), a psicodinâmica da adolescência se centralizaria na elaboração de três lutos: 

pelo corpo de criança, pela identidade infantil e pelos pais da infância. 

Juntamente com o crescimento, a maturação sexual e as conseqüentes mudanças 

sócio-afetivas, uma série de outras aquisições tornariam a adolescência um período 

complexo. O desenvolvimento cognitivo avança com a aquisição das operações formais, 

a capacidade de pensar a respeito de idéias e conceitos abstratos, possibilitando ao 

pensamento total autonomia frente à realidade. A solução de problemas vai-se tornando 

mais sistemática e o uso da lógica dedutiva confere novas possibilidades. Entretanto, é 

importante observar que a aquisição das operações formais, como de todos os demais 

estágios do desenvolvimento segundo Piaget, faz-se de forma gradual, ressaltando-se 

que nem todos os indivíduos chegam a consolidar este estágio. 

Seria preciso integrar uma nova imagem corporal e as capacidades recém-

adquiridas, particularmente a capacidade reprodutiva, buscando uma nova identidade, 

compatível com a nova situação. Knobel (1981) comenta a adoção de diferentes 

identidades transitórias, ocasionais e circunstanciais pelo adolescente, conferindo à sua 

conduta uma forte variabilidade. Pode-se aqui, com Spink e Lima (1999), falar da 

expressão de diferentes posicionamentos identitários por parte do adolescente. 

Erikson (1987), considera como normativa a ocorrência de uma crise de 

identidade na adolescência, referindo-se a uma perda da noção de identidade pessoal e 

de continuidade histórica, neste caso desencadeadas por todas as mudanças em curso. 

 
 

 

 



 

 

Este seria, então, um momento crucial para a formação da identidade do indivíduo, em 

que as identificações infantis dariam lugar, a partir de um processo dinâmico e pleno de 

mutualidade entre indivíduo e sociedade, à identidade. Para tanto, o adolescente 

demandaria um período de experimentação e adiamento de compromissos que Erikson 

chamou de moratória psicossocial. “Mas a moratória não precisa ser conscientemente 

experimentada como tal. Pelo contrário, o jovem talvez se sinta profundamente 

engajado e só muito mais tarde aprenda que o que ele levou tão a sério era apenas um 

período de transição; ...” (p. 158). 

Pressionado pelo impacto das mudanças, o adolescente buscaria no grupo de 

iguais o refúgio necessário, vivendo coletivamente as angústias e alegrias próprias do 

processo e, assim, separando-se gradualmente da influência parental. Werebe (1998) 

chega a afirmar que os grupos de iguais são uma necessidade para todos os 

adolescentes, embora variem em objetivos, composição e atividades segundo os 

diferentes grupos sociais. 

 A maioria dos autores consultados defende que os diferentes contextos sócio-

culturais ocasionariam apenas diferentes manifestações da adolescência, a qual teria 

caráter universal. Knobel (1981) afirma: “Não há dúvidas de que o elemento sócio-

cultural influi com um determinismo específico nas manifestações da adolescência, mas 

também temos que considerar que atrás dessa expressão sócio-cultural existe um 

embasamento psico-biológico que lhe dá características universais” (p. 25). 

 Porém, desde a década de 20, os estudos antropológicos, ao identificarem 

marcantes diferenças entre as diversas culturas no tocante ao processo de 

desenvolvimento, puseram em xeque o pressuposto da universalidade da adolescência 

como uma transição difícil e tempestuosa. Dentro dessa perspectiva, Ruth Benedict 

 
 

 

 



 

 

formulou uma teoria do desenvolvimento na qual relacionou o estilo de vida de 

determinada sociedade e o processo de desenvolvimento de seus indivíduos, apontando 

a descontinuidade no processo de desenvolvimento individual como origem das 

dificuldades observadas na adolescência. Ao precisar romper com valores, habilidades e 

condutas desenvolvidos na infância para assumir outros, tidos como próprios dos 

adultos, o indivíduo vivenciaria uma ruptura ou descontinuidade no processo de 

desenvolvimento, o que ocasionaria a tradicionalmente referida crise. Também Erikson 

(1987) afirma ser a descontinuidade nas vivências elemento desencadeador de crise. 

 Posteriormente e em outra perspectiva, a visão da infância e da adolescência 

como período de preparação para a chamada vida produtiva vai ser contextualizada 

como parte do processo de modernização da sociedade, a serviço do qual a Psicologia 

do Desenvolvimento teria, ao sabor dos interesses do estado, originado um modelo de 

desenvolvimento e de indivíduo compatível com o modelo burguês de família e de 

sociedade. 

 É em Castro (1998) que encontramos algumas considerações sobre a relação 

entre o projeto de modernidade e as concepções de universalidade, previsibilidade, 

normalidade, progresso, aperfeiçoamento e evolução, tão recorrentes na teorização da 

Psicologia do Desenvolvimento. É sob o enfoque da intervenção e do controle, da 

valorização da norma e segregação do desvio que emergirá a Psicologia do 

Desenvolvimento ao final do século XIX: 

A infância (e a adolescência) torna-se, então, lugar de intervenção do Estado 

moderno para a construção deste projeto de sociedade. É o lugar onde se 

assegura a viabilidade do projeto de sociedade através de políticas 

propedêuticas: as práticas compulsórias de educação, as práticas sociais de 

 
 

 

 



 

 

segregação por idade, as práticas sócio-culturais de intervenção dos 

especialistas que atuam no controle dos desvios relativos ao curso estipulado do 

desenvolvimento (Castro, 1998, p. 42). 

 Assim, fala-se de um adolescente universal, sem sexo, sem condicionantes de 

gênero ou de classe social, tributário da igualdade de oportunidades supostamente 

garantida a todos os indivíduos. Devidamente situada no indivíduo adolescente, aquele 

cujo processo de desenvolvimento “naturalmente” culminará com a superação dos 

conflitos, a crise torna-se inócua e o sistema permanece preservado dos 

questionamentos, muitas vezes lúcidos e procedentes, que lhe são dirigidos (Becker, 

1985). 

 Basta um olhar um pouco mais atento ao nosso redor para constatar que, para 

além das modificações anátomo-fisiológicas, estas sim generalizáveis, a adolescência 

comporta uma multiplicidade de matizes e possibilidades tão diversas que a própria 

vivência das mudanças corporais não poderia dar-se de forma universal. Conforme será 

discutido adiante, as vivências e significados atribuídos ao corpo e às suas funções são 

fortemente marcados pelos usos que dele faz cada indivíduo, segundo o lugar que ocupa 

na estrutura social.   

Por outro lado, é inegável a diferença entre as possibilidades de que dispõe um 

adolescente de classe operária em relação a um outro dos estratos médio ou alto de uma 

mesma sociedade. Como nos diz Becker (1985): “Uma criança pobre, por exemplo, será 

empurrada para a vida adulta de forma muito mais precoce e abruptamente do que um 

jovem de uma classe mais privilegiada, que pode prolongar sua adolescência 

indefinidamente” (p. 13). Confluindo com as especificidades de classe social, os 

condicionantes de gênero possibilitam, ou não, diferentes percursos e vivências tanto 

 
 

 

 



 

 

em uma mesma classe social, quanto entre as classes, segundo as diversas 

organizações de gênero vigentes. Desser (1993) afirma: “ Adolescência feminina 

pareceria, portanto, poder concretizar-se apenas para aqueles setores das camadas média 

e alta, nos quais certos direitos femininos já estão relativamente assegurados pela 

mudança de certos valores e comportamentos” (p. 19). Para a referida autora, apenas 

nestes setores da sociedade a adolescência feminina comportaria o caráter de 

experimentação, sexual e de potencialidades, que a caracterizaria como tal. 

 Diante do exposto, parece procedente considerar a existência de adolescências 

diversas, marcadas cada uma por seus condicionamentos sócio-culturais, bem como 

pelas particularidades das histórias familiares e pessoais que, entrecruzando-se, 

permitem vislumbrar cenas as mais variadas, com significados os mais diferentes. 

 

3.2.2. Corpo, necessidades e contexto social 

 

 Apesar de uma freqüente naturalização das funções orgânicas, é inegável a 

interrelação entre o contexto social no qual se insere o indivíduo e sua relação com o 

próprio corpo, suas funções, necessidades e as formas de satisfazê-las. A própria noção 

de necessidades humanas é perpassada pelos valores e pelo projeto cultural de cada 

sociedade, o que se evidencia de forma gritante nas sociedades capitalistas. Como 

afirma Vaitsman (1994):  

Se bem que em qualquer sociedade o primeiro símbolo de status e poder seja 

geralmente a aquisição de bens que diferenciam os possuidores dos não-

possuidores - sejam os objetos possuídos mulheres, argolas de ouro, gado, 

pedras preciosas ou automóveis de luxo - somente o modo de produção 

 
 

 

 



 

 

industrial e mais tarde a sociedade de massas e a ideologia da igualdade 

transformou o consumo de bens num dos pilares de seu projeto cultural (p. 160).  

 Assim, paralelamente à crescente produção de bens de consumo, produziram-se 

também desejos e aspirações. Sobre a base das necessidades humanas básicas, 

construíram-se formas de satisfazê-las que passaram a compor o imaginário social. 

Segundo Boltanski (1989), é improdutivo tentar destinguir a qualquer preço  

(...)aquilo que, num comportamento dado, é imputável à ação das variáveis 

econômicas e à ação das variáveis culturais, pois seria supor implicitamente que 

as normas e as regras culturais poderiam ser outra coisa além da retradução na 

ordem cultural das coerções econômicas que pesam sobre os indivíduos e 

determinam até suas “necessidades” e seus “desejos” (p. 118).   

 A fim de legitimar-se, o modelo de produção capitalista engendra um projeto 

cultural compatível com seus interesses e objetivos. Pautado nos princípios do 

Iluminismo, esse projeto vai ser marcado pela super-valorização da técnica e da ciência, 

conforme já descrito anteriormente. 

Assim, convertido em instrumento de produção, o corpo torna-se objeto de 

experimentação em torno do qual vão-se constituir diversas disciplinas. Como tão bem 

ressalta Boltanski (1989):  

Produzida por práticos chamados a fornecerem uma resposta a uma demanda 

social, engendrada pela e para a prática, ou seja, diretamente ajustada à 

necessidade social de manipular o corpo de outrem, de guiá-lo e de agir sobre 

ele, por exemplo, de lhe fornecer uma quantidade determinada de bens raros 

(produtos farmacêuticos ou alimentares) ou de produzir para ele regras de 

conduta, as teorias implícitas do corpo que subentendem as disciplinas das quais 

 
 

 

 



 

 

o corpo constitui o campo de investigação privilegiada, estão destinadas a 

engendrar representações puramente funcionalistas do corpo, espécie de 

ferramenta ajustada a fins particulares e correlativamente, tendo de certo modo 

necessidades particulares que devem ser satisfeitas para que ele possa preencher 

as funções que lhe são socialmente destinadas (p. 116-117).  

Todavia, foi só a partir de sua dessacralização que o corpo humano pôde tornar-

se objeto de estudos e investigações anatômicas. “O simbolismo corporal tinha lugar 

crucial nos padrões medievais de pensamento e sentimento. A mudança de sua 

significação, (...), não será absolutamente neutra: reverberará profundíssimas 

transformações históricas.” (Rodrigues, 1999, p. 56). 

 Referindo-se à emergência do dualismo cartesiano e à conseqüente objetivação 

do corpo, ressalta ainda Rodrigues (1999): 

Não foi fenômeno meramente casual que estes raciocínios coincidissem com 

momentos críticos de formação do sistema capitalista e que se tivessem, ao 

menos indiretamente, transformado em instrumentos de repressão de corpos e 

pessoas. Encarados como produtores, os corpos tenderiam doravante a ser 

funcional e simbolicamente associados à máquina cuja trituração ao longo do 

processo produtivo importaria relativamente pouco, diante da grandiosidade 

transcendental da razão e do espírito (p. 59). 

 Evidentemente, a sexualidade e a reprodução não escaparam a esta abordagem 

parcial, normatizadora e moralizante. Relacionadas que estão com questões 

fundamentais ao sistema de produção, como o montante de mão-de-obra disponível ou o 

volume de potenciais consumidores dos bens produzidos, tais esferas da experiência 

humana vêm sendo alvo das intervenções mais diversas ao longo do tempo.  

 
 

 

 



 

 

 Diferenças de valores, de crenças, de representações entre os diferentes grupos 

sociais perpassam a relação do indivíduo com seu corpo. Por exemplo, a atenção 

dispensada, a interpretação e o significado atribuído a determinada sensação física 

específica, sua maior ou menor importância para o indivíduo e as medidas adotadas 

frente àquela vão inserir-se em uma intrincada rede de representações sociais próprias 

do grupo social ao qual pertence o indivíduo. 

 A relação que os indivíduos mantém com o corpo, seu ou de outrem, as 

especificidades desta relação e suas variações segundo a classe social, ou ainda segundo 

o sexo, vinculam-se de maneira indissociável às relações de produção nas quais aqueles 

estão inseridos. As regras e valores referentes ao corpo, decorrem diretamente das 

formas de inserção do mesmo no sistema de produção, variando conforme o grau de 

atividade física requerida para a provisão dos meios materiais de existência, em cada 

grupo social. Assim é que, para Boltanski (1989):  

(...)como a relação que os indivíduos mantêm com o corpo é cada vez menos 

fundada na necessidade de agir fisicamente à medida que se sobe na hierarquia 

social, os comportamentos físicos dos homens e das mulheres tendem a se 

aproximar correlativamente, e tudo se passa como se o sistema de oposições 

entre os sexos, (...) deixasse, na medida em que se sobe na hierarquia social, o 

terreno corporal para fixar-se em outros domínios, como por exemplo, o das 

aptidões intelectuais (...) ou ainda o da economia doméstica (p. 174-175).  

 Toda uma série de justificativas é apresentada para as diferentes expectativas 

sociais relativas a cada indivíduo ou grupo, expectativas estas coerentes com as funções 

que lhes são destinadas, segundo o lugar que ocupem na estrutura social, como ilustram 

Fávero e Melo (1997), em relação à mulher na sociedade ocidental. Historicamente,  

 
 

 

 



 

 

recorrendo-se à lógica do determinismo biológico, a esfera privada, domiciliar, 

consolidou-se como seu lugar, a procriação e o cuidado dos filhos sua nobre missão. 

 

3.2.3. Relações de gênero e maternidade 

 

Embora Strey (1998) situe as origens do feminismo em eventos isolados no 

contexto maior das revoluções norte-americana e francesa, e em algumas conquistas 

femininas durante o século XIX (trabalho assalariado, autonomia do indivíduo civil e 

direito à instrução), é comum entre os demais autores consultados a identificação do 

movimento feminista como parte de um conjunto de movimentos sociais de contestação 

da ordem estabelecida, surgidos na segunda metade do século XX, particularmente nas 

décadas de 60 e 70 (Giffin, 1991; Hall, 1999; Vaitsman, 1994), ou como parte de um 

questionamento epistemológico conhecido como pós-modernismo (Flax, 1991), 

conforme se privilegie a militância ou a teorização, ambas certamente imbricadas.  

