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Eu   Apenas   Queria   Que   Você   Soubesse 

Gonzaguinha 

Composição: Gonzaguinha 

 

Eu apenas queria que você soubesse 

Que aquela alegria ainda está comigo 

E que a minha ternura não ficou na estrada 

Não ficou no tempo presa na poeira 

 

Eu apenas queria que você soubesse 

Que esta menina hoje é uma mulher 

E que esta mulher é uma menina 

Que colheu seu fruto flor do seu carinho 

 

... 

Eu apenas queira que você soubesse 

Que essa criança brinca nesta roda 

E não teme o corte de novas feridas 

Pois tem a saúde que aprendeu com a vida 

 

Eu apenas queria que você soubesse 

Que aquela alegria ainda está comigo 

E que a minha ternura não ficou na estrada 

Não ficou no tempo presa na poeira 

 

Eu apenas queria que você soubesse 

Que esta menina hoje é uma mulher 

E que esta mulher é uma menina 

Que colheu seu fruto flor do seu carinho 

... 
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Resumo  

Trata-se de um estudo qualitativo com base na abordagem das Representações 

Sociais, que teve por objetivo conhecer as representações de adolescentes acerca 

do estar grávida e as subjetividades emergentes deste processo no ambiente da 

escola. Os sujeitos deste estudo constituíram-se por dois grupos: o primeiro grupo 

formado por adolescentes e jovens do sexo feminino que estiveram grávidas, com 

idade delimitada na faixa etária de 10 a 19 anos; o segundo, por adolescentes e 

jovens de ambos os sexos que fizeram parte do grupo da adolescente na escola. Foi 

realizado junto ao campo de ação do Projeto de Extensão Universitária 

“Corporalidade e Promoção da Saúde” da Universidade Federal de São Paulo, que é 

desenvolvido em três escolas de ensino fundamental e médio e na Unidade Básica 

de Saúde de referência, situadas na região de Santo Eduardo, município de Embu, 

São Paulo. Os instrumentos utilizados para coleta dos dados foram a técnica de 

entrevista individual e a do grupo focal. Optamos pela utilização da técnica de 

análise de dados das Representações Sociais para tratamento dos dados 

desvelados pelos discursos dos sujeitos, e a interpretação dos mesmos foi realizada 

com base nos pressupostos winnicottianos. O Núcleo Central delimitado foi o estar 

grávida no ambiente escolar, no qual emergiram os seguintes Núcleos Periféricos: A 

representação do estar grávida; A repercussão da gravidez no ambiente escolar na 

visão da adolescente; A representação da família segundo a adolescente; A 

repercussão da gravidez na adolescente segundo o grupo; A relação do grupo com 

a adolescente grávida. Identificamos que o estar grávida em ambiente escolar 

apresenta representações e subjetividades no âmbito psicossocial, envolve questões 

relativas ao relacionamento da adolescente grávida com sua família, com os 

professores, com a escola e repercute na sua relação com o grupo.  

 

 

Descritores: adolescente; gravidez na adolescência; psicologia do adolescente; 

psicologia social; saúde coletiva; saúde escolar. 
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Abstract:  

This is a qualitative study based on the approach of Social Representation, which 

aimed to identify the perceptions of adolescents about being pregnant and the 

subjectivity of this process on the school environment. The subjects of this study are 

formed by two groups: the first group consists of adolescents and young women who 

were pregnant, aged bounded at between 10 and 19 years; the second, of 

adolescents and young women and men who were part of the group of adolescents 

at school. This study took place with the project called Corporal and Health 

Promotion of the Federal University of São Paulo, which is developped in three public 

schools and in a basic health care unit on the region of Santo Eduardo,  Municipality 

of Embu, São Paulo. The instruments used for data collection were the technique of 

individual interviews and focus group. We chose to use the technique of data 

analysis of Social Representation to process the data unveiled by the subjects’ 

speeches, and the interpretation was based on the assumptions of Winnicott’s 

Pshychoanalyses. The Central Core delimited was The pregnant teenager in the 

school environment, in which emerged the following Cores Peripherals: The 

perception of being pregnant; The effect of pregnancy in the school environment in 

the vision of the adolescent; The perception of the family according to the teenager; 

The effect of pregnancy teenager in the vision of the group; The group's relationship 

with the pregnant teenager. Identified as being pregnant in the school environment 

represents perceptions and subjectivities within Psychosocial, involves issues 

concerning the relationship of the pregnant teenager with her family, with teachers, 

with school and echoes in her relationship with the group. 

 

 

Key-words: adolescent, adolescent pregnancy; adolescent psychology, social 

psychology, public health, school health. 
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INTRODUÇÃO 

 

A motivação para a realização deste estudo teve origem na prática de 

atividades de orientação sexual, desenvolvidas junto a adolescentes e jovens, pela 

equipe do Projeto de Extensão Universitária “Corporalidade e Promoção da Saúde”, 

da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). O estudo consiste na 

representação das percepções de adolescentes sobre gravidez e as subjetividades 

emergentes dessa situação.  

A extensão como prática acadêmica visa interligar a universidade em suas 

atividades de ensino e pesquisa com as demandas da sociedade, buscando 

respeitar o compromisso social da universidade. A relação entre extensão e 

pesquisa ocorre sobretudo pelo papel que esta passa a desempenhar enquanto 

criadora e re-criadora de conhecimentos, enquanto seja capaz de contribuir para a 

transformação da sociedade (1).  

O projeto de extensão universitária “Corporalidade e Promoção da Saúde” 

tem como áreas de atuação as questões do corpo, da sexualidade, desenvolvimento 

humano, saúde sexual e reprodutiva, saúde mental e violência de gênero. Segundo 

Brêtas e Silva (2), as atividades destinam-se a adolescentes, jovens e funcionários 

das instituições sociais e do ensino fundamental e médio.  

Ao participar das atividades desenvolvidas nas escolas estaduais pelo 

Projeto de Extensão Universitário “Corporalidade e Promoção da Saúde” comecei a 

me envolver com o “universo adolescente” no âmbito escolar. Mantive contato com 

os (as) professores (as), com os (as) coordenadores (as) pedagógicos e diretores 

(as) das escolas, quanto com adolescentes que freqüentavam as mesmas e 

principalmente as atividades desenvolvidas pelo Projeto de Extensão. Percebi no 
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decorrer do tempo que os (as) adolescentes, ao notarem minha presença nas 

escolas, vinham dialogar comigo sobre suas questões, suas dúvidas e seus 

interesses independente de estarmos realizando as atividades de orientação que o 

Projeto de Extensão propunha. Dessa forma, acredito ter havido uma espécie de 

identificação dos (as) adolescentes, talvez pelo fato de eu ser jovem e também pelo 

meu empenho e dedicação nas atividades realizadas e paralelamente 

estabelecendo diálogos com os (as) professores (as), diretores (as) e coordenadores 

(as) pedagógicos. Sentia-me “bem-vinda” nas escolas. 

Por meio desse envolvimento e de minha aproximação com os (as) 

adolescentes fui percebendo um fato um tanto quanto rotineiro: garotas que estavam 

grávidas. Essas adolescentes me pareciam ser um grupo vulnerável que mereciam 

uma atenção e um destaque ou cuidado, digamos assim, dentro de todo o trabalho 

desenvolvido pelo Projeto de Extensão. Dessa forma, decidimos fazer um estudo 

com essa população na medida em que o fenômeno da gravidez na adolescência se 

fazia presente nas escolas.   

Segundo a OMS (3), a adolescência é representada por indivíduos na faixa 

etária entre 10 e 19 anos e juventude entre 15 a 24 anos de idade.  Já o novo ideário 

impresso no artigo 2º da lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

qualifica como adolescente aquele com 12 anos completos até os 18 anos 

incompletos (4). 

Na adolescência, especificamente no púbere, processam-se várias 

mudanças hormonais, que aceleram seu crescimento físico e também o 

desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Este crescimento, com 

mudanças aceleradas e desiguais, é claramente representado no corpo, onde 

algumas partes se desenvolvem mais rapidamente que outras. Tudo isso acaba 
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surpreendendo o adolescente, que passa a não se reconhecer em seu próprio 

corpo(5).  

Neste contexto pode-se dizer que a adolescência é um período de 

transição entre a infância e a idade adulta, caracterizada por intenso crescimento e 

desenvolvimento que se manifesta por marcantes transformações anatômicas, 

fisiológicas, psicológicas e sociais.   

Adotamos como conceito de adolescência a abordagem de alguns autores 

como Aberastury e Knobel (6), Outeiral (7) e Winnicott (8).  

Adolescência é uma a etapa na qual o indivíduo busca a identidade adulta, 

apoiando-se nas primeiras relações afetivas, já interiorizadas, que teve com seus 

familiares e verificando a realidade que a sua sociedade lhe oferece (6). 

   Heilborn  e col. afirmam que a adolescência é um período de vida em 

que colegas e pares passam a ganhar mais importância, fazendo parte do processo 

de autonomia dos jovens perante a família. O grupo desempenha um papel 

socializador mais preponderante que os pais na fase da adolescência. É como se 

constituíssem um novo grupo familiar para o adolescente (9) . 

Neste período evolutivo, vive o adolescente a perda de seu corpo infantil, 

com uma mente ainda infantil e com um corpo que vai se fazendo inexoravelmente 

adulto, que ele teme, desconhece e deseja e, provavelmente, que ele percebe aos 

poucos diferente do que idealizava ter quando adulto. Assim, querendo ou não, o 

adolescente é levado a habitar um novo corpo e a experimentar uma nova mente. 

Frente a esta transformação, desejada por um lado e por outro vivida como uma 

ameaça e uma invasão, o adolescente busca refúgio regressivo em seu mundo 

interno, dentro de si mesmo (em suas fantasias, devaneios e sonhos), ocorrendo 

inclusive, momentos de concretização defensiva do pensamento, o que interfere em 
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seu grau de compreensão através das perdas da capacidade de abstração e do 

pensamento simbólico (7).  

Neste período, a maior parte dos pais, aqueles suficientemente bons∗, 

percebe como os adolescentes estão sensíveis no início da puberdade, pois a 

qualquer observação ou brincadeira que se diga a respeito de seus corpos, 

estimulam diferentes condutas, como: fugir da conversa, dissimulando, chorando ou 

mesmo agredindo. Esta sensibilidade exagerada ou a aparente falta de interesse 

pelo assunto, coincide com a fase de negação e de fuga que o adolescente vive no 

início da puberdade.  O adolescente muitas vezes tem dificuldades em se desfazer 

de roupas velhas, pois estas podem representar a dificuldade em se despedir do seu 

corpo de criança, assim como pela preferência por roupas e adornos mais neutros 

que expressariam seu luto pela perda da bissexualidade infantil. Não querer cuidar 

de si, desleixar da sua higiene pode representar uma fuga das situações de contato 

com o próprio corpo.  Por outro lado, a revolta como uma situação no processo de 

luto, em que a agressividade pode voltar-se tanto para objetos externos (família, 

escola, amigos e outros) como para si mesmo. 

Winnicott considerava a família como representante de um papel 

fundamental em sua relação com as necessidades dos adolescentes. Para ele, 

quando a família provê um ambiente suficientemente bom, promovendo crescimento 

pessoal dos filhos, os pais deparar-se-ão com resultados incríveis. Ele afirma que 

mesmo proporcionando a capacidade simbólica, o sonhar, o brincar e o ser criativo 

aos filhos adolescentes, o caminho até chegar a esse ponto pode estar cheio de 

pedras (11) . 

                                                
 
∗ Suficientemente bom “é a adaptação da mãe às necessidades do bebê que o torna capaz de ter uma experiência 
de onipotência. Esta experiência cria a ilusão necessária a um desenvolvimento saudável” (10); no presente estudo, 
suficientemente bom denota mães e pais que se adaptariam às necessidades de seus (as) filhos (as) adolescentes. 
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Quando chega a adolescência, os indivíduos emergem de modo irregular 

e desajeitados da infância e da dependência, em direção ao estado de adultos. O 

adolescente é imaturo e vive angústias que são próprias desse período.   

Na fantasia inconsciente como um todo, referentes ao crescimento 

durante a puberdade e adolescência, existe a morte de alguém (11).   Winnicott (11)  

afirma que se trata de uma morte simbólica dos pais, no qual o adolescente encontra 

nessa morte o triunfo pessoal como inerente ao processo de maturação e aquisição 

do nível adulto. O adolescente precisa assassinar simbolicamente seus pais para 

poder ir aos poucos adquirindo sua própria identidade. Aos pais resta a tarefa difícil 

de sobreviver a esta morte. Sobreviver essa morte significa também ser um 

continente acolhedor que compreenda as confusões características da adolescência 

e ao mesmo tempo propiciar um limite e direcionamento para o jovem indivíduo. Não 

se trata de forma alguma anular-se, pois a responsabilidade é dever das figuras 

parentais (11).   

Outeiral afirma que uma das tarefas centrais da adolescência é a 

“independização”. Não se trata de uma ruptura com a família, mas sim a 

transformação de vínculos infantis de relacionamento por um outro tipo de vínculo 

mais maduro, mais independente e de menor idealização dos pais da infância. O 

adolescente necessita “desvalorizar” os pais para adquirir sua identidade, descobrir 

seus gostos e quereres e fazer suas próprias escolhas (7) .  

Esse seria o “assassinato aos pais” referido por Winnicott  (8,10,11) . 

Resumidamente, o adolescente tem que deixar de ser através dos pais 

para chegar a ser ele mesmo (6) .  

Muitas vezes a adolescência é tratada em nosso meio social somente 

como uma fase problemática do desenvolvimento humano, surgindo o estigma do 
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sujeito problema, exemplificado com o termo “aborrecência” no lugar de 

adolescência. Apesar da complexidade desta fase de desenvolvimento, vemos neste 

momento da vida um grande poder criativo, com muitas possibilidades de solução. 

Segundo Winnicott (8), trata-se de um processo onde cada adolescente em seu meio, 

com sua realidade que é única, está na verdade vivendo um processo de 

transformação profunda que o tornará um adulto, que com um pequeno investimento 

poderá ser consciente e integrado no meio social em que vive. Esta é a essência do 

que fazemos em nosso projeto de extensão “Corporalidade e Promoção da Saúde”, 

um investimento no adolescente e no jovem. 

 Muitas das dificuldades por que passam os adolescentes, e que muitas 

vezes requerem intervenção profissional, derivam das más condições ambientais; 

este fato apenas serve para enfatizar a vital importância do ambiente e da família 

para que a imensa maioria chegue de fato à maturidade adulta. E os nossos 

sujeitos, enquanto adolescentes que vivem nas periferias dos grandes centros 

urbanos, tornam-se vítimas de problemas como: fome, miséria, exclusão social, 

violência doméstica e estrutural, drogas, prostituição, abandono, desintegração 

familiar e social, analfabetismo e outros. E ainda como fator agravante, é nesta fase 

que o menino e a menina têm que lidar com as mudanças decorrentes da própria 

puberdade. As grandes mudanças (anátomo-fisiológicas) do corpo, com 

conseqüente desenvolvimento da capacidade sexual e as manifestações 

secundárias, fazem-se presentes em indivíduos dotados de uma história pessoal, 

que incluí um padrão próprio de organização de defesas contra ansiedades de 

vários tipos (8). 

Winnicott (11) nos coloca sabiamente que esta é uma fase que precisa ser 

efetivamente vivida, e é essencialmente uma fase de descoberta pessoal. Cada 
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indivíduo vê-se engajado numa experiência viva, num problema do existir.  

É um período de crise, com modificações biológicas que propiciam a 

experiência de uma série de eventos psicológicos que culminam em um processo 

que denominamos aquisição da identidade sexual, ou seja, das características 

mentais do sexo que lhe corresponde. Nesta fase, as mudanças corporais e a 

sexualidade são elementos de grande importância na estruturação da identidade do 

adolescente. 

O adolescente tem iniciado cada vez mais cedo a sua vida sexual. Já não 

nos causa mais espanto ou surpresa sabermos que meninas entre 10 e 12 anos 

tenham vida sexual ativa, assim como adolescentes que apresentam doenças 

sexualmente transmissíveis ou que acabam engravidando.  

O Brasil figura no Relatório Mundial sobre População como um dos países 

que apresentam taxas acima da média mundial de gravidez na adolescência, que é 

de 50 nascimentos por mil mulheres. A taxa brasileira é maior do que a de alguns 

países pobres, como Sudão, Iraque e Índia  (12).  

Com relação à fecundidade na adolescência, Berquó e Cavenaghi 

analisaram um crescimento da fertilidade em adolescentes e jovens na década de 

90, sinalizando para um provável declínio deste padrão a partir de 2000. Os autores 

afirmaram que de 1991 a 2000 a fertilidade entre adolescentes de 15 a 19 anos teve 

um aumento de aproximadamente 25%, distribuindo-se desigualmente entre 

diferentes regiões do país e extratos sociais, com concentração na região norte, nas 

áreas rurais e na população não branca (13) .  

As conseqüências de uma gravidez na adolescência são bem 

documentadas, despertando sérias preocupações em relação à saúde da mãe e da 

criança. A gravidez na adolescência está associada a altas taxas de morbi-
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mortalidade materna, maiores riscos de aborto, complicações no parto e 

prematuridade. Do ponto de vista social, há que se considerar o aumento no 

potencial de perda de oportunidades educacionais e de trabalho, entre as que 

engravidam, tendo-se em vista que as mães adolescentes podem ser forçadas a 

abandonar a escola mais cedo e, portanto, terão chances mais reduzidas de 

conseguirem uma inserção em atividades produtivas que exijam maior qualificação 

(14,15). 

Em relação aos conflitos emocionais do período da adolescência, a 

gravidez tende a agravá-los, pois existe uma “imaturidade psicológica”, isto é, para a 

adolescente grávida provavelmente fica mais difícil conciliar seus interesses 

pessoais com as necessidades do bebê que está por vir (16). 

Cavalcanti e Reis (17) afirmam que a adolescente quando engravida é 

emocionalmente uma criança. Seguindo o raciocínio dos autores acima, é possível 

afirmar que os conflitos emocionais na adolescência se intensificam com o 

surgimento de uma gravidez e invariavelmente essas adolescentes necessitam de 

apoio tanto físicos (médicos, exames e etc.) como emocionais. 

A autora Oliveira (18) relata que: “Dados do Ministério da Saúde apontam 

que, das 1643 mortes maternas reportadas em 1993, 242 (14,8%) se referiam a 

mães de 10 a 19 anos. Quanto mais jovem, maior o risco de morte. Em 1990, o risco 

de morte de meninas de 10 a 14 anos foi cinco vezes maior do que o de meninas de 

15 a 19 anos. O risco das meninas de 15 a 19 anos foi duas vezes maior do que o 

das adultas (19). O maior risco se deve, em parte, às condições ou desenvolvimento 

físico”.   

A mesma autora coloca que de acordo com a Organização Pan-Americana 

de Saúde (20) os filhos de mães adolescentes têm maior probabilidade de apresentar 
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baixo peso ao nascer e a taxa de pré-maturidade é também mais alta em mães 

adolescentes que deram a luz aos bebês. Em São Paulo, de cada mil bebês de 

mães adolescentes, 70 morrem antes de completar um mês.  

Um grande estudo denominado “Aproximações Socioantropológicas sobre 

a gravidez na adolescência” foi realizado por um grupo de pesquisadores em 2002 

com o objetivo de discutir a gravidez na adolescência enquanto um problema 

social(21).  

O referido estudo revela que a gravidez na adolescência em classes 

populares tem maior influência na vida das jovens, principalmente do ponto de vista 

educacional e econômico, que abandonam os estudos e por muitas vezes precisam 

trabalhar para contribuir com a renda familiar ou necessitam ficar em casa para 

cuidar do bebê. Por outro lado, a adolescente de classe média ou alta que engravida 

tem a possibilidade de retornar aos estudos após o nascimento do bebê, pois 

possuem um respaldo financeiro que incluí o cuidado com o bebê (uma babá, por 

exemplo) (21). Neste sentido, a jovem de classe média ou alta tem a possibilidade de 

prolongar a juventude, o que inclui “comida e roupa lavada” e oportunidades de 

estudos particulares por mais tempo do que a jovem de classe popular, que não tem 

essa possibilidade de prolongar sua juventude, inclusive porque a família conta que 

a mesma se responsabilizará pela autonomia adquirida (21).  Enfim, para tal situação, 

é decisiva e relevante a inserção da adolescente em seu contexto familiar.  

Alguns autores como Silva e Pinotti (22), Favero e Mello (23) corroboram 

com a premissa de que a gravidez na adolescência é considerada um problema 

social, pois com a maternidade a adolescente encontra dificuldade em conciliar os 

papéis de mãe e estudante, podendo contribuir com a evasão escolar, 

principalmente nas camadas populares. 
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Diante destas colocações, a maternidade na adolescência representa 

riscos tanto para os adolescentes como para seu bebê. Dados mostram que 

complicações relacionadas com a gravidez estão entre as principais causas de 

morte de mulheres entre os 15 e os 19 anos de idade. Todos os anos no mundo, 

pelo menos 60 mil adolescentes morrem em decorrência de complicações da 

gravidez e do parto. Segundo o Ministério da Saúde/IBGE, mais de 50% das 

adolescentes brasileiras sem escolarização, entre 15 e 19 anos, já têm pelo menos 

um filho. Outro dado é que a gravidez entre os 15 e os 19 anos cresceu 26% entre 

1970 e 1991, contrariando a tendência geral de diminuição das taxas de 

fecundidade. Em 1998, mais de 50 mil adolescentes foram atendidas em hospitais 

públicos para curetagem pós-aborto, sendo que quase três mil delas tinham 10 a 14 

anos de idade (24).  

Existem controvérsias quanto ao fato da gravidez na adolescência 

aumentar o risco de complicações obstétricas, perinatais e neonatais. Alguns 

autores julgam que há elevação do risco ao passo que outros acreditam que o risco 

dessas complicações não aumenta na adolescência, quando comparado à 

população adulta (25) .  

Alguns autores mencionam que a gravidez na adolescência provoca riscos 

de aborto espontâneo e prematuridade, problemas para a saúde da mãe, riscos no 

parto, mortalidade materna e riscos para criança como baixo peso no nascimento e 

mortalidade infantil. Em diversos países, foi demonstrado que na faixa etária dos 15-

19 anos os riscos à saúde da mãe e da criança estão mais relacionados à fatores 

sociais e que não ocorrem mais riscos do que em mulheres mais velhas. Em 

contrapartida, os riscos são mais elevados para aquelas que estão na faixa etária de 

10-14 anos (9). 
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O Brasil conta com aproximadamente 51 milhões de jovens, na faixa etária 

de 10 a 24 anos de idade, mesmo assim pouco se tem feito em termos de 

implementação de políticas públicas para esta população. Dados do Ministério da 

Saúde de 1998 mostram um ciclo terrível na vida desses jovens, onde quanto menor 

o salário da família, menor a escolaridade, maior o analfabetismo, maior a falta de 

perspectiva de vida, de cuidado consigo e com o corpo e maior o índice de gravidez 

na adolescência. Por isso vemos em nosso cotidiano os problemas que afligem ou 

são gerados por este grupo populacional que é ignorado. Trata-se de um grupo de 

indivíduos que estão em processo de desenvolvimento, que precisam de atenção e 

de ações que promovam o exercício pleno da cidadania e que assim comecem a ter 

perspectivas (24).  

Foi encontrada na literatura outra abordagem sobre o fenômeno da 

gravidez na adolescência. 

Segundo Brandão, historicamente o fato de mulheres engravidarem no 

início de sua vida reprodutiva não era inusitado. Contudo, o quadro de aceleradas 

mudanças demográficas, associado, na atualidade, a uma difusão maciça de 

informações no campo da sexualidade, inexistente no cenário de gerações 

precedentes, torna o fenômeno difícil de ser compreendido. O exercício da 

sexualidade juvenil não se encontra mais submetido ao casamento como fora 

outrora (26).  

Para esta autora, a gravidez na adolescência passa a ser considerada 

“precoce” no seio de um conjunto de representações sociais que a projetam como 

um retrocesso e uma ameaça à concretização dos ideais contemporâneos 

associados à juventude (26) . 

Muitos autores costumam lamentar a perda da juventude pela ocorrência 
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de uma gravidez considerada como um fenômeno “precoce” quando envolve 

adolescentes.  Por outro lado, há autores que referem que a gravidez na 

adolescência contribui para que o jovem ou a jovem amadureça e se faça 

responsável, o que é considerado um atributo esperado, positivo, de uma fase 

concebida não em si, mas de transição para o ciclo adulto (26).  

Ao se considerar a gravidez na adolescência como um problema, ou 

rotular o fato como gravidez “indesejada”, “precoce” ou “não planejada”, deixa-se de 

lado os possíveis significados da gravidez para alguns jovens: idealizações sobre 

maternidade e relações entre sexos, a diversidade possível de subjetividades 

variadas, as buscas criativas de comunicação e socialização com e entre 

corpos(12,27)  .  