Enquanto movimento social de caráter reivindicatório, o feminismo vai, em 

ambas as vertentes, denunciar a falácia da igualdade, evidenciando a histórica condição 

de subordinação das mulheres, e apontar para o caráter social de tal condição, até então 

pensada como natural. Ao questionar as crenças a respeito da “natural inferioridade 

feminina”, tida como decorrente de fatores biológicos, e apontar o forte viés 

androcêntrico de tais afirmações, o feminismo mescla-se a uma crítica mais ampla, 

referente a legitimidade do conhecimento estabelecido e, ainda, às concepções e valores 

relativos à ordem social. Assim, Hall (1999) afirma que o feminismo questionou a 

distinção entre público e privado, abrindo à contestação política a família, a sexualidade 

e a divisão doméstica do trabalho. Assim, esse movimento pôs em evidência o conflito 

 
 

 

 



 

 

entre “princípios universais e igualitários e práticas hierárquicas de exclusão social e 

opressão” (Vaitsman, 1994, p. 12). 

Grossi & Miguel (1990), creditam aos estudos da Escola de Cultura e 

Personalidade, especialmente ao trabalho de Margareth Mead, a construção do termo 

"papéis sexuais", a partir da constatação de que os comportamentos considerados 

masculinos ou femininos variavam significativamente de uma cultura para outra. 

Segundo as autoras, é por considerarem a necessidade de romper com esta tradição de 

pesquisa, ainda fortemente androcêntrica, que pesquisadoras feministas, a partir da 

década de 70, passam a adotar o conceito de gênero, posteriormente firmado na 

expressão relações de gênero. 

O que a noção de gênero irá precisar e ampliar em relação ao conceito de papel 

sexual é a idéia de assimetria nas relações entre homens e mulheres, não 

descartando ainda a dimensão das relações de poder, de prestígio ou de 

hierarquia (Grossi & Miguel, 1990, p. 2). 

Para Castro (1993), a proposição do conceito de gênero representa um salto 

qualitativo nos escritos feministas, por incorporar uma perspectiva relacional em que 

homem e mulher se representam.  

Duque-Arrazola (1997) comenta que a categoria “relações de gênero”, surgida 

ao final do século XX, busca responder à necessidade de explicação das origens e 

causas da dominação/exploração masculina, bem como do entendimento de sua 

evolução no processo histórico. O conceito "relações de gênero" indica a aceitação da 

idéia de que a masculinidade e a feminilidade não são tributárias da anatomia sexual, 

mas de complexas redes de significação ligadas a diversas dimensões da vida dos 

 
 

 

 



 

 

indivíduos, nas diferentes sociedades, comportando dimensões biológicas, 

psicossociais e culturais, como destaca Werebe (1998). Para Saffioti (1997),  

Além de ser uma construção sociocultural, o gênero também é um aparelho 

semiótico, isto é, uma matriz de atribuição de significado através da qual as 

pessoas podem localizar-se no esquema de parentesco, na hierarquia social, na 

escala de valores, enfim, construir sua identidade como homem ou como mulher 

(p. 167). 

 Evidencia-se, assim, a importância das relações de gênero, vigentes em 

determinado grupo social, na construção da subjetividade dos indivíduos que a ele 

pertencem. Indo além, Lavinas (1997) chama atenção para a repercussão dessas sobre as 

condições de vida dos indivíduos, afirmando: “(...) o sexo social - portanto, o gênero - é 

uma das relações estruturantes que situa o indivíduo no mundo e determina, ao longo de 

sua vida, oportunidades, escolhas, trajetórias, vivências, lugares, interesses” (p. 16). 

As relações de gênero, portanto, permeariam todo o tecido social, assumindo 

características e manifestações específicas nos diferentes grupos sociais, embora 

mantendo um cerne comum, marcado pela hierarquização. Configuram matrizes ou 

modelos sobre os quais estruturam-se as relações interpessoais entre os indivíduos. 

Alguns autores, como Castro (1993), Giffin (1991) e Heiborn (1992), destacam 

não ser o sexo anatômico o fator central na determinação do gênero de um indivíduo, 

porém, o lugar ocupado por ele nas esferas de produção e reprodução, esta última 

entendida como processo de produção social de seres humanos, o que, evidentemente 

ultrapassa as fronteiras da reprodução biológica. Assim, Strey (1998) afirma que, de 

acordo com o início e o fim da vida reprodutiva, podem existir até quatro gêneros: 

crianças, homens adultos, mulheres adultas e velhos/as. E continua: “Há variantes 

 
 

 

 



 

 

culturais no gênero adulto, onde a preferência sexual pode criar outros papéis de 

gênero ou as pessoas podem trocar o gênero, ou mesmo adotar os papéis procriativos do 

outro gênero. Colocar o foco somente nas diferenças sexuais é ignorar a criatividade 

cultural” (p. 187).  

Como exemplo da autonomia do gênero em relação ao sexo anatômico, Heilborn 

(1992) cita os costumes de uma tribo de pastores do Sudão, na qual uma mulher 

comprovadamente estéril transita para a condição masculina retornando à sua linhagem 

de origem, onde agora faz jus aos bens de posse de seus irmãos. Aí, desposando pelo 

sistema de dote outra mulher, constitui descendência. Essa autora expressa que: 

A esposa serve ao seu marido (do sexo feminino) e trabalha em seu proveito. Os 

filhos - resultado de relações sexuais da esposa com um homem estranho à 

comunidade - freqüentemente de outra etnia ou prisioneiro - reconhecem a 

mulher-marido como pai e assim a chamam (p. 42). 

A maioria dos autores consultados, entretanto, consideram o gênero como a 

construção social do sexo (Duque-Arrazola, 1997; Fávero & Melo, 1997; Flax, 1991; 

Grossi & Miguel, 1990; Lavinas,1997; Paim, 1998; Takiuti, 1997; Vaitsman, 1994; 

Werebe, 1998). Em interação com fatores diversos, próprios a cada grupo social, o sexo 

anatômico seria a base da diferenciação de gênero. Werebe (1998), destaca que esta 

diferenciação não é tributária da distinção biológica nem resultado de um fenômeno 

social, “mas é modelada pela interação dos dois fatores, no contexto de uma cultura 

determinada” (p. 26). Ou, como afirma Vaitsman (1994): “Homens e mulheres 

distinguem-se enquanto sexos, pois dotados de corpos físicos diferentes, e enquanto 

gêneros, uma vez que incorporam normas e valores socioculturais que dizem como um 

homem ou uma mulher devem se comportar” (p. 15).  

 
 

 

 



 

 

A incorporação dessas normas e valores se dá através de um aspecto específico 

do processo de socialização identificado como socialização de gênero. Para Duque-

Arrazola (1997), seria nos espaços de convivência cotidiana, particularmente a família e 

a vizinhança, “que meninos e meninas aprendem e internalizam seu gênero, de acordo 

com aquilo que a sociedade local exige que sejam” (p. 351). Ao longo de todo o 

processo de socialização, são construídas as categorias de gênero masculino e feminino, 

repassando-se e reconstruindo-se valores, papéis, atribuições e normas de interação 

entre os sexos, “concepções sócio-culturais sobre os gêneros masculino e feminino 

(que) permeiam a história das relações inter-individuais humanas” (Fávero e Melo, 

1997, p. 131)  ou, dito de outra forma, as representações sociais dos gêneros. Como bem 

aponta Minayo (1998), a respeito das representações sociais, estas:  

(...)Perpassam o conjunto da sociedade ou de determinado grupo social, como 

algo anterior e habitual, que se reproduz e se modifica a partir das estruturas e 

das relações coletivas e dos grupos. (...) são uma mistura das idéias das elites, 

das grandes massas e também das filosofias correntes, e expressão das 

contradições vividas no plano das relações sociais de produção. Por isso mesmo, 

nelas estão presentes elementos tanto da dominação como da resistência, tanto 

das contradições e conflitos como do conformismo (p. 174). 

Freqüentemente identificadas como relações assimétricas, as relações de gênero 

comportam na verdade um caráter de antagonismo que, no dizer de Saffioti (1997) não 

está referido pela expressão relações assimétricas. Para essa autora, “assimetria pode 

apontar simplesmente para os conflitos (diferentes de contradições) derivados de uma 

dominação-exploração efêmera” (p. 146). 

 
 

 

 



 

 

Historicamente, as diferentes sociedades apresentam variadas formas de 

subordinação/exploração das mulheres, suscitando tentativas as mais variadas de 

explicação do fenômeno. Não se adentrará aqui a esta temática, periférica ao problema 

do qual esse estudo se ocupa e por demais complexa para ser esboçada com a concisão 

que os propósitos do trabalho imporiam. Basta-nos, por enquanto, destacar que: 

“Relações de gênero materializam relações de poder, apoiadas em assimetrias, 

hierarquias, significações desiguais do masculino e do feminino, revestidas de aparente 

consenso, apesar das contradições, conflitos e resistências que as perpassam” (Duque-

Arrazola, 1997, p. 351). 

Sendo no plano das relações interpessoais que se materializam as relações 

sociais, como destaca Duque-Arrazola (1997), “(...), a relação de subordinação, de 

dominação/exploração estabelece-se entre dois sujeitos, portanto entre dois pólos ativos, 

(...) por isso mesmo, assume um caráter instável e contraditório” (p. 363). Registre-se, 

ainda, o caráter ideológico das concepções a respeito dos gêneros e as pressões 

exercidas sobre aqueles que as transgridem ou subvertem. 

O processo de construção e reconstrução das categorias de gênero comporta 

especificidades segundo a classe social, com a qual relaciona-se de forma complexa, 

exacerbando ou atenuando aspectos de uma relação que se caracteriza sempre pela 

desigualdade e hierarquia. A respeito da relação entre gênero e classe social não há 

consenso entre os autores consultados, podendo-se encontrar posições que variam entre 

atribuir às duas categorias o mesmo estatuto, como na afirmação de Saffioti (1997); 

“(...), o gênero, e a raça/etnia são tão fundantes das relações sociais quanto a classe” (p. 

146) e uma outra que defende ser a classe social o conceito mais abrangente (Castro, 

1993). Encontra-se, ainda, alguns autores que, evitando posicionarem-se, reconhecem a 

 
 

 

 



 

 

controvérsia ou, ainda, ignoram tal discussão. Tais variações não impedem, no entanto, 

o reconhecimento das inter-relações existentes entre gênero e classe social. 

 Assim sendo, não são de surpreender as diferenças encontradas entre as classes 

sociais em relação às representações de gênero, à identidade feminina e ao lugar que a 

reprodução e a maternidade ocupam no projeto de vida e no cotidiano das mulheres. 

Evidentemente, tais categorias, bem como a forma como se inter-relacionam comportam 

uma história própria, diversa para cada sociedade e mutável para uma mesma sociedade 

em diferentes momentos. Com relação ao significado da maternidade e seu lugar na 

sociedade capitalista ocidental contemporânea, é possível identificar fatos e contextos 

implicados em sua construção. 

 Na Europa, ao final do século XVIII, os discursos políticos e filosóficos 

conclamam as mulheres a cuidarem pessoalmente de seus filhos, sacrificando seus 

interesses pessoais em prol da sobrevivência deles. Propõe-se que as mesmas 

subordinem sua vida conjugal e social às responsabilidades do cuidado com as crianças, 

até então confiado às amas, governantas e internatos. E como afirma Badinter (1985):  

Parte das mulheres foi sensível a essa nova exigência. Não porque obedecessem 

às motivações econômicas e sociais dos homens, mas porque um outro discurso, 

mais sedutor aos seus ouvidos, esboçava-se atrás desse primeiro. Era o discurso 

da felicidade e da igualdade que as atingia acima de tudo (p. 146). 

 Convertida em bem com valor mercantil, a criança passa a representar a 

possibilidade de reconhecimento social àquela que se dedique à sua guarda e lhe garanta 

a sobrevivência. Submetida ao poder masculino, a mulher vislumbra finalmente uma 

forma de poder, restrito e delegado, que lhe seja acessível. 

 
 

 

 



 

 

 As idéias subjacentes à ideologia da maternidade altruísta, bem representadas 

nos escritos de Rousseau, vão-se configurar no que Hays (1998) chama de maternidade 

intensificada: um modelo de cuidados com as crianças que tem a mãe como provedora 

física, afetiva e cognitiva, cabendo-lhe atender prontamente a todas as suas 

necessidades. Essa ideologia, resistindo às mudanças sócio-econômicas subseqüentes, 

perpetuou-se e reflete-se de forma gritante nos textos dos manuais sobre criação de 

filhos, analisados pela autora, bem como nos discursos de renomados psicanalistas, 

conforme destaca Badinter (1985).   

 Ainda que posteriormente conclamadas a ocupar os postos disponíveis no 

mercado de trabalho, as mulheres mantêm vivo o ideal da maternidade intensificada, 

apesar do custo adicional de conciliá-la com a vida profissional, ou de tentar fazê-lo. 

Culpa e ambivalência têm sido o preço por tentar superar a incompatibilidade entre a 

lógica de mercado, marcada pela competitividade, e a lógica da maternidade 

intensificada, marcada pelo altruísmo. A este respeito, afirma Werebe (1998): 

O trabalho das mulheres, fora do lar, é em geral acumulado com o trabalho 

doméstico, e cabe à mulher conciliar as duas atividades. Muito freqüentemente, 

a mulher que tem uma atividade profissional desenvolve um sentimento de 

culpabilidade, por ter que “abandonar” os filhos ou (principalmente no caso de 

famílias mais favorecidas economicamente) entregá-los aos cuidados de 

instituições (creches) ou de domésticas (p. 38). 

A fim de garantir a manutenção deste quadro a despeito do custo que representa, 

é indiscutível a importância da socialização de gênero, através da qual a mulher é 

preparada para assumir o ônus do desempenho de um papel que atende aos interesses 

dos homens, do capitalismo e do Estado. 

 
 

 

 



 

 

 No Brasil, marcado por uma cultura patriarcal fortemente autoritária, a mulher 

esteve submetida por quatro séculos ao domínio masculino. Despojada de qualquer 

poder, mesmo sobre seu corpo, tinha como função social a reprodução e posteriormente, 

sob influência da cultura européia iluminista, a criação dos filhos. Tal destinação 

“natural” passará a ser sistematicamente questionada só a partir da década de 60, como 

desdobramento das dramáticas mudanças sócio-econômicas, ocasionadas pela Segunda 

Grande Guerra. 