Medos, inseguranças, baixa auto-estima, assimetrias de gênero nas 

negociações sobre direitos sexuais e reprodutivos podem derivar em uma gravidez, 

quer para mulheres jovens quer para adultas, inclusive como forma compensatória. 

É interessante notar que se acentua o caráter de não planejada, não desejada, para 

as gravidezes ocorridas entre jovens, sem fazer referência que tal tipo de gravidez 

possa ocorrer também para mulheres adultas (12)  .  

Autores como Catharino e Griffin corroboram com a idéia de que muitos 

estudos que abordam o fenômeno da gravidez na adolescência perdem de vista a 

contextualização da problemática que não se reduz apenas como: bom ou mau, 

certo ou errado. A gravidez na adolescência para esses autores requer uma análise 

que desvele seus fundamentos históricos, sociais, políticos e psicológicos. Não se 

trata aqui, de fazer condenação ou elogio a gravidez na adolescência. Trata-se, sim, 

de trazer à cena uma realidade que, sem negligenciar os perfis epidemiológicos, nos 

remetem a histórias: trajetórias que contêm sonhos, esperanças, dores, desilusões e 
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que permitem às meninas se apropriar das adversidades, para transformar – mesmo 

que ilusoriamente – o seu cotidiano em algo que valha a pena ser vivido. Ser mãe 

para estas meninas, talvez seja uma das poucas formas que lhes restam, no sentido 

de se colocarem no mundo como sujeitos sociais (28) . 

Michelazzo e col. afirmam que não se pode ignorar a discriminação que 

existe, tanto por parte da sociedade como da própria família, frente à situação de 

gravidez na adolescência. Essa discriminação pode acarretar em sérias 

conseqüências de ordem psicológica e social (27)  .  

Outra questão sobre a gravidez na adolescência é que ela é usualmente 

analisada a partir da ótica de “problema social” quando se afasta das expectativas 

sociais nela depositadas. Sob tal rótulo recai grande recriminação para com os 

jovens que se envolvem num episódio dessa natureza. A maioria dos debates 

públicos em trono do fenômeno ignora a grande diversidade de circunstâncias e 

desdobramentos que a possível maternidade e paternidade na adolescência 

acarreta. Tais debates desconsideram que o fenômeno da gravidez na adolescência 

também ocorre, ainda que de forma minoritária, entre os socialmente favorecidos, o 

que então, exige uma explicação sociológica sobre sua existência (9)  .   

Brandão afirma que em geral os discursos sobre gravidez na adolescência 

adquirem um tom moralista e alarmista, associando-o à pobreza, marginalidade 

social, desestruturação familiar, além de enumerar uma série de riscos sociais, 

médicos e psicológicos para os sujeitos envolvidos. A gravidez na adolescência 

estaria na contracorrente das normas que regulam a reprodução (26)  .  

Ou seja, ficar grávida na adolescência implica na mudança de papel social 

para adulto (pai ou mãe), sendo este fato analisado na adolescência, muitas vezes, 

como imaturidade, crise, irresponsabilidade e etc. que difere daquilo que é 
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socialmente imaginado para a fase da adolescência. 

Em relação à gravidez na adolescência no âmbito escolar, ocorrem visões 

opostas, segundo a literatura. Há autores que afirmam que a gravidez na 

adolescência provoca evasão escolar. Por outro lado, existem autores que afirmam 

que o abandono escolar torna-se um fator de risco para a gravidez na adolescência. 

Um estudo realizado com adolescentes na Atenção Peri e Neonatal do 

município do Rio de Janeiro verificou um maior número de adolescentes grávidas 

que estavam fora da escola, pois estas, possuíam menor expectativa em relação ao 

futuro e acabaram engravidando(29)  .  

Um outro estudo com abordagem qualitativa realizado no Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP com adolescentes 

grávidas do serviço pré-natal do hospital verificou que é expressivo o número de 

adolescentes que abandonam os estudos devido à gravidez. Este estudo aponta 

para um possível agravamento das condições sócio-econômicas dessas 

adolescentes, que terão limitadas suas possibilidades de ocupação e sustento, de si 

e de seus filhos (30).  

As autoras do referido estudo citado acima descrevem que o abandono 

escolar das adolescentes pode estar relacionado com a forma como a escola, 

professores e alunos recebem a notícia da gravidez, pois as adolescentes referem 

sentimento de vergonha como causa para abandonarem os estudos. As autoras 

sugerem uma reflexão em como a escola pode estar se comportando frente à 

situação da gravidez na adolescência e afirmam referente à escola: omissão quanto 

aos aspectos educativos / preventivos e preconceito após o fato consumado (30) .  

Outro estudo realizado com prontuários de adolescentes no Centro de 

Processamento de Dados Hospitalares de Medicina Social da Faculdade de 
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Medicina de Ribeirão Preto da USP, verificou que é alta a taxa de evasão escolar 

entre as adolescentes grávidas, aproximando-se de 30%. Entretanto, os autores 

afirmaram que muitas vezes o abandono escolar ocorre antes da gravidez, sendo 

considerado este fato, inclusive, como fator de risco para engravidar (25).  

Heilborn refere que existe um pressuposto de que a gravidez na 

adolescência leva ao abandono escolar e a uma precária inserção no mercado de 

trabalho, acarretando a transmissão intergeracional da pobreza. Por outro lado, a 

autora assinala que existem trabalhos críticos que apontam que a evasão escolar de 

adolescentes antecede à gravidez. E afirma que muitas vezes é o horizonte social 

limitado que torna o projeto de maternidade / paternidade antecipadas uma 

alternativa razoável para os jovens (27).  

Os autores Catharino e Giffin discutem se o discurso que relaciona a 

exclusão da adolescente da escola e do mundo do trabalho não estaria utilizando a 

gravidez como uma espécie de “bode espiatório” para encobrir e justificar uma 

situação social que de fato mantém à margem aqueles que já são historicamente 

excluídos sociais (neste caso, pobres e mulheres)? (28). 

Diante do contexto apresentado, podemos fazer as seguintes conjecturas: 

será que a gravidez na adolescência, principalmente nas camadas menos 

favorecidas, é responsável pela evasão escolar e posteriormente à falta de 

oportunidades no mercado de trabalho? Ou é o caminho inverso, é a falta de 

oportunidades sociais inatas dessa classe social que levam ao abandono da escola 

por falta de perspectivas pré-estabelecidas socialmente e que acarretam num fator 

de risco para gravidez na adolescência?  

De acordo com o relatório da UNESCO sobre Pesquisa Nacional 

Violência, Aids e Drogas nas Escolas de 2001, 54% dos alunos de ensino 
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fundamental e médio de São Paulo conhecem ou sabem de alguma adolescente 

grávida na escola. Os dados dessa pesquisa demonstram que os professores 

conhecem mais casos de jovens grávidas no ambiente escolar do que os próprios 

colegas dessas, sendo uma taxa de 63% na cidade de São Paulo (12).  

A mesma pesquisa refere que a proporção de alunas do ensino 

fundamental e médio de São Paulo, por faixa etária da primeira gravidez em 2000 

era de: 9,5% na faixa etária de 10-14 anos, 81% na faixa etária de 15-19 anos e 

9,5% na faixa etária de 20-24 anos  (12)  .  

 Neste contexto, a escola pela sua importância no campo de 

socialização do escolar e adolescente seria um veículo muito importante para 

educação sexual, mas devido a variáveis como o despreparo dos professores para 

discussão do tema, a ideologia em que para dominar a situação usam mecanismos 

de controle como a repressão ou a biologização da sexualidade, com a conivência 

das ciências médicas, vinculando o exercício da sexualidade somente à prática das 

funções reprodutoras. Esta equivalência imposta entre sexualidade e reprodução, 

como um fenômeno essencialmente biológico, objetivo, palpável através dos filhos 

gerados, ocasiona uma cisão entre a sexualidade e a subjetividade, restando 

apenas informações sobre reprodução, anatomia, fisiologia, AIDS e contracepção, 

assim deixando de lado a subjetividade, seja da criança ou do adolescente. A 

realidade nos mostra que ignorar o tema ou privilegiar o aspecto informativo não foi 

suficiente, pois as informações sobre conduta contraceptiva e de prevenção a AIDS 

não asseguram sua eficácia entre os adolescentes. Isso talvez ocorra porque a 

subjetividade tem mais influência do que as informações dadas aos adolescentes (1).  

 A maneira predominante de modelo de educação sexual é aquele onde 

o educador tenta eliminar sua própria sexualidade, e espera-se que sufoque também 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 17

a sexualidade dos educandos. Desde que fale sobre anatomia e fisiologia está tudo 

bem, e melhor ainda se expuser normas que confundem a sexualidade. Neste 

modelo, dificilmente se tolera que o educador introduza um discurso sobre a 

essência do problema, que é o binômio prazer-amor (31).   

 O termo “responsabilidade” é muito utilizado como um instrumento 

repressivo, principalmente quando se trata do exercício da sexualidade. O discurso 

utilizado é sutil, impõe a culpa, impedindo assim que os jovens possam assumir a 

verdadeira responsabilidade de estarem juntos em uma inter-relação segura do 

ponto de vista da saúde sexual, com troca recíproca de amor e prazer (1). 

Outro aspecto importante neste contexto é o papel da família, onde muitas 

vezes os pais têm dificuldades em abordar questões de sexualidade com seus filhos, 

justamente por não terem muito claro o que aconteceu com eles próprios. Neste 

contexto a maioria dos pais atribui a tarefa da orientação sexual de seus filhos à 

escola e esta, por sua vez, apresenta dificuldade em cumprir tal tarefa. Neste 

sentido, Murani (32) afirma que é importante considerar também o fato de que o 

professor pode sentir-se despreparado em lidar com aspectos da orientação sexual 

junto a seus alunos. 

Meirelles (33) afirma que devemos pensar em sexualidade, família e escola 

pelo princípio da não exclusão, isto é, pensarmos em sistemas interagentes por 

intermédio de processos cujos princípios de convergência (vinculação, união) e 

complementaridade (respeito pelas diferenças) estejam estabelecidos. 

Nossa experiência tem mostrado que, na situação de gravidez, muitos pais 

obrigam as filhas a deixarem a escola por vários motivos, porém, aquelas que 

continuam a freqüentar a escola, como vivem neste espaço social tão importante? 

Esta é uma questão importante, pois a escola é onde se encontra o grupo, é parte 
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do seu fenômeno de transicionalidade.  

Winnicott em sua prática clínica levava em consideração o papel da escola 

e dos grupos sociais como extensões da família (11)  .   

A escola tem um significado primordial para o adolescente. Conforme o 

ambiente que o adolescente vivencia, ele terá um aprendizado prazeroso e propício, 

ou distúrbios de conduta e / ou aprendizado (7) .  

Outeiral refere que existe um tripé do processo educacional para os 

indivíduos: aspectos constitucionais, vínculos familiares e o ambiente escolar. Para o 

autor, a função da escola é educar, isto é, conforme o significado etimológico da 

palavra, “colocar para fora” o potencial do indivíduo, oferecendo uma ambientação 

que favoreça o desenvolvimento(7). 

Nas palavras do autor: O que confere à escola importância vital no 

processo de desenvolvimento do adolescente é o fato de ela (a escola) ter a 

característica de ser uma simulação da vida, na qual existem regras a serem 

seguidas, mas que se pode transgredi-las sem sofrer excessivamente as 

conseqüências impostas pela sociedade, e ser esta uma oportunidade de aprender 

com a transgressão. (7).  

Na escola o adolescente não estabelece apenas uma relação com o 

saber, mas sim todo um aprendizado tratando-se de uma forma de socialização. O 

adolescente em busca de sua identidade encontra na microssociedade da escola um 

sistema de forças que atua sobre ele, no qual, entre muitas coisas, permite que o 

adolescente viva a divisão, a rivalidade, a opressão ou o oprimir, o amor e a 

agressividade, fenômenos estes que reproduzem um sistema social (7).   

Da mesma forma como acontece com os pais de adolescentes, os 

professores são “depositários” de impulsos, fantasias, emoções e pensamentos às 
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vezes conscientes ou não pelos adolescentes (7).  Poderá ocorrer do adolescente 

“descontar” na escola ou nos professores raiva ou agressividade que ele está 

vivendo em sua casa e com seus familiares. Poderá ocorrer também uma 

“transferência” de amor aos professores. Muitos adultos se lembram daquele (a) 

professor (a) pelo (a) qual estavam apaixonados no período da escola. 

Relembrando uma das características do adolescente, é que ele “pede” e 

necessita de limites, o que o ajuda a organizar sua mente. O período de transição da 

infância para idade adulta é uma fase dotada de criatividade. E a criatividade na 

adolescência articula-se necessariamente com a noção de limites (7).  

Limite é muito diferente de repressão e proibição. Outeiral refere que limite 

significa a criação de um espaço (e um tempo) protegido, dentro do qual o 

adolescente poderá exercer sua espontaneidade e criatividade sem receios e riscos, 

tanto para si como os outros. Precisamos lembrar que não existe conteúdo 

organizado sem um continente que lhe dê forma (7).  

A escola é uma instituição que oferece limites aos adolescentes, 

possibilitando aos indivíduos a expressão de sua criatividade, emoções e 

pensamentos dentro de um “porto seguro” organizador. 

Com base no levantamento bibliográfico e nos pressupostos 

apresentados, em que o grupo desempenha uma função de transicionalidade, um 

dos conceitos centrais do referencial teórico deste trabalho, caminhou-se para os 

objetivos desta pesquisa que visou dar voz a partir da Representação Social às 

adolescentes que estiveram vivenciando a situação de gravidez, e também aos 

coadjuvantes do ambiente escolar.  

 
 
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 20

OBJETIVOS 

 
 

 Esta pesquisa teve dois objetivos: primeiro conhecer as 

representações do estar grávida em âmbito escolar; segundo, identificar as 

subjetividades emergentes do processo de estar grávida no ambiente da escola.  
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Este capítulo é a construção do Referencial Teórico desta pesquisa, 

tratando-se dos preceitos teóricos da Psicanálise Winnicottiana. Utilizamos autores 

como Aberastury e Knobel (6) e Outeiral (7,34) para dialogar com a teoria de Winnicott.  

A adolescência é uma fase caracterizada por intensas transformações 

corporais, psicológicas e sociais. O corpo da criança começa a adquirir formas de 

um corpo de adulto, tais mudanças levam ao amadurecimento emocional e a criança 

já não é mais tratada em seu meio como outrora fora: inicia-se a tão conturbada e 

fantástica adolescência! 1 

Para Winnicott, o crescimento e o amadurecimento são tanto tendências 

herdadas como dependem de um ambiente facilitador. Levando em conta esses dois 

aspectos, a puberdade e a adolescência significam para o psicanalista tanto um 

alivio como um fenômeno extremamente perturbador e de modo inexorável e 

saudável, estes indivíduos são lançados num estado de confusão e dúvida (11) . 

Essas transformações que ocorrem no corpo do jovem acabam 

surpreendendo-os, pois eles necessitam se reconhecerem novamente neste período 

de grandes mudanças, o que significa adaptar-se aos novos ou ao novo indivíduo 

                                                
1 Alguns autores diferenciam os conceitos de adolescência e puberdade. A puberdade (de puder, pêlos) é 

um processo basicamente biológico que se inicia por volta dos 9 anos aos 14 anos aproximadamente e se 
caracteriza pelo surgimento de uma grande atividade hormonal que desencadeia os assim chamados caracteres 
sexuais secundários (surgimento de pêlos, aumento dos seios, o engrossar das cordas vocais, primeira ejaculação, 
etc...) (7) . 

 Todas estas mudanças biológicas e fisiológicas que começam a ocorrer no final da infância levam a um 
fenômeno psicológico e social conhecido como a adolescência. A palavra adolescência (latim. adolescentia) tem 
dupla origem etimológica: ela vem do latim ad (a, para) olescer (crescer), significando o processo de 
crescimento, o estar apto para crescer. Adolescência também deriva de adolescer, origem da palavra adoecer. 
Temos assim nesta dupla origem etimológica, um elemento para refletirmos um pouco mais sobre esta etapa da 
vida: aptidão para crescer (física e psíquica) e para adoecer (em termos de sofrimento emocional, com as 
transformações biológicas e mentais que ocorrem nesta fase). A palavra adolescência, portanto, caracteriza bem 
as peculiaridades dessa etapa de desenvolvimento entre a infância e a idade adulta (7) . 
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que vem surgindo em três níveis singulares, porém uno, o biológico, o psicológico e 

o social. 

O adolescente passa a não se reconhecer nesse novo corpo, surpreende-

se com tais mudanças e ocorre uma espécie de “cisão” mente e corpo. O 

amadurecimento psíquico não acompanha inicialmente as mudanças da puberdade 

e o adolescente encontra-se em um estado “patológico” natural dessa fase(6,7,10,11,35). 

Com o passar do tempo, o adolescente vai amadurecendo emocionalmente e, se 

tudo ocorrer bem, ele encontrará a si mesmo novamente. 

A adolescência significa a perda definitiva da condição de criança. As 

mudanças corporais correlacionadas às mudanças psicológicas, levam a uma nova 

relação com os pais e com o mundo. E isto só é possível quando se elabora lenta e 

dolorosamente, o luto pelo corpo de criança (6). 

Trata-se de um período de mudanças, de desilusão do mundo dos adultos 

e de ir adquirindo maturidade (6) .  

Neste período, o adolescente flutua entre a dependência e uma 

independência extrema, e só a maturidade com o passar do tempo lhe permitirá 

aceitar a independência dentro de um limite necessário de dependência. Winnicott 

(11) nos diz que a maturidade individual implica o movimento em direção à 

autonomia, no entanto não existe autonomia absoluta. Se esta pessoa esta viva, 

sem dúvida há dependência. 

O adolescente vive concomitantemente entre o impulso ao 

desprendimento e a defesa que impõe o temor à perda do conhecido. É um período 

confuso de contradições e ambivalência caracterizado por fricções com a família e o 

meio social. Este quadro é freqüentemente confundido com crises e estados 

patológicos (6) . 
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Esse “estado patológico” referido por Aberastury e Knobel (6) seria a 

“cisão” mente e corpo, ou seja, momento em que uma mente ainda infantil habita um 

corpo com características e potenciais de um adulto. 

Os adolescentes assistem passivamente a todas essas transformações 

que ocorrem neles próprios causando assim um sentimento de forte impotência (7) . 

Os adolescentes necessitam sobreviver a essa fase, onde as mudanças corporais 

ocorrem sem que eles queiram ou desejem. Ou mesmo desejando, tais mudanças 

causam emoções novas, inéditas e muitas vezes temidas. 

  A passividade descrita acima pode ser relacionada com o que Winnicott 

(11) descreve como estagnação e zonas de calmarias do adolescente, o qual significa 

que o individuo quando age de modo desajeitado ou confuso não se trata de uma 

doença ou de um estado patológico, mas da própria fase.  

Em outras palavras, é como se o adolescente ficasse perplexo com todas 

as transformações que ocorrem “externamente” (corpo), “internamente” (psique) e 

socialmente e paralisasse ou agisse de forma “estranha”. 

Tanto as modificações corporais incontroláveis como os imperativos do 

mundo externo, exigem do adolescente novos comportamentos e convivências e são 

vividos inicialmente como uma invasão. Isto leva ao adolescente a reter, como 

defesa, muitas de suas conquistas infantis, ainda que coexista também o prazer e a 

ansiedade de alcançar um novo status. Também o conduz a um refugio em seu 

mundo interno para poder relacionar-se com seu passado e, a partir daí, enfrentar o 

futuro (6) .  

Toda transformação pressupõe algo que se perdeu, ou que simplesmente 

ficou para trás. Assim, Aberastury caracteriza essa transformação que ocorre na 

adolescência como um luto pelo corpo que simboliza e ajuda a elaborar dois 
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aspectos: a perda de seu corpo de criança, acarretando na perda de sua condição 

infantil. Quando os caracteres sexuais secundários se evidenciam, mais 

precisamente a menstruação na menina e o esperma no menino, estes lhe impõem 

o testemunho da determinação sexual e do papel social que terão de assumir (6). Isto 

significa que esses indivíduos irão perder a condição infantil da indiferenciação 

sexual e com isto podem vir a se tornar “papais ou mamães”!  

Os adolescentes sentem a ameaça iminente de perder a condição de 

dependência infantil e muitas vezes assumem precocemente seu papel genital e a 

independência, em momentos em que a dependência é ainda necessária. Quando 

os adultos, principalmente os pais, não possuem uma compreensão ou deixam de 

exercer um acolhimento entre essas polaridades de sujeição e autonomia, a 

elaboração do luto torna-se mais difícil para os adolescentes (6) .  

Na adolescência uma vontade biológica vai impondo uma mudança e a 

criança e seus pais devem aceitar a prova de realidade de que o corpo infantil está 

se perdendo para sempre (6).  

Podemos afirmar que a problemática do adolescente começa com as 

mudanças corporais, com a definição de seu papel na procriação e segue-se com 

mudanças psicológicas. Na medida em que o adolescente renuncia sua condição 

infantil, ele elabora o luto pelo mesmo(6)  .  

Outro luto vivido pelo adolescente é em relação aos pais da infância (6). 

Aquilo que acontece na infância onde “o meu pai é meu herói” já não cabe mais 

nesta fase, e muito pelo contrário o adolescente tende a afastar-se do mesmo, este 

processo também é doloroso e de difícil elaboração por parte dos adultos. Quando 

criança, o indivíduo buscava identificações, agora na adolescência busca um grupo 

de iguais, ídolos, professores para identificação a fim de constituir sua nova 
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identidade. 

Outeiral afirma que na adolescência ocorre uma alteração de vínculos 

infantis de relacionamento por um outro tipo de vínculo mais maduro, mais 

independente e de maior tolerância e menor idealização com os pais (7). O 

adolescente necessita “desvalorizar” os pais da infância, para que possam no 

decorrer do tempo ter uma visão mais real não idealizada e nem denegrida de seus 

pais. É fundamental para o adolescente afastar-se de seus pais, pois este 

movimento permite que ele vá em busca de sua própria identidade, diferente talvez 

daquela projetada pelos pais, possibilita ao adolescente fazer suas próprias 

escolhas, descobrir do que gosta ou não, permite que o adolescente comece a 

sentir-se real e sólido no mundo.2  

Em relação a este movimento de afastar-se dos pais, Winnicott (11) diz que 

é útil compararmos as idéias da infância com as da adolescência. Se existe na 

fantasia do crescimento primitivo a idéia de morte, na fantasia do adolescente existe 

a idéia de assassinato... Na fantasia inconsciente a agressividade é inerente ao 

crescer e na adolescência o ser não tem mais tamanho de criança. Para o autor, 

quando meninos e meninas emergem de modo irregular e desajeitado da infância e 

da dependência em direção ao estado de adultos, então estamos falando da 

adolescência, que é um processo natural do desenvolvimento e que não diz respeito 

apenas às tendências herdadas, mas também de uma questão complexa ao 

ambiente facilitador.3 É nesse ambiente, nessa família, que o adolescente vai 

assassinar simbolicamente os pais. Segundo Winnicott encontra-se a morte e o 

triunfo pessoal como algo inerente ao processo de maturação e aquisição do nível 

                                                
2 Winnicott afirma que o sentido de self, de se sentir real, de SER, ocorre quando existe a continuidade do existir. 
Essa continuidade do existir é experienciada no corpo e na psique e é proporcionada por um ambiente-
suficientemente-bom que facilita às tendências herdadas para o amadurecimento e o desenvolvimento (11) .  
3 Ambiente facilitador/suficientemenet-bom é aquele que possibilita ao indivíduo a chance de ser e crescer (36) 
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adulto. Esse momento é muito difícil para os pais e é igualmente ou até pior para o 

próprio adolescente que chegam com timidez ao assassinato e ao triunfo 

relacionados à maturação, nessa fase crucial (11) . De acordo com o autor, pode ser 

que o tema inconsciente se tome manifesto através de um impulso suicida, ou 

mesmo do suicídio em si. Aos pais resta apenas a tarefa de sobreviver (11).  

A partir dessa premissa, Winnicott (11) discorre sobre o difícil aspecto da 

imaturidade do adolescente. A imaturidade é um elemento essencial da saúde 

durante a adolescência e apenas a passagem do tempo e o crescimento podem 

levar ao amadurecimento. A maturidade corresponde à vida posterior, e não se pode 

esperar que o adolescente enxergue além do estágio seguinte (11) .  

Quando Winnicott diz que os pais têm que sobreviver a esta fase, ele não 

sugere uma passividade e uma falta de limites, mas sim, ele enfatiza que a 

responsabilidade, fenômeno este em construção no adolescente, é dever das figuras 

parentais (10,11) . 

Para o desenvolvimento do senso de responsabilidade no jovem, é 

necessário que os adultos estabeleçam limites para conduzi-los nesse caminho. 

Outeiral nos relembra sabiamente que não existe conteúdo organizado sem um 

continente que lhe dê forma. Dessa maneira, o limite significa a criação de um 

espaço(e um tempo) protegido, dentro do qual o adolescente poderá exercer sua 

espontaneidade e criatividade sem receios ou riscos, tanto para si como para os que 

o cercam (7) . Ou seja, para os pais e adultos sobreviverem a essa fase implica o 

estabelecimento de limites para o adolescente na medida em que os próprios pais e 

adultos confiem e acreditem em sua própria maturidade (11). 