 Os resultados desse questionamento, certamente lentos, mostram-se também 

inconsistentes e sensivelmente desiguais entre os diferentes grupos sociais. Autores 

como Dadoorian (1996), Desser (1993), Kahhale et al. (1997a e 1997b) e Paim (1998) 

informam sobre a valorização da maternidade entre as classes populares brasileiras, 

entre as quais a identidade feminina é marcada pelos papéis de esposa e mãe, sendo a 

maternidade a via para a aquisição do status de mulher adulta. Tal situação contrasta 

com o que se observa na classe média, em meio à qual a identidade feminina comporta a 

imagem da mulher profissional, independente financeiramente como resultado de uma 

almejada inserção no mercado de trabalho. Esta divergência talvez sinalize uma possível 

explicação, ainda que parcial, para a grande disparidade entre as taxas de fecundidade 

observadas entre as representantes das diferentes classes sociais, especialmente entre as 

adolescentes. 

 

3.3. Recompondo o quadro: a maternidade na adolescência 

 

 A revisão teórica e o trabalho empírico evidenciaram a complexidade do tema e 

os diferentes enfoques dados ao mesmo reforçam essa constatação. A própria conversão 

 
 

 

 



 

 

da maternidade entre as adolescentes em problema, particularmente em problema de 

saúde pública, suscita reflexões conforme visto no Capítulo 1. Como fenômeno social, a 

questão admite abordagens e explicações diversas, conforme o olhar sobre ela lançado. 

 A forma como é percebido, explicado, avaliado e justificado um determinado 

fato é histórica e culturalmente determinada. Insere-se em uma realidade específica, 

marcada por condições de vida também específicas. Não se trata aqui de afirmar o 

caráter determinante da base material sobre as idéias, nem de supor a ação coercitiva 

das representações sociais sobre a consciência individual, mas antes de ressaltar que 

esta se constitui no contexto de um grupo social e que ambos conformam-se, 

dialeticamente, sob determinadas condições materiais. A problematização da 

maternidade entre adolescentes nas três últimas décadas e as diferentes representações 

da mesma nas diversas classes sociais ratificam o que foi dito.  

Os custos sociais da maternidade adolescente são inegáveis, como já foi dito no 

Capítulo 1. No Brasil, a maior causa de internações pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 

entre adolescentes do sexo feminino são os procedimentos obstétricos. Essa demanda, 

associada à necessidade de prover cuidados pré-natais intensivos e multidisciplinares - 

reconhecidamente uma forma de reduzir os possíveis riscos obstétricos (Azevedo et al., 

s/d; Azevedo, Freitas Júnior, Marcolin, Freitas, Soares & Maranhão, s/d; Maranhão & 

Soares, 2000; Medrado e Lyra, 1999; Kahhale et al., 1997a) - onera o sistema público 

de saúde. 

 Outros custos sociais indiretos, como abandono dos estudos, dificuldade de 

inserção no mercado de trabalho ou desagregação familiar, entrelaçam-se em uma 

intrincada rede sendo considerados como fatores de risco ou como conseqüências da 

maternidade na adolescência, segundo o recorte adotado. Nas classes populares, nas 

 
 

 

 



 

 

quais são substancialmente mais elevados os índices de mães adolescentes, esses 

fatores contribuem para a manutenção de um ciclo de pobreza do qual a maternidade 

precoce é apenas um dos componentes mais visíveis (Medrado & Lyra, 1999; 

Ministério da Saúde, s/d). 

 A controvérsia maior refere-se à relação entre baixa escolarização/ evasão 

escolar e maternidade na adolescência, sendo freqüente a classificação dessa variável 

como fator de risco e como conseqüência, concomitantemente (Coley & Chase-

Lansdale, 1998; Maranhão & Soares, 2000; Souza, 1998). Parece pertinente resgatar as 

reflexões de Szmrecsanyi (1982) sobre a ênfase dada à escolaridade nos estudos sobre 

demografia. Para a referida autora, a escolaridade é, antes de mais nada, um indicador 

da posição dos sujeitos na hierarquia social, derivando sua importância empírica da 

grande diversidade de fenômenos por ela abrangida. Seria questionável, portanto, a 

associação empírica entre escolaridade e fecundidade, situando-as em relação de causa e 

efeito. 

 Impossível desconsiderar a multideterminação, bem como os muitos significados 

que a maternidade na adolescência pode assumir, segundo o contexto específico em que 

ocorra. Conforme exposto anteriormente, o questionamento sobre os papéis sexuais 

tradicionais é recente no Brasil. Em decorrência disso, observam-se profundas 

contradições, especialmente no que tange à sexualidade feminina, em que aos avanços 

da chamada revolução sexual sobrepõem-se valores referentes à virgindade e à honra. 

Paralelamente ao reconhecimento da identidade profissional feminina, promove-se a 

idealização dos papéis sexuais tradicionais, mantendo-se o homem na função de 

provedor, mesmo quando a realidade econômica do país determina a participação de 

todos os membros no sustento da família (Kahhale et al., 1997a). 

 
 

 

 



 

 

 Nesse contexto, os eventos ligados à vida reprodutiva, como a menarca, a 

iniciação sexual ou a maternidade, revestem-se de significados diversos, podendo 

assumir o caráter de ritos de passagem, com maior ou menor importância, segundo a 

classe social. Como destaca Takiuti (1997): “Atualmente, quais os fatores que serviriam 

para marcar a passagem da menina para o mundo adulto? (...) É difícil responder. Do 

ponto de vista social, esses fatores não só são diluídos como se diferenciam de acordo 

com a classe social da adolescente e das vivências possíveis dentro de cada segmento de 

classe” (p. 231).   

Na classe média, ainda marcada pelo ideal da ascensão social, a formação 

acadêmica e profissional é amplamente valorizada. Na esteira do movimento feminista, 

essa formação é proposta à mulher como via de acesso ao mercado de trabalho, à 

autonomia financeira e, consequentemente, ao reconhecimento social. Casamento e 

maternidade devem ser conciliados com o projeto profissional, o que supõe seu 

adiamento até a maturidade. Entre as classes populares, a inserção no mercado de 

trabalho se faz, via de regra, através de trabalhos pouco qualificados e mal remunerados 

e representa mais uma contingência que um projeto. As fontes de gratificação e 

reconhecimento permanecem, para a mulher, ligadas ao desempenho da sexualidade e 

dos papéis de esposa e de mãe (Citeli, Souza & Portela, 1998; Frediani et al., 1994; 

Kahhale et al., 1997b). 

Ademais, fertilidade e saúde encontram-se fortemente vinculadas no imaginário 

popular (Paim, 1998). Se a fertilidade está simbolicamente representada como um bem, 

fácil supor a importância que teria a sua comprovação. Na adolescência, tal 

possibilidade reveste-se de especial importância, em conseqüência da abrupta 

modificação anátomo-fisiológica e da recente aquisição da maturidade sexual, ainda em 

 
 

 

 



 

 

experimentação. Associado às características cognitivas e psíquicas deste estágio do 

desenvolvimento, esse desejo de constatação da própria fertilidade poderia resultar em 

descaso com a contracepção por parte da adolescente com vida sexual ativa, conforme 

sinaliza Santos Júnior (1999). Uma vez que, culturalmente, os assuntos ligados à 

reprodução são tidos como de responsabilidade da mulher (Citeli et al., 1998), 

freqüentemente não se observa por parte do parceiro qualquer ação efetiva referente à 

contracepção. A concepção poderia ser, então, resultado desse conjunto de 

circunstâncias.  

Dadoorian (1996 e 2000) aponta ainda que a concepção pode ser fruto da estreita 

relação entre o corpo e a pulsão sexual, sendo essa gravidez denominada por ela de 

gravidez hormonal. Entretanto, constatada a concepção, tenha sido esta planejada ou 

não, impõe-se a tarefa de decidir o destino desta gestação, confrontando-se as possíveis 

repercussões do abortamento ou da maternidade nas diversas esferas da vida, bem como 

a viabilidade de cada uma das alternativas. Em estudo prospectivo realizado com 418 

adolescentes atendidas na Maternidade Escola Assis Chateaubriand, Fortaleza/ Ceará, 

entre 1995 e 1997, Bruno e Bailey (1998) identificaram que entre as que abortaram, 

apenas 10% viviam maritalmente, ao passo que mais de 50% das que tiveram o bebê 

viviam maritalmente. A sugestão do parceiro de que elas deveriam abortar mostrou-se 

significativamente importante na decisão de fazê-lo.  

Os modelos sociais disponíveis para a identificação da jovem gestante, suas 

expectativas quanto ao lugar que lhe cabe no mundo, as concepções sobre sexualidade, 

maternidade e feminilidade vigentes em seu grupo social, aliadas ao significado que esta 

gravidez e este filho tenham para ela, além dos valores morais vigentes em seu meio e 

 
 

 

 



 

 

do apoio disponível, vão resultar na aceitação da gravidez ou no desejo de abrir mão 

dela pelo abortamento.  

 Desse modo, os recortes de classe determinam em que medida a escolha feita 

pode concretizar-se, uma vez que os recursos necessários para sua viabilização podem 

não estar disponíveis. Ter o filho pode resultar do insucesso de práticas populares de 

abortamento menos eficazes que as onerosas intervenções técnicas. Pode, ainda, 

representar um desejo que se impõe, a despeito de todas as argumentações contrárias, de 

todas as adversidades materiais ou ideológicas, configurando-se como uma busca de 

transcendência. Ou ser simplesmente a concretização do curso esperado dos fatos. 

 Um outro dado da pesquisa de Bruno & Bailey (1998) parece intrigante: embora 

mais de 50% das adolescentes que tiveram o bebê tenham afirmado ter desejado a 

gravidez percebendo-a como potencialmente benéfica para suas relações com a família 

ou com o companheiro e tendo apresentado aumento significativo da auto-estima no 

seguimento um ano após o parto, “as jovens que tiveram filhos não percebem tantos 

benefícios na maternidade depois do parto, em comparação a antes do parto” (p. 65). 

Parece, assim, ter havido uma desidealização da maternidade a partir da vivência, 

resultando em que 61% delas afirmaram que adiariam a experiência se pudessem. 

 De todo o exposto, constatamos que seria ingênuo ou perverso falar da 

maternidade na adolescência como um fato único, homogêneo, depositário de todas as 

conquistas, dificuldades e insucessos subseqüentes. 

 
 

 

 



 

 

4. Sobre o olhar que aqui se lança 

 

4.1. A questão do método 

 

 Destaca-se aqui a conceituação de Método apresentada por Spink & Menegon 

(1999): “(...) o método científico é, em sua acepção mais geral, um conjunto de 

concepções sobre a natureza, sobre o ser humano e sobre o próprio conhecimento, 

embasando os procedimentos utilizados na construção do conhecimento científico” (p. 

65). Também Gonçalves (2001a) afirma: “(...) um método envolve uma concepção de 

mundo, uma concepção de homem e uma concepção de conhecimento” (p. 113). Assim, 

deixa-se claro desde já que na perspectiva aqui adotada, o que informa sobre o método 

são os pressupostos epistemológicos adotados e não os procedimentos utilizados, uma 

vez que um mesmo procedimento poderá servir a fins diversos.  

 A respeito do método, Tittoni & Jacques (1998) destacam que as “estratégias 

metodológicas” subordinam-se às teorias explicativas adotadas pelo pesquisador, sendo 

a concepção de realidade que se tem determinante na escolha do método e, poder-se-ía 

dizer ainda, na escolha dos procedimentos. Inegavelmente, o alinhamento 

epistemológico do pesquisador vai ter implicações fundamentais para todo o processo 

da pesquisa, da seleção do tema à divulgação dos resultados e seus possíveis 

desdobramentos. 

 Conforme exposto no Capítulo 2, a Modernidade e, posteriormente, as 

contradições a ela intrínsecas moldaram diferentes concepções de sujeito e objeto, 

postulando diferentes formas de encontro, ou desencontro, entre eles. A adoção de cada 

 
 

 

 



 

 

uma das diferentes perspectivas possíveis vai repercutir de forma marcante no 

processo de construção do conhecimento. 

 A concepção bem específica do conhecimento e de sua validade que emergiu na 

Europa durante o século XVII, configurou-se como o que, habitualmente, é chamado de 

nascimento da Ciência. Tal processo culminaria com a consolidação da retórica da 

verdade, a crença na existência de objetos com existência própria e passíveis de 

abordagem objetiva pelo pesquisador, fundamentando a orientação positivista e 

servindo de alicerce ao desenvolvimento das ciências durante o século XIX, conforme 

já visto anteriormente. Em última instância, residiria no objeto a verdade a ser desvelada 

e seriam as características do mesmo que determinariam as escolhas metodológicas e os 

procedimentos a serem adotados para possibilitar o acesso a essa verdade a ele 

imanente. A validade do saber produzido é atribuída à sua verdade, vista nesse caso 

como correspondência à realidade. 

 Tal posicionamento reflete a adoção de uma forma de conceber a relação entre 

sujeito e objeto, bem como o próprio conhecimento, cujas origens podem ser 

encontradas em Aristóteles, século IV a.C. Como destaca Braunstein (1975), para 

Aristóteles: “hay una “verdad” que está en el objeto y que debe ser encontrada por el 

sujeto; la “verdad” es definida por Aristóteles como la “adequación del intelecto y la 

cosa” (p. 241). Evidentemente, tais idéias têm implicações claras sobre a maneira como 

se pensa a validade do conhecimento e, conseqüentemente, sobre as formas 

reconhecidas de obtê-lo. O positivismo, termo cunhado por Auguste Comte, “refere-se a 

um sistema exclusivamente baseado em fatos que são imediatamente observáveis e 

indiscutíveis. Tudo o mais que seja de natureza especulativa ou inferencial é rejeitado 

como ilusório” (Schultz, 1981, p. 32). 

 
 

 

 



 

 

 Em outra vertente, que parte do pressuposto de que a realidade não é algo 

posto, supõe-se concepções específicas sobre o próprio objeto, o qual passa a ser visto 

como instituído por um determinado recorte do real por um pesquisador, que sob 

nenhuma condição poderia desfazer-se de seus valores e experiências. Nesse contexto, a 

validade configura-se como visibilidade, como a objetivação das escolhas e 

interpretações feitas pelo pesquisador, que necessariamente privilegiou dados e 

possibilidades de interpretação em detrimento de outros. Repousa, portanto na 

explicitação dos critérios de escolha adotados, no reconhecimento das subjetividades em 

jogo. 

 Pertinente em qualquer campo do conhecimento, a reflexão sobre a subjetividade 

e sua relação com a produção do conhecimento torna-se particularmente necessária no 

campo das ciências humanas. Os fatos humanos, complexos e multideterminados, não 

podem ser apreendidos e compreendidos apenas pela observação de suas características 

e formas de manifestação, mas antes demandam a consideração de sua dimensão 

subjetiva, implicando o reconhecimento da subjetividade não apenas dos pesquisados, 

mas do próprio pesquisador, cuja atividade será sempre perpassada por crenças, valores, 

atitudes e interesses, determinantes no processo de produção de conhecimento.  