Anteriormente foi descrito que a fase da adolescência é muitas vezes 

confundida com estados patológicos. Knobel (37) refere que a estabilização da 
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personalidade não se consegue sem passar por um certo grau de conduta 

patológica que devemos considerar inerente a evolução normal4 desta etapa da vida. 

O mesmo autor afirma que os processos de luto obrigam os adolescentes a 

atuações que tem características defensivas, de caráter psicopático fóbico ou 

contrafóbico, maníaco ou esquizoparanóide, conforme o individuo e suas 

circunstâncias. Dessa forma ele considera que uma verdadeira patologia normal, do 

adolescente, no sentido de que precisamente este exterioriza seus conflitos de 

acordo com sua estrutura e suas experiências (37) .  

Podemos entender que a “cisão” mente e corpo leva a um certo grau de 

conduta patológica. O estranhamento, as confusões, as ansiedades e a imaturidade, 

podem conduzir o adolescente para comportamentos desajeitados e “inofensivos” 

como para as atitudes anti-sociais mais sérias. Ambas as condutas, sejam as 

“inofensivas” ou as anti-sociais, podem provocar desconforto, perplexidade, 

insegurança e talvez até angústia nos adultos.  

 Knobel aponta alguns aspectos importantes que caracterizam a Síndrome 

Normal da Adolescência descrevendo essa fase transitória da adolescência: busca 

de si mesmo e da identidade; tendência grupal; necessidade de intelectualizar e 

fantasiar, crises religiosas; deslocalização temporal; evolução sexual manifesta; 

atitude social reinvindicatória; contradições sucessivas em todas as manifestações 

de conduta; separação progressiva dos pais; constantes alterações de humor e 

estado de ânimo(37). 

 Em relação à busca de si mesmo e de sua identidade, o adolescente 

passa por um reconhecimento de seu “novo” corpo e vive um processo de luto em 

                                                
4 Knobel (37) considera que a normalidade se estabelece sobre as pautas da adaptação ao meio, o que não significa 
submetimento ao mesmo, mas a capacidade de utilizar os dispositivos existentes para o alcance das satisfações 
básicas do indivíduo, numa interação permanente, que procura modificar o desagradável ou inútil através do 
alcance de substituições para o indivíduo e a comunidade. 
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relação ao seu corpo infantil perdido. O autor fala da mudança no esquema corporal, 

sendo esta a representação mental que o sujeito tem de seu próprio corpo. Essa 

mudança no esquema corporal vai acontecendo aos poucos na medida em que o 

adolescente vai se despedindo de seu corpo infantil e se acostumando com o corpo 

adulto(37). 

 A busca do adolescente pela identidade é um processo contínuo e é 

nessa fase da adolescência em que uma pergunta não quer se calar: “quem sou 

eu?”, esta que ocupa de modo quase exaustivo o indivíduo adolescente. 

Nessa busca de si mesmo o adolescente adota diferentes identidades 

transitórias não aquelas adotadas durante um certo tempo (por exemplo o 

adolescente bebê ou muito adulto); as identidades circunstanciais são aquelas que 

costumam confundir o adulto, surpreendido, às vezes, ante as mudanças na conduta 

de um mesmo adolescente que recorre a este tipo de identidade ( por exemplo, 

quando um pai vê seu filho adolescente, conforme o vêem na escola, no clube, 

diferente de como, ele pai, vê seu filho em casa). Esses tipos de identidades são 

adotados mais simultaneamente pelos adolescentes conforme as circunstâncias (37). 

A situação mutável que significa a adolescência obriga a reestruturações 

permanentes externas e internas que são vividas como intrusões dentro do equilíbrio 

conquistado na infância e que obrigam o adolescente, no processo de conquistar 

sua identidade, a tentar refugiar-se em seu passado enquanto tenta também 

projetar-se  intensamente no futuro(37).  

Segundo Knobel, os processos de identificação que se foram 

desenvolvendo na infância mediante a incorporação de imagens parentais boas e 

más são o que permitirão uma melhor elaboração das situações mutáveis que se 

tornam difíceis durante o período adolescente da vida (37). 
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Dessa forma, a identidade adolescente é a que se caracteriza pela 

mudança de relação do indivíduo basicamente com seus pais. A separação dos pais 

da infância torna-se necessária cujo surgimento da sexualidade é fator 

desencadeante que permite este afastamento e, sobretudo, é elemento estruturante 

da identidade(37).  

Em relação à tendência grupal, a “turma” tem vital importância na vida do 

adolescente: há um processo de super-identificação em massa, onde todos se 

identificam com cada um. Às vezes o processo é tão intenso, que a separação do 

grupo parece quase impossível. Não se pode separar da turma nem de seus 

caprichos ou modas. O autor explica que o adolescente transfere para o grupo 

grande parte da dependência que anteriormente mantinha com a família, e que “o 

grupo constitui assim a transição necessária no mundo externo para alcançar a 

individualização adulta” (37). 

É no grupo que o adolescente encontra um reforço muito necessário para 

os aspectos mutáveis do ego decorrentes deste período da vida. A formação em 

grupos pelos adolescentes “serve” para que eles caminhem em busca de sua 

identidade. O primeiro momento de identificação com o grupo e o sentimento de 

pertencimento ao grupo possibilita posteriormente a busca pela própria identidade. O 

grupo tem a função de fenômeno transicional5, o qual Winnicott (8,11) descreveu como 

a área intermediária entre o mundo interno (universo imaginário e de fantasia) e 

mundo externo (a própria realidade em si). 

Ayres refere que o grupo “funciona” como espaço transicional onde o 

jovem pode vivenciar o imaginário como real. Dessa forma, o jovem tranqüiliza-se 

                                                
5 Fenômeno transicional: este conceito diz respeito a uma dimensão do viver que não depende nem da realidade 
interna, nem da realidade externa; mais propriamente, é o espaço em que ambas as realidades se encontram e 
separam o interior do exterior. Winnicott emprega diferentes termos para referir-se a essa dimensão: terceira 
área, área intermediária, espaço potencial, local de repouso e localização da experiência cultural  (36). 
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pelo fato de poder vivenciar certo manejo onipotente dos seus desejos e, 

gradativamente, adquire a aceitação da realidade e a perda de suas fantasias 

infantis (34). 

A necessidade de intelectualizar e fantasiar acontece como uma das 

formas típicas do pensamento do adolescente. A realidade que se impõe de 

renunciar ao corpo, ao papel e aos pais da infância, assim como a bissexualidade 

que acompanha a identidade infantil, o adolescente enfrenta essa realidade externa 

com uma vivência de fracasso ou de impotência. Isto obriga também o adolescente 

a recorrer ao pensamento para compensar as perdas que ocorrem dentro de si 

mesmo e que não pode evitar. As fantasias e as intelectualizações servem como 

mecanismo de defesa frente a essas situações de perda tão dolorosas (37).  

Tal fuga no mundo interior permite uma espécie de reajuste emocional, o 

qual se dá em incremento da intelectualização que leva à preocupação por 

princípios éticos, filosóficos e sociais, isto é, permite uma teorização acerca de 

grandes mudanças que podem acontecer no mundo exterior (37). 

Podemos traçar um paralelo com o que Winnicott nos diz de que a idéia 

do adolescente de uma sociedade ideal é estimulante e excitante. Essa idéia que o 

autor se refere faz parte da imaturidade do adolescente, a qual contem as 

características mais fascinantes do pensamento criativo, sentimentos novos e 

desconhecidos, idéias para um modo de vida diferente (11).  

As crises religiosas podem ser desde o ateísmo mais intransigentes até o 

misticismo mais fervoroso e refletem, na verdade, tentativas de soluções da angústia 

que vive o ego na busca de identificações positivas e do confronto com o fenômeno 

da morte definitiva de uma parte de seu ego corporal. Além disso, o adolescente 

começa a enfrentar a separação dos pais. Isto nos explica como o adolescente pode 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 31

chegar a ter tanta necessidade de fazer identificações projetivas com imagens muito 

idealizadas, que lhe garantam a continuidade da existência do si mesmo e de seus 

pais infantis. A figura de uma divindade, de qualquer tipo de religião, pode 

representar para ele uma saída mágica deste tipo (37). 

O adolescente vive uma certa deslocalização temporal. As urgências são 

enormes e, às vezes, as postergações são aparentemente irracionais(37)  . 

As necessidades e vontades dos adolescentes são sempre imediatas, por 

exemplo, a garota necessita de vestido novo agora, sendo que esta festa ocorrera 

daqui há alguns meses; ou o pai pede para o filho estudar e recebe como resposta 

“eu tenho tempo, a prova é só amanhã”. Essas condutas são muito difíceis de serem 

entendidas e compreendidas pelos adultos(37)  .  

Knobel afirma que durante a adolescência a dimensão temporal vai 

adquirindo lentamente características descriminativas. No início o adolescente 

“espacializa” o tempo na tentativa de manejá-lo, trata-se de uma defesa egóica (37). 

Por exemplo, quando se nega a passagem do tempo, pode-se conservar a criança 

dentro do adolescente, na tentativa de evitar que a infância já faz parte do passado. 

À medida que vão se elaborando os lutos típicos da adolescência, a 

dimensão temporal vai adquirindo outras características. Surge o conceito do tempo, 

que implica na noção discriminada do passado, presente e futuro. Quando um 

adolescente pode reconhecer um passado e fazer projetos futuros com a 

capacidade de espera e elaboração do presente, o adolescente supera grande parte 

da problemática dessa fase (6).  

Quanto à evolução sexual, desde o auto-erotismo até a 

heterossexualidade, trata-se de um momento de exploração do próprio corpo e do 

corpo do outro, onde muitas descobertas acontecem, até a própria relação sexual 
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em si. Ao ir aceitando sua genitalidade, o adolescente inicia a busca do parceiro de 

maneira tímida, mas intensa. É o período em que começam os contatos superficiais, 

os carinhos – cada vez mais profundos e mais tímidos – que enchem a vida sexual 

do adolescente (37). 

Inicialmente a sexualidade é vivida pelo adolescente como uma força que 

se impõe em seu corpo e que o obriga a separá-lo de sua personalidade mediante 

um mecanismo esquizóide, parecendo que o corpo é algo externo e alheio a si 

mesmo(37). Os adolescentes falam de seu pênis ou vagina como se fossem partes 

separadas de seus corpos, o que significa uma negação de sua genitalidade, ao 

mesmo tempo em que caracteriza a “cisão” mente e corpo já descrita anteriormente. 

Esse mecanismo é natural nessa fase de descoberta da sexualidade, é necessário 

integrar em si mesmo essas partes que causam prazer, as quais outrora não 

possuem uma relevância na infância bissexuada. 

A sexualidade surge como um fator desestabilizador da ordem, isto é, o 

bebê inicialmente e depois a criança vem de uma construção harmoniosa de corpo e 

psique e de repente surge a sexualidade. No corpo que outrora possuía 

características da bissexualidade infantil, surge um aparelho reprodutor masculino 

ou feminino funcionante que desestabiliza a harmonia corpo e psique. Encontrar 

esse equilíbrio corpo e psique novamente é necessário nessa fase da adolescência.6 

A masturbação surge então como uma tentativa de recuperar a 

bissexualidade infantil e tem um caráter exploratório para a futura aceitação da 

genitália. 

Com relação à atitude social reivindicatória, Knobel discorre sobre as 

tendências anti-sociais de diversas intensidades e nos relembra do âmbito social. 

                                                
6 Esse equilíbrio e relação harmoniosa entre corpo e psique são descritos por Winnicott por meio dos conceitos 
de Integração e Personalização (8). Tais conceitos serão abordados ainda neste capítulo. 
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Ocorre uma grave simplificação em culpabilizar o adolescente por seus atos anti-

sociais na medida em que a sociedade impõe diversas restrições ao adolescente(37) . 

Segundo o autor, este período da vida (adolescência), como todo 

fenômeno humano, tem sua exteriorização característica dentro do marco cultural-

social no qual se desenvolve. Assim, devemos em parte considerar a adolescência 

como um fenômeno específico dentro de toda história do desenvolvimento do ser 

humano, e, por outro lado, estudar a sua expressão circunstancial de caráter 

geográfico e temporal histórico social (37) .  

Com relação à separação progressiva dos pais, entende-se ser um passo 

difícil em termos emocionais a ser realizado pelo adolescente, embora de extrema 

importância. Essa separação dos pais é favorecida pelas mudanças biológicas 

impostas nesta fase da vida, isto é, a genitalidade e a capacidade reprodutiva 

impulsionam o adolescente para se separar de seus pais. O adolescente que está 

constituindo seu corpo de adulto, procura comportar-se e ter opiniões maduras e 

invariavelmente necessita se desprender daquilo que seus pais decidiam por ele ou 

ela quando eram crianças (37).  

Quanto às flutuações de humor, ocorre um sentimento básico de 

ansiedade e depressão que acompanhará o adolescente permanentemente (37). A 

quantidade e qualidade da elaboração dos lutos da adolescência determinarão a 

maior ou menor intensidade desta expressão e destes sentimentos (6,37).  

A intensidade e a freqüência dos processos de introjeção e projeção 

podem obrigar o adolescente a realizar rápidas modificações no seu estado de 

ânimo(37)  .  

A passagem para o mundo dos adultos é tão desejada quanto temida 

pelos adolescentes e essa ambivalência de sentimentos, sensações e 
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comportamentos são características centrais dessa fase de transição.  

Grande parte das frustrações pela perda dos pais da infância o 

adolescente projeta no mundo externo. Ele sente que não é ele quem muda, quem 

abandona o seu corpo e seu papel infantil, mas que são os seus pais e a sociedade 

os que se negam a tratá-los da mesma maneira.  Descarrega então contra eles seu 

ódio e a sua inveja desenvolve atitudes agressivas em diversas intensidades (37). 

Se o adolescente conseguir e poder elaborar os lutos correspondentes e 

reconhecer a sensação de fracasso frente às mudanças incontroláveis que fazem 

parte da transição, poderá se introduzir no mundo dos adultos com idéias 

reconstrutivas, modificadoras e criativas (37).  

Winnicott descreve em sua obra a adolescência e a tendência anti-social 

(correlacionando-as em alguns momentos). Segundo o psicanalista, a diferença 

entre os dois estados não se manifesta tanto em nível do quadro clínico de cada um, 

mas reside, sobretudo na dinâmica e na etiologia de ambos. Na raiz da tendência 

anti-social há sempre uma privação ou carência. Por trás da tendência anti-social há 

sempre uma fase de saúde seguida de uma ruptura, a qual as coisas nunca mais 

foram às mesmas. O indivíduo anti-social busca de um modo ou de outro, com 

violência ou sem ela, obrigar o mundo a reconhecer sua dívida, ou tenta fazer com 

que o mundo reconstrua a estrutura rompida (10).  

O psicanalista afirma que não se pode dizer que toda adolescência seja 

igualmente fundada sobre tal privação. Mas há uma certa semelhança entre os dois 

quadros: o elemento carência que faz parte do período da adolescência. Assim, no 

grupo com o qual o adolescente se identifica, ou no agregado de indivíduos isolados 

que constituem um grupo, são os componentes mais perturbados que agem em 

nome de todo grupo. Todos os aspectos da luta da adolescência (os roubos, facas, 
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rupturas, encontros e tudo mais) têm de estar contidos na dinâmica deste grupo. Se 

nada acontece, os indivíduos começam a duvidar da realidade do próprio protesto; 

ainda assim a maioria deles não são perturbados a ponto de tomar efetivamente a 

atitude anti-social que recoloca as coisas em seus devidos lugares. Mas a existência 

no grupo de um, dois ou três indivíduos anti-sociais que se disponham a tomar uma 

atitude concreta de provocação à sociedade cria no agregado uma coesão, cria nos 

outros membros um sentido de realidade, e estrutura temporariamente o grupo. 

Nenhum dos membros faltará à lealdade e todos darão apoio àquele que agir pelo 

grupo embora nenhum deles aprovasse essa atitude em si mesma (10).  

Winnicott resume que tudo está relacionado em como ser adolescente 

durante a adolescência, pois trata-se de algo muito difícil e os jovens estão tentando 

realizá-lo. Cabe aos adultos encarar o desafio desse período transitório da 

adolescência e compreender esta fase e não tentar buscar uma solução ou “cura” 

para o adolescente (10). 

As contradições sucessivas em todas as manifestações da conduta fazem 

parte da instabilidade permanente do adolescente. Só o adolescente mentalmente 

doente poderá mostrar rigidez na conduta (37). 

São os adultos que não suportam ou não entendem as constantes 

mudanças de comportamento do adolescente e as diferentes identidades assumidas 

por eles (37). 

As contradições são saudáveis na medida em que facilitam a elaboração 

dos lutos característicos da fase da adolescência (6)  

Para entendermos e compreendermos o funcionamento psíquico que 

opera na fase da adolescência é necessário descrever o início do desenvolvimento 

psíquico. 
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Winnicott (39) postula que o crescimento emocional do bebê corresponde à 

fase da dependência absoluta, passando antes pela dependência relativa7.        

Segundo Winnicott(40) , o processo de impulso biológico para a vida (para 

a maturação), em outras palavras, para o crescimento e o desenvolvimento, é 

decorrente de dois fatores: existe uma tendência herdada para este processo e um 

ambiente – suficientemente – bom, ou facilitador, que possibilitam este processo.  

Inicialmente a mãe–suficientemente–boa8 desempenha esse ambiente 

favorável, na medida em que reconhece a dependência absoluta do bebê e se 

adapta às necessidades do mesmo. Essa adaptação da mãe é um processo que vai 

ocorrendo desde o início da gravidez e no decorrer da mesma, que possibilita que a 

mãe desempenhe aquilo que Winnicott denominou de preocupação materna 

primária9. Ou seja, a mãe sabe quais são as necessidades de seu bebê e assume 

toda a vulnerabilidade e dependência do lactente, proporcionando experiências 

corporais e psíquicas que possibilitam o lento processo de maturação do bebê (41) .  

A mãe–suficientemente–boa, ou mãe–devotada–comum, propicia ao bebê 

a experiência de onipotência que possibilita o desenvolvimento para os processos 

de Integração e Personalização, estes tão importantes para o surgimento do self (10) .  

Segundo Celeri, o ambiente não faz o lactente crescer, nem determina o 

sentido do crescimento. O ambiente, quando suficientemente – bom, possibilita o 

                                                
7 Como foi descrito anteriormente, não existe independência absoluta, pois o ambiente desempenha papel 
fundamental para o desenvolvimento e amadurecimento  (11) .  
 
8 Mãe-suficientemente-boa diz respeito à adaptação da mãe (ou aquele indivíduo que desempenha a função 
materna) às necessidades do bebê recém-nascido. No contexto da teoria do desenvolvimento emocional de 
Winnicott, é a adaptação da mãe às necessidades do bebê que o torna capaz de ter uma experiência de 
onipotência. Esta experiência cria a ilusão necessária a um desenvolvimento saudável (36). 
 
9 Preocupação materna primária trata-se de uma condição psicológica; seu desenvolvimento é gradual, 
transformando-se em um estado de intensa sustentabilidade no decorrer, e em especial, quando se aproxima o 
término da gestação. Prolonga-se por algumas semanas após o nascimento do bebê, quando a mãe encontra-se 
em um estado de identificação com seu bebê (36).  
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processo de maturação, isto é, a evolução do ego e seus mecanismos de defesa, o 

desenvolvimento do self, a história do id, das pulsões e de suas vicissitudes (42).  

A mesma autora refere que a mãe–suficientemente–boa envolve-se tão 

intensamente para saber quais são as necessidades do bebê, nos menores e mais 

sutis detalhes, que quase chega a se perder nessa identificação. Essa condição não 

se trata de um sentimentalismo. A mãe–devotada–comum ama, mas também se 

permite odiar seu bebê, sendo, entretanto, capaz de conter seu ódio, sem atuá-lo e 

sem se vingar (42).  

Logo após o nascimento e no início do desenvolvimento infantil, o bebê 

encontra-se em um estado de fusão com a mãe, sendo totalmente dependente da 

provisão física e emocional. O bebê não se dá conta de sua dependência, pois seu 

ego não está integrado e maduro. O ego materno ampara o ego frágil do bebê, na 

medida em que oferece as funções denominadas por Winnicott de holding, handling 

e Apresentação de Objetos (40) para satisfazer a dependência absoluta do bebê. 

O apoio (holding10) das necessidades egóicas proporcionado pela 

adaptação da mãe, é mais importante que a satisfação ou frustração das 

necessidades instintuais. A mãe– suficientemente–boa pode frustrar o id, mas 

inicialmente evita frustrar o ego do bebê, pois somente sob essas condições de 

adaptação às necessidades do ego é que os impulsos do id, quer sejam satisfeitos 

ou frustrados, poderão se tornar experiência para o indivíduo. Não é a satisfação 

instintual que possibilita ao bebê ter um self e sentir-se real (42).  

Se a mãe proporciona uma satisfação instintual ao bebê quando ele não 

está preparado, ele até a recebe, mas a experiência é vivida como uma submissão, 

o que viola o seu verdadeiro self. A mãe–suficientemente–boa aguarda sinais e 

                                                
10 Holding é um termo muito usado por Winnicott que significa o apoio, a sustentação, a proteção, a alimentação, 
a segurança, enfim, cuidados que possibilitam o desenvolvimento (36) .  
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gestos espontâneos das necessidades do bebê quando este está pronto para esta 

gratificação instintual, e só aí ela providencia tal satisfação (42).  

Tal atitude da mãe propicia ao bebê o sentimento de confiança, fator 

fundamental para a base do ego e o sentimento de continuidade do ser. Winnicott 

afirma que quando a mãe demonstra seu amor ou manifesta-o como fidedignidade 

humana, fornece ao bebê o sentimento de confiança no fator ambiental (39).  

Quando ocorrem perturbações nesse ambiente facilitador (abandono, 

negligência, comportamento imprevisível ou irregular da mãe11) a continuidade de 

ser é interrompida e o bebê começa a ter que reagir a essas falhas. Essa ruptura 

provoca um enfraquecimento do ego e uma ameaça de aniquilamento do self , um 

sofrimento de qualidade e intensidade psicóticas (42).  

Quanto ao desenvolvimento psíquico do bebê, três processos estão 

relacionados à maturação: Integração, Personalização e início das relações objetais. 

Esses processos estão relacionados às funções de holding, handling e 

Apresentação de Objetos (10).  

Winnicott considera que o holding (sustentação, amparo, proteção) está 

relacionado ao processo de Integração que significa a aquisição de um status de 

unidade, ou seja, quando a personalidade do indivíduo torna-se integrada (10).  

Através do holding materno é possível que a Integração se manifeste 

gradualmente a partir de um estado não-integrado. No princípio, nos explica 

Winnicott, a criança se compõe de uma série de fases de motilidade e percepções 

sensoriais (10). O percurso que vai do estado não-integrado para a realização 

completa da integração, significa o sentido de existir por si mesmo dentro de um 

corpo. Pouco a pouco o indivíduo vai se tornando capaz de integrar partes do corpo, 

                                                
11 ou quem desempenha a função materna (38) 
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através de sensações físicas, estados mentais e emocionais proporcionados pelo 

holding (35) .   

Tosta afirma que O bebê precisa ser literalmente “segurado” e, de forma 

especial, como uma globalidade para que comece a ter essa sensação de todo e 

não dos fragmentos iniciais de sensação de ser (43).   

Celeri (42) refere que, como o cuidado materno adequado conduz à 

integração do ego, as falhas no cuidado levam à desintegração. Essa condição 

regressiva, que não é a mesma coisa que a não-integração, surge a partir de um 

estado de integração, constituindo uma defesa contra o retorno a um estado não-

integrado sem um holding materno adequado, que é vivido pelo bebê como uma 

angústia inimaginável e que Winnicott descreve como cair para sempre (40) ou feito 

em pedaços (40).          

O processo de Personalização está intimamente relacionado com a função 

de handling12. Winnicott afirma que o amor pode apenas ser demonstrado em 

termos de cuidados corporais (40) .  

O processo de Personalização se relaciona ao sentimento de unidade e 

intimidade com o próprio corpo. Com a integração periódica do ego, aspectos da 

psique e do soma se envolvem num processo de inter-relação denominado 

Personalização (42) .  

Segundo Winnicott, a psique e o soma já aprenderam a conviver nesse 

momento. E a existência de um grau razoável de adaptação às necessidades da 

criança é o que melhor possibilita o rápido estabelecimento de uma relação forte 

entre psique e soma (10).  

A partir disto, ao adquirir a capacidade de habitar o próprio corpo e 

                                                
12 Handling significa o manejo, basicamente o cuidado físico, alimentar, aquecer, embalar, ninar, a forma como a 
mãe se relaciona com seu bebê em termos de cuidados corporais (36). 
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apreciar suas funções, um desenvolvimento adicional pode ocorrer: o bebê passa a 

ter uma membrana limitante (a pele) que se coloca entre o eu e o não-eu. O bebê 

agora tem um interior, uma realidade interna, um esquema corporal e um exterior. O 

bebê torna-se possuidor de um corpo, a residência de seu self (42).  

Um handling deficiente nos estágios mais precoces do desenvolvimento, 

quando não corrigido, provoca no bebê as angústias inimagináveis, em razão do 

atraso, fracasso ou perda de uma união firme entre a psique e o corpo (40).  

Chegamos ao terceiro processo, que é o início das relações objetais13, nas 

quais a mãe– suficientemente–boa contribui fundamentalmente com a função de 

Apresentação de Objetos. 

A partir do momento em que a Integração e a Personalização ocorrerem, o 

bebê iniciará lentamente, através de boas provisões ambientais, a diferenciar o eu 

do não-eu. Através da Apresentação de Objetos, a mãe proporciona ao bebê a 

experiência de ilusão e onipotência.  

Inicialmente mãe e bebê são um só, o bebê não diferencia o eu do não-eu. 

Pela mãe, ele vive uma ilusão e experiencia uma onipotência. Nesse momento, 

Winnicott descreve que o bebê se relaciona com o objeto. O bebê fantasia (a ilusão) 

que cria o objeto, pois instantaneamente o objeto é oferecido pela mãe. Nas 

palavras de Winnicott a mãe propicia ao bebê a oportunidade para ilusão de que o 

seio (objeto) dela faz parte do bebê, de que está, por assim dizer, sob o “controle 

mágico” do bebê (39) .  

A mãe traz um pedacinho do mundo até o bebê, de forma compreensiva e 

limitada, adequada às suas necessidades, e proporciona uma experiência de 

                                                
13 As relações objetais seriam basicamente quando o bebê começa a se relacionar com mundo, com os objetos e 
diferencia o eu do não-eu. O bebê começa lentamente a diferenciar-se da mãe, ou seja, ele “discrimina”, 
“percebe” que é um ser “diferente”, no sentido de outro, do que a mãe; a mãe nesse caso seria o objeto, o não-eu 
(36). 
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onipotência ao permitir que o bebê tenha a ilusão de que o que foi encontrado seja 

por ele criado (42).  Esse objeto “criado”pelo bebê é denominado de objeto 

subjetivamente concebido(39)  .  

Gradativamente, à medida que o bebê começa a diferenciar o eu do não-

eu, começa a perceber que a mãe e o seio (objeto) fazem parte do mundo exterior, 

nesse momento ele já adquiriu o sentido de self. O bebê passa então a fazer uso do 

objeto, sendo este denominado objeto objetivamente percebido (39) .  

Somente através da experiência inicial de onipotência, onde o objeto é 

subjetivamente concebido (momento no qual o bebê se relaciona com o objeto), o 

bebê tem a possibilidade de lentamente fazer uso do objeto, este sendo 

objetivamente percebido (momento da diferenciação do eu do não-eu).  

Quando o bebê experiencia um sentimento de confiança que foi 

introjetado pela vivência de onipotência e ilusão, muitos processos mentais passam 

a se desenvolver em que a continuidade (estado de fusão mãe-bebê) cede lugar à 

contigüidade. Esse mecanismo permite que o bebê passe da relação do objeto para 

fazer uso do objeto, ou seja, inicia-se a evolução da dependência absoluta para a 

dependência relativa e depois a independência (39) .  

Concomitantemente a esse processo de maturação descrito acima, onde 

os objetos são de início subjetivamente concebidos e depois objetivamente 

percebidos, o bebê está iniciando a transicionalidade, que ocorre nesse espaço 

potencial14. Inicia-se, assim, o fenômeno da transicionalidade que faz parte do 

processo maturacional ligado à transição da dependência absoluta para a 

independência (40) .  

Winnicott refere que existem os objetos e os fenômenos transicionais. 

                                                
14 Espaço potencial: espaço subjetivo protegido pela mãe para que ele viva a ilusão da experiência da 
onipotência; trata-se de uma possibilidade psíquica na qual o bebê começa a tolerar a ausência da mãe e encontra 
algo na realidade através de sua capacidade imaginativa que alivia essa angústia de separação(39)  .  
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Ambos se localizam numa área intermediária entre o que é subjetivamente 

concebido (realidade interna) e o que é objetivamente percebido (mundo exterior)(39).  

A transicionalidade é um paradoxo descrito por Winnicott, que representa, 

ao mesmo tempo, o interno-externo, o eu - não-eu, realidade-fantasia, subjetivo-

objetivo, e outros. Ao mesmo tempo em que o bebê cria esse objeto, ele já se 

encontrava lá, pois trata-se de um objeto real e não de uma projeção. Nesse 

momento, Winnicott afirma que o bebê ingressa no princípio da realidade 

compartilhada e não se encontra mais em sua realidade “meramente” ilusória(39)  .  

Segundo o psicanalista (39), não se deve tentar decifrar esse paradoxo, 

mas aceitá-lo e respeitá-lo, pois ele é de fundamental importância para a 

criatividade15.       

O objeto transicional é escolhido pelo bebê e trata-se da primeira posse 

não-eu. Pode ser um ursinho de pelúcia, uma fralda de pano, um cobertor, enfim, 

trata-se de um objeto vital que alivia as tensões na ausência da mãe (39). É como se 

o objeto transicional representasse a mãe, mas nesse momento o bebê já diferencia 

que ele não é a mãe.  

O fenômeno transicional é representado pela música, pela arte, pelo 

brincar criativo, pelo sentimento religioso, pela capacidade simbólica, pelo trabalho 

científico criador, pelo grupo, pela experiência cultural, e outros que possibilitam o 

viver criativo e o sentir-se real (39) . 

O objeto transicional é tratado com amor e agressividade, é o objeto pelo 

qual o bebê tem profundo afeto e ao mesmo tempo tem a possibilidade de odiá-lo 

agressivamente, pois o objeto sobrevive aos ataques do bebê. Nas palavras de 

Winnicott: o sujeito diz ao objeto: “eu te destruí”, e o objeto ali está, recebendo a 

                                                
15 Criatividade simboliza a vida para Winnicott. (10,11,38,39,44)   
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comunicação. Daí por diante, o sujeito diz: “Eu te destruí. Eu te amo. Tua 

sobrevivência, a destruição que te fiz sofrer, confere valor à tua existência, para 

mim. Enquanto estou te amando, estou permanentemente te destruindo na fantasia” 

(inconsciente). Aqui começa a fantasia para o indivíduo... É igualmente importante o 

enunciado ao inverso, ou seja, que é a destruição do objeto que o coloca fora da 

área do controle onipotente do sujeito(39)  .  

Em outras palavras, os objetos tornam-se reais por serem destruídos e 

são destruídos por serem reais(39) .  

O destino do objeto transicional é o de poder gradualmente ir perdendo o 

sentido, de modo que no decorrer dos anos ele se torne não tanto esquecido, mas 

relegado ao limbo (44) .  

Antes de nos remeter novamente à adolescência, é necessário mencionar 

mais um pressuposto da teoria winnicottiana: a agressividade. Para o psicanalista, o 

amor e o ódio constituem os dois principais elementos a partir dos quais se 

constroem as relações humanas. Ambos envolvem a agressividade. Para o autor, 

um outro lado da agressão pode representar um sintoma do medo (45) .  

A agressividade é também uma tendência herdada. Winnicott constata, 

após longos anos de observações e estudos em bebês, que existe uma voracidade 

teórica que pode ser cruel, dolorosa e perigosa, mas só o é por acaso. O objetivo do 

bebê é a satisfação, a paz do corpo e do espírito. A satisfação acarreta a paz, mas o 

bebê percebe que, para sentir-se gratificado, põe em perigo o que ama (44) .  

Em relação à adolescência, Souza intitula seu artigo relacionando essa 

fase à teoria Winnicottina como Tempo de Enfrentamento (46) .  Brêtas, em sua Tese 

de Doutorado intitula essa fase como Metamorfose (35) . Tais expressões simbolizam 

acertadamente esse período de grandes transformações que ocorre entre a infância 
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e a idade adulta.   

As transformações físicas acarretam inicialmente confusões emocionais e 

posteriormente maturação psíquica.  

A ansiedade surgida por essas mudanças todas, uma vez que o medo do 

novo e do desconhecido se faz presente, desencadeia uma progressiva fuga do 

mundo exterior, buscando-se refúgio temporário no mundo interno, psíquico, 

ocasionando um incremento temporário da onipotência narcísica (6,46) .   

A transição para a vida adulta também depende da qualidade do processo 

de amadurecimento e crescimento emocional dos primeiros anos de vida, quando o 

universo psíquico iniciou sua organização (7,46) .   

Para Souza, quando se fala em adolescência, faz-se referência ao re-

significar as etapas iniciais referente à organização e estruturas psíquicas já 

anteriormente vividas. Tais etapas têm de ser revividas para se realizar a passagem 

para o mundo dos adultos. Evidentemente, o passado e as aquisições deste serão o 

terreno para as experiências do adolescente, mas isso não é o mesmo que afirmar 

que o vivido hoje é um mero reviver sob nova experiência (46) .  

Uma das principais e mais dolorosas tarefas do processo de 

amadurecimento do adolescente é a separação progressiva dos pais. Trata-se um 

problema sério para os jovens, pois crescer significa tomar o lugar dos pais (10,11) .  

Como foi descrito anteriormente, Winnicott compara as fantasias 

inconscientes do bebê às do adolescente: se existe a fantasia de morte no bebê, na 

adolescência encontramos a idéia de assassinato. Resta aos pais a difícil tarefa de 

sobreviver a esse processo (7,10,11) .  

O grupo assume então a importância vital para o adolescente. Trata-se de 

um aglomerado de seres isolados onde todos se identificam com cada um. Os 
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adolescentes aglomeram-se em grupo buscando uma identificação que não os deixa 

sozinhos em luta de se sentirem reais. A luta é em relação à busca de sua própria 

identidade pessoal. O adolescente não sabe de muitas coisas, por exemplo no que 

se tornarão, e isso acarreta em sentimento de irrealidade e assim, a necessidade de 

tomarem atitudes que pareçam reais e estas acontecem na medida em que afetam a 

sociedade (11) .      

Encontramos aqui características da adolescência: trata-se de indivíduos 

predominantemente isolados que, na identificação com a “turma”, atuam sua 

agressividade (atitudes anti-sociais) e revivem a experiência da onipotência. O grupo 

representa os fenômenos transicionais tão fundamentais para o desenvolvimento e a 

saúde psíquica do indivíduo.  

É no grupo que o adolescente pode vivenciar o imaginário como real. 

Deste modo, tranqüiliza-o permitindo vivenciar certo manejo onipotente dos desejos 

e com isso ir obtendo gradativamente a aceitação da realidade e a perda das 

fantasias infantis (38) .            

O grupo representa a extensão da família. De acordo com Souza a base 

para toda a experiência grupal é a vida familiar. É nítido como é facilitador para o 

adolescente que sua família continue existindo de um jeito que não somente ele 

possa usá-la, mas também possa rebelar-se contra ela. Vai experimentando com 

outros grupos mais amplos, contudo sem perder esse conjunto familiar original com 

quem se tem uma história, desde a época da formação do arcabouço psíquico 

anterior ao período de latência (46) . 

A família e o grupo se relacionam com o que Winnicott descreve como as 

quatro necessidades básicas do adolescente: a) evitar falsas soluções; b) 

necessidades de se sentirem reais ou tolerar a absoluta falta de um sentimento; c) 
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ser rebelde num ambiente que concomitantemente acolha também a dependência; 

d) necessidade de aguilhoar repetidamente a sociedade de modo que o 

antagonismo desta se faça manifesto e possa ser rebatido por um contra-

antagonismo (11) .   

A necessidade de evitar falsas soluções relaciona-se ao fato de que o 

adolescente rejeitará qualquer proposta de “cura” provindas da família ou sociedade, 

mesmo que esteja na busca de uma solução imediata (46) .  

Segundo Outeiral e Araújo, a nossa sociedade possui hoje em dia um 

discurso social fragmentado, o que dificulta muito a estruturação de valores e 

normas sociais para o adolescente (34) .  

Winnicott afirma que aqueles que trabalham com adolescentes devem se 

preocupar em resolver problemas teóricos desta fase, pois os práticos eles mesmos 

resolvem (10). E compreende que o adolescente não quer ser entendido, muito 

menos “curado”, afirmando que a “cura” da adolescência é a passagem do tempo(11).  

Em relação à família e à sociedade, Outeiral e Araújo prosseguem dizendo 

que faltam figuras significativas que representam uma postura ética e moral, às 

quais os adolescentes possam se identificar. Os autores afirmam que pai e mãe 

(objetos de identificação primários) também têm falhado neste papel quando não 

colocam o limite necessário para o adolescente, este que relaciona-se com a 

criatividade: A criatividade na adolescência articula necessariamente com a noção 

de limite... criação de um espaço protegido dentro do qual o adolescente poderá 

exercer sua espontaneidade e criatividade sem receio e risco (34) . Lembrando que 

não existe conteúdo organizado sem continente que lhe dê forma.       

Adolescentes lutam para começar tudo novamente no mundo, não 

querendo aproveitar quase nada da história da cultura em que estão inseridos (11,46) .  
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Às vezes até parece que eles precisam “inventar a roda”, não é mesmo? 

Em relação às necessidades de se sentirem reais ou tolerar absoluta falta 

de um sentimento, vincula-se a importância desempenhada pelo grupo, descrita 

anteriormente nas páginas 32 e 33. É o momento em que o adolescente pratica atos 

anti-sociais na busca de um sentimento de se sentir real.  

Ser rebelde num ambiente que concomitantemente acolha também a 

dependência é uma tarefa muito complicada que deve ser desempenhada pelos 

pais, professores e pela sociedade. Trata-se de tolerar a ambigüidade do 

adolescente. Ao mesmo tempo em que o adolescente quer sua liberdade, ele pode 

sentir-se abandonado pela falta de controle familiar ou do ambiente. Outeiral e 

Araújo afirmam que a confiança, elemento básico para o indivíduo se relacionar com 

o mundo, é fruto da interação de amor aos pais pela criança, com a possibilidade de 

dizer não quando precisa, e sim quando deve, estabelecendo-se assim o limite que 

dará ao jovem mais tarde a segurança suficiente para não precisar sair desafiando o 

“mundo” através da sexualidade, das drogas, da velocidade e da agressividade (34) .   

Para Winnicott essa necessidade do adolescente implica naquilo que ele 

escreve sobre o adulto quando este deve acreditar mais do que nunca em sua 

maturidade e aceitar esse desafio necessário imposto pelo adolescente (10).  

E, por fim, a necessidade de aguilhoar repetidamente a sociedade de 

modo que o antagonismo desta faça-se manifesto e possa ser rebatido por um 

contra-antagonismo. Essa necessidade também se relaciona com as atitudes anti-

sociais cometidas pelos adolescentes, mas implica não apenas na identificação com 

o grupo para se sentirem reais, mas sim, na responsabilidade da família e da 

sociedade no direcionamento para o seu desenvolvimento saudável. Em outras 

palavras, seria a relação ambiente-adolescente posta em “xeque” por essa 
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necessidade. Na verdade, é a sociedade que carrega em si, permanentemente, esse 

estado de adolescência, e não o jovem que logo amadurece (10) .     

Winnicott aborda a questão da sexualidade na adolescência, dizendo que 

se trata de um período de aquisições excitantes em termos de aventura e também 

de identificação com a maternidade e com a paternidade (10).  

 Meninos e meninas têm que lidar com questões da própria puberdade, ou 

seja, o desenvolvimento da capacidade sexual e as manifestações dos caracteres 

sexuais secundários. A união entre pessoas integrais pela relação sexual na 

adolescência se manifesta em jogos sexuais incompletos ou comportamentos 

afetivos com ênfase no sentimento. Isto se relaciona com o padrão pessoal 

querendo se unir aos instintos; enquanto isso não ocorre, é necessário que haja 

algum tipo de alívio para a tensão sexual (11) .      

É nesse momento que se inicia a atividade da masturbação, que tem 

caráter exploratório do “novo” corpo (6,34) .  

Na adolescência a sexualidade e o exercício da mesma aparecem como 

um conflito para o jovem, pois este se encontra ainda confuso quanto ao seu papel 

sexual, sua orientação sexual (homossexualidade e heterossexualidade) e também 

sua inexperiência vinculada ao exercício precoce da atividade sexual (7,10) .     

Para finalizar, retomaremos o tema da transicionalidade. Através da 

vivência desta, proporcionada pelo grupo (extensão da família), do exercício da 

onipotência em “criar” o mundo (objeto subjetivamente concebido, pois o mundo já 

existe e é o objeto objetivamente percebido) o adolescente tem a possibilidade de 

“destruí-lo” e “construí-lo” novamente quando habita num “mundo-suficientemente-

bom” , ou seja, um ambiente-suficientemente-bom ou facilitador que protege, dá 

limites, acolhe, ama, tolera, e proporciona confiança. 
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Como Winnicott sabiamente nos ensina: Se vocês fizerem de tudo o que 

podem para promover o crescimento pessoal de seus filhos, vai ter de ser capaz de 

lidar com resultados incríveis. Se seus filhos acabarem se encontrando, não vão se 

contentar senão em se encontrar em sua totalidade, e isso vai incluir a agressão e 

os elementos destrutivos em si próprios, assim como os elementos que podem ser 

rotulados como amor. Vai ser longa a luta que vocês terão de enfrentar... Deixe que 

o jovem altere a sociedade e ensine o adulto a ver o mundo totalmente novo; mas, 

se houver desafio por parte do menino ou da menina em crescimento, deixe que um 

adulto enfrente o desafio. E ele não vai ser necessariamente agradável (10) .     
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PERCURSO METODOLÓGICO 

 
Tipo de Pesquisa 

Trata-se de um estudo qualitativo, no qual optamos pela utilização do 

referencial teórico da Psicanálise, representado por Donald W. Winnicott, que será 

operacionalizado pela abordagem das Representações Sociais. 

Jovchelovitch (47) afirma que a teoria das Representações Sociais se 

constrói sobre uma teoria de símbolos e relaciona que a formação e 

desenvolvimento de representações e símbolos, tal como descritos por Winnicott e 

Piaget, revelam a natureza pública dos processos subjacentes à formação das 

Representações Sociais. 

Se considerarmos a atividade simbólica de acordo com a noção de espaço 

potencial16 proposta por Winnicott, poderemos concluir que os símbolos se 

desenvolvem sobre e com a atividade representacional. O sujeito constrói, na sua 

relação com o mundo, um novo mundo de significados (47). Da mesma forma como o 

espaço potencial representa a terceira área intermediária entre realidade interna e 

mundo externo (39) , Jovchelovitch (47) refere que, de um lado, é através da atividade 

e relação com outros que as representações têm origem, permitindo uma mediação 

entre sujeito e o mundo que ele ao mesmo tempo descobre e constrói. Por outro 

lado, as representações permitem a existência de símbolos – pedaços da realidade 

social mobilizados pela atividade criadora de sujeitos sociais para dar sentido e 

forma às circunstancias nas quais eles se encontram.  

Assim, o sujeito não está nem abstraído da realidade social, nem 

meramente condenado a reproduzi-la (47) . Em outras palavras, o indivíduo possui a 

                                                
16 descrito no Referencial Teórico na página 41. 
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constante tarefa de elaborar aquilo que já se encontra construído (mundo externo) e 

aquilo que ele subjetivamente concebe (realidade interior), da mesma maneira como 

ocorre na terceira área de experimentação denominada por Winnicott (39) de espaço 

potencial.  

Em relação ao tipo de pesquisa adotado, qualitativa, o significado que as 

pessoas dão às coisas e à sua vida é a preocupação essencial do investigador (48). 

O presente estudo enfoca a representação e as subjetividades do estar grávida no 

ambiente escolar. 

Neste contexto, o investigador é o instrumento principal da pesquisa, pois 

“tem a possibilidade de interagir com os participantes a fim de acessar o ponto de 

vista deles, a subjetividade do sujeito” (48).  Para Minayo, faz-se essencial a interação 

entre pesquisador e os sujeitos pesquisados (49).  

 A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de 

dados e o pesquisador como seu principal instrumento. A pesquisa qualitativa supõe 

o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está 

sendo investigada, via de regra através do trabalho intensivo de campo(50)  , o que se 

aplica à nossa relação com os sujeitos e o ambiente que compõe o campo das 

escolas onde são desenvolvidas as atividades de orientação sexual. 

O universo das investigações qualitativas é o cotidiano e as experiências 

do senso comum, interpretadas e re-interpretadas pelos sujeitos que as 

vivenciam(49) . 

  Minayo (49) refere que a investigação qualitativa requer como atitudes 

fundamentais a abertura, a flexibilidade, a capacidade de observação e de interação 

com o grupo de investigadores e com os atores sociais envolvidos. Seus 

instrumentos costumam ser facilmente corrigidos e readaptados durante o processo 
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de trabalho de campo, visando às finalidades da investigação. Mas não se pode ir 

para a atividade de campo sem se prever as formas de realizá-lo. Improvisá-lo 

significaria correr o risco de romper os vínculos com o esforço teórico de 

fundamentação, necessário e presente em cada etapa do processo de 

conhecimento. 

 A mesma autora nos relata que “a exploração do campo contempla as 

seguintes atividades: (a) escolha do espaço da pesquisa; (b) escolha do grupo de 

pesquisa; (c) estabelecimento dos critérios de amostragem; (d) estabelecimento de 

estratégia de entrada em campo” (49).  

Gadamer refere que é indubitável o fato de que cada individualidade seja 

manifestação do viver total: é preciso buscar o que há de comum no grupo e o que 

há de específico do discurso individual (51), sendo isto caracterizado em nosso 

estudo pelos sujeitos que contribuíram o mesmo, ou seja,  as adolescentes grávidas 

e o grupo.  

 Assim, a pesquisa se constituiu da abordagem da Representação 

Social, pois tem como um dos objetivos identificar aspectos comuns e incomuns de 

algumas adolescentes grávidas e seus coadjuvantes (grupo) em seu contexto 

escolar. Em outras palavras, segundo os autores Brêtas e Pereira, “toda 

Representação Social é a representação de alguma coisa, algo ou alguém e tem a 

função de transformar algo não familiar, ou a própria não-familiaridade, em familiar”, 

isto é, o estudo buscou avaliar a subjetividade comum e/ou incomum dos sujeitos 

adolescentes (52).  

Por Representações Sociais entendemos um conjunto de conceitos, 

proposições e explicações originadas na vida cotidiana no curso de comunicações 

interpessoais. Elas são o equivalente, em nossa sociedade, aos mitos e sistemas de 
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crenças das sociedades tradicionais; podem também ser vistas como a versão 

contemporânea do senso comum (53).   

 É uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada, 

tendo uma visão prática e concorrendo para a construção de uma realidade comum 

a um conjunto social (54). 

 São muitos os elementos que costumam estar presentes na noção de 

Representações Sociais. Nelas existem elementos dinâmicos e explicativos, tanto na 

realidade social, como na física ou cultural; elas possuem uma dimensão histórica e 

transformadora; nelas estão presentes os aspectos cultural, cognitivo e valorativo, 

isto é, ideológico. Esses elementos das Representações Sociais estão sempre 

presentes nos objetos e nos sujeitos, por isso as Representações Sociais são 

sempre relacionais, e, portanto, sociais (55).  

As Representações Sociais tem como objetivo abstrair o sentido do mundo 

e introduzir nele ordem e percepções que reproduzem o mundo de uma forma 

significativa (53). Segundo Moscovici, não é fácil transformar palavras não-familiares, 

idéias ou seres, em palavras usuais, próximas e atuais. Para lhes dar feição, é 

necessário colocar em funcionamento dois mecanismos de um processo de 

pensamento baseado na memória e em conclusões passadas. O primeiro 

mecanismo denominado ancoragem, “tenta ancorar idéias estranhas, reduzi-las a 

categorias e a imagens comuns, colocá-las em seu contexto familiar” (52). O segundo 

mecanismo denominado objetivação, tem a função de “transformar algo abstrato em 

algo quase concreto, transferir o que está na mente em algo que exista no mundo 

físico” (53).  

Ancorar tem como objetivo classificar e dar nome a alguma coisa. Assim é 

possível representar o não-familiar em nosso mundo familiar; reproduzi-lo como uma 
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réplica de um modelo familiar. Neste trabalho a ancoragem se deu a partir da leitura 

de textos, livros, artigos científicos, discussões no grupo de estudos acerca do 

objeto de pesquisa. O próprio convívio com algumas adolescentes grávidas e sua 

“turma” que freqüentavam as escolas nas quais realizamos este estudo, possibilitou 

que o “estranhamento” e a não-familiaridade da gravidez na adolescência no 

ambiente escolar, se tornassem familiar na medida em que a aproximação e 

posteriormente a classificação do objeto no sentido de rotulá-lo com um nome 

específico (53) ocorreu. 