 Considerando-se a complexidade dos fatos humanos, supõe-se aqui a 

impossibilidade de explicações causais simples, resultando na formulação de questões 

norteadoras flexíveis e abrangentes, em lugar de hipóteses rígidas a serem testadas 

(Tittoni & Jacques,1998). Tal opção decorre da impossibilidade de isolar fenômenos 

sociais amplamente relacionados entre si, articulando-os sob o princípio de causalidade 

e justifica-se pelo objetivo proposto de compreender o fenômeno.  

A esse respeito, Laville & Dionne (1999) afirmam:  

 
 

 

 



 

 

Na realidade os fenômenos humanos repousam sobre a multicausalidade, ou 

seja, sobre um encadeamento de fatores, de natureza e de peso variáveis, que se 

conjugam e interagem. É isso que se deve compreender, estima-se, para 

verdadeiramente conhecer os fatos humanos (p. 41). 

 A compreensão, evidentemente, se dá a partir do contexto social no qual se 

inserem pesquisador e pesquisado, caracterizando-se como um processo de construção 

social. Resulta daí que as conclusões representam versões da realidade entre tantas 

outras possíveis frente à complexidade dos fenômenos. Reconhecer isso não representa 

o abandono dos esforços de conhecer, mas antes um redimensionamento da própria 

noção de conhecimento. Assim, notadamente, há outras possibilidades de significação e 

as conclusões são sempre relativas e provisórias, podendo haver outras versões da 

realidade. Importa sempre atentar para a coerência dos argumentos e o nível de 

racionalidade das argumentações apresentadas (Traverso-Yépez, 1990). 

Nessa perspectiva, a pesquisa foi realizada adotando-se frente ao tema de estudo 

uma atitude de busca de compreensão, de apreensão de sua complexidade a partir da 

subjetividade dos próprios atores sociais. Se a realidade é concebida como produto das 

concepções e da atuação dos diversos atores sociais, é necessário reconhecer que “o 

conhecimento não é uma representação nem uma tradução de algo que pertence à 

realidade externa” (Spink & Frezza, 1999, p. 28-29), mas é resultante de uma conjunção 

de fatores dos quais fazem parte contexto sócio-histórico, valores, necessidades e 

interesses diversos. 

 Partindo das considerações acima, explicitam-se algumas escolhas realizadas no 

planejamento e execução do presente estudo. Considera-se a maternidade na 

adolescência um fenômeno complexo e multideterminado, cuja apreensão torna 

 
 

 

 



 

 

imprescindível a consideração do contexto social em que se manifesta, particularmente 

as concepções a respeito de adolescência e as vias de obtenção do status adulto, as 

relações de gênero vigentes e suas repercussões sobre a vivência da puberdade e seus 

desdobramentos, tudo isso considerando-se o recorte de classe social e sua influência 

sobre as perspectivas e projetos de vida desses atores sociais. Privilegia-se, assim, o 

discurso das próprias mães adolescentes, a fim de buscar apreender o sentido por elas 

atribuído às suas experiências. 

Desse modo, o conhecimento aqui produzido é relativo e provisório, mas como 

lembram Laville & Dionne (1999) a respeito do pesquisador e do produto de seu 

trabalho: “Sua conclusão não é mais absoluta que a hipótese que havia formulado. Ele o 

sabe. Se pára e a divulga, é porque a acha satisfatória, válida” (p. 45). 

 

4.2. A geração de sentidos nas práticas humanas 

 

 O indivíduo, proclamado pela mesma Modernidade que o negava, não é algo 

previamente posto, mas o resultado de uma construção social, parte indissociável de 

uma sociedade que o constitui e que é por ele constituída. Sujeito, sujeitado às vezes 

pelo objeto sobre o qual supostamente deveria se impor, resulta de um processo que visa 

atender a interesses específicos então em jogo. Talvez fosse útil adotar aqui a alternativa 

proposta por Spink & Medrado (1999) e resgatar o termo pessoa, evitando dessa forma 

as dicotomias presentes nos termos anteriores em decorrência das contradições 

presentes na emergência dos mesmos. 

 Pessoa, para os citados autores, implica relação. “O homem – ou, mais 

precisamente, a pessoa – está em um mundo e não apenas em um ambiente, como os 

 
 

 

 



 

 

animais” (p. 55). E é nesse mundo, socialmente construído, que se constróem também 

as pessoas. Recusando a noção de uma natureza humana, pronta a desenvolver-se desde 

que as condições assim o permitam, as pessoas são permanentemente constituídas nos 

processos de socialização. 

 Assim sendo, é na interação com outros que cada pessoa cria e recria sua 

subjetividade, pela internalização da objetividade, do mundo compartilhado ao qual 

cada um atribui sentidos pessoais. Para Bock (2001), assim como para Gonçalves 

(2001a, 2001b e 2001c) e Aguiar (2001), a linguagem seria a principal mediação neste 

processo, representando uma síntese entre objetividade e subjetividade, as quais 

constituem-se dialeticamente. Os sentidos, construções pessoais sobre a objetividade 

internalizada, conformam a subjetividade de cada um, expressa cotidianamente nas 

práticas discursivas, nas diversas linguagens, verbais e não verbais, utilizadas pelas 

pessoas. Afinal, como destacam Spink & Medrado (1999): “A dialogia não se esgota 

nem se encerra no diálogo” (p. 57), permeia inclusive o pensamento, no qual os diversos 

enunciados dirigem-se a interlocutores ou vozes muitas vezes distantes, seja espacial, 

seja temporalmente. Assim, os repertórios discursivos e as possibilidades de enunciados 

seriam delimitados pelas vivências de cada um em seus processos de socialização, 

refletindo o contexto de vida de cada pessoa e os diversos interlocutores com os quais 

tenha se deparado. 

Considera-se nesse estudo, em concordância com os autores antes citados, a 

configuração do contexto discursivo na interface de três tempos: um tempo longo, 

marcado pelos conteúdos culturais oriundos da história da civilização; um tempo vivido, 

definido pelo processo de socialização de cada indivíduo; e um tempo curto, aquele dos 

processos dialógicos, do contexto mesmo da interação. Inclui-se, ainda, a partir do 

 
 

 

 



 

 

proposto por Rossetti-Ferreira, Amorim & Silva (2000), um tempo prospectivo, 

baseado nos outros três tempos, também ele estruturado por formações discursivas, 

“assim como por motivações e desejos individuais ou compartilhados, antecipações e 

planos, os quais delimitam, de vários modos, as ações e interações presentes” (p. 281). 

Resgata-se, assim, a proposição de Bakhtin, para quem “o tempo pequeno engloba o dia 

de hoje, o passado recente e o futuro esperado” (Spink & Medrado, 1999, p. 50). 

A análise dos dados basear-se-á na explicitação desse contexto discursivo 

delineada no Capítulo 2. Buscar-se-á apreender os discursos institucionalizados e suas 

repercussões no cotidiano das pessoas, as posições socialmente disponíveis e o próprio 

processo de construção de sentidos pelos sujeitos em questão. A adoção dos 

procedimentos propostos resultará na construção de uma versão do fenômeno entre 

outras possíveis, sujeita à dinamicidade das interações sociais e reconhecidamente 

vinculada a um contexto. Como destaca Aguiar (2001): “(...), a fala, construída na 

relação com a história e a cultura e expressa pelo sujeito, corresponde à maneira como 

este é capaz de expressar/codificar, neste momento específico, as vivências que se 

processam em sua subjetividade;(...)” entretanto, “sem esquecer que tal subjetividade e, 

portanto, os sentidos produzidos pelos indivíduos são sociais e históricos” (p. 131).  

 Recorrendo a Spink & Lima (1999), pode-se dizer que se tem “como foco 

principal a explicação dos processos pelos quais as pessoas descrevem, explicam ou 

contabilizam o mundo no qual vivem, incluindo a si mesmas” (p. 76). Tal abordagem, 

ao reconhecer que as práticas discursivas são histórica e socialmente constituídas, 

permite-nos uma aproximação às determinações constitutivas do fenômeno ao qual se 

referem, os quais contextualizam-se também em um tempo longo que transcende a 

história pessoal de cada um dos envolvidos na interação,. Assim sendo, a análise dos 

 
 

 

 



 

 

depoimentos das participantes possibilita apontar vertentes explicativas que, embora 

não contemplem uma universalidade, a qual acredita-se ser questionável, permitem 

apreender o fenômeno de forma consistente e contextualizada, contribuindo com a 

produção teórica sobre a temática (Aguiar, 2001). 

 

4.3. Do planejamento e execução da pesquisa 

 

 Certamente, a posição aqui adotada frente ao tema em estudo, bem como frente 

ao processo de produção de conhecimento, tem implicações diretas sobre a maneira 

como foi pensada e executada cada etapa da pesquisa, desde a formulação das questões 

norteadoras, a definição dos objetivos, a construção de um referencial teórico, a escolha 

e a criação de instrumentos de coleta e a realização dos procedimentos previstos, até à 

análise e discussão dos dados coletados. 

O interesse pelo tema originou-se da constatação de que, ao contrário do que 

supunha grande parte da equipe de saúde da Unidade Mista de Felipe Camarão, a 

maternidade não era acidental ou indesejada para muitas das adolescentes lá atendidas. 

O levantamento de dados realizado nos registros da Unidade apontou que 33,3% das 

gestantes atendidas pelo pré-natal em 1997 tinham 19 anos ou menos, sendo de 25,6% o 

percentual de parturientes na mesma faixa etária naquele ano, tendo sido registrado 

apenas um caso de parturiente menor de 14 anos. Em 1998, do total de partos 

realizados, 25,5% foram de mães com 19 anos ou menos (com apenas uma menor de 14 

anos), em 1999, o percentual foi de 30,8% e, em 2000, ficou em 29,2% (nenhuma 

menor de 14 anos nestes últimos dois anos). Não há dados disponíveis relativos ao pré-

natal nestes dois últimos anos. Esses percentuais são superiores aos observados na 

 
 

 

 



 

 

cidade do Natal, o que condiz com a situação de Felipe Camarão em relação aos 

demais bairros da cidade de Natal no que se refere a esta temática. 

 A primeira atividade sistemática de coleta de dados foi a realização, em 

03/05/2000, de um grupo de discussão com os Agentes Comunitários de Saúde da 

Unidade Mista de Felipe Camarão (UMFC) sobre o tema Maternidade na Adolescência. 

Contou-se com a participação de 28 dos 30 Agentes Comunitários de Saúde que atuam 

na área. Do total dos participantes, cinco eram do sexo masculino, com idades entre 19 e 

37 anos. As 23 participantes do sexo feminino tinham idade entre 19 e 41 anos. Todos 

residem na área adscrita da UMFC e, conforme foi possível constatar, vários deles 

tinham experiência pessoal ou familiar com a maternidade na adolescência, o que 

enriqueceu sobremaneira a discussão. A transcrição das discussões do grupo foi 

utilizada como uma das fontes para a definição das categorias a serem posteriormente 

exploradas com as participantes. Após o grupo de discussão, foi apresentado o projeto 

de pesquisa e solicitada colaboração dos Agentes para identificação das participantes 

em cada uma das sub-áreas do Programa de Saúde da Família (PSF) da citada unidade 

de saúde, (ver Apêndice A). 

 Paralelamente ao levantamento de participantes, para cuja realização os Agentes 

demandaram um prazo, foi realizada a elaboração do roteiro da entrevista estruturada a 

ser posteriormente realizada com as mesmas. As 29 questões inicialmente formuladas 

foram submetidas ao pré-teste com usuárias do Centro de Saúde de Felipe Camarão com 

perfil semelhante àquele definido para as participantes do estudo. O Centro de Saúde, 

situado no mesmo bairro mas com área adscrita e clientela distintas da Unidade Mista 

prestou-se bem à realização do pré-teste, o qual foi autorizado pela direção mediante 

solicitação verbal da pesquisadora. A população, com perfil sócio-econômico 

 
 

 

 



 

 

semelhante àquela assistida pela Unidade Mista, permitiu a adequação do roteiro às 

participantes do estudo. 

As quatro primeiras entrevistas possibilitaram identificar problema em três 

questões, as quais foram reformuladas, tendo sido uma delas desmembrada. Em uma 

nova aplicação, foi detectada a necessidade de incluir o questionamento sobre a idade 

do bebê e do pai e, ainda, sobre a atividade profissional deste último. Excluiu-se a parte 

inicial da última pergunta na qual questionávamos se ela sabia que poderia ser 

considerada muito jovem para ser mãe, só em seguida perguntando o que ela pensava a 

respeito. Esta importante questão buscava investigar a avaliação da jovem mãe sobre 

sua condição mas, formulada assim, mostrou-se ineficaz uma vez que a parte inicial 

tendia a direcionar as respostas. Optou-se por questionar o que ela diria a outras 

adolescentes que pensam em ter filhos, obtendo assim, indiretamente, o dado que nos 

interessava, driblando-se as defesas e resistências. O instrumento de coleta de dados 

definitivo contou, então, com 31 questões, 25 das quais abertas (Apêndice B). 

As questões são relativas à condição sócio-econômica anterior e atual da 

participante, nível de informação sobre saúde reprodutiva (planejamento familiar, 

contracepção e prevenção de DST´s), história familiar, antecedentes gineco-obstétricos, 

dados relativos à gestação, parto e maternagem da criança, repercussões da maternidade 

sobre as relações, atividades e rotina, expectativas e projetos para si e o filho, além da já 

mencionada questão final, a qual busca obter uma avaliação da participante sobre a sua 

experiência com a maternidade. 

 A seguir, foram convidadas a participar do estudo as mães residentes na área 

adscrita da Unidade Mista de Felipe Camarão cujas crianças tinham nascido entre 30/06 

e 01/12/99 e que ainda não haviam completado vinte anos no momento do nascimento 

 
 

 

 



 

 

das mesmas. Tais critérios visavam garantir um mínimo de seis meses de experiência 

com a maternidade além, evidentemente, da delimitação etária da adolescência 

conforme os parâmetros cuja eleição foi já referida no Capítulo 3. As possíveis 

participantes, identificadas a partir dos dados levantados pelos agentes de saúde da 

Unidade Mista de Felipe Camarão, foram contactadas por meio de visita domiciliar 

realizada pela pesquisadora em companhia do Agente de Saúde responsável por cada 

área de residência. As mães que concordaram em colaborar com o estudo, participaram 

de uma entrevista individual estruturada, realizada no próprio domicílio. Destacamos 

que, das 38 mães identificadas pelos Agentes de Saúde segundo os critérios fornecidos, 

26 foram entrevistadas, 09 haviam mudado de endereço, não sendo possível localizá-las, 

duas não foram encontradas após três visitas consecutivas, sendo então excluídas do 

estudo, e uma última recusou-se a participar.  

Considerando-se que quatro das dez áreas do referido programa encontravam-se, 

até o período da coleta de dados, desprovidas de equipes multiprofissionais do 

Programa de Saúde da Família e de Agentes Comunitários de Saúde, tinha-se um 

montante de aproximadamente 4000 domicílios para cuja visitação não se dispunha de 

pessoal. Tentou-se, então, a identificação das possíveis participantes junto ao Programa 

de Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento da Criança (CD), solicitando-

se às enfermeiras o registro de todas as mães atendidas residentes em áreas descobertas 

e que tiveram bebê no período anteriormente citado. Tal procedimento mostrou-se 

improdutivo, uma vez que o excesso de atribuições a que estão submetidas as referidas 

profissionais dificultou seu engajamento, tendo sido identificadas quatro mães por esta 

via, das quais apenas uma foi localizada e entrevistada. 

 
 

 

 



 

 

 Posteriormente, além das repetidas leituras de cada uma das esntrevistas 

separadamente, as respostas para cada questão foram digitadas conjuntamente, o que 

favoreceu a visualização do conjunto das respostas dadas e a conseqüente categorização 

das mesmas, resultando na elaboração de duas a oito categorias de resposta a cada 

pergunta, segundo a complexidade e diversidade das respostas. Tais categorias, 

inseridas no programa SPSS ( Statistical Package of Social Science), foram analisadas 

tanto separadamente para cada pergunta, como cruzando-se as respostas a mais de uma 

questão, permitindo vislumbrar algumas possíveis interrelações. Ocasionalmente, as 

respostas foram agrupadas segundo critério complementar como, por exemplo, 

favorável/desfavorável e desejável/indesejável, configurando um rico material para 

análise. 

Foram realizados, ainda, grupos de discussão, com o objetivo de aprofundar e 

esclarecer paradoxos e questões relativas às respostas dadas nas entrevistas bem como 

aos sentidos atribuídos à maternidade pelas participantes. Todas as entrevistadas que 

informaram ter interesse em participar foram convocadas, através de convite escrito 

entregue em domicílio. Em conseqüência da baixa freqüência nos dois primeiros 

grupos, realizados em 10/10 (GD I) e 11/10 (GD II) de 2000, em que a cada um apenas 

três das treze participantes convidadas compareceram, convidaram-se novamente as 

vinte demais para um novo grupo em 07/11/2000 (GD III), realizado novamente com 

três participantes. 

 As transcrições textuais dos grupos de discussão com as mães adolescentes, 

como já ocorrera com aquelas do grupo realizado com os Agentes Comunitários de 

Saúde, foram digitadas e submetidas a um trabalho de identificação de categorias 

relevantes ou de “organização dos núcleos de significação do discurso” (Aguiar, 2001, 

 
 

 

 



 

 

p. 135), considerando-se os objetivos propostos para o estudo. Tal tarefa possibilitou, 

mediante o confronto com os dados das entrevistas, o trabalho de análise propriamente 

dita, a qual, transcendendo a análise intradiscurso, buscou articular os conteúdos 

detectados nos núcleos com o contexto sócio-histórico em que as participantes os 

produziram. Mais que o significado, interessava o sentido das palavras que, como 

afirma Traverso-Yépez (1999), “refere-se aos aspectos subjetivos do significado, de 

acordo com o momento e a intenção” (p. 44). 

 A fim de resguardar o anonimato, as citações de trechos das transcrições dos 

grupos de discussão feitas no Capítulo 5 mencionam apenas o grupo e não as iniciais da 

participante citada. As citações do grupo de discussão com os Agentes de Saúde foram 

incluídas, aqui, sob a expressa autorização do autor de cada fala citada. 

 
 

 

 



 

 

5. Um lugar específico 

 

5.1. O bairro de Felipe Camarão 

 

5.1.1. Caracterização e histórico do bairro 

  

 O bairro de Felipe Camarão localiza-se na zona oeste da cidade de Natal, capital 

do Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Possui uma área de 663,4 ha, o que 

corresponde a 4,5% da área do município de Natal (Mineiro e Passos, 1998). Segundo o 

censo do IBGE, realizado em 1996, o bairro possuía população de 41.398 habitantes. 

Abrangendo cinco áreas de favela (Torre, Fio, Maré, Barreiros e Promorar), o bairro 

contava no censo do IBGE realizado em 1991, com 48,4% de chefes de domicílio 

ganhando até 1 salário mínimo, enquanto que apenas 1,3% deles ganhavam acima de 10 

salários mínimos por mês (Mineiro e Passos, 1998). Configura-se, portanto, como um 

bairro periférico cuja população possui baixo poder aquisitivo, como acontece na 

maioria dos bairros da zona oeste da cidade de Natal. 

 Até a década de 50, a área abrigava apenas um aglomerado de pescadores 

residentes às margens do rio Potengi, denominando-se sítio Peixe-boi, o qual, 

juntamente com as terras do Engenho Pitimbu, Quintas do Vigário e Guarapes, havia 

sido adquirido de seus antigos donos pela firma Manoel Machado Comércio S/A na 

década de 20. No início da década de 60, a empresa Gerna Agro-industrial S/A comprou 

da família Machado as quatro glebas de terra situadas às margens da estrada Natal-

Macaíba. Seguindo a tendência surgida em Natal na década de 50, de incorporação de 

grandes áreas rurais à zona urbana do município sob a forma de loteamentos, a Gerna 

 
 

 

 



 

 

registra em 1963 o loteamento da Reforma. Contando 8.782 lotes, distribuídos em 506 

quadras, o referido loteamento abrangia a área hoje correspondente a grande parte do 

bairro de Felipe Camarão e ao bairro de Guarapes e destinava-se inicialmente a chácaras 

e granjas para moradia da população de alto poder aquisitivo (Cavalcante & Lima, 

1995). 

 Com o fracasso do empreendimento, em parte devido à ausência de infra-

estrutura, em parte em decorrência da opção das famílias mais abastadas de buscarem 

fixar moradia em áreas próximas ao mar, a Gerna busca, então, ao final da década de 60, 

o barateamento dos terrenos, os quais foram negociados e desmembrados, vindo a ser 

ocupados principalmente por migrantes interioranos. Institucionalizado por lei 

municipal em 1968, o bairro de Felipe Camarão passou a abranger novas áreas que 

foram povoadas por obra dos programas institucionais de remoção de favelas, 

juntamente com a ocupação ilegal da área do Km 6 (Cavalcante & Lima, 1995). 

 Embora oficialmente considerado um único bairro, Felipe Camarão abriga 

diversidades históricas, culturais e geográficas que o fazem múltiplo. Assim, apresenta 

cinco áreas específicas com características e particularidades próprias: 1) área do 

loteamento Reforma, mais antiga e com uma história de trabalhos comunitários 

desenvolvidos com o apoio da Igreja Católica nas décadas de 60 e 70; 2) área do Km 6, 

invasão com forte tradição de luta que inclusive resultou em uma lei que, em 1986, 

transformou-a em bairro, sendo porém desconsiderada na posterior definição dos limites 

de bairros pelo IPLANAT; 3) conjuntos Promorar I, II e III, do programa de erradicação 

de sub-moradias do extinto BNH; 4) conjunto Morada Nova, programa municipal de 

erradicação de favelas; e 5) conjunto Jardim América, cujos moradores, de poder 

 
 

 

 



 

 

aquisitivo um pouco acima da média do bairro, tendem a considerarem-se moradores 

do vizinho bairro de Cidade da Esperança (Cavalcante & Lima, 1995). 

  

5.1.2. A área adscrita da Unidade Mista de Felipe Camarão 

 

 A Unidade Mista de Felipe Camarão (UMFC) foi construída pela população 

local, em regime de mutirão, com recursos do governo dos Estados Unidos angariados 

por iniciativa de uma enfermeira norte-americana que atuou no bairro. Situada na área 

do antigo loteamento Reforma, próxima à Av. Raniere Mazile (estrada de Macaíba), foi 

inicialmente um posto de saúde, conveniado à Secretaria de Saúde do Estado em 1979, 

em cumprimento à promessa de campanha do então governador Lavoisier Maia. 

Ampliada na gestão seguinte, teve construída a maternidade em terreno cedido pela 

comunidade em troca de uma reforma na sede do conselho comunitário. Municipalizada 

em 1995, funciona atualmente com ambulatório, pronto-atendimento e casa de parto. 

Recebeu do UNICEF, em maio de 2001, o título de Hospital Amigo da Criança pelo 

trabalho de incentivo ao aleitamento materno.  

Incluída no Programa de Saúde da Família (PSF), do Ministério da Saúde, 

recebeu em maio de 1999 as seis primeiras equipes, as quais foram responsáveis pelo 

trabalho de cadastramento, através de visita a todos os domicílios existentes na área 

adscrita determinada. Esta área abrange parte dos conjuntos Promorar e Morada Nova e 

do antigo loteamento Reforma, incluindo algumas propriedades semi-rurais à margem 

da Av. Raniere Mazile.  

 

 

 
 

 

 



 

 

5.2. O que foi encontrado 

 

5.2.1. Perfil das participante. 

 

 As entrevistas, mencionadas anteriormente, permitiram traçar o perfil das 26 

participantes, das quais nenhuma era menor de quinze anos. Quanto aos antecedentes 

ginecológicos, 53,8% delas tiveram a menarca com até 12 anos de idade, dando-se a 

iniciação sexual até dois anos após para metade delas. Resulta que 53,8% iniciaram a 

atividade sexual genital até os quinze anos de idade. Em 73,1% das entrevistas foi 

relatada a existência de apenas um parceiro sexual desde a iniciação. Com relação aos 

dados obstétricos, 65,4% informaram a ocorrência de uma única gestação e 92,3% 

nunca tiveram um abortamento. Todas conservam consigo todos os filhos vivos, sendo 

que pouco mais de dois terços delas têm apenas um filho. 

No que se refere aos pais, constatou-se que apenas 26,9% são também 

adolescentes, sendo que a grande maioria deles, 61,6%, tem idade entre 20 e 30 anos. 

Resulta disso a freqüente constituição de casais em que ao antagonismo de gênero 

soma-se a assimetria de idade, agravando o problema da submissão feminina. Ressalte-

se que duas entrevistadas não souberam informar a idade dos pais de seus filhos.  

 Os dados relativos à condição econômica revelam uma situação de grande 

carência, compatível com o perfil do bairro apresentado anteriormente. Optou-se por 

considerar a renda per capita como parâmetro, uma vez que a grande variabilidade do 

número de pessoas por domicílio torna a renda familiar um dado pouco útil na 

visualização do padrão econômico dos componentes das famílias. Observou-se que 

42,3% das participantes tinham renda per capita de até R$ 50,00 por mês, sendo igual o 

 
 

 

 



 

 

percentual com renda entre R$ 50,00 e R$ 100,00 reais mensais. Uma das 

entrevistadas (3,8%) não sabia informar a renda familiar. 

Com relação à atividade profissional das participantes, 84,6% nunca chegaram a 

ingressar no mercado de trabalho, sendo que 11,5% identificaram-se como estudantes. 

Das 15,4% que informaram uma profissão, 7,7% tiveram empregos domésticos, sem 

quaisquer direitos trabalhistas, inserindo-se de forma precária no mundo do trabalho.  

 Um dado importante é que metade das participantes da pesquisa reside apenas 

com o companheiro e o(s) filho(s), sendo ele o principal provedor em 57,7% do total 

dos casos estudados. No entanto, 46,2% deles estão no mercado informal como mão-de-

obra semi-qualificada (jardineiro, eletricista, auxiliar de pedreiro, etc), enquanto que 

19,2% foram identificados como biscateiros, catadores e afins. 

 Embora 11,5% das entrevistadas residam com a família do companheiro, em 

apenas 3,8% dos casos a responsabilidade pela manutenção da nova família recai sobre 

aquela. Nos demais casos, ele mantém a companheira e o(s) filho(s) e aparece ainda 

como principal provedor dos demais familiares. Outras jovens mães, 38,5%, residem 

com a família de origem, tendo os pais ou outro familiar como principais provedores. 

Ressalte-se que 53,3% das famílias sustentadas pelo pai da criança, bem como todas 

aquelas sustentadas por algum familiar dele, estão na faixa de renda per capita mais 

baixa, até o limite de R$ 50,00. Dos casos em que os avós maternos ou outro familiar da 

mãe são responsáveis pelo sustento, apenas 20% encontram-se nessa faixa de renda 

mais baixa. 

A identificação do principal provedor entre as três categorias (companheiro, 

pais/outro familiar da mãe ou familiar do companheiro) é fortemente influenciada pela 

idade do pai. Os pais adolescentes assumem a manutenção de sua nova família em 

 
 

 

 



 

 

28,6% dos casos, ao passo que 75% daqueles com idade entre 20 e 25 anos o fazem. 

Assim, constatou-se que os jovens pais assumem muito precariamente a função de 

provedores que lhes atribui a cultura machista ainda vigente. A maior dificuldade dos 

mais jovens para custear as despesas de suas companheiras e filhos parece resultar de 

estarem em desvantagem em um mercado de trabalho extremamente competitivo para o 

qual acham-se desqualificados, dispondo de precária formação profissional e pouca ou 

nenhuma experiência 

 Quanto à vida escolar das participantes, 42,3% já haviam deixado os estudos 

antes da gravidez, sendo igual o percentual das que deixaram após a gravidez. Reflete-

se aqui a polêmica questão da interface entre evasão escolar e maternidade na 

adolescência. Apenas 15,4% das participantes continuam estudando, estando todas elas 

além da quinta série do ensino fundamental. Ressalte-se que, embora a gravidez tenha 

sido apontada nos grupos de discussão como motivo para a evasão escolar, por 

vergonha ou pela dificuldade em retomar as atividades após o período de afastamento 

necessário ao pós-parto, foram mencionados ainda a impossibilidade de conciliar 

horários de trabalho e estudo. Dessa forma, a falta de uma rede de apoio que garanta os 

cuidados com a criança no período em que a mãe desenvolve as atividades escolares, 

além da proibição pelo marido em decorrência de ciúmes e, finalmente, o envolvimento 

com colegas usuários de drogas resultam no abandono das atividades escolares. A 

precariedade do sistema de creches públicas, associada à aceitação pelo grupo social, do 

modelo de maternidade intensificada, ocasionando a total atribuição da responsabilidade 

pelo bebê à mãe, reflete-se na dificuldade em manter-se ou reinserir-se na rotina escolar. 

Uma das participantes expressa bem o que aqui se afirma:  

 
 

 

 



 

 

(A família) Às vezes ajuda nos primeiros dias mas depois quem tem que ter 

responsabilidade só é a gente (GD II). 

Conforme se vê, a questão é complexa e envolve fatores que transcendem a 

maternidade em si, apontando para as representações e valores próprios ao universo 

simbólico que perpassa as relações. 