Quando Moscovici afirma que ancorar implica também a prioridade do 

veredicto sobre o julgamento e do predicado sobre o sujeito (53) ,  entendemos que a 

gravidez na adolescência no ambiente escolar tornou-se um fato, ou melhor, um 

fenômeno atual que necessita ser compreendido tanto em seu conteúdo, como em 

suas relações.  

Para tal, fez-se necessário objetivar nosso objeto de estudo. Moscovici 

refere que a objetivação une a idéia de não-familiaridade com a realidade, tornando-

se a verdadeira essência da realidade. Objetivar é descobrir a qualidade icônica de 

uma idéia, ou ser impreciso, é reproduzir um conceito em uma imagem (53) . 

Neste trabalho, a objetivação se deu na medida em que fomos criando 

uma imagem do nosso objeto gravidez na adolescência no ambiente escolar. 

Quando transformamos a idéia e o fenômeno do nosso objeto em uma imagem, é 

possível enxergá-lo como uma realidade a ser estudada. 

No decorrer deste estudo viemos lentamente criando a imagem da 

gravidez na adolescência no ambiente da escola, ou seja, a expressão gravidez na 

adolescência nas escolas adquiriu uma imagem perdendo seu caráter abstrato e 

arbitrário (não-familiar), para ganhar consistência, forma (familiar) numa existência 
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quase física (53) , isto é, a objetivação, a imagem da gravidez na adolescência no 

ambiente da escola como nosso objeto de estudo. 

 Com base no conteúdo apresentado sobre Representações Sociais, do 

qual chamamos atenção para as dimensões cognitivas, afetivas e sociais presentes 

no mesmo, permitimo-nos ressaltar a diversidade dos campos de investigação, além 

de afirmarmos que as Representações Sociais constituem um campo 

transdisciplinar. 

Visando complementar o método das Representações Sociais em seu 

processo de organização, a “teoria do Núcleo Central”, desenvolvido por Abric (56) 

estabelece que as Representações Sociais se organizem em torno de um núcleo 

estruturante composto por um ou mais elementos, que dão significado à 

representação. Sá afirma que a estrutura da Representação Social é tão importante 

e necessária quanto a apreensão do conteúdo para condução de boas pesquisas no 

campo das Representações Sociais (57) . 

Não é portanto unicamente o conteúdo em si mesmo, mas a organização 

desse conteúdo que deve ser pesquisada... Essa organização repousa sobre uma 

hierarquia entre os elementos, determinada pelo que nós chamamos de Núcleo 

Central (57) . O Núcleo Central é determinado por dois fatores: 1) a natureza do 

objeto representado; 2) o tipo de relação que o grupo mantém com esse objeto pelo 

sistema de valores e normas sociais, que constituem o meio ambiente ideológico do 

grupo. 

O Núcleo Central assume duas funções fundamentais: a primeira é a 

função generadora, ou seja, é o elemento do qual se cria ou se transforma o 

significado dos outros elementos constitutivos da representação. É através dessa 

função que os outros elementos ganham um sentido e um valor. A segunda função é 
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denominada de organizadora, isto é, o Núcleo Central determina a natureza dos 

elos, unindo entre si os elementos da representação. O Núcleo Central trata de um 

elemento unificador e estabilizador da representação (56,57)  .  

Em torno do Núcleo Central organizam-se os núcleos periféricos. Através 

dos núcleos periféricos ocorre a interface entre o Núcleo Central e a situação 

concreta na qual a representação é colocada em funcionamento. A formulação da 

representação em termos concretos possíveis de transmissão e compreensão 

ocorrem devido aos elementos periféricos (57) .  

Em nosso estudo o Núcleo Central é o estar grávida no ambiente da 

escola, isto é, trata-se do núcleo estável da nossa representação. Os elementos 

periféricos, ou seja, núcleos adaptativos e flexíveis quanto ao seu conteúdo, foram 

sendo construídos a partir do discurso dos sujeitos e “alocados” permitindo a 

transmissão e a compreensão do fenômeno da representação da gravidez na 

adolescência no espaço da escola. 

 

Aspectos legais da pesquisa 

 Esse projeto de pesquisa foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética 

da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), sob o protocolo nº 0233/07, 

obedecendo aos padrões estabelecidos pela Resolução 196/ 96, que trata das 

Normas de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (58). 

 

Sujeitos do estudo 

 Os sujeitos deste estudo constituíram-se por adolescentes do sexo 

feminino que estiveram com idade delimitada na faixa etária entre 10 e 19 anos de 

idade. E, por adolescentes de ambos os sexos que fizeram parte do grupo dessas 
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adolescentes no ambiente da escola. Ou seja, os sujeitos deste estudo constituíram-

se em dois grupos: o primeiro formado por quatro adolescentes grávidas e o 

segundo por vinte e quatro adolescentes de ambos os sexos. 

Como princípio de inclusão, adotamos as seguintes premissas: a) idade 

delimitada de 10 a 19 anos; b) estar matriculado (a) em uma das escolas e participar 

das atividades de orientação sexual; c) para inclusão no primeiro grupo a 

adolescente tinha que estar vivenciando a gravidez; d) para inclusão no segundo 

grupo o/a adolescente tinha que fazer parte do universo das adolescentes 

entrevistadas. 

 

Local do estudo 

A pesquisa foi desenvolvida junto ao campo de ação do Projeto de 

Extensão Universitária “Corporalidade e Promoção de Saúde” da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP), em três escolas estaduais de Ensino 

Fundamental e Médio, situadas na região de Santo Eduardo, município da Estância 

Turística de Embu, São Paulo. 

Tendo em vista que participei ativamente das atividades desenvolvidas 

pelo Projeto de Extensão, gostaria de fazer uma breve narrativa da imagem que tive 

das escolas para que se possa visualizar e se criar uma “aproximação” do nosso 

local de estudo. 

As escolas estaduais onde foi desenvolvido este estudo são escolas de 

bairro de periferia, extremo sul do Município do Embu, fazendo limite com o Capão 

Redondo, bairro do Município da cidade de São Paulo. Os alunos dessas escolas 

representam a diversidade de etnias, raças e culturas do nosso país. São crianças e 

adolescentes brancos, negros, mulatos na sua maioria, mestiços e pardos na sua 
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minoria. Os (as) professores (as), coordenadores (as) pedagógicos (as) e diretores 

(as) também representam essa diversidade de raças, etnias e culturas. 

As salas de aula possuem portas de madeira ou ferro, as carteiras e 

cadeiras, assim como as portas, estão bem depredadas, pichadas e muitas vezes 

quebradas ou em estado de uso precário. Durante o intervalo, os alunos recebem a 

merenda escolar, na qual é servido arroz e feijão ou macarrão, pão e etc., pois 

muitas vezes os alunos, segundo as diretoras, não têm muito o que comer em casa. 

Achamos importante mencionar que durante o tempo de coleta de dados, 

presenciamos atos de violência física e psicológica entre os adolescentes, entre 

alunos e professores ou o inverso, professores e alunos, e alunos depredando o 

patrimônio da escola (por exemplo, escrevendo palavras com gilete na carteira). 

Em uma das escolas, os alunos ouvem música durante o intervalo e há 

pouco tempo criaram uma rádio da escola com a cultura do Hip-Hop. Quando se 

chega nessa escola na hora do intervalo, parece que estamos em uma grande 

“balada”, onde o volume da música é alta e os adolescentes dançam sozinhos ou 

em grupos seguindo o ritmo da música e preenchendo com os coloridos das roupas 

e seus corpos em movimentos aquele enorme espaço que durante as aulas é vazio 

e frio. 

Em outra escola, o intervalo entre os alunos do Ensino Fundamental e 

Médio é separado, na medida em que se fez necessária essa divisão para evitar 

conflitos entre alunos desses diferentes períodos. Nas paredes dos corredores desta 

escola encontramos diversas produções artísticas dos próprios alunos sobre os mais 

variados temas abordados na atualidade (ecossistema, vestibular, violência, paz e 

etc.), que decoram os corredores frios e cinzas desta escola. 

Em outra escola, esta promove atividades aos sábados para os alunos, 
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sejam esportivas, recreativas ou aulas de reforço. Esta escola possui um Grêmio 

Estudantil que representa os alunos e possibilita um diálogo maior de interesses 

entre alunos e professores. Diálogo este, que em muitos momentos não 

encontramos nas salas de aula, um diálogo “real” que possibilita a escuta e a fala 

dos protagonistas principais (alunos e professores) desse ambiente denominado 

escola. 

Foram nessas três escolas estaduais de bairro de periferia que 

convivemos intensamente com os adolescentes participantes deste estudo. 

 Embu é um município da Região Metropolitana de São Paulo, com 

população de 218.535 habitantes, sendo 40% desta com menos de 20 anos de 

idade. É uma área bastante afetada pelos altos índices de desemprego, violência e 

exclusão social, refletidos nos elevados índices de mortalidade por causas externas, 

sobretudo homicídios contra adolescentes e adultos jovens. 

A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) atua no sistema local de 

saúde desde 1970, por meio do Programa de Integração Docente-Assistencial do 

Embu (PIDA-Embu), com representação no conselho Municipal de Saúde e 

parcerias com a comunidade local. 

Em 2002, foi implantado o Programa Escola Promotora de Saúde, com 

três princípios básicos: Educação para Saúde com enfoque integral; criação de 

entornos saudáveis; e provisão de serviços de saúde. O Programa foi aprovado pelo 

Conselho Municipal de Saúde e está incluído no Plano Municipal de Saúde. O 

sistema de referência e contra-referência entre escolas e Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) foi reorganizado, com a regionalização das 108 unidades escolares 

(estaduais, municipais e conveniadas com a Prefeitura) para as nove UBS’s do 

Município, contribuindo para o aperfeiçoamento da atenção integral à saúde da 
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criança e do adolescente.  

 É neste contexto que é desenvolvido o Projeto de Extensão 

Universitária “Corporalidade e Promoção da Saúde”, junto aos adolescentes que 

freqüentam escolas de ensino fundamental e médio da região de Santo Eduardo, por 

meio de atividades de educação para saúde.  

 

Instrumento de pesquisa 

A coleta de dados foi realizada em dois momentos. No primeiro foi 

utilizada a entrevista enquanto técnica de coleta, o que se deve ao fato de que a 

mesma possibilita uma atmosfera de interação e reciprocidade entre quem entrevista 

e o entrevistado.  

Segundo Minayo (49), a grande vantagem da entrevista sobre as outras 

técnicas é que ela permite a captação imediata e corrente da informação desejada, 

praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos. E 

quando a entrevista é bem sucedida pode permitir o tratamento de assuntos de 

natureza estritamente pessoal e íntima, assim como temáticas de natureza 

complexa e de escolhas nitidamente individuais, o que permite um aprofundamento 

sobre o assunto pesquisado. 

Thiollent (59) refere que a utilização da entrevista não diretiva proporciona a 

captação de informações que expressam a intercessão do social e do psicológico, 

onde o objetivo metodológico consiste em poder captar a ideologia simultaneamente 

no campo dos processos sociais e no campo dos processos subjetivos individuais. O 

primeiro campo refere-se à cultura ou a ideologia que remete às representações e 

valores de um grupo ou classe social. O segundo campo, dos processos subjetivos, 

a ideologia é recebida pelos indivíduos por meio de uma série de “identificações 
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introjetadas”; neste caso a ideologia é aprendida na sua relação com o ego como um 

tipo de ilusão social na qual se moldam os traços da individualidade. Também relata 

que no processo de investigação, o objetivo da entrevista não diretiva consiste em 

captar as identificações através da fala dos indivíduos, mediante a superação das 

censuras que nelas se manifestam. O que permitiria a apreensão da ideologia nas 

suas dimensões social e psicológica. 

Para viabilizar esta etapa, utilizou-se três perguntas norteadoras abertas, 

pedindo que o sujeito falasse sobre “como é ser adolescente grávida no ambiente 

escolar?”, “como sua família recebeu a notícia da gravidez?” e “como a escola 

recebeu a notícia da gravidez?”, assim permitindo um diálogo livre entre 

entrevistadora e entrevistado(a).  

Logo de início, fizemos um levantamento com os (as) três coordenadores 

(as) pedagógicos (as) das escolas estaduais para saber quais seriam as possíveis 

participantes da pesquisa. Posteriormente, procurei estabelecer contato individual 

com cada uma das adolescentes, explicando o procedimento de pesquisa e 

convidei-as a participar.  

Com a finalidade de se preservar a identidade das adolescentes, utilizou-

se uma sala determinada pelos (as) coordenadores (as) pedagógicos (as) das 

respectivas escolas. As entrevistas foram gravadas e transcritas literalmente. Um 

segundo encontro foi marcado, no qual a pesquisadora aprofundou algumas 

questões e tirou dúvidas dos relatos das adolescentes grávidas. O mesmo 

procedimento para preservar a identidade da adolescente ocorreu conforme descrito 

acima. Esse segundo momento das entrevistas também foi gravado e transcrito 

literalmente para utilização dos dados. Cada entrevista durou em media 

aproximadamente 40 minutos. 
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Num segundo momento, o procedimento de coleta utilizado foi a técnica 

do grupo focal, aplicado junto aos adolescentes do sexo masculino e feminino, que 

faziam parte do universo (grupo) das garotas que ficaram grávidas. Visando abordar 

questões em maior profundidade, pela interação grupal, cada grupo focal não pode 

ser grande, mas também não pode ser excessivamente pequeno, ficando sua 

dimensão preferencialmente entre seis a 12 pessoas (60). O tempo e duração de cada 

reunião grupal e o número de sessões a serem realizadas dependem da natureza do 

problema em pauta, do estilo de funcionamento que o grupo construirá e da 

avaliação do pesquisador sobre a suficiência da discussão quanto aos seus 

objetivos (60) .  Neste estudo formamos três grupos focais, cada qual com oito 

participantes, sendo quatro garotas e quatro rapazes e o tempo de duração de cada 

grupo girou em torno de uma hora.    

O grupo focal pode ser entendido e utilizado como simulação de discursos 

e conversas cotidianas, ou como um método quase naturalista para o estudo da 

geração das Representações Sociais ou do conhecimento social em geral. O grupo 

focal tem um duplo poder: Primeiro, o grupo focal gera discussão, revelando, assim, 

tanto os significados presumidos pelas pessoas no tópico de discussão, como a 

maneira pela qual elas negociam esses significados. Segundo, os grupos focais 

geram diversidade e diferença, dentro ou entre grupos e, por isso, revelam a 

natureza dilemática dos argumentos cotidianos. 

O grupo focal é uma técnica qualitativa de coleta de dados altamente 

eficiente, que fornece alguns controles de qualidade sobre a coleta de dados, visto 

que os participantes tendem a controlar e compensar um o outro, eliminando, assim, 

opiniões falsas, e é razoavelmente fácil avaliar até que ponto existe uma opinião 

compartilhada, relativamente consistente entre os participantes (61). 
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Segundo Gatti (60), o grupo focal permite fazer emergir uma multiplicidade 

de pontos de vista e processos emocionais, pelo próprio contexto de interação 

criado, permitindo a captação de significados que, com outros meios, poderiam ser 

difíceis de se manifestar. O trabalho com grupos focais permite compreender 

processos de construção da realidade por determinados grupos sociais, 

compreender práticas cotidianas, ações e reações a fatos e eventos, 

comportamentos e atitudes, constituindo-se uma técnica importante para a 

construção das representações, percepções, crenças, hábitos, valores, restrições, 

preconceitos, linguagens e simbologias, prevalentes no trato de uma dada questão 

por pessoas que partilham alguns traços em comum, relevantes para o estudo do 

problema visado.   

Trata-se de uma entrevista em grupo, em que o ponto fundamental para o 

sucesso da técnica é que exista um foco, isto é, um tópico a ser explorado (62). 

Assim, o nosso foco foi um tema específico, tratando-se das questões “como é ser 

adolescente grávida na escola?” e “como se dá o relacionamento com as garotas 

que ficaram grávidas?”.  

A escolha dos participantes foi aleatória, isto é, entramos nas salas de 

aula das Segundas e Terceiras Séries do Ensino Médio das escolas estaduais da 

região de Santo Eduardo, explicamos o tema da pesquisa e convidamos os (as) 

alunos (as) a participarem. Tendo em vista que muitos queriam discorrer sobre o 

assunto da gravidez na adolescência no ambiente escolar, fizemos um sorteio com 

os (as) alunos (as) que determinou / selecionou os (as) participantes. 

Com a finalidade de se preservar a identidade dos (as) participantes, 

utilizou-se uma sala determinada pelos (as) coordenadores (as) pedagógicos (as) 

das respectivas escolas. Os grupos foram gravados e transcritos literalmente. Um 
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segundo encontro foi marcado no qual aprofundamos algumas questões e tiramos 

dúvidas dos relatos dos (as) participantes e o mesmo procedimento para preservar a 

identidade dos mesmos ocorreu conforme descrito acima. Esse segundo momento 

dos grupos focais também foi gravado e transcrito literalmente para utilização dos 

dados.  

 

Análise dos dados 

Neste contexto, optamos pela utilização da técnica de análise de dados 

das Representações Sociais para tratamento e interpretação dos mesmos 

emergentes do discurso dos sujeitos das entrevistas individuais e em grupo. 

A análise de conteúdo das Representações Sociais pressupõe os 

seguintes passos: a) transcrição dos dados por meio de entrevista, isto é, todas as 

entrevistas individuais e os grupos focais que ocorreram foram gravados e 

transcritos literalmente de acordo com as narrativas dos sujeitos; b) leitura flutuante 

do material, ou seja, trata-se de uma leitura onde o pesquisador renuncia a um saber 

prévio e assume uma atitude de curiosidade receptiva, na qual essa atitude de 

paciência e espera possibilita que os significados submersos sejam desvelados a 

partir das narrativas dos sujeitos (63); c) construção do discurso que significa retornar 

aos objetivos da pesquisa para definir claramente o objeto representado; d) em 

decorrência dos itens anteriores, busca-se nesse momento a definição do Núcleo 

Central como descrito anteriormente; e) construção de categorias que expressam 

toda a entrevista, respeitando a ordem do discurso e que possibilitam a visualização 

da relação, ou da associação de idéias, presentes nos elementos constitutivos dos 

núcleos periféricos; f) transportar estas associações para um esquema, pontuando 

as relações entre elementos cognitivos, práticas e os investimentos afetivos (47). 
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Tendo realizado esses passos, construiremos um esquema denominado de árvore 

máxima da Representação Social (57).   

Para Minayo (49), o elemento comum desse conjunto de técnicas está 

baseado na inferência que, podendo ultrapassar o conteúdo da mensagem, atinge, 

mediante esta, uma interpretação mais profunda. É através da inferência, portanto, 

que se confere a essas técnicas relevância teórica, uma vez que implica, pelo 

menos, numa comparação da informação puramente descritiva sobre o conceito de 

pequeno valor. 

Um conteúdo de comunicação é sem sentido até que relacionado, no 

mínimo, com outro dado. Isto por que, o vínculo existente entre os dados é passível 

de ser representado, segundo Franco (64), por alguma forma de teoria que permite 

interpretar e dar sentido às falas dos sujeitos sociais. Em nosso estudo esta teoria 

está representada pela psicanálise de Winnicott. 
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APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Descrição das adolescentes do primeiro momento de coleta de dados: 

A primeira participante, denominada sujeito 1 (S1), era uma adolescente 

de 14 anos de idade que freqüentava a oitava série do Ensino Fundamental, estava 

no quarto mês de gestação e mantinha relação com seu namorado quando realizei a 

entrevista. 

A segunda participante, denominada sujeito 2 (S2), era uma adolescente 

também de 14 anos de idade que freqüentava a oitava série do Ensino Fundamental 

e estava no segundo mês de gravidez. 

A terceira participante, denominada sujeito 3 (S3), era de uma adolescente 

de 17 anos que freqüentava a segunda série do Ensino Médio, estava no quinto mês 

de gravidez e mantinha relação com o namorado. 

A quarta participante, denominada sujeito 4 (S4), era uma garota de 16 

anos que freqüentava a segunda série do Ensino Médio, estava no sexto mês de 

gestação e mantinha relação com o namorado. 

 

Desvelando a Árvore Máxima do estar grávida no ambiente escolar 

A apresentação e a análise dos dados está dividida em três etapas: a 

primeira corresponde aos dados das entrevistas individuais; a segunda, aos dados 

dos grupos focais; e a terceira etapa trata-se da relação e reflexão sobre ambos os 

dados e as análises do presente estudo. 
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A seguir, apresentamos o esquema da árvore máxima17 da Representação 

Social que tem por Núcleo Central o estar grávida no ambiente escolar. 

Apresentamos como Núcleos Periféricos os seguintes dados: a representação do 

estar grávida (seus elementos significativos: conseqüências subjetivas emergentes 

da gravidez na adolescência, idealização da maternagem, vantagens de estar 

grávida, apoio do namorado e refletindo sobre o aborto); representação da família 

segundo a adolescente (seus elementos significativos: relação com os pais e 

relação com a família); a repercussão da gravidez no ambiente escolar na visão 

da adolescente na escola (seus elementos significativos: relação com os 

professores, relação com grupo e relação com ambiente escolar). 

 

 

                                                
17 Árvore máxima: em rosa está representado o Núcleo Central; em azul são representados os Núcleos 
Periféricos emergentes dos discursos das adolescentes grávidas; em amarelo são apresentados os Núcleos 
Periféricos desvelados pelos discursos dos adolescentes que participaram dos grupos focais. 

O estar 
grávida no 
ambiente  
escolar  

A representação do estar 
grávida 

A representação da 
família segundo a 

adolescente 

A repercussão da gravidez no 
ambiente escolar na visão da 

adolescente 

A repercussão da gravidez na 
adolescente segundo o grupo 

A relação do grupo com a 
adolescente grávida 

Conseqüências subjetivas emergentes 
da gravidez na adolescência 

Idealização da maternagem Vantagens de estar grávida 

Apoio do namorado 
Refletindo sobre o 
aborto 

Relação com os professores 

Relação com o grupo 

Relação com a escola  

Relação com os pais 

Relação com a família 

Acolhimento coletivo 
Estranhamento 

Surpresa 

Mudança na relação 

Repercussão nas relações 
amorosas 

Gravidez e projeto de vida 

Imaturidade x maternidade 

Conseqüências 

A experiência do outro 
gera conhecimento 

A responsabilidade da 
prevenção 

Ambiente facilitador 

Afastar-se dos pais 
Aborto 

Experiência da 
maternidade 

Preconceito 
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APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA PRIMEIRA ETAPA DE COLETA 

DE DADOS: 

 

A primeira etapa analisa os dados das entrevistas na qual identificamos 

três Núcleos Periféricos, cada qual com seus respectivos elementos periféricos. 

O primeiro Núcleo Periférico foi denominado a representação do estar 

grávida, no qual emergiram os seguintes elementos: conseqüências subjetivas 

emergentes da gravidez na adolescência, idealização da maternagem, vantagens de 

estar grávida, apoio do namorado e refletindo sobre o aborto. 

 O primeiro elemento periférico desvelado foi denominado conseqüências 

subjetivas emergentes da gravidez na adolescência e pode ser exemplificado nas 

frases das garotas que mencionaram, por exemplo, a questão do aumento da 

responsabilidade e também da irresponsabilidade de estar grávida:  

 

“Ah, eu vou ter que ter responsabilidade porque eu que sou a mãe, vou 

ter que cuidar né?! Eu não posso ficar ah, tratar como se não fosse meu. 

Eu que vou ter que cuidar, eu que vou ter que tratar se estiver doente, 

vou ter que correr atrás de médico. Então vai ser uma responsabilidade 

minha” (S2).  

“Se eu fiz, tenho que ter minha responsabilidade de cuidar também [...] 

como que uma mãe sente, como que uma mãe deve cuidar dos seus filhos, 

como que é a responsabilidade de ter um filho” (S3). 

 

De acordo com a teoria de Winnicott (10,11), uma das características do 

adolescente é que ele é imaturo e a maturidade é tarefa dos pais. Quando falamos 

em maturidade, a responsabilidade faz parte do amadurecimento e as adolescentes 

referem sobre a questão da responsabilidade e da irresponsabilidade. 
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 É possível identificarmos nas falas dessas adolescentes, que o fato de 

estarem grávidas as faz pensar em responsabilidade no sentido de cuidarem de seu 

bebê após o nascimento do mesmo. Pelo discurso dessas adolescentes, podemos 

perceber que se inicia aquilo que Winnicott (40) denominou de preocupação materna 

primária, onde a mãe começa a se identificar com o bebê, ainda durante o período 

gestacional, no sentido de perceber ou intuir quais serão as necessidades do bebê. 

O discurso dessas garotas sugere um senso de responsabilidade maior pelo fato de 

estarem grávidas, porém, a percepção de que a gestação exige responsabilidade 

não quer dizer que após o nascimento do bebê a responsabilidade será assimilada e 

manifestada na prática e no cuidado do mesmo.   