 

5.2.2. Informação e cuidados em saúde reprodutiva 

 

 Na área da saúde reprodutiva percebe-se, de forma algumas vezes gritante, os 

reflexos do antagonismo de gênero vigente em nossa cultura e particularmente 

exacerbado nas camadas menos favorecidas da população, entre as quais o 

aprofundamento das discussões sobre igualdade, próprio da modernidade, teve pouca 

penetração. Deste modo, a quebra da hierarquia de gênero não chega a ser efetivamente 

posta em discussão, entrevendo-se nos discursos dos diferentes atores sociais a 

naturalização da submissão feminina, a qual é justificada pelos argumentos das 

diferenças inerentes aos sexos, não sendo cogitado o caráter social das construções de 

gênero vigentes. Decorre que, para as meninas, o acesso à informação é restrito no meio 

familiar, uma vez que não lhes é reconhecido o direito ao exercício da sexualidade. Em 

pesquisa realizada por Dias & Gomes (1999) com uma população de baixa renda em 

Porto Alegre, foi apontado que freqüentemente a família omite às adolescentes as 

informações necessárias ao exercício responsável da atividade sexual, o que também 

ocorre no contexto aqui estudado: 

Ela acha que a filha sai, tem doze, treze anos, vai pra festa, vai só pra festa e 

volta, né? Mesmo sabendo como... vendo todo dia na televisão e vendo o dia-a-

 
 

 

 



 

 

dia da gente mesmo, elas ainda têm assim o preconceito de falar com as filhas. 

Muitas mães conversam mas muitas ainda têm esse preconceito (GD - Agentes 

de Saúde). 

 Parece haver mesmo uma negação da sexualidade adolescente em plena 

emergência, havendo, ainda, uma crença de que, mantido o silêncio, nada acontece. 

Assim, o falar sobre a sexualidade poderia deflagrar a atividade sexual que se pretende 

seja postergada. Paralelamente, a banalização do sexo pela mídia, associada às 

condições de moradia em que a pouca ou nenhuma privacidade expõe às crianças as 

atividades sexuais dos adultos à sua volta, resulta em um descompasso entre a 

erotização do corpo adolescente e o nível de informações necessário a vivência 

responsável da própria sexualidade. Como afirmou uma Agente de Saúde:  

Minha mãe, ela é professora, mas nunca ela chegou a conversar sobre isso 

comigo, nunca mesmo. Quando eu peguei a gravidez, com dezessete anos, aí ela 

quando, quando viu assim, aí se assustou, né? (GD – Agentes de Saúde). 

A escola, talvez pressionada pelos riscos da epidemia de AIDS que se alastra 

entre a população mais jovem, vem gradualmente assumindo um papel na transmissão 

de informações sobre temas ligados à sexualidade, embora que ainda de maneira 

inconsistente e, muitas vezes, como iniciativa de alguns professores em particular. 

Questionada sobre o acesso a informações sobre sexualidade, uma participante de um 

dos grupos de discussão afirmou:  

Na escola sempre teve. A gente debatia, vinha professores, tinha aula com vídeo 

explicando tudo. Os métodos de prevenção... prevenção de doenças, como usar o 

preservativo, enfim... (GD I). 

 
 

 

 



 

 

 Contudo, considerando-se o tabu ainda existente em torno do sexo e a 

inexistência de uma proposta institucional de educação sexual para as escolas dos 

diversos níveis de ensino, a transmissão de informações acontece de uma forma vertical 

e descontextualizada, dificultando a efetiva assimilação e, portanto, a utilização dessas 

informações como subsídio às vivências pessoais. 

Por outro lado, inseridos no contexto das relações de gênero, a contracepção e o 

uso do preservativo transformam-se em palco de confrontos, algumas vezes violentos. 

No grupo de discussão com os Agentes Comunitários de Saúde obteve-se o relato sobre 

um casal assistido pela Unidade em que o parceiro, recusando o uso de contraceptivos 

por sua companheira, chegou a ingerir todas as pílulas restantes em uma cartela para 

que ela não as tomasse, negando-lhe qualquer direito de decisão a este respeito. 

Apesar de tudo o que foi exposto, constatou-se que metade das participantes 

usou algum método contraceptivo antes da gravidez, embora apenas 30,7% o tenham 

feito sob orientação de um profissional de saúde. Este índice sobe para 54,5% entre as 

que iniciaram o uso após o nascimento da criança. Tal fato é compreensível se 

considerarmos que as puérperas são encaminhadas para uma reunião de planejamento 

familiar já no momento da alta da maternidade. O anticoncepcional hormonal oral 

(pílula), conhecido por 92,3% delas, foi também o método mais utilizado, tanto antes 

como depois da gravidez, seguido da camisinha, referida por 80,8% e identificada como 

o segundo método mais usado antes e após a gravidez. Foram esses os dois únicos 

métodos utilizados pelas participantes antes da gravidez. Após o parto, encontramos 

referência ao DIU como o método escolhido por 7,7% do total da amostra.  

Sabe-se que muitas mulheres optam pelo anticoncepcional hormonal oral 

(pílula) em decorrência da recusa do parceiro em usar preservativos, embora nem 

 
 

 

 



 

 

sempre o consumo se dê de forma disciplinada, o que compromete a eficácia. Ressalte-

se que a recusa do preservativo envolve não apenas a contracepção, mas também o auto-

cuidado frente à grave ameaça da infecção pelo vírus HIV, ameaça à qual as mulheres 

encontram-se vulneráveis em decorrência da histórica promiscuidade dos parceiros, 

ainda hoje reforçada pelo machismo. Como informou uma das participantes: 

Tem parceiro, assim, que não gosta de usar, não quer, não se dispõe a usar ... às 

vezes ela, ela toma o anticoncepcional mas ela quer se prevenir das doenças aí, no caso, 

tava nele, né? (GD I). 

O nível de informação sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s) e 

sobre as formas de prevenção das mesmas revelam uma situação preocupante. Do total 

das entrevistadas, 15% disse não saber de nenhuma doença de transmissão sexual, 

enquanto que 61,5% citaram apenas a AIDS. Ainda mais gritante foi o nível de 

desinformação encontrado com relação às formas de prevenção, conforme pode-se 

observar no gráfico a seguir. 

 

Formas de prevenção de DST

8% 4%

65%

23%
Não sabe

Uso do
preservativo
Tomar remédios

Medidas ineficazes

Gráfico 1. Formas de prevenção de DST’s referidas pelas participantes. 

 

Observa-se que 8% indicaram o uso de medicamentos como forma de 

prevenção, o que é apenas parcialmente correto se considerado o fato de que a 

 
 

 

 



 

 

existência de uma DST não tratada aumenta significativamente os riscos de infecção 

por outra DST (inclusive e principalmente pelo HIV). Resulta, então, que 35% não estão 

aptas a realizar a adequada prevenção, uma vez que a necessidade de tratamento já 

indica uma falha na mesma. As demais 65% indicaram o uso do preservativo como 

forma de prevenção, embora apenas 38,5% o usem de fato. Evidentemente, conhecer as 

formas de prevenção não é condição suficiente para prevenir-se. Neste caso, e como já 

foi destacado antes em colocação feita pelos Agentes Comunitários de Saúde, o peso da 

cultura machista é decisivo para a recusa dos parceiros ao uso do preservativo. A 

solicitação da parceira, interpretada como afronta ou sinal de infidelidade da parte dela, 

pode desencadear violentas reações:  

(...) elas sequer se atrevem a tentar mudar a cabeça deles e dizer: não, por favor 

use porque alguém lá na Unidade falou. Não. Parece que elas têm até receio de 

falar porque pra ele simplesmente pensar que ela tá traindo ele ou coisa parecida, 

entendeu? Elas temem tentar convencê-los de usar o preservativo (GD - Agentes 

de Saúde).  

Entretanto, um fato pode indicar uma mudança em curso na cultura local: 60% 

das que usam preservativos têm parceiros com idade entre 16 e 19 anos, o que talvez 

sinalize que entre as novas gerações está se formando uma atitude mais compatível com 

as atuais ameaças à saúde frente à epidemia mundial da AIDS. 

 

5.2.3. Reações à notícia da gravidez. 

 

Analisa-se nesta pesquisa, como repercussões mais imediatas, as reações à 

notícia da gravidez, conforme relatadas pelas participantes, e a influência dessa notícia 

sobre as suas relações interpessoais. A reação das adolescentes à notícia da gravidez 

 
 

 

 



 

 

mostrou-se fortemente influenciada pela forma como sua família e o companheiro 

reagiram, o que é facilmente compreensível se for considerado que elas dependem 

principalmente deles para obter o apoio necessário ao enfrentamento da nova situação. 

A tendência a reagir em conformidade com a família e com o companheiro se sobrepõe, 

inclusive, ao desejo dela de engravidar e, uma vez constatada a gravidez, influi 

marcantemente na maneira como ela se comporta. Das que informaram reação positiva, 

77,8% relataram reação semelhante por parte do parceiro. A rejeição, com desejo ou 

tentativa de abortamento, foi relatada apenas nos casos em que o parceiro mostrou-se 

ambivalente, temeroso ou rejeitou a gravidez. Esse fato coaduna-se com os dados de 

Bruno & Bailey (1998) em que detectou-se a significativa influência da opinião do 

parceiro sobre a decisão das adolescentes de interromper a gravidez. Destaque-se ainda 

que reações negativas por parte da futura mãe foram significativamente mais freqüentes 

entre as que tinham parceiro também adolescente, bem como entre aquelas cuja família 

foi menos favorável à constatação da iminente maternidade. A Tabela 4, a seguir, 

apresenta as categorias elaboradas a partir das respostas das participantes sobre suas 

reações à notícia da gravidez, categorias essas ordenadas segundo o caráter positivo ou 

negativo das mesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Tabela 4: Freqüência relativa das categorias de reação das mães  
à notícia da gravidez. 

 
Categorias de reação da mãe Freqüência 

Reação positiva (alegria, felicidade, expectativa, aceitação) 34,7% 

Ambivalência (perda/alegria, alegria/insegurança, alegria/culpa) 7,7% 

Negação, medo ou insegurança 26,9% 

Reação negativa (desespero, desejo de morte) 11,5% 

Rejeição (desejo ou tentativa de abortamento) 15,4% 

Não lembra 3,8% 

 

As reações dos parceiros à notícia da gravidez, conforme relatadas pelas 

participantes, tenderam a ser mais congruentes que as delas nos casos em que a 

concepção era por eles desejada. Assim, as reações de rejeição por parte deles foram 

relatadas apenas em relação àqueles que não desejavam a gravidez, houvesse ou não 

desejo por parte da parceira. Resta a dúvida se de fato houve uma maior congruência da 

parte deles ou se este dado deve-se a uma interpretação das mães, as quais supuseram 

desejo ou não do companheiro em decorrência da reação dele à notícia. É interessante 

também que, nas situações em que nenhum dos dois desejava a gravidez, a reação do 

pai varia de positiva à rejeição seguida de abandono, o que não se observa no caso das 

mães, as quais reagiram de forma negativa em todos os casos em que nenhum dos dois 

desejava a gravidez. Constata-se que reações de medo e nervosismo foram mais comuns 

entre os pais adolescentes, talvez pelo maior descompasso entre o baixo nível de 

maturidade e autonomia, e as novas demandas relativas aos papéis masculinos 

tradicionais. A insegurança do parceiro adolescente frente à notícia da gravidez, 

representada por reações de medo ou nervosismo, pode explicar, ainda que 

parcialmente, a maior freqüência de reações negativas entre suas companheiras. 

 
 

 

 



 

 

 

Tabela 5: Freqüência relativa das categorias de reação do pai  
à notícia da gravidez da parceira 

 
Categorias de reação do pai Freqüência 

Reação positiva (alegria, felicidade) 53,8% 

Aceitação 7,7% 

Ambivalência (insegurança/desejo, constrangimento/desejo) 7,7% 

Medo, nervosismo 11,5% 

Rejeição seguida de aceitação 11,5% 

Rejeição seguida de abandono 7,7% 

 

 Nos os casos em que só o pai desejava a ocorrência da gravidez, tratava-se de 

homens com idade entre 26 e 30 anos e coabitando com a parceira. O desejo de 

consolidação de uma família nuclear nesses casos seria, então, deles. Uma das 

participantes insinuou ser a concepção uma estratégia do parceiro para manter o 

relacionamento. Essa estratégia foi mencionada pelos Agentes de Saúde como própria 

das mulheres, que buscariam reter o parceiro através do filho, mas não como uma 

estratégia masculina. 

 Uma outra informação destaca-se como particularmente importante: a notícia da 

gravidez como desencadeadora de maus-tratos ou traição pelo parceiro. Assim, 34,6% 

relataram aumento dos conflitos, distanciamento e infidelidade, nesses casos 

independentemente da qualidade anterior do relacionamento, mostrando o peso da 

ideologia machista sobre as relações conjugais. Como afirmaram as entrevistadas: 

Mudou porque a gente saía muito e agora ele sai sozinho. Agora é que eu fico 

mesmo, com esse bucho (referindo-se a uma nova gravidez - Entrevista 8). 

 
 

 

 



 

 

Ah, ele ficou mais rebelde, me batia muito. Por isso mais que eu deixei ele 

(Entrevista 12).  

Ah, o homem começa a ficar ruim, começa a aprontar (Entrevista 16). 

Entretanto, 34,6% das participantes mencionaram mudanças favoráveis no 

relacionamento com o parceiro após a gravidez, enquanto que 26,9% afirmaram que não 

houve mudanças, o que foi claramente mais freqüente nos casos em que o 

relacionamento era avaliado positivamente antes da gravidez. 

 As mudanças nas relações com a família de origem, a partir da notícia da 

gravidez, refletem mais uma vez os padrões de relações de gênero, sendo as reações 

negativas mais comuns por parte de familiares do sexo masculino, como pai e irmãos. 

Tal fato acentua-se no caso do padrasto, o qual chega a reagir expulsando de casa a 

enteada, ainda que sob protestos da mãe que não consegue enfrentá-lo. A esse respeito, 

uma das participantes informou:  

Mudou muito porque quando o meu padrasto soube que eu estava grávida ele me 

expulsou de casa. Minha mãe queria me apoiar dentro de casa mas ele não deixou 

(Entrevista 15).  

Uma outra disse: 

“Vixe” Maria, foi ruim. Eu passei uns tempos fora porque meu padrasto não 

aceitava (Entrevista 25). 

 Contudo, em certos casos, a criança chega a representar a possibilidade de 

superação do conflito que se instalara com a saída de casa para viver maritalmente. A 

filha, cuja atividade sexual fora inquestionavelmente evidenciada pela gravidez ou pela 

saída da casa materna, sofre, a princípio, reações de desapontamento e mágoa por parte 

dos pais. O nascimento da criança, no entanto, parece diluir os atritos, fortalecendo os 

 
 

 

 



 

 

vínculos afetivos familiares. A mãe adolescente passa a se sentir duplamente 

reconhecida: como filha e como mãe. Passado o momento inicial, referido como de 

decepção, a família tende a aceitar a criança, chegando algumas vezes os avós a 

“apropriarem-se” dela, como no exemplo a seguir: 

Pra mim mudou pra melhor. Mudou pra melhor pra mim porque eu fui morar 

com o pai dela, minha mãe dizia assim: olhe, eu posso aceitar você um dia na 

minha casa mas se for sem filho nenhum. Hoje em dia, hoje em dia ela está só 

esperando ela deixar de mamar prá levar ela pra casa dela (GD I). 

 O sexo da criança parece interferir em sua aceitação ou rejeição, não apenas pelo 

pai mas também pelos avós. Como no caso a seguir, de uma adolescente a quem a mãe e 

o padrasto negaram abrigo durante toda a gravidez: 

Aí quando eu tava na maternidade ela soube que era menino aí foi pegar pra nós 

morar, até hoje. Vai registrar no nome dela e de meu “pradasto” (GD I). 

Portanto, o sexo da criança pode representar a diferença entre a obtenção ou não 

de abrigo pela dupla “mãe-bebê”, havendo franca predileção por bebês do sexo 

masculino. Mais uma vez, as questões de gênero tornam-se centrais no desenrolar dos 

acontecimentos, com evidente prejuízo para o sexo feminino.  

 

5.2.4. Maternidade e projeto de vida 

 

 O primeiro dado que se destaca da pesquisa é que metade das participantes 

informou categoricamente que a chegada do bebê não causou qualquer mudanças nos 

planos e projetos de vida, não tendo alterado em nada o que ela pretendia fazer. As 

modificações, quando referidas, diziam respeito à continuidade ou reinício dos estudos, 

 
 

 

 



 

 

ao ingresso no mercado de trabalho e, curiosamente, à oficialização do casamento de 

uma das participantes. Ao que parece, a chegada da criança representou a consolidação 

do relacionamento e, ao ocasionar outras despesas, provocou o adiamento dos planos de 

casarem-se. 

 Contrariamente ao que esperava-se, não foram encontrados índices 

particularmente elevados de participantes cujas mães, irmãs, primas ou tias tenham sido 

também mães adolescentes. O percentual foi um pouco maior no caso das mães, 46,2%. 

Questionadas sobre quem desejara a gravidez, 34,6% das participantes responderam que 

os dois, ela e o parceiro, desejaram. Somam-se 26,9% que afirmaram que só ela 

desejara, enquanto que 11,5% afirmaram que só o companheiro desejara, desejo ao qual 

elas aquiesceram. Assim, houve intenção consciente de conceber em 73,1% dos casos. 

Paralelamente a isso, destacam-se as respostas dadas por uma das Agentes de Saúde, 

cujo discurso apresenta aparente contradição. Falando a respeito de sua gravidez aos 17 

anos, ela diz: 

Foi, foi acidental. Eu não esperava ficar grávida, não. Foi aquele caso que eu 

disse: porque a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente, entendeu? Mas 

infelizmente eu me dei mal. Apesar de que eu queria muito ter um filho, eu queria muito 

(GD – Agentes de Saúde). 

A partir de tal colocação, poder-se-ia cogitar ser o desejo de um filho fator 

importante no favorecimento da concepção naqueles casos em que não havia planos 

conscientemente elaborados de engravidar. Tal desejo, explicaria, talvez, o descaso com 

a contracepção por parte de adolescentes que conheciam meios eficazes de realizá-la. A 

mesma Agente de Saúde afirma:  

 
 

 

 



 

 

A minha primeira filha foi super planejada, assim, planejada não, foi acidental, 

mas muito bem querida, muito bem vinda, entendeu? Foi uma gravidez muito, assim, 

desejada, eu queria muito ter, apesar da pouca idade...” (GD – Agentes de Saúde). 

 Ao ser questionada se haveria então uma diferença entre planejada e desejada, 

afirma enfaticamente que há uma grande diferença. Considerando as colocações feitas 

por uma das mães adolescentes, em um outro grupo de discussão, reforça-se a 

possibilidade da interferência do desejo de ser mãe no descaso com a contracepção, uma 

vez que a mesma afirmara reiteradas vezes seu desejo de ser mãe, antes de relatar seu 

descuido:  

Então, comigo foi assim. Eu transava com ele, às vezes usava preservativo, às 

vezes não, mas como eu disse, eu nunca imaginava, olha só a minha cabeça, eu nunca 

imaginava pegar uma gravidez (GD I). 

O desejo de um filho, aliás, foi referido nos três grupos de discussão realizados 

com as mães adolescentes, as quais relataram uma forte idealização da maternidade, 

provável fruto da socialização de gênero a que estiveram expostas desde a infância. Os 

trechos a seguir ilustram esse desejo: 

Pra mim... pra mim foi ótimo. Era o que eu mais queria era ter um filho (GD III) 

Ah, eu sofri mas... o que eu queria chegou, né? (GD III).  

Eu às vezes pensava: ah, eu queria ser mãe. Eu falava pra minha mãe e ela dizia: 

menina, que história é essa? –Não, é porque eu acho tão lindo uma criança. Eu queria 

ver (GD I).  

Passei um ano pra pegar ela. Aí, eu queria pegar ela, né? Eu queria saber como é 

que é. Eu também via muita gente com bebê no braço, eu dizia assim: será que 

 
 

 

 



 

 

eu nunca vou pegar um filho? Que eu não tenho possibilidade de pegar uma 

gravidez? Porque um ano, né? Que eu tava com ele... (GD I). 

 Destaque-se o uso da expressão “pegar gravidez” que coloca a concepção como 

algo fora de controle, situando-a ao nível de uma espécie de contágio sobre o qual a 

mulher não detém poder de decisão.  

Ressalte-se, também, a indissociabilidade entre namoro, atividade sexual e 

maternidade em uma seqüência de causa e efeito, parte do universo simbólico do grupo. 

Tal encadeamento aparece associado ainda à evasão escolar, resultando que a 

continuidade dos estudos vincula-se ao adiamento do namoro para idade posterior e a 

recusa da maternidade associa-se à recusa da própria sexualidade, o que aparece 

claramente no discurso de uma das participantes: 

A sobrinha do meu marido, ela nem pensa também em namorar, diz que não 

quer, não. Porque a mãe dela teve sete (filhos) e ela vê no dia-a-dia, porque tem 

muito pequeno ainda, com um ano, dois anos, aí ela vê. Ela diz que não quer, 

não. Ela diz que vai ser freira (GD II). 

 A naturalização do modelo de maternidade vigente em nossa sociedade, reflete-

se na tendência a atribuir caráter de universalidade ao desejo de ter um filho, o qual 

chega a ganhar estatuto de instinto. 

Eu achava que o sonho de toda mulher, seja adolescente ou não, é ser mãe. É um 

sonho que já vem... eu acho que é uma coisa de instinto, então eu tinha vontade (GD I).  

Esse desejo, entretanto, mostra-se fortemente marcado pela idealização, algumas 

vezes pelo desconhecimento: 

É muito bom. Aí, eu queria mesmo pegar ela, sabe? Só que eu pensava assim, 

que não fosse tanto trabalho, sabe? (GD I).  

 
 

 

 



 

 

É totalmente diferente, entendeu? É totalmente diferente porque quando ele tá 

na barriga da pessoa a gente pensa assim: ah, é fácil cuidar de um bebezinho, mas 

quando nasce a pessoa tem mais responsabilidade... (GD II). 

Um paradoxo parece resultar dessa idealização: se por um lado quase três 

quartos das concepções foram intencionalmente favorecidas, por outro lado 92,3% das 

participantes recomendariam a outras adolescentes que porventura pensassem em ter 

filhos, adiar o projeto da maternidade. A resposta de uma das participantes a essa 

questão resume de forma drástica a desidealização da maternidade a partir de sua 

vivência: 

É só ilusão. Eu achei bom, mas não queria ter tido, não. É muita 

responsabilidade. Eu diria que pensassem bem (Entrevista 24). 

Como no relato acima, a maternidade freqüentemente aparece no discurso das 

participantes associada à responsabilidade, deixando entrever claramente o modelo de 

maternidade intensificada proposto por Hays (1998) em que a mãe aparece como única 

responsável pelos cuidados com a criança.  Observa-se que a avaliação do impacto da 

maternidade sobre o cotidiano foi realizada tomando como parâmetro o estilo de vida e 

a liberdade tidos antes da gravidez, o que dimensionaria diferentemente as restrições e 

atribuições associadas à maternidade. Referem, no entanto, o desempenho do papel de 

mãe como algo importante e valoroso, independentemente do estilo de vida anterior.  

Eu geralmente não tenho muito do que... é... sentir falta. Eu vivi na casa da 

minha mãe, não fui muito de sair, não fui muito de me divertir, não fui muito de ir prá 

festa, esse ne... essas coisas. Então hoje eu não tenho... eu não tenho... eu não sinto falta 

de viver dentro de uma casa porque geralmente quando a gente tem um filho perde 

 
 

 

 



 

 

muita coisa, assim de sair, se divertir, porque a gente tem de cuidar bastante, se dedicar 

a ele (GD II). 

 O gráfico a seguir, apresenta as mudanças na rotina referidas pelas participantes, 

depois da chegada do bebê. Como se pode ver, o impacto da nova condição de vida 

manifesta-se, primordialmente, no plano das relações interpessoais, uma vez que a 

maternidade, no contexto já discutido anteriormente, ocasiona um distanciamento da 

jovem mãe de atividades sociais e de lazer, estudo e trabalho, gerando um isolamento 

social que pode certamente agravar os efeitos estressantes das novas responsabilidades e 

atribuições. Destacamos que tal distanciamento é percebido como transitório, havendo 

intenção de retomar as atividades abandonadas passados os primeiros anos de cuidados 

intensivos demandados pela criança. 

 

Atividades abandonadas após a chegada do bebê
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Gráfico 2. Atividades abandonadas após o nascimento do bebê. 

 

A falta de uma rede de apoio, como creches e escolas de educação infantil de 

qualidade, aliadas à crença de que a mãe seria a única capaz de prover adequadamente 

os cuidados necessários ao desenvolvimento dos filhos, acaba por gerar uma sobrecarga 

sobre essas adolescentes. Mesmo quando o pai participa dos cuidados com a criança, o 

que não é freqüente, tem a sua participação qualificada como uma “ajuda” à 

companheira que, afinal, seria a verdadeira responsável pelas tarefas que ele 

 
 

 

 



 

 

generosamente executa, hipótese em que ela também acredita. Via de regra, no 

entanto, a participação do pai junto aos filhos, quando existe, restringe-se ao brincar, 

uma atividade prazerosa e em tempo restrito, sem o peso que se impõe à mãe. 

É interessante ressaltar que a recusa em desempenhar-se segundo o modelo de 

maternidade intensificada, deixando a criança aos cuidados de terceiros, é motivo de 

crítica, pois espera-se que a mãe renuncie à liberdade de dispor de seu tempo em 

benefício da criança, mesmo que tal dedicação não seja imprescindível à mesma. 

Recusar-se a cuidar pessoalmente do filho equipara-se ao abandono, ainda quando outra 

pessoa assume tais cuidados:  

Muitas delas às vezes não abre mão, deixa é em casa só, como a mulher do 

sobrinho do meu marido. Ela deixava a menina em casa só mais a sogra e ia 

andar. A menina novinha, já parou de mamar, não tem nem oito meses (GD II). 

Percebe-se, portanto, o efeito decisivo das relações vigentes em nossa sociedade 

sobre o nível de satisfação que se pode derivar do desempenho dos diferentes papéis. 

Fica evidente que o antagonismo de gênero, bem mais forte entre as classes 

economicamente menos favorecidas, tem seus efeitos agravados pela precariedade de 

dispositivos sociais de apoio ao desempenho dos papéis tradicionalmente femininos. Tal 

fato confere à maternidade uma conotação de renúncia e sacrifício, os quais passam a 

parecer-lhe inerentes, reforçando-se assim, ideologicamente, a manutenção do status 

quo, apesar dos elevados custos para as mulheres. A culpa e as possíveis retaliações pela 

recusa em cumprir o que delas se espera parecem bastar para manter a maioria dessas 

jovens mães em acordo com o modelo altamente idealizado de maternidade 

intensificada vigente, restringindo-lhes ainda mais as oportunidades de vida. 

 
 

 

 



 

 

6. Considerações finais 
 

 O estudo partiu da constatação de uma divergência entre a visão das 

adolescentes, grávidas ou recentemente mães, atendidas na Unidade Mista de Felipe 

Camarão e a equipe de saúde que a elas prestava assistência. Em sua maioria satisfeitas 

com a maternidade, essas adolescentes contradiziam o discurso dos profissionais de 

saúde para os quais a gestação e a maternidade nessa etapa da vida eram, no mínimo, 

um fato lastimável. Negando a evidência das afirmações feitas pelas próprias implicadas 

e os resultados de diversas pesquisas, o discurso institucionalizado segue afirmando a 

indesejabilidade e o caráter acidental da gravidez e da maternidade na adolescência, 

recorrendo à noção de risco obstétrico como argumento para o adiamento das mesmas.  

 A pesquisa bibliográfica possibilitou a identificação de três diferentes enfoques 

teóricos na abordagem da temática da maternidade na adolescência, os quais revelaram-

se complementares na compreensão do fenômeno. Por sua complexidade, a maternidade 

na adolescência demanda a consideração de aspectos cognitivos, psicodinâmicos e 

sócio-culturais implicados em sua manifestação, bem como o resgate do processo 

através do qual uma prática socialmente referendada até há menos de meio século 

converteu-se em um problema, particularmente um problema de saúde pública.  

Observa-se que a modernização da sociedade ocidental e todas as mudanças nas 

relações sociais engendradas pelo surgimento e evolução do capitalismo delineiam a 

noção de adolescência como um período específico do desenvolvimento humano. Está 

implícita nessa noção a necessidade de preparação, cada vez mais longa, para o ingresso 

no mundo do trabalho. Somam-se a isso os efeitos da revolução sexual sobre a dinâmica 

das relações de gênero e sobre a fecundidade nas diferentes populações. Esses efeitos, 

 
 

 

 



 

 

aliados à crescente preocupação com o controle demográfico para a manutenção das 

correlações de poder entre as nações, resultaram em estratégias de controle da 

natalidade, particularmente para as populações de baixa renda, e na problematização da 

maternidade na adolescência durante a década de 60. Aparece, assim, no discurso 

institucionalizado sobre a temática, a preocupação com o índice relativamente elevado 

de gravidezes na adolescência, qualificado como “epidemia”. Oculta-se, desta forma, 

uma conjunção de motivações morais e econômicas subjacentes. 

Mais que um problema de saúde pública a ser abordado preventivamente, a 

maternidade na adolescência revelou-se aqui um complexo fenômeno, claramente 

diferenciado segundo a classe social. Demanda reflexões que transcendem o enfoque 

epidemiológico para incluir-se no âmbito da estrutura econômica, da cultura e das 

relações sociais. Revelam-se, no discurso dos diversos atores sociais sobre essa 

temática, variados interlocutores e priorizam-se diferentes aspectos da questão, 

ressaltando-se diversos recortes e visões, sob argumentações nem sempre consistentes. 