Com relação à irresponsabilidade de ter engravidado, as adolescentes 

expressam: 

“Ah, eu acho que foi uma irresponsabilidade de nós dois, a gente poderia 

ter evitado e não evitou, porque nenhum de nós queria ter um filho agora 

tão cedo, a gente é muito novo [...] Assim que eu fiquei grávida, foi uma 

irresponsabilidade nossa, porque eu tinha parado de tomar o remédio, o 

remédio tinha acabado, aí a gente mesmo assim não se preveniu, nem 

nada, foi irresponsabilidade de nós dois. Nós dois não queríamos ter 

filho agora, e mesmo assim não evitamos” (S4). 

 

O discurso da adolescente mostra que a gravidez nesse momento da sua 

vida não fazia parte do seu projeto de vida e que ela e o namorado, apesar de terem 

conhecimento e informação sobre métodos contraceptivos, não se preveniram. 

Encontramos aqui uma característica do adolescente que é a onipotência, ou seja, 

imaginar que com eles nada vai acontecer, por exemplo, que ter relação sexual sem 

o uso de preservativo não acarretará em gravidez, pois “isso só acontece com os 

outros”. A adolescente refere que o fato de ter engravidado foi conseqüência de um 
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ato irresponsável, porque “o remédio tinha acabado, aí a gente mesmo assim não se 

preveniu”. O imediatismo, o prazer momentâneo característico da adolescência foi 

um fator que predominou e os adolescentes não se preveniram.  

Podemos afirmar que o fato de se ter informação sobre formas de 

prevenção de uma gravidez não significa que a adolescente irá se prevenir, pois o 

prazer imediato e a onipotência são características intrínsecas desses indivíduos 

nessa fase de transição que é denominada de adolescência.  

Outra conseqüência subjetiva emergente da gravidez na adolescência diz 

respeito à importância de estar grávida, como por exemplo: 

 

“Pra mim é muito importante estar grávida, eu queria estar grávida, foi 

um sonho que eu tinha de ser mãe” (S3). 

 

Podemos identificar nessa fala que a gravidez nesse momento de vida 

significou a realização de um sonho: ser mãe. Engravidar pode fazer parte do projeto 

de vida de uma adolescente, ou seja, ser mãe é mais importante do que qualquer 

outro fator na vida, independente da idade. 

Ao contrário neste mesmo elemento surgiu a negação em relação à 

gravidez: 

 “Sei lá, no começo eu não aceitei muito, eu não queria ter esse filho por 

eu ser muito nova e meu namorado também não queria aceitar porque ele 

é novo e a gente ficou com muito medo, o que a nossa família ia falar, o 

que a gente ia fazer, se eles iam expulsar a gente de casa, essas coisas” 

(S4). 

 

Identificamos que estar grávida na adolescência é de difícil aceitação, pois 

causa medo em relação à família, se esta vai ou não aceitar. O adolescente está em 
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um momento de busca de sua própria identidade e para isto, procura se identificar 

com os (as) amigos (as) afastando-se da família e muitas vezes desconsiderando 

aquilo que os pais falam. No entanto, a gravidez parece representar uma 

reaproximação da família, pois nesse momento da gravidez a opinião dos pais é 

importante e o fato deles não aceitarem a gravidez acarreta em medo frente ao que 

se vai fazer.  

Valores religiosos que influenciam a relação da mulher com seu corpo 

grávido foi desvelado neste mesmo elemento no relato a seguir: 

 

 “Não sei se as outras pessoas pensam assim, mas pra mim foi uma 

benção também [...] É muito importante ter um filho [...] Ah por exemplo, 

assim uma coisa que você não esperava, que você quer ganhar um 

presente e nunca esperava em ganhar, presente assim, muito mais 

importante que essas besteiras de roupa e qualquer coisa. Foi um 

presente pra mim” (S3). 

 

O discurso acima apresenta certa ambigüidade, quando a adolescente 

refere que estar grávida significa uma benção divina, ou seja, um valor religioso o 

qual dita que o corpo da mulher possuí a capacidade de gerar uma vida. Por outro 

lado, a adolescente refere que nunca esperava ganhar tal presente e este “nunca” 

provavelmente está relacionado com a fase da transição da adolescência, onde o 

corpo biológico é de uma mulher adulta, mas o desenvolvimento emocional ainda 

um pouco imaturo. 

Neste elemento periférico conseqüências subjetivas emergentes da 

gravidez na adolescência a mudança na vida após a constatação da gravidez é 

retratada como um sentimento de perda, caracterizado pelo luto da infância perdida 

como observamos a seguir: 
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 “Só sei que daqui pra frente minha vida vai ser diferente. Vai mudar, 

não vou poder fazer o que fazia antes, porque agora tenho um filho pra 

criar [...] Diferente porque não vou poder ficar saindo, não vou poder ir 

pra festas, balada [...]” (S2). 

 

 

Estar grávida na adolescência implica em um sentimento de perda 

definitiva do corpo e da fase infantil (6). “Minha vida vai mudar”, ou seja, estar grávida 

implica na perda da despreocupação da fase infantil, não ter responsabilidades 

quando criança e uma despedida, digamos assim, do corpo infantil que outrora não 

possuía possibilidades biológicas e fisiológicas para gerar uma vida. O luto pela 

perda definitiva do corpo e da condição infantil parece se intensificar pelo processo 

de uma gravidez na adolescência. Podemos identificar no discurso da adolescente 

novamente o senso de responsabilidade relacionado ao fato de estar grávida, onde 

ela refere que vai deixar de sair porque terá um filho para criar. 

Outra conseqüência subjetiva emergente de uma gravidez na 

adolescência que foi desvelada no discurso de uma adolescente relaciona-se ao 

grupo de amigos (as) como vemos a seguir: 

 

“Tem vezes que fazia coisas e deixei de fazer também por causa dela, 

porque você só pensa nele (bebê) [...] Assim, eu deixei de sair, agora não 

tem mais graça de amiga, sair pra dançar, deixei de fazer essas coisas 

[...] Ah sei lá, você fica mais adulta, você fica não assim com esse 

pensamento de criança, você não vai mais pegar o lado de antes que era 

assim tudo aventura pra você” (S3). 

 

Interessante que estar grávida implica também em perder a vontade de 

estar com as amigas, com o grupo que desempenha papel tão significativo na fase 
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da adolescência. Estar grávida diferencia a adolescente de seu grupo, ela não se 

identifica mais com o grupo de iguais “não tem mais graça de amiga”. O grupo 

desempenha o fenômeno transicional na fase da adolescência (34,38) , ou seja, é um 

espaço protegido entre a realidade interna e externa onde o adolescente tem a 

possibilidade de experienciar a onipotência e viver a criatividade com toda 

espontaneidade como foi descrito no capítulo de Fundamentação Teórica. Neste 

contexto, deduzimos que o fato de estar grávida acarreta na perda da importância do 

grupo e identificação com o mesmo, ou seja, será que o grupo tem o mesmo destino 

que o objeto transicional que é poder ir gradualmente perdendo o sentido, de modo 

que no decorrer do tempo ele se torne não tanto esquecido, mas relegado ao limbo 

no momento em que a adolescente se encontra grávida?  

Neste mesmo elemento as adolescentes referiram o aprendizado com a 

gravidez: 

 “Aprendendo a valorizar mais a vida [...] A não ficar jogado, aprendendo 

a dar mais valor à nossa vida” (S3). 

 

Identificamos que estar grávida traz para a adolescente um aprendizado 

para dar mais valor a sua vida. Esta valorização pode estar relacionada com o 

elemento desvelado a partir do discurso da adolescente que vem a seguir, isto é, a 

preocupação com o cuidado de si mesma que foi relatado como observamos: 

 

 “Ah por exemplo, não vou cuidar só da minha filha, vou cuidar de mim 

também. O meu cuidado é esse, não porque eu vou ter um filho que eu vou 

me deixar jogada e cuidar só dela. Não assim, vou cuidar de mim e dela 

também” (S3). 

 

A adolescente refere que estar grávida implica em um cuidado maior dela 
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consigo mesma, o que conseqüentemente, leva a um cuidado com o bebê. Perceber 

essa valorização da vida e o cuidado consigo mesma é um aspecto importante para 

saúde psíquica da adolescente e para saúde do bebê como um todo, pois além da 

adolescente estar vivenciando uma fase de transição, ela ainda está grávida, fato 

que muitas vezes é rotulado como “precoce”, “indesejado” ou “irresponsável”.  

As adolescentes relataram neste elemento periférico conseqüências 

subjetivas emergentes da gravidez na adolescência uma reflexão e reavaliação aos 

cuidados maternos recebidos, isto é, a própria mãe introjetada, talvez como um 

movimento de resgate do passado:  

 

 “Porque tem gente que não dá valor às mães. Nós pensamos que a mãe 

fala isso não pra pegar no nosso pé, mas é pra proteger a gente. Aí 

quando você for ter seu filho, você vai pensar a minha mãe tava certa, 

agora eu entendi o que ela quis dizer com aquilo pra mim [...] Mãe se 

preocupa muito também” (S3). 

 

Parece que estar grávida leva a adolescente a reviver os cuidados 

maternos recebidos anteriormente, como nos diz Winnicott (41) afinal de contas, ela 

também já foi um bebê, e traz com ela as lembranças de tê-lo sido; tem igualmente, 

recordações de que alguém cuidou dela [...]. Ou seja, as memórias de ter sido 

cuidada (holding) emergem através da experiência de uma gravidez na adolescência 

e se inicia a preocupação materna primária (41) o que significa também se preocupar 

com o (a) filho (a) que está por vir.  

Neste primeiro Núcleo Periférico a representação do estar grávida foi 

desvelado um outro elemento: idealização da maternagem. As adolescentes 
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relataram as fantasias18 e projeções que têm referente ao exercício da maternagem. 

Essas fantasias e projeções estão relacionadas com o cuidar do bebê, ou seja, os 

conceitos de holding e handling de Winnicott, como por exemplo:  

 

“Ah eu vou ter que cuidar né, vou ter que aprender né?! Vou ter que 

aprender porque não sei fazer quase nada, nem trocar fralda. Vou ter 

que aprender a cuidar de uma criança, a trocar fralda, dar banho, essas 

coisas que eu não sei “ (S2). 

“Tem que ter um certo tipo de paciência com a criança. Pra você ficar só 

brigando com ela, mal-tratando-a, ela vai pensar o quê? Que é rejeitada! 

[...] Eu vou ter que dar roupa, vou ter que trabalhar pra alimentar, vou 

ter que fazer de tudo pra dar uma boa educação pro meu filho” (S1). 

“Por mais que seja difícil eu vou ter e vou tentar criar, tentar dar uma 

educação boa pra ele, vou tentar criar [...] Ah, é que um filho é muito 

complicado, qualquer coisa, você precisa comprar muita coisa, também 

[...] ah, é muito difícil [...] Da dificuldade que eu acho que é ter esse 

filho? Eu praticamente sou uma criança ainda, cuidar de outra criança é 

muito difícil assim, porque eu sou muito nova, não tenho experiência 

nenhuma, não sei, sabe, como cuidar de uma criança. Tenho 16 anos, eu 

não sei praticamente nada de como cuidar do meu filho, do que fazer 

quando ele tiver chorando, o que ele tem, se ele está com fome, se ele 

está com dor” (S4). 

 

 

 Podemos identificar no discurso dessas adolescentes a ambigüidade de 

sentimentos (6), característicos da adolescência, relacionados ao exercício da 

maternagem: por um lado percebemos certa insegurança quando referem que não 

                                                
18 Fantasia: encenação imaginária em que o indivíduo está presente e que figura, de modo mais ou menos 
deformado pelos processos defensivos, a realização de um desejo e, em última análise, de um desejo 
inconsciente (65)   . 
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sabem fazer quase nada e por outro, identificamos no discurso uma preocupação 

em relação à maternagem, que Winnicott (41) relacionou ao holding e handling, ou 

seja, a sustentação, o apoio, o cuidado com um filho, (seja segurança, dar 

educação, ter paciência, cuidar e outros) e o manejo do filho, como trocar fralda, dar 

banho e segurar no colo, por exemplo. A capacidade de se projetar no futuro e fazer 

planos como disse Winnicott (10,11), são atributos dos adultos, no entanto, o estar 

grávida implica em projeções futuras de ser mãe e idealizar a maternagem, o que 

difere da característica do adolescente que vive o prazer imediato e ser “aquela 

coisa do momento”.   

Outro elemento periférico identificado foi denominado vantagens de estar 

grávida, como vemos no relato que segue:  

 

“(risos) Além desde que eu nasci tudo era eu, agora mais ainda. Porque a 

primeira neta, primeira sobrinha, primeira filha, primeira tudo e a 

primeira que vai dar neto, bisneto pra minha avó e um neto pra minha 

mãe [...] Ah, recebo mais atenção, mais carinho, ta todo mundo me 

paparicando. Mesmo antes, tudo que eu queria eu tinha, agora mais ainda. 

Se eu falar que quero isso, ela (mãe) vai lá e me dá” (S1). 

 

Este elemento foi denominado “vantagens de estar grávida”, pois segundo 

o discurso da adolescente, a gravidez lhe proporciona algo a mais, como atenção e 

carinho. O fato de estar grávida faz com que ela se torne o centro das atenções da 

família.  

Outro fato apontado pelas adolescentes e considerado outro elemento foi 

o apoio do namorado, desvelado na seguinte frase: 

 

 “Eu não queria ter esse filho por eu ser muito nova e meu namorado 
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também não queria porque ele é novo [...] Então a gente não planejava, a 

gente sempre comentava, sabe, eu sempre comentava o quê que a gente 

ia fazer mais a frente, aí ele falava que pensava em morar comigo, que 

queria morar comigo, só que só queria morar comigo depois que já tivesse 

a nossa casa, que já tivesse as nossas coisas e tudo. Aí foi que a gente, 

depois que eu fiquei grávida, ele disse ‘ah, já que você está grávida, 

então vamos correr atrás das coisas, agora mais cedo, e vamos ir morar 

juntos’ ” (S4). 

 

 

De acordo com a adolescente, o apoio do namorado foi um fator 

importante para aceitação da gravidez, tendo em vista que esta não fazia parte dos 

planos desses jovens. O apoio do namorado trouxe provavelmente um alívio 

emocional na garota, por saber que ela não terá o filho sozinha.  

 Cabe aqui fazermos uma pequena reflexão: alguns autores afirmam que a 

gravidez na adolescência tende a agravar os conflitos emocionais da fase de 

transição, pelo fato de que fica mais difícil para a adolescente conciliar seu interesse 

pessoal com as necessidades do bebê que está por vir (16). Nós entendemos o 

adolescente sob o prisma winnicottiano que considera o adolescente um ser imaturo 

(10,11,45). Apesar do adolescente ser imaturo, o fato da adolescente estar grávida 

parece provocar uma situação em que o adolescente tem que forçosamente tomar 

decisões acerca do presente e do futuro. 

Outro elemento periférico desvelado foi denominado refletindo sobre o 

aborto, ilustrado pela fala: 

 

 “Oh, porque não é primeira gravidez que eu tenho, na primeira tive um 

aborto espontâneo [...] e nessa foi mais por causa de eu ter terminado 
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com meu namorado mesmo, das brigas que a gente estava tendo. A gente 

deu um tempo, aí foi assim: eu não vou ter essa criança sozinha, eu não 

fiz sozinha, então pra quê que eu vou assumir sozinha? Aí eu tava 

pensando em tirar primeiro com medo do que meu pai ou minha mãe ia 

falar [...] Você e meu namorado são os únicos que sabem disso. Aí passou 

(aborto espontâneo). Aí depois do que, isso foi no ano passado, agora em 

Junho isso aconteceu (segunda gravidez e reflexão sobre o aborto)” 

(S1). 

 

Nesta fala identificamos dois aspectos sobre o aborto: o primeiro se 

relaciona com o elemento descrito acima do apoio do namorado. Segundo 

adolescente, ela refletiu sobre o aborto quando estava tendo muitas brigas com o 

namorado e quando eles tinham dado um tempo, ou seja, quando ela não tinha o 

apoio do namorado, pois “eu não fiz sozinha, então por quê que eu vou assumir 

sozinha?”. Outro aspecto identificado sobre o fato de estar grávida e refletir sobre o 

aborto, sugere que a adolescente teria feito um aborto em decorrência do medo do 

pai e da mãe quando estes soubessem sobre a gravidez. 

No decorrer de dois anos envolvidos no estudo da adolescente grávida no 

ambiente escolar nas escolas estaduais da periferia do município do Embu, tivemos 

a oportunidade de ouvir alguns relatos sobre abortos ou tentativas de aborto pelas 

adolescentes: ingestão de Citotec® (remédio abortivo), ingestão de chá de maconha, 

intenção de tomar soda caustica e executar procedimento utilizando agulha de tricô. 

Tais procedimentos indicam para uma atitude desesperada da adolescente frente à 

situação de estar esperando um bebê, colocando inclusive sua vida em risco. 

Segundo o discurso de nossa entrevistada, ela teria recorrido a algum método 

abortivo devido ao medo de uma reação talvez violenta dos pais, ou uma expectativa 

depositada por eles em sua filha adolescente.  
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A fala dessa adolescente indica outra reflexão: não é a primeira vez que 

ela engravida. Poderíamos simplificar o fato e pensarmos “apenas” nas 

características da adolescência, ou seja, imaturidade, irresponsabilidade, 

onipotência ou no senso comum “ela é inconseqüente, não aprendeu com os 

erros?!!” e etc., mas acreditamos que o fato de engravidar uma segunda vez durante 

a adolescência nos permite fazer outra inferência: engravidar uma segunda vez 

tendo vivenciado um aborto na adolescência sugere que a reação da adolescente 

não atribui um valor ao acontecimento e a gravidez não é associada aos aspectos 

da prevenção. 

A frase a seguir nos leva para a questão da gravidez na adolescência e 

projeto de vida: 

 

“Eu não queria, no começo eu não queria ter esse filho, até pensei em 

tirar, fiquei pensando que não queria ter esse filho, é muita 

responsabilidade ter um filho, eu praticamente sou uma criança ainda, 

cuidar de outra criança é muito difícil. Aí eu sempre pensava nisso, em 

não ter esse filho, aí depois eu pensei também é uma vida que eu vou 

estar matando” (S4). 

 

Identificamos que o fato de estar grávida contra a vontade, isto é, não 

fazer parte do projeto de vida da adolescente, fez com que ela refletisse sobre a 

questão do aborto. Parece-nos possível deduzir que o assunto gravidez na 

adolescência sugere o assunto aborto provocado na adolescência, sendo este 

último, empiricamente, desencadeador de sérios riscos à saúde da adolescente. 

O segundo Núcleo Periférico encontrado nos discursos das adolescentes 

foi denominado representação da família segundo a adolescente e possui os 

seguintes elementos: relação com os pais e relação com a família. 
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No elemento relação com os pais, as adolescentes abordaram temas 

como a relação com a mãe e a relação com o pai e dessa forma eles serão descritos 

separadamente.  

Na relação com a mãe, as adolescentes relataram brigas, falta de 

atenção, aceitação, responsabilidade, expulsar de casa e nervosismo. Algumas falas 

foram selecionadas, como por exemplo: 

 

 “Ah, a minha mãe ficou muito nervosa! Ela falou muito, brigou muito, mas 

depois ela aceitou [...] Ah, nervosa! Porque com 14 anos grávida, ela ficou 

chocada, né?! Porque ela vê isso acontecer direto com as meninas, mas 

ela nunca ia imaginar que isso ia acontecer com a filha dela Ela brigou 

porque eu não devia ter feito isto, ela disse que eu vacilei” (S2). 

 

A representação da adolescente que está grávida em relação à sua mãe 

indica que inicialmente a mãe ficou muito nervosa, brigou com a adolescente porque 

ficou chocada pelo fato de sua filha ter engravidado com 14 anos e depois aceitou. 

Pelo discurso da adolescente a mãe referiu que sua filha vacilou e não deveria ter 

engravidado e a mãe não menciona o rapaz. Tal dado pode estar relacionado ao 

fato de que nem sempre o parceiro assume as responsabilidades da paternidade (12).   

Interessante notar que a adolescente refere que sua mãe “vê isso direto 

acontecer com as meninas, mas ela nunca imaginava que isso ia acontecer com a 

filha dela”. Podemos refletir a partir dessa fala, que o assunto gravidez na 

adolescência é de conhecimento das mães, no entanto não sabemos se tal assunto 

é abordado pelas mães na educação com suas filhas. É possível afirmar que na fase 

da adolescência existe uma “dificuldade de comunicação” entre pais e filhos, como 

Outeital (7) refere, os pais falam em rádio com freqüência AM e os filhos FM. Então 

nos perguntamos: como que o assunto gravidez na adolescência é abordado pelas 
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mães das adolescentes?  

Outro dado importante para refletirmos, é que a mãe dessa adolescente 

engravidou pela primeira vez quando tinha 19 anos. As mães de todas adolescentes 

entrevistadas também engravidaram pela primeira vez quando eram adolescentes e 

isto nos leva a pensar sobre outro aspecto, ou seja, o histórico familiar da gravidez 

dessas famílias.  Este aspecto merece ser aprofundado em outro estudo, podendo 

ampliar a compreensão do fenômeno da gravidez na adolescência. 

Já o discurso a seguir nos leva para outras reflexões: 

 

 “Porque não foi exatamente eu que contei, porque minha mãe perguntou 

e eu falei assim que não sei e ela já descobriu que eu tava também, aí ela 

ficou ali e não reclamou de nada também, só falou que eu tinha que ter a 

minha responsabilidade de cuidar” (S3). 

 

Neste discurso a adolescente nos diz que o fato de estar grávida não 

causou nenhuma reação por parte da mãe, no sentido de repressão ou brigas. 

Segundo a adolescente, a mãe teve com ela uma conversa sobre a 

responsabilidade de ter um filho. A adolescente refere também que não foi ela quem 

contou sobre a gravidez, e sim, que sua mãe percebeu. Este dado indica que estar 

grávida na adolescência trata-se de um assunto delicado para ser revelado para as 

mães.  

A próxima fala de uma adolescente grávida em relação à sua mãe nos traz 

outro dado importante: 

 

 “Eu contei só por telefone, ela não mora aqui, mora no Canadá. No 

começo ela brigou muito, falou um monte[...] Ela me expulsou de casa, a 

gente brigou, discutiu, aí ela me expulsou de casa, falou que era pra eu 
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pegar minhas coisas e ir logo morar com meu namorado [...] Ela falou que 

agora que a papelada tava toda pronta pra gente ir pro Canadá, eu tava 

atrasando meus irmãos, que por minha causa, que por minhas besteiras 

de ter ficado grávida os meus irmãos estavam pagando o pato [...] Ela 

(mãe) logo se exaltou, ficou toda nervosa e a pessoa que eu esperava que 

ia me dar mais apoio era minha mãe, por já ter passado por isso, de ter 

ficado grávida nova. Acho que ela teve o primeiro filho com 16 ou 17 

anos. Achei que ela ia me apoiar por isso, por já ter passado por isso, por 

ela saber tudo como é, o que ela sentiu por ser nova também” (S4).  

 

Novamente a adolescente refere brigas e discussões e algo a mais para 

ser considerado: a mãe expulsa sua filha de casa. Esta adolescente menciona que 

sua mãe era a pessoa que ela esperava receber mais apoio “por já ter passado por 

isso, por ela saber tudo como é, o que ela sentiu por ser muito nova também”, pois a 

mãe engravidou a primeira vez com 16 ou 17 anos. Faz-se necessário ressaltar que 

é da mãe que se espera um holding, pois logo no início da vida, a mãe, ou aquela 

que desempenha a função materna, proporciona toda uma situação de sustentação 

e holding para o bebê ainda completamente dependente (39,41). Porém o dado indica 

que a mãe expulsa a filha de casa pelo fato desta estar grávida, acarretando em um 

provável sentimento de abandono na adolescente, mesmo tendo a mãe vivenciado 

esta situação de gravidez na adolescência. Sendo este último fato abordado por nós 

como um aspecto do histórico familiar a ser investigado em outros estudos.  

Outro dado importante é que a escola, o ensino, a interrupção dos estudos 

momentaneamente, ou o abandono escolar, ou qualquer assunto relacionado à 

escola não foi valorizado pelas mães e relacionado com uma gravidez na 

adolescência, segundo o discurso das adolescentes.  Na percepção delas da 

relação com as mães, as falas indicam que ocorrem brigas, discussões, rejeições, 
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conversa sobre responsabilidade em cuidar de uma criança, o aspecto do histórico 

familiar e gravidez na adolescência e que as mães não relacionam o assunto 

gravidez na adolescência com a escola. 

Não podemos esquecer que a população do nosso estudo trata-se de 

pessoas de classe menos favorecida. É comum associar-se a gravidez na 

adolescência com a interrupção dos estudos e a entrada, considerada prematura, no 

mercado de trabalho, realçando-se implicações dessa para vulnerabilidades sociais, 

em especial a reprodução da pobreza, no caso de jovens de família de menos poder 

aquisitivo (12).   