 Assim, ouve-se dos Agentes Comunitários de Saúde e mesmo de uma das 

entrevistadas o suposto despreparo do corpo adolescente para as exigências da 

maternidade, ainda que diversas pesquisas apontem ser a qualidade da assistência 

recebida e as condições sócio-econômicas da jovem gestante determinantes muito mais 

importantes na evolução do ciclo gravídico-puerperal que a idade materna. A esse 

respeito, entretanto, a jovem mãe, ao contrapor sua experiência com o discurso 

institucionalizado na área de saúde, parece resistir a este, atribuindo-o a outrem: 

 

 
 

 

 



 

 

(...) a médica falou que o útero da gente não está preparado, né? A gente 

quando tem filho assim antes dos vinte anos num é muito preparado pra gente ter um 

filho, né? (GD II).  

 É “a médica”, não ela, quem considera inadequada sua experiência, tida como 

precoce. Reaparece assim, durante a pesquisa, a divergência cuja identificação motivou 

este estudo: a adolescente em questão não parece identificar a concepção como um 

problema. 

 Observa-se que os jovens, membros das classes economicamente menos 

favorecidas, têm suas vidas marcadas por limitações conjunturais que restringem aos 

projetos acadêmicos e profissionais. Por sua condição feminina, as participantes deste 

estudo sofrem restrições adicionais pelo forte antagonismo de gênero vigente em sua 

comunidade, dificultando a construção de projetos de vida que transcendam os 

tradicionais papéis de esposa, dona-de-casa e mãe. Expostas, durante todo o processo de 

socialização, a um modelo de maternidade altamente idealizado e valorizado 

socialmente, buscam a construção de uma identidade positiva através do desempenho de 

papéis que lhes possibilitarão reconhecimento social.  

Assim, parecem construir para si um projeto de vida, supostamente viável, em 

que torna-se central a constituição de uma família nuclear, segundo o modelo 

tradicional: pai provedor, mãe cuidadora, resultando na eleição de parceiros mais velhos 

e supostamente mais aptos a assumir tal função. A institucionalização dos 

relacionamentos afetivos, que nas classes economicamente privilegiadas pode tornar-se 

um empecilho aos prolongados anos de preparação profissional, não encontra aqui 

justificativas suficientemente fortes para o seu adiamento. Ademais, feminilidade e 

 
 

 

 



 

 

maternidade aparecem indissociavelmente vinculadas no imaginário deste grupo 

social, representando esta última a possibilidade do reconhecimento como mulher.  

 Paralelamente, delineia-se em nossa sociedade uma mudança no exercício da 

sexualidade pelas adolescentes do sexo feminino que parece marcante para a temática 

em questão: o que antes era, na grande maioria dos casos, uma prática subordinada à 

determinação de terceiros, à qual a jovem mulher submetia-se sem muitas alternativas, 

converteu-se nas últimas décadas em exercício autônomo, embora ainda envolto em 

restrições e tabus. Agora, não mais entregue ou submetida ao casamento sem maior 

poder de decisão, a adolescente detém a possibilidade de escolhas relativas à sua 

sexualidade e afetividade, embora restritas pela hierarquia de gênero ainda vigente em 

diferentes níveis nos vários grupos sociais. Em uma sociedade que banaliza o sexo, 

convertendo o corpo em mercadoria a ser consumida e descartada, a constituição de 

uma família parece representar a possível ruptura com um modelo hegemônico de 

exploração da sexualidade e do corpo femininos, possibilidade que sucumbe frente à 

apropriação dos mesmos pelo parceiro escolhido. Permanece a noção do casamento 

como reparação pelo exercício da sexualidade, particularmente se ocorre a concepção. 

A coabitação parece legitimar a gravidez, independentemente da idade materna, 

evidenciando o caráter moral implícito na noção de indesejabilidade da maternidade. 

 O abortamento, ilícito e tão mais arriscado quanto menor o poder aquisitivo 

daquela que a ele se submete, representa ainda uma alternativa no ocultamento da 

própria atividade sexual frente à família. Torna-se especialmente freqüente nos casos 

em que não se consolida a aliança com o pai da criança, a qual favoreceria a aceitação 

desta última pela família da jovem gestante. Inviabilizado ou descartado o abortamento, 

a maternidade vai, também ela, ter o seu exercício diferenciado pelo contexto material 

 
 

 

 



 

 

em que se dá, sendo a precariedade das condições sócio-econômicas fator decisivo na 

qualidade da vivência dos novos papéis e responsabilidades. 

 Assim, encontram-se nos três grupos de discussão realizados com as mães 

adolescentes e, ainda, naquele com os Agentes de Saúde, relatos que apontam para uma 

assistência à saúde inadequada às necessidades da mãe e da criança, resultando em 

complicações intra e pós-parto que poderiam talvez ser evitadas. Tanaka (1995) em 

estudo sobre morte materna realizado na cidade de São Paulo, destaca que “a 

previsibilidade e a evitabilidade do óbito estão ligadas diretamente à oportunidade e à 

qualidade da assistência recebida pela mulher durante a gestação, o parto e o puerpério” 

(p. 22). 

A citada autora informa que, no Brasil, a institucionalização do parto hospitalar 

não foi acompanhada de uma política de saúde que garantisse o acesso e a qualidade da 

assistência, resultando em uma peregrinação que expõe a gestante e seu filho a riscos 

desnecessários. O problema atinge a totalidade das gestantes e puérperas, e não apenas 

as adolescentes. Além disso, não é o único problema a ser apontado com relação à 

assistência ao ciclo gravídico-puerperal: somam-se a desqualificação dos profissionais 

para uma assistência integral e a inexistência de equipes multidisciplinares em muitos 

dos serviços de saúde dos diversos níveis de complexidade, resultando em descaso com 

os aspectos sócio-afetivos da clientela. Em um dos relatos obtidos no presente estudo, a 

jovem mãe era exposta à curiosidade pública pelo médico assistente como “a menina 

que teve um menino”. 

Em um dos grupos de discussão, as três integrantes tiveram infecção pós-parto, 

tendo uma delas permanecido hospitalizada por 22 dias. Por questões as mais diversas, 

observou-se uma dificuldade em assumir uma postura crítica frente ao tipo de 

 
 

 

 



 

 

assistência recebida, com uma tendência a justificar os procedimentos, ainda quando 

abusivos, como necessários e corretos. À precariedade da assistência à gravidez e ao 

parto, segue-se uma seqüência de carências dos mais diversos recursos e serviços. A 

falta de dispositivos sociais de apoio, como creches e escolas de educação infantil 

adequadas, resulta na inviabilização da continuidade dos estudos ou do trabalho. Além 

disso, a pressão ideológica de um modelo altamente idealizado de maternagem, cuja 

responsabilidade é integralmente atribuída à mãe, gera grandes demandas sobre estas 

jovens, resultando em desencanto e frustração. Ressalte-se que em dois dos grupos de 

discussão, assim como em duas entrevistas, o adoecimento e a necessidade de aquisição 

de medicamentos para a criança foram mencionados como agravantes de uma situação 

já difícil. Depreende-se de todo o exposto que a temática da maternidade na 

adolescência e suas possíveis repercussões demandam uma reflexão sobre toda a rede de 

assistência à família, particularmente à criança.  

A desidealização da maternidade, evidenciada pelas participantes ao longo de 

todo o desenvolvimento do estudo, fica irrefutavelmente demonstrada pela 

recomendação feita pelas participantes para que outras adolescentes adiassem a 

maternidade que elas afirmam terem desejado para si. Se por um lado isso afirma o 

desconhecimento das adolescentes a respeito das implicações da maternidade para as 

vivências cotidianas, por outro, reflete uma conjunção de fatores claramente associados 

à sua condição sócio-econômica. 

Certamente, não é exclusiva das mães adolescentes a mescla de orgulho, prazer e 

insatisfação que se encontra no discurso das participantes. As limitações que lhes são 

impostas pelo desempenho dos novos papéis são tributárias de uma antiga hierarquia de 

gênero e de uma estrutura de classes em cujas bases encontra-se a negação da própria 

 
 

 

 



 

 

cidadania. Assim, violentam indiscriminadamente mulheres de todas as idades. Esse 

fato reclama ações que transcendem essa problemática específica e inserem-se no 

âmbito das estruturas sociais vigentes, altamente desiguais e injustas, das quais essas 

jovens mães são vítimas. 

As palestras informativas e as campanhas de “combate” ao problema, além de 

impositivas, sequer tangenciam a complexidade do fenômeno e, especialmente, a 

situação de injustiça social que está subjacente à distribuição diferenciada do mesmo 

segundo as classes sociais. Mais que informações sobre reprodução humana, pesam 

sobre as diferentes trajetórias de vida das adolescentes suas histórias pessoais, seu 

contexto de vida e as diferentes oportunidades que efetivamente possam ter. 

Desconsiderar tais aspectos conduz necessariamente a uma abordagem parcial e 

tendenciosa da questão, ineficaz ou até inoportuna. 

Assim, faz-se premente possibilitar aos adolescentes em geral o 

desenvolvimento de atitudes mais positivas a respeito de si e de suas vidas, o que pode 

vir a subsidiar decisões mais autônomas e responsáveis. Para tanto, é imprescindível 

reconhecer-lhes a condição de cidadania afirmada pela legislação, bem como prover-

lhes a proteção integral prevista como condição justa e necessária ao desenvolvimento: 

direito à vida e à saúde, à convivência familiar e comunitária dignas, à educação, 

cultura, esporte e lazer, à profissionalização e à proteção no trabalho, em um contexto 

de respeito à liberdade e à dignidade, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei 8069/90). 

A informação certamente faz parte do instrumental necessário à construção da 

cidadania e ao exercício da mesma em seus diferentes aspectos, como ferramenta que 

possibilite a reflexão e a crítica. Contrapõe-se, no entanto, a manobras de controle e 

 
 

 

 



 

 

submetimento às quais saudavelmente os adolescentes tendem a rebelar-se. 

Desvinculada do contexto que possibilita atribuir-lhe sentido, a informação torna-se 

inócua. Destituída de um objetivo mais amplo de garantia de direitos, inclusive sexuais 

e reprodutivos, qualquer intervenção esvazia-se e resume-se a um exercício de poder e 

dominação no qual não há espaço para as pessoas e suas vidas, apenas estatísticas e 

metas a cumprir. Logo, cada ação precisa ser planejada levando-se em conta os valores, 

desejos, sonhos e objetivos daqueles aos quais se destina. Caso contrário, estará desde o 

início fadada ao fracasso. 
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APÊNDICE A 
 

FORMULÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PARTICIPANTES 

UNIDADE MISTA DE FELIPE CAMARÃO 
PESQUISA: MATERNIDADE NA ADOLESCÊNCIA 

LEVANTAMENTO DE PARTICIPANTES 
 
 

 Prezado Agente Comunitário de Saúde: este formulário possibilita a identificação e 
localização das possíveis participantes da pesquisa sobre Maternidade na Adolescência 
anteriormente informada. Registre nome, número do prontuário, data do parto e data de 
nascimento de todas as mulheres que tiveram bebê entre 30/06 e 01/12/99. 

 
 

NOME PRONT. PARTO D.N. 
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APÊNDICE B 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

SMS - UNIDADE MISTA DE FELIPE CAMARÃO 
 

 Estamos realizando uma pesquisa sobre as mães adolescentes do bairro de Felipe Camarão. Como o seu bebê tem 
idade entre seis e doze meses e você não havia completado vinte anos quando ele nasceu você pode participar. 
  Caso concorde em responder ao questionário abaixo, seu nome não será registrado e as informações dadas serão 
utilizadas para uma melhor compreensão da situação e o planejamento de ações de saúde mais adequadas às suas necessidades 
e às de outras adolescentes do bairro. 

Responda às perguntas com sinceridade, lembrando que não será identificada! Obrigada por sua colaboração ! 
 
 
1.  Idade: mãe____ anos       
          pai _____ anos 
          criança _______ meses 

2. Atividade profissional: 
pai:___________________________________ 

     mãe___________________________________ 
3-Vida escolar:  

(   ) Nunca estudou. 
(   ) Deixou os estudos antes da gravidez.            
Série:_____ Motivo:________________ 
(   ) Deixou os estudos após a gravidez. Série:_____
(   ) É estudante. Série:_______ 

4. Mora com: 
 
(   ) Família de origem 
(   ) Família do companheiro 
(   ) Apenas com o companheiro/filho(s).   

5.Renda  familiar: R$__________________   
 

6. Número de pessoas que moram na casa:_______ 

 
7. Quem é o principal responsável pelo sustento da 
casa? ___________________________________ 

8. Quem mais na sua família teve filho antes de 
completar 20 anos? 
(   ) Avó.   (   ) Mãe.   (   ) Irmã.  
Outros____________________________________

9. Que idade você tinha quando menstruou pela 
primeira vez?_______ 

10. Com quantos anos teve a primeira relação 
sexual?__________ 

11. Quantos parceiros sexuais você já teve? ______ 12. Quantas vezes você já engravidou? __________
13. Quantos abortos já teve?____ Provocados:____ 14. Quantos filhos estão vivos? 
15. Quantos vivem com você ? 16. Com quem estão os outros?________________ 
 
17. Que tipo de relacionamento você tinha com o pai da criança quando engravidou? 
 
(  ) Ficava                      (  ) Namorava                             (  ) Moravam juntos                     (  ) Outros.  
 
18. Vocês se davam bem?  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
19. Naquela época, quem estava querendo uma gravidez? 
 
(   ) Só você.           (   ) Só ele.              (   ) Os dois.           (   ) Nenhum dos dois. 
 
20. Você conhece alguma forma de evitar gravidez? __________________________________________ 

Qual? _____________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________
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21. Já usou algum método para evitar filhos? 
 
(   ) Nunca.   
(   ) Já, antes da gravidez. Qual? __________________________________________________________ 
(   ) Depois da gravidez. Qual?____________________________________________________________ 
 
22. Quem orientou? ____________________________________________________________________ 
 
23. Sabe de alguma doença que seja transmitida através do sexo?__________ Quais? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
24. Conhece o que pode ser feito para evitar estas doenças? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
25. O que você pensou quando soube que estava grávida? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
26. O que o pai da criança achou quando soube da gravidez? 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
27. O que mudou no relacionamento com ele a partir da gravidez? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
28.  E com a sua família, o que mudou ? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
      
 
29. Das coisas que você costumava fazer, quais deixou por causa do bebê ? _______ Pretende 

voltar?____________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
30. A chegada do bebê mudou alguma coisa que você pretendia fazer? Por que? 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
31. A partir da sua experiência, o que você teria a dizer para outras mães que pensam em ter filhos? 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
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