Foi desvelado neste primeiro elemento periférico a relação com os pais, 

isto é, a relação das adolescentes com o pai, na qual elas relataram aceitação, 

expulsar de casa, apoio e agressão como por exemplo: 

 

 “O que eu tava imaginando era bem pior, que meu pai ia me bater, ia me 

expulsar de casa [...] É porque ele falava assim que se um dia eu chegasse 

em casa grávida na minha adolescência, ele ia aceitar tudo se o cara que 

eu tivesse junto comigo tivesse aceitado tudo numa boa, fosse ajudar, 

mesmo se eu não continuasse com ele, ele fosse aceitar e ajudar. Mas, se 

o cara falasse que não tava nem aí ou então quando ele ficasse sabendo 

ele sumia no mundo, eu também podia sumir atrás dele, em casa eu não 

ficava. Ele (pai) não ia criar uma criança que não fosse dele” (S1). 

 

Um primeiro aspecto que podemos identificar na representação da 

adolescente na relação com seu pai no caso do parceiro não assumir a criança é a 

projeção de brigas, agressões físicas e não acolhimento (no sentido de expulsar de 

casa). Já por outro lado, a adolescente refere que no caso do parceiro “aceitar tudo 

numa boa” ela terá o apoio paterno. Segundo o discurso da adolescente, tal dado 
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aponta que o pai da adolescente busca a responsabilização do parceiro em assumir 

a gravidez de sua filha para que ela tenha apoio paterno, caso contrário, a 

adolescente não terá o apoio de seu próprio pai sendo expulsa de casa.  

A outra frase selecionada da adolescente que está grávida, nos possibilita 

fazer outra identificação de sua representação na relação com o pai e nos leva para 

outra análise: 

 “Meu pai não falou nada, não brigou, recebeu normal” (S3). 

 

Novamente aparece o que nos referimos anteriormente sobre a 

representação da adolescente grávida na sua relação com o pai, isto é, a projeção 

de brigas. Contudo, inferimos uma possível “ausência” paterna frente à situação de 

gravidez de sua filha, pois “ele não falou nada”. Quando mencionamos a “ausência” 

paterna da adolescente que está grávida, estamos nos referindo ao que Winnicott 

(10,11) e os psicanalistas winnicottianos (7) discorrem sobre a importância dos pais e 

mães (aqui no caso o pai) em colocar limite e desempenhar um papel de “porto 

seguro” acolhedor e ao mesmo tempo direcionador para o desenvolvimento dos 

adolescentes.  

O outro discurso da adolescente traz mais um dado importante para a 

análise: o fato de estar grávida aproxima a relação com o pai: 

 

“Eu não conversava com meu pai, nisso eu morava com meus irmãos, minha 

irmã e irmão mais velhos, porque minha mãe não mora aqui com a gente. 

Aí eu não conversava com meu pai, a gente tinha brigado, aí ele ficou 

sabendo. Voltou a falar comigo, agora ele ta me ajudando, eu voltei a 

morar com ele até ir morar com meu namorado. Eu acho que isso foi um 

dos motivos que eu vou ter o bebê, tem alguém me apoiando[...] Meu pai 
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me apoiou muito, foi a pessoa que eu nunca achava que ia me ajudar, que 

não tava nem aí, agora ele é a pessoa que mais ta me ajudando[...] Foi no 

Natal que a gente começou a se aproximar, ele percebeu que eu tinha 

mudado em algumas coisas, nas atitudes, no corpo, aí ele perguntou se eu 

tava grávida. No começo eu neguei, aí fui e contei a verdade pra ele, ele 

me apoiou, falou que eu podia voltar pra casa dele, que ele ia me ajudar, 

que eu não precisava ficar com medo, e que no que ele pudesse ele ia me 

ajudar até eu ir morar com meu namorado” (S4).  

 

Pela representação da adolescente na relação com pai, o apoio paterno 

foi um dos motivos pelo qual a adolescente não optou pelo aborto. A adolescente 

refere também que o pai “foi a pessoa que eu nunca achava que ia me ajudar...” e 

quem efetivamente a está ajudando. E que seu pai percebeu mudanças no corpo ou 

nas atitudes da filha adolescente deduzido sua gravidez. Segundo o discurso da 

adolescente na sua relação com o pai, a gravidez proporcionou uma aproximação da 

relação pai e filha. Analisando esses dados, podemos afirmar que o envolvimento 

paterno no sentido de proporcionar o holding é de suma importância para que a 

adolescente enfrente a situação da gravidez amenizando, se é que podemos dizer 

assim, possíveis conseqüências do ponto de vista emocional, pois a adolescente 

pôde confiar em seu pai. Relembrando que a confiança é um sentimento adquirido 

por meio da experiência proporcionada pela relação materna primária 19. Ou seja, a 

percepção segundo a adolescente do pai perante sua situação de gravidez, indica 

que o sentimento de confiança estabelecido a partir do momento em que existe o 

apoio paterno da gravidez da filha, é um dos fatores para que a adolescente tenha 

seu filho e não recorra ao aborto. 

                                                
19 Relação materna primária: primeira relação que se estabelece no início do desenvolvimento quando a mãe (ou 
quem desempenha a função materna) encontra-se identificada com seu bebê (41) 
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Outro dado importante que identificamos é que, segundo a representação 

da adolescente grávida na relação com seu pai, os pais também não estabeleceram 

nenhuma relação da gravidez de suas filhas com a importância da escola ou com 

projeto de vida, da mesma forma que as mães como analisamos anteriormente. Não 

podemos precisar se os pais e mães não estabelecem essa relação de gravidez na 

adolescência e a valorização da escola, ou se as adolescentes quando relatam suas 

percepções de seus pais e suas mães não englobam o fator escola. O fato é que 

essa relação não foi mencionada nos discursos das adolescentes, o que nos 

inquieta e proporciona estudos futuros sobre a gravidez na adolescência e o 

ambiente escolar.  

As adolescentes relataram também a relação com irmãos, cunhada, avó 

materna e tia materna e estes relatos foram categorizados como outro elemento 

periférico, sendo denominado relação com familiares, onde surgiram falas de apoio, 

não aceitação, compaixão, medo, pressão, julgamento, arrependimento da 

adolescente de não ter conversado e se informado sobre prevenção e conformismo, 

como por exemplo: 

 “A minha tia é um caso do outro mundo, disse que eu tinha que casar 

primeiro pra depois ter filho[...] só eu que acho que ela ficou com dó 

também, porque não tinha que fazer nada também , não tinha que mudar 

mesmo ela falando, eu to com ela (bebê) do mesmo jeito [...] Ela (tia) 

falou que eu era doida, doida de não casar primeiro. Tipo assim, ela pensa 

que só porque nós estamos grávidas e não casamos que o marido vai 

largar a gente. Eu acho que ela pensa assim” (S3). 

 

Segundo a representação da adolescente grávida frente sua família, sua 

tia apresentou compaixão ao mesmo tempo em que fez um julgamento, pois a 

adolescente engravidou sem ter casado primeiro. Pelo discurso da adolescente, a tia 
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não faz relação direta da gravidez com a adolescência, mas sim, a gravidez que 

ocorreu antes do casamento e que por isso o parceiro poderia abandonar sua 

sobrinha grávida. Identificamos uma representação do senso comum de “percurso 

natural” de um casal, primeiro se casa e depois se tem um filho. O discurso não trata 

da questão principal que é a gravidez na adolescência e sim de um valor social que 

é o casamento. Segundo Castro, Abramovay e da Silva (12), a gravidez na 

adolescência confunde-se com visões morais sobre nupcialidade e família, sendo 

comum a referência de mãe solteira e aos “problemas” que se atribui tal estado [...]. 

 O discurso a seguir nos leva para outra análise: 

 

“A minha avó não queria que eu tivesse de jeito nenhum, dizia que era 

muito nova [...] Minha tia ficou me julgando. Ela falava assim o que ia ser 

de mim? Ela falava que ia ser mãe nova, que eu ia me arrepender, que eu 

não ia querer essa criança, ficava falando um monte de coisas e eu ficava 

tão nervosa que até saia da sala. Teve uma vez que eu joguei na cara dela 

dizendo como que você pode querer me julgar, sendo que você também 

ficou grávida com 13 anos? Aí ela falou olha o meu tempo e olha o seu 

tempo. Falei que isso não tinha nada a ver, assim como você criou os seus 

filhos no seu tempo eu também vou criar os meus no meu tempo. Qual a 

diferença? Só que a criação do meu filho vai ser diferente dos seus!” 

(S1). 

 

Na representação da adolescente com sua família, a avó relaciona a 

gravidez com o período da adolescência da neta e demonstra um descontentamento 

perante a situação da neta. De acordo com a adolescente, sua tia também faz 

menção a pouca idade da sobrinha a adolescente se sente julgada. Identificamos 

também que a tia dessa adolescente engravidou pela primeira vez aos 13 anos, 

dado este que nos referimos anteriormente da gravidez na adolescência com o 
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aspecto de histórico familiar a ser investigado.  

Com relação aos irmãos, irmãs e cunhada, as adolescentes relataram: 

 

 “Meus irmãos, eles falaram que iam me ajudar a criar e sustentar. Eles 

falaram que agora que eu já tava grávida eles não podiam fazer mais 

nada[...] Ajudar a criar , porque minha irmã não mora comigo, mas meu 

irmão mora com a mulher dele. Então ela (cunhada) que vai me ajudar e 

me ensinar[...] Porque se eu tivesse falado antes de eu ter ficado 

grávida, eles podiam ter conversado comigo, me prevenido[...] ah de eu 

ter perguntado, conversado, tirado as minhas dúvidas” (S2). 

 

Segundo a representação da adolescente, seus irmãos e sua cunhada 

irão ajudá-la a criar e a sustentar o filho. Identificamos um tom de arrependimento na 

fala dessa adolescente na sua relação com a família. O discurso revela que a 

adolescente não se informava sobre questões referentes à sexualidade e ela 

engravidou em decorrência deste fato. Sobre a questão do arrependimento, 

inferimos que a gravidez, por ser um processo que ocorre no corpo, parece 

intensificar o luto da adolescente pela condição e corpo infantil, pois implica na 

aquisição e desenvolvimento de um senso de responsabilidade como foi analisado 

anteriormente. 

O discurso seguinte nos leva para outra análise: 

 

 “A minha irmã, que eu morava com ela, começou a pressionar muito. 

Aceitou numa boa, mas ficou pressionando perguntando quando que eu ia 

morar com meu namorado, se eu já tinha comprado as coisas[...] Ela era 

um amor comigo antes de eu ficar grávida, tudo que eu precisava ela me 

dava, aí depois que eu fiquei grávida, ela começou a mudar o jeito que me 

tratava, me pressionava perguntando quando que eu ia sair de casa e ia ir 
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morar com meu namorado[...] A gente ficou com medo por causa da nossa 

família, se eles iam aceitar. Não tanto pela minha, mas mais pela dele 

porque a mãe dele é evangélica, sabe, meio rígida em tudo. Aí ele 

comentou que se a mãe dele ficasse sabendo, ela ia expulsá-lo de casa e 

mandar ele ir morar comigo” (S4). 

 

Um aspecto que identificamos no discurso da adolescente trata-se da 

ambigüidade característica da adolescência: “ela aceitou numa boa, mas ficou me 

pressionando”. Além disso, a adolescente refere ter sido pressionada pela irmã e 

refere um medo perante a reação da família do rapaz.  Este dado aponta que a 

situação de gravidez na adolescência repercute ou incluí sentimento de medo 

perante a família do parceiro da adolescente.  

Podemos afirmar que a representação da adolescente na relação com sua 

família perante o fato dela estar grávida é de que: elas se sentem julgadas por 

serem muito novas e já estarem esperando um filho, ou seja, uma gravidez na 

adolescência provoca um julgamento da família; que a gravidez ocorreu porque não 

se teve diálogo ou se tirou dúvidas com a família; a adolescente se sente 

pressionada; a adolescente teme a reação da família do rapaz;  ocorre um apoio dos 

irmãos e cunhada para ajudar a criar e sustentar o bebê; o luto pelo corpo e 

condição infantil se intensificam pela gravidez na adolescência; e o aspecto do 

histórico familiar de uma gravidez na adolescência. 

E por último, a questão da gravidez na adolescência não ser relacionada à 

escola ou estar em período escolar não é referido pelos familiares de acordo com os 

discursos das adolescentes. Analisamos este dado da mesma forma como na 

relação com os pais e mães anteriormente descritos: qual a valorização da escola 

para esta família perante a adolescente que está grávida? 

O terceiro Núcleo Periférico encontrado nas entrevistas com as 
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adolescentes grávidas foi denominado A repercussão da gravidez no ambiente 

escolar na visão da adolescente na escola, onde foram descritos três elementos 

periféricos: relação com os professores, relação com grupo e relação com o 

ambiente escolar. 

No elemento relação com os professores, as adolescentes relataram não 

ter conhecimento que os professores estavam sabendo da gravidez, tranqüilidade, 

parabéns pela gestação, opinião contra o aborto, professores mais permissivos e 

aqueles que lhes chamaram a atenção, como por exemplo: 

 

 “Ah, eles (professores) gostaram, não de eu ter ficado grávida, mas de 

não ter tirado quando tava brigada com meu namorado [...] Aí depois a 

gente voltou tudo bem, aí eu comentava pra alguém que ia fazer isso, 

inclusive com os professores, aí quando eu cheguei falando que eu fiquei 

um tempo sem vir pra escola e depois retomei falando que tava tudo 

bem, aí ficaram felizes que eu tinha tirado essa idéia da minha cabeça” 

(S1). 

 

Na representação da adolescente em relação aos professores, refere que 

os mesmos não enfatizam a gravidez, mas o aborto. Segundo a adolescente, os 

professores ficaram felizes que sua aluna não optou pelo aborto. O dado revela 

maior facilidade de comunicação dos problemas relacionados à gravidez com os 

professores, do que com os pais, desta forma, possibilitando compartilhar as 

informações da gravidez e possível indução do aborto com um adulto. Este dado 

aponta para o que nós descrevemos na Introdução, que se refere à importância do 

trabalho em conjunto da família e escola sobre o tema adolescência e sexualidade 

com os adolescentes. Pelo que identificamos no discurso da adolescente, 

instrumentalizar os professores para lidarem com a questão da gravidez ou aborto 
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na adolescência parece de suma importância, pois o professor é uma figura de 

identificação para o adolescente e desempenha papel fundamental na formação de 

um indivíduo (7).  

O discurso a seguir nos leva para outra reflexão: 

 

 “Aí os professores falam assim: gravidez não é doença, vai levanta, vai 

zoa, brinca, agora que a gente está deixando você fica aí quieta. Quando 

a gente não deixava você ficava ai zoando, nem lição fazia, agora todas 

as lições está fazendo, só fica quieta no seu canto! (S1).  

 

Identificamos na fala da adolescente que gravidez acarreta em um 

empenho maior nos estudos e que se relaciona com o surgimento do senso de 

responsabilidade “agora todas as lições está fazendo”. Segundo a representação da 

adolescente na relação com os professores, estes parecem ser mais permissivos 

com a adolescente que está grávida, não exigindo tanto do comportamento da 

aluna, ou empenho nos estudos “agora que a agente está deixando você fica aí 

quieta”. Por outro lado, de acordo com a adolescente, os professores incentivam sua 

aluna grávida em continuar os estudos, pois “gravidez não é doença”.  

Outro dado desvelado nos discursos das adolescentes indica que elas não 

tinham conhecimento de que seus (as) professores (as) tinham ciência de sua 

gravidez: 

 “Eu nem sabia que eles já estavam sabendo, o coordenador pedagógico 

veio falar comigo, eu nem imaginava que ele tava sabendo. Porque nenhum 

dos professores estava sabendo, só a professora de Educação Física, 

porque teve um dia que passei mal e falei pra ela [...] Ela (professora de 

Educação Física) só falou parabéns mamãe” (S2). 

“A diretora ficou sabendo esses dias que eu vou pro médico e tal, então 
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eu tenho que sair cedo, meu pai veio e conversou com ela. Mas os 

professores têm muitos que não sabem ainda. Acho que os que sabem são 

dois ou três. Um professor chegou em mim e perguntou se eu estava 

grávida. Aí eu falei sim e ele perguntou de quantos meses. Aí só também, 

ele não ficou olhando, mais nada, não perguntou mais nada. Os outros não 

chegaram, não perguntaram, nem nada, só olharam assim e não falaram 

mais nada” (S4). 

 

Identificamos que as adolescentes não têm conhecimento de que seus 

professores sabem do fato delas estarem grávidas. Este dado indica que os 

professores comentam entre si sobre o fato de uma aluna estar grávida, mas 

segundo as adolescentes, alguns professores não conversam com elas sobre sua 

gestação.  

Percebemos que apesar do (a) professor (a) ter conhecimento de que uma 

aluna sua esteja grávida eles (as) não se envolvem com esta situação. Comentamos 

esse dado com um conjunto de professores dessas escolas onde foi realizada a 

coleta de dados e obtivemos uma opinião interessante de uma professora: se ela se 

envolvesse e se preocupasse com a adolescente que está grávida, ela daria mais 

atenção para essa aluna e poderia parecer que ela estivesse incentivando a 

gravidez. Pelo fato de se tratar de um dado empírico e não ter sido o objetivo do 

nosso estudo levantamos algumas perguntas pertinentes que envolvem a 

instrumentalização dos professores para lidarem de uma maneira adequada com 

alunas adolescentes grávidas: como os (as) professores (as) devem lidar com a 

adolescente que está grávida? Devem se envolver com a situação após a notícia 

para garantir um espaço de confiança e diálogo (espaço potencial)? Não devem se 

envolver para não parecer que estão incentivando a gravidez na adolescência? 

Devem informar a adolescente que têm conhecimento da gravidez ou não?  
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Já a outra frase nos leva para outra reflexão: 

 

“Nem pegaram no pé, porque tipo assim, tem professores que dizem olha 

eu avisei pra usar isso e aquilo e também passaram palestras aqui e você 

não fez porque não quis mesmo, porque palestra já tinha aqui, já teve 

avisado muito” (S3). 

 

De acordo com a representação da adolescente, muitos professores 

apresentam um discurso de repressão frente a uma aluna que engravida no período 

escolar, pois “olha eu avisei”. O adolescente necessita de limite para se desenvolver 

o que é muito diferente de ser reprimido(7,10,11).  Este dado desvelado no discurso da 

adolescente enfatiza a importância de se realizar um trabalho para instrumentalizar 

os professores a fim de lidarem da melhor maneira possível com sua aluna grávida. 

No elemento relação com grupo, as adolescentes relataram aceitação do 

grupo, rejeição, acolhimento, conversar sobre aborto e estranhamento, como por 

exemplo: 

 “Ah tem que aceitar, querendo ou não tem que aceitar. Os meus amigos 

ficaram tudo felizes de eu ter ficado grávida e também que eu não tirei” 

(S1). 

“Fiquei vários dias pensando em tirar, até comentei com uma amiga muito 

amiga, que foi a única que ficou sabendo, e comentei com ela, perguntei. 

Aí ela falou, sei lá, não vou comentar porque depois você vai falar que 

fez isso porque eu falei. Mas você é muito nova, vai de você. Se fosse eu, 

eu tiraria, ela falou” (S4). 

 

Identificamos pela representação da adolescente na relação com o grupo, 

que o fato de estar grávida proporciona um diálogo com os amigos (as) sobre o 

aborto. 
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O grupo representa papel fundamental na vida dos adolescentes, pois é 

com o grupo que o adolescente se identifica e contribui para a formação de sua 

identidade (6,7,10,11,34,38). É com o grupo que os adolescentes compartilham os 

acontecimentos de suas vidas e nele buscam acolhimento e respostas. 

Naturalmente a gravidez e o aborto são assuntos levados para o grupo e o grupo 

pode influenciar na decisão de um aborto, tendo em vista que a opinião dos iguais, 

isto é, daqueles que se identificam (o grupo) é muito importante. 

O discurso seguinte nos aponta para outro dado: 

 

 “Ah normal, eles não falaram nada. Eles gostaram né, porque é bonitnho 

um filho, mas também é complicado. Porque é complicado pra uma menina 

de 14 anos ter um filho, criar[...] agora um filho é sempre legal né?! Um 

recém-nascido é tão bonito, tão lindinho[...] Ah, porque eles falaram que 

eu devia ter me prevenido e tal, porque eu vacilei, mas eles também 

acharam legal, eles gostaram de eu ter ficado grávida, acharam bonito” 

(S2). 

 

Identificamos na relação com seu grupo, que este acolhe sua gravidez 

“acharam bonito” ao mesmo tempo em que recriminam “eles disseram que eu devia 

ter me prevenido”. O que mais nos chama a atenção é a característica de 

despreocupação e imaturidade da adolescência e conseqüentemente do grupo 

como se referiu a adolescente.  

Os discursos a seguir apontam para o estranhamento da gravidez na 

adolescência, como podemos observar: 

 

“Eles não viraram a cara pra mim, continuaram conversando comigo 

normal e me deram os parabéns[...] Eu já vi gente que quando esta 
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grávida, só porque ela está grávida tem gente que vira a cara, uma amiga 

mesmo estava falando. Só que isso não acontece em todo caso [...] Tem 

gente que vira a cara só porque você ta grávida, aí não quer nem chegar 

perto de você” (S3). 

 “Assim, todo mundo fica olhando, no começo quando a barriga começou a 

aparecer, é muito, nossa, todo mundo fica olhando e as pessoas não 

disfarçam. Ficam olhando mesmo. As minhas amigas numa boa, não 

falaram nada. Continuaram as mesmas pessoas, mas o resto do pessoal 

não. Nossa, ela ta grávida! Sei lá, acho que eles ficam olhando meio que 

julgando, nossa, nova assim e está grávida e ainda continua vindo pra 

escola. Ah, não sei explicar[...] É, as pessoas ainda continuam olhando, 

elas ficam observando. As meninas no intervalo ficam assim olhando, 

porque eu desço e sento lá no canto e elas ficam sempre olhando, sempre 

comentam. Elas não comentam comigo, comentam entre si, sabe?! No 

grupinho delas, elas vão e sempre comentam, ficam olhando. Tem vezes 

que elas chegam, meninas que eu nem converso, aí elas chegam e 

perguntam “você está de quantos meses?”, aí eu falo que estou de seis 

meses, aí elas perguntam se eu sei o que é e eu digo que não, que não sei, 

aí elas vão embora” (S4). 

 

Segundo a representação das adolescentes, o fato de estarem grávidas 

provoca um estranhamento na relação com o grupo, isto é, um julgamento dos 

adolescentes e consequentemente uma rejeição do grupo pela adolescente que já 

não é mais a mesma “Nossa ela está grávida!”. Além do estranhamento “tem gente 

que vira a cara só porque você está grávida” o que indica uma descriminação por 

parte do grupo.  

Por outro lado, independente da identificação entre iguais, há aquele 

grupo que acolhe a situação de gravidez de uma das integrantes, como vemos a 

seguir: 
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 “As minha amigas, ah elas ficaram felizes, acharam legal, a gente 

comenta do chá de bebê, do nome qual que vai ser, já escolhemos um 

monte de nomes, qual que vai ser. Elas aceitaram numa boa, não me 

julgaram, não questionaram, não perguntou por que, também por que eu 

não evitei e nem nada. Elas não mudaram nada, continuaram iguais comigo 

como era antes de eu ficar grávida” (S4).   

 

Podemos identificar pela representação da adolescente na relação com o 

grupo, que ela se sente acolhida pelos amigos (as) que ficam felizes, organizaram 

chá de bebê e “curtiram” a gravidez de uma das integrantes. Winnicott afirma que 

um acontecimento importante para um dos integrantes do grupo repercute em todos 

os membros do grupo (11), isto é, a gravidez pode ser “vivida” também pelo grupo. 

Além do mais, a aceitação do grupo pode ser fundamental para a auto-estima da 

adolescente grávida, pois ela poderá se sentir querida e ter um lugar, um sentimento 

de pertencimento a iguais e não ser rejeitada ou discriminada nesse momento tão 

delicado.   

Como terceiro elemento do Núcleo Periférico a repercussão da gravidez 

no ambiente escolar na visão da adolescente, foi desvelado o elemento a relação 

com o ambiente escolar pelas adolescentes como observamos nas frases a seguir: 

 

 “Hoje não, até pra levantar tenho preguiça, mesmo que eu acorde[...] Aí 

eu nem levanto, meu pai me chama pra eu ir pra escola, minha irmã 

levanta e eu olho assim, ai não vou pra escola hoje não. Não estou com um 

pingo de ânimo pra ir pra escola e ir pra escola pra ficar com a cara 

fechada é melhor ficar em casa” (S1) . 

“Eu percebi mudança. Até aqui na escola, porque sempre que troca de 

professor, todo mundo sai, eu não, já fico mais sentada, fico esperando o 

professor entrar, fico quieta no meu canto. Assim eu não sou muito de 
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ficar conversando, agora eu converso pouco com as meninas, fico mais 

assim quieta, centralizada. Mudei muito” (S4). 

 

Identificamos que a relação das adolescentes que estão grávidas com o 

ambiente escolar muda em decorrência da gravidez. Segundo a adolescente, ela 

perde a vontade de ir para escola e estudar e este fato pode estar relacionado com a 

importância da escola e a valorização da mesma a ser trabalhada com a 

adolescente tanto pelos pais como pelos professores conforme decorremos durante 

essa análise nesse primeiro momento de coleta de dados.  

Outro ponto destacado na fala da adolescente é de que ela se percebe 

diferente na escola, ela muda seu comportamento, está “mais centralizada” o que 

pode se relacionar com o senso de responsabilidade despertado pela gravidez.  

Identificamos de uma maneira geral nesse primeiro momento de análise 

dos dados que a gravidez na adolescência no ambiente escolar precisa ser 

trabalhada em diversos âmbitos com o olhar de projeto de vida, seja com as próprias 

adolescentes grávidas, com os pais, mães, família e com os professores.  

Percebemos que o grupo pode rejeitar ou descriminar a adolescente que 

está grávida, fator que pode desencadear conseqüências emocionais como 

sentimento de rejeição ou abandono pelo fato da adolescente estar diferente. Por 

outro lado, os dados indicam que o grupo acolhe a adolescente que está grávida e 

esta gravidez de uma das integrantes do grupo possibilita que todos (as) “vivenciem” 

a situação. Identificamos também que o grupo pode influenciar na decisão de um 

aborto. 
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APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA SEGUNDA ETAPA DE COLETA 

DE DADOS 

 

Na segunda etapa analisamos os dados dos grupos focais, nos quais 

identificamos dois Núcleos Periféricos, cada qual com seus respectivos elementos 

periféricos. 

O primeiro Núcleo Periférico foi denominado a repercussão da gravidez 

na adolescente segundo o grupo, no qual emergiram os seguintes elementos: 

preconceito20, gravidez e projeto de vida, imaturidade x maturidade, conseqüências, 

a experiência do outro gera conhecimento, aborto, afastar-se dos pais, experiência 

da maternidade, a responsabilidade da prevenção e ambiente facilitador. 

Neste primeiro Núcleo Periférico a repercussão da gravidez na 

adolescente segundo o grupo emergiu o elemento periférico denominado 

preconceito, onde os (as) adolescentes referiram que: 

 

 “Ah ela está grávida, ela não se cuidou, tem tanto jeito de se prevenir, 

mas ela engravidou porque ela quis. Eu acho que há um preconceito [...] 

Ela está grávida, na escola todo mundo olha torto só porque ela ficou 

grávida”(S7-f). 

 

Segundo o discurso acima, existe um preconceito em relação à gravidez 

de uma adolescente por parte dos (as) amigo (as) baseado em opiniões pré-

formadas pelos mesmos. 

                                                
20 Como preconceito, adotamos as seguintes formulações: O conceito mais detalhado de preconceito se enquadra 
como sendo uma atitude negativa desfavorável para com um grupo e seus componentes individuais. É 
caracterizado por crenças estereotipadas. A atitude resulta em processos internos do portador e não do texto dos 
atributos reais do grupo (66) . O preconceito é originado em repúdio de algo, opiniões pré-formadas a determinado 
assunto sem antes se pôr a entendê-lo com objeto individual dentro de uma sociedade, ou seja, preconceito é uma 
atitude negativa (67) .    
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O preconceito desencadeia um estigma21, sendo este identificado no 

discurso a seguir: 

 

  “Toda adolescente aqui na escola a gente fala, ela engravidou era o que 

estava faltando porque ela não sossega, os amigos criticam e falam” (S8-

f). 

 

Os discursos a seguir nos levam para outras reflexões: 

 

 “No caso de estar grávida na escola, eu acho normal, porque é comum 

hoje em dia ter uma adolescente grávida que nem ele falou, mas pode ter 

preconceito entre os amigos. Mas os amigos mesmo sempre apóiam. Eu 

acho normal, hoje em dia é normal ter adolescente grávida na escola. Só 

tem isso aí dos estudos, que tem que parar pra ter o neném, aí sim. Mas 

se não eu acho normal engravidar assim na escola, eu não acho que tem 

muito problema” (S18-f). 

 “Comum porque você vai a qualquer escola e você sempre encontra uma 

menina que está grávida e está cada vez mais freqüente isso, está até 

muito comum. Só que eu não acho que isso é normal, normal não deveria 

ser assim” (S20-m). 

 

Segundo esses (as) adolescentes, identificamos que, embora comum, a 

gravidez na adolescência não é considerada “normal”. Trata-se de um fenômeno 

comum, pois ocorre com freqüência como os próprios adolescentes referiram, mas 

não é considerado normal pelos adolescentes. Consideramos o termo “normal” 

como um percurso natural, assim como concebeu Knobel (37), que o (a) adolescente 

viva sua fase de imaturidade com todas as características desse período de 

                                                
21 Como estigma, adotamos a seguinte formulação: Estigma é uma marca, um rótulo que se atribuí às pessoas 
com certos atributos que se incluem em determinadas classes ou categorias diversas, porém comuns na 
perspectiva de desqualificação social. Os rótulos dos estigmas decorrem de preconceitos, ou seja, de idéias pré-
concebidas, cristalizadas, consolidadas no pensamento, crenças, expectativas sócio-individuais (68) . 
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transformações que é a adolescência. 

Como foi descrito no capítulo de Referencial Teórico, um grupo se 

constituí por indivíduos que possuem algo em comum, que se identificam pela 

mesma identidade de gostos(10). Segundo os discursos dos (as) adolescentes, a 

partir do momento que uma garota engravida não ocorre mais uma identificação com 

a mesma gerando uma atitude desfavorável negativa, isto é, culminando em 

preconceito. Este mesmo dado foi referido em um estudo em que 31.509 alunos não 

gostariam de ter como colega de classe mães solteiras(12).  

Outro elemento periférico desvelado foi gravidez e projeto de vida, no qual 

os (as) adolescentes relacionaram a gravidez na escola como um fator que 

atrapalha os estudos e conseqüentemente seus projetos de vida, como vemos a 

seguir: 

“A você vai ter uma criança do seu lado assim vai acabar tudo. Um monte 

de planos que você devia ter assim quando era mais novo e ai engravida 

assim do nada ou você é pai, deve ser difícil pra caramba” (S3-m).  

 “Eu tenho 17 anos, sou casada e a gente não pensa em ter filho ainda 

porque vai atrapalhar os nossos planos, vai atrapalhar as coisas que a 

gente tem, a gente quer fazer coisas mais pra frente, então se eu ficar 

grávida agora, vai atrapalhar tudo que a gente tinha planejado. A gente 

está construindo, se tiver um filho agora vai atrapalhar as coisas porque 

a atenção vai ser tudo pra ele não vai dar pra gente fazer aquilo que a 

gente tava planejando[...] Vai atrapalhar porque eu tenho que parar de 

estudar para ir ao médico, vou perder matéria, vou perder prova. Se eu 

ficar grávida agora vou perder a escola ou repetir de ano porque vou 

faltar muito[...] Os planos são acabar a escola, fazer uma faculdade, ter 

um emprego melhor, ter uma vida estável pra depois pensar em ter filho. 

Eu pensei acabar a escola, fazer uma faculdade e depois quando eu tiver 

tudo, todas as coisas que eu sonho ter um filho” (S7-f).  
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 “A gente fala nas aulas que quando a gente tiver um filho vamos dar 

tudo que eu não tivemos na infância, Playstation e computador. Eu até 

falei brincando naquela aula que a gente tava falando sobre esse assunto, 

que a gente gostaria de dar pros nossos filhos assim o que a gente não 

teve na infância. Mas pra isso a gente tem que ter estabilidade, porque 

ter um filho também traz felicidade[...] mas como a gente tava 

comentando de que daria para nossos filhos o que não teve, mas a gente 

tava conversando de ter depois dos planos dos estudos. Depois de nossos 

estudos teria um plano de ter nossos filhos como todo mundo tem” (S8 -

f). 

 “Saindo desse assunto, eu vi que o número 2 acha que é normal 

engravidar na escola, eu discordo um pouco porque eu acho que não é 

normal, é comum. Normal e comum tem uma diferença. Normal eu acho 

que seria sair da escola, ter algum emprego, estabilizar a sua vida, para 

depois você pensar em ter um filho ou não” (S20 -m). 

 

Segundo os discursos dos (as) adolescentes, a gravidez não faz parte do 

projeto de vida deles (as) nesse período escolar, seja para as garotas que se 

tornariam mães adolescentes ou para os rapazes que se tornariam pais 

adolescentes. O grupo refere que a gravidez atrapalharia os estudos para alguns e 

para outros, causaria o abandono escolar. Pesquisadores afirmam que é comum na 

argumentação sobre a gravidez na adolescência associar esse fato com a 

interrupção dos estudos e a entrada, considerada prematura, no mercado de 

trabalho, realçando-se implicações dessa para vulnerabilidades sociais, em especial 

a reprodução da pobreza, no caso de jovens de famílias de menos poder 

aquisitivo(12).  Como vimos, os (as) adolescentes discorrem sobre o percurso natural 

esperado que é “terminar os estudos, encontrar um emprego, estabilizar a vida” e 
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depois ter um filho se esse for o desejo. Ou seja, a gravidez para muitos (as) 

adolescentes não faz parte de seus projetos de vida e este dado pode estar 

relacionado com o elemento desvelado a seguir denominado imaturidade x 

maternidade:  

 

 “Eu acho que quando a gente é adolescente ninguém sabe ainda e não é 

maduro bastante para saber o que é uma criança. A gente tem que 

estudar, curtir um pouco mais a vida. A gente não está preparado para 

cuidar de um filho ainda. A gente vai amadurecer assim de uma hora pra 

outra, não tem como, fica muito difícil. A responsabilidade é muito 

grande, você tem que cuidar mais de si, saber do que quer, ter um filho 

adolescente assim vai te atrasar bastante” (S3 -m).  

 “Eu acho que a gente ainda está assim, a gente não sabe o que a gente 

quer ainda. A gente está na escola para aprender e crescer assim, mas a 

gente não tem nada ainda, imagina se vem alguma coisa que a gente tem 

que além de cuidar da gente ainda tem que tratar e cuidar de outra coisa 

assim[...] Eu não sei como explicar, acho que lá pelos 20 anos é que é legal 

ter um filho, eu não sei como explicar porque a gente não tem formação, 

não tem estrutura agora e se tiver que cuidar de mais alguma coisa é 

difícil” (S6-f). 

 “A gente não sabe cuidar de nós mesmos, a gente precisa de uma pessoa 

para nos ajudar. Imagine você tendo um nenê, uma pessoa que precisa de 

você, que precisa da sua ajuda, sendo que você precisa de alguém para 

ajudar você. Então a criança ela não pediu para vir ao mundo, você teve 

porque aconteceu e ela precisa de você, ela não vai saber fazer nada, 

sendo que você está precisando de alguém mais. A gente não sabe cuidar 

da gente, a gente precisa de nosso pai para ajudar, por exemplo a gente 

fica doente e levar no médico, ou para um passeio, a gente precisa dos 

nossos pais. Imagina aquela criança com incerteza, que não sabe nem 

falar, precisa dos pais e de gente para ajudar” (S7-f).   
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 “Porque para cuidar de uma criança tem que ter muita responsabilidade, 

não é que nem a gente cuida de nós mesmos, é bem mais difícil. Nem a 

gente cuida da gente direito, é mais a nossa mãe, então é muito 

complicado” (S3-m).   

 

Segundo os discursos, identificamos que os (as) adolescentes percebem 

que estão vivenciando uma fase de imaturidade como é caracterizada por Winnicott 

(10,11) e eles (as) consideram que a maternidade não faz parte dessa fase de 

transição.  

De acordo com os (as) adolescentes, pelo fato de não se sentirem 

maduros para exercer a paternidade ou a maternidade, quando uma gravidez 

acontece, esta acarreta em conseqüências de ser mãe ou pai sendo este 

considerado outro elemento como observamos na seqüência: 

 

 “Eu acho que uma adolescente grávida tem que ter muito mais 

responsabilidade que eu. Ela tem que pensar que daqui para frente ela 

tem que levar as coisas muito mais a sério. Tipo os estudos mesmo, mas 

vai ser bem mais difícil. A responsabilidade é bem maior, de repente 

você não vai mais poder estudar, vai ter que correr atrás de emprego. 

Sabe que tem uma vida vindo ali, sabe que você vai ter que ajudar a 

menina a criar” (S3-m). 

“E também é uma responsabilidade que eles tinham que ter em mente 

antes de fazer o filho, aí vai perder tudo, vai perder a adolescência, a 

vida vai virar! Vai dos 15 pra como se tivesse uns 30 anos, uma 

responsabilidade bem maior” (S24-m). 

 

Segundo os discursos, uma conseqüência de ser mãe ou pai durante a 

adolescência acarreta em um aumento de responsabilidade, na perda da juventude 

e despreocupação do (a) adolescente e perda da liberdade como identificamos a 
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seguir: 

 

“Então, de um jeito, a criança na adolescência ela tira um pouco da sua 

liberdade, das coisas que você podia fazer só que não pode por causa da 

criança” (S7-f). 

 

Os (as) adolescentes afirmaram também que outra conseqüência de ser 

mãe ou pai implica na mudança de suas vidas: 

 

 “Se um aluno adolescente ele vem para escola ele vem com intuito de 

aprender algo, de ser alguém na vida. Se, por exemplo, ele tem um filho 

que não é planejado, já atrapalha nos planos como já foi citado. Nós não 

temos estrutura para manter uma família, nossos pais eles passam por 

dificuldade para manter uma família, por isso a gente pode perceber que 

a gente tem o exemplo em casa. E se nós vamos para escola para 

aprender, como é que pode aparecer uma criança? Nossa vida vai ser 

bem mais difícil, não só para gente, mas para nossos pais também que 

mesmo sem querer sentem um pouco de responsabilidade [...] Sim eu 

acho que, que nem no meu caso vou usar como exemplo, eu estou aqui 

estudando, eu trabalho, tenho minhas obrigações, tenho os meus deveres 

a fazer, saio para balada ou cinema, se eu tivesse meu filho já não seria 

a mesma coisa. Em vez de eu estar aqui estudando eu ia estar 

trabalhando para eu viver para chegar no fim do mês eu saber que na 

minha mesa vai ter comida para o meu filho da minha família, entendeu?!. 

Acho que um filho muda a vida de uma pessoa completamente” (S2-m). 

 “Eu estou aqui livre, leve e solto, chego em casa não tenho nada para 

fazer, chego em casa e durmo, espero a hora de ir trabalhar e com um 

filho é diferente, eu vou chegar em casa vai ter alguma coisa para fazer, 

vou ter que ajudar em alguma coisa. Chegar do serviço em casa cansado 

como eu faço tomar um banho e vou dormir para ir pra escola no dia 

seguinte, não vai ser a mesma coisa.  Vou chegar em casa e muitas vezes 
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o filho pode estar doente e passar mal, tem que ir para o hospital com o 

filho. Atrapalha nos estudos que é o principal, mas na sua vida inteira!” 

(S5 -m). 

“Não chega a parar, mas falta para ir ao médico, ou não está disposta 

para vir porque está passando mal. Aí com essas faltas todas vai perder 

matéria e vai perder coisas e isso atrapalha a pessoa a estudar. Mas não 

necessariamente pararia” (S7-f). 

 

De acordo com os (as) adolescentes, as mudanças em suas vidas seriam 

no âmbito escolar, onde a gravidez atrapalharia ou interromperia os estudos e 

também no âmbito pessoal e familiar, onde a gravidez implicaria em um aumento de 

responsabilidade por parte dos (as) adolescentes e no envolvimento dos pais dos 

(as) mesmos (as). 

Estudos anteriores abordaram que a questão da paternidade não é muitas 

vezes assumida pelos parceiros das adolescentes grávidas (12) e os (as) 

adolescentes neste estudo também relataram a mesma situação: 

 

“Assim, na escola, geralmente quando a menina aparece grávida na escola 

o pessoal pergunta assim “Ah, e o pai, vai assumir?” Aí no caso a menina 

que as vezes o pai (da criança) não quer nem saber ou não quer mais 

saber da menina, aí que a menina fica bem para baixo pelo fato de ser 

adolescente e está sendo mãe, nem o pai da criança do lado, todo mundo 

julgando ela porque o pai da criança não está junto” (S11-m).  

 

Outra conseqüência de ser mãe ou pai é o sentimento de culpa e 

sofrimento decorrentes de uma gravidez como foi desvelado no discurso a seguir: 

 

“Aqui no nosso colégio mesmo, pelo menos boa parte das pessoas que 

estudam aqui nessa escola são bastante carentes, essa região aqui é 

bastante carente. Então assim, esses colegas que eu tenho em sala, os 

nossos amigos mesmo, a gente que não tem muito recurso ai você pensa 

“putz” a menina ainda está grávida, tal [...] ela vai se sentir culpada, 
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“putz eu fiquei grávida e agora minha mãe vai ter mais uma boca pra 

sustentar dentro de casa”. Então assim, eu quero associar esse 

sofrimento a isso”(S1-f). 

 

Os (as) adolescentes referem também que uma conseqüência de ser mãe 

ou pai é o sentimento de serem julgados como identificamos a seguir: 

 

“A sociedade julga nós adolescentes por ficarmos grávidas, legal, mas 

não são eles que vão sofrer. As pessoas tem que parar de julgar, sendo 

que somos nós que vamos sofrer as conseqüências!” (S12-f). 

 

Identificamos nos discursos dos (as) adolescentes como última 

conseqüência de ser mãe ou pai, o aspecto do histórico familiar, em que as mães e 

avós também vivenciaram a gravidez na adolescência, como podemos observar a 

seguir: 

 

“Também assim, como ele disse agora com o passar do tempo, a criança 

vendo, se a mãe da criança não entrar na linha com o passar dos anos e 

aquela criança crescer vendo a mãe baladeira em casa, a mãe ou o pai, 

aquela criança vai fazer a mesma coisa. Aí vamos supor, a criança cresce, 

engravida uma pessoa, aí a mãe não vai ter o que falar, porque a mãe 

também fez aquilo quando era mais nova. E se ela com o passar do tempo 

não ensinar certo a criança com o passar do tempo, ela não vai ter o que 

justificar para criança falando que ela está errada. A criança vai jogar 

na cara “e o que a senhora fez?” (S24-m). 

 

Outro elemento periférico denominado A experiência do outro gera 

conhecimento foi identificado a partir das falas dos adolescentes nessa mesma 

categoria como: 

 

 “Eu tenho um afilhado que a mãe dele ficou grávida com 13 anos e ela 
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teve que parar na sétima série, ela quer continuar a estudar, só que não 

dá porque os pais dela não querem cuidar do neném e ela até quer, mas 

não tem condições de voltar a estudar porque ela trabalha” (S7-f).  

 “Só queria dar um exemplo: eu estou sendo até um pai, porque meu 

irmão não é meu irmão, mas é meu tio, como se fosse um irmão, porque a 

gente cresceu juntos e ele tem 22 anos. Ele tem um filho que vai fazer 9 

meses e ele teve que viajar, ele e a esposa. Eu estou cuidando e é muito 

difícil, de noite começa a chorar, antes de ontem fui dormir às 4:30 da 

manhã, ontem às 3:00 horas, e atrapalha na escola, nossa, muito! Fico nas 

aulas morrendo de sono e também quando tenho que ir trabalhar 

morrendo de sono. Chego em casa à noite e tem que ver se a criança 

precisa de alguma coisa, isso porque eu não estou sozinho, tem meu pai, 

minha mãe e outro irmão e já está sendo difícil, imagina um filho meu” 

(S5-m).  

 “Todo mundo já passou por uma experiência aqui, com o irmão, ou com a 

irmã, ou tem um sobrinho. Minha mãe ficou grávida e ganhou nenê nas 

minhas férias. Eu tive que deixar de sair para cuidar, sou meio mãe da 

minha irmã por ter ajudado a cuidar dela. Então se eu vejo que já foi 

difícil cuidar da minha irmã, imagina meu filho, que é mais 

responsabilidade ainda. Você perde noites de sono, você acorda de 

madrugada, porque a criança acorda do nada. Minha irmã acordava de 

madrugada para mamar, estava molhada, eu tinha que levantar para 

ajudar minha mãe.” (S7-f).   

 “Eu acho que é bem difícil porque vai ter que ter uma pessoa ali do seu 

lado te apoiando quando você precisar de conselho, ajuda e até mesmo 

dinheiro. A experiência que eu passei não foi bem assim, nesse caso 

minha namorada estava com suspeita, daí confirmou a suspeita, só que 

ela acabou perdendo[...] Ah, passou medo, agonia, passou mil e uma coisa 

na cabeça, não tem nem como explicar” (S14-m). 

 “Muitas vezes quando eu estava no primeiro mês de gestação, nossa era 
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horrível, porque eu tive acho uma gravidez de risco, então doía muito, eu 

suava frio. O professor explicando, eu estava lá, mas se você me 

perguntasse depois de uns 10 minutos eu nem lembrava do que ele estava 

falando. Eu tentava entender, então prejudicou. Então, depois que eu 

perdi que foi também outro sacrifício, eu retornei a minha vida, voltei a 

prestar atenção nas aulas e tudo” (S12-f).  

 “Eu acho que isso daí vai da consciência de cada um, porque a minha irmã 

ela engravidou enquanto ela estava estudando, tem todo esse negócio. 

Passou por vários negócios, vários preconceitos, ela superou tudo. Ela 

casou, ela tinha 18 anos quando engravidou, daí hoje ela faz enfermagem, 

está fazendo estágio. Ela conseguiu tudo que ela pretende, tudo que ela 

pretendeu e acho que vai da força de cada um. No caso da minha irmã ela 

é um exemplo para mim, entendeu. Você superar isso aí e “mó barra”, só 

que ela tinha o apoio de todo mundo também do meu cunhado, da minha 

mãe, até eu que era mais novo também” (S14-m). 

 “Igual alguns meses atrás eu tinha acabado de prestar vestibular, eu 

tinha passado e tudo, tinha falado pra minha mãe e ela ia ajudar a pagar 

a faculdade. Aí eu estava meio que namorando, ai descuidei, não usei 

camisinha, achei que eu estava grávida. Aí caiu o mundo na minha cabeça. 

Eu falei, e os planos que eu tinha feito, fazer faculdade, estudar, já 

acabou tudo. Aí como que eu ia falar isso pra minha mãe, como que ela ia 

reagir? Mas aí acho que menos no que tem que se pensar é nos planos que 

a pessoa já tinha feito, porque quando a pessoa está grávida acho que 

tem que dar primeiro prioridade para se cuidar, cuidar da criança não 

deixar de estudar, mas pensar nisso depois e cuidar primeiro do filho” 

(S19-f). 

 

 

Percebemos pelos discursos que todos (as) adolescentes têm alguma 

história ou vivência para contar quando o assunto é gravidez na adolescência. 

Identificamos nos discursos dois aspectos: primeiro que alguns (as) adolescentes já 
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passaram pela experiência ou suspeita de uma gravidez na adolescência; segundo, 

que alguns adolescentes tiveram que cuidar de alguma criança da família. Ambos os 

aspectos geram conhecimento sobre o tema da gravidez na adolescência. Este dado 

aponta para uma possibilidade de se trabalhar o fenômeno da gravidez na 

adolescência com os próprios adolescentes, ou seja, como que eles assimilaram tal 

experiência e conhecimento? Por outro lado, sabemos que uma das características 

da adolescência é não se submeter a nada alheio, como se não pudessem aceitar 

nada de ninguém buscando um novo começo para tudo (10,11,69) . Nos deparamos 

então com uma situação ambígua, em que por um lado identificamos que o (a) 

adolescente possui conhecimento acerca do tema gravidez na adolescência, mas 

não temos a garantia da forma como este (a) adolescente fará uso de tal 

conhecimento. Concluímos, portanto, que nos deparamos com um desafio já 

descrito por Winnicott (11): aqueles que trabalham com adolescentes devem procurar 

soluções teóricas para os problemas advindos da fase de transição. Inferimos se a 

solução seria o que Winnicott (10,11) e Outeiral (7) referem como o confronto 

necessário do adulto ao adolescente, confronto este que não é sinônimo de 

retaliação, mas sim, limites e direcionamentos necessários baseados na maturidade 

dos adultos. 

Os adolescentes discutiram sobre a questão do aborto e este se tornou 

outro elemento periférico como podemos observar a seguir: 

 

 “Eu acho assim que muitas vezes as garotas acabam abortando não é 

nem por causa do garoto, é por causa dos pais também. E o medo de 

como falar com a mãe ou o pai? Eles vão me expulsar de casa” (S16-f). 

 

Segundo a adolescente, a busca pelo aborto não se relaciona apenas ao 

fato do parceiro não assumir a criança, mas principalmente ao medo da reação dos 

pais e mães quando estes se depararem com a notícia. 

Os discursos a seguir revelam que o grupo pode influenciar na decisão da 

adolescente em fazer um aborto como vemos a seguir: 

 

 “Concordando com o que o número 8 falou, tem meninas que quando 

engravidam as amigas podem influenciar ela em tirar o filho, porque ela 
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não vai ter condições de criar, porque ela é muito nova e a menina 

realmente acaba seguindo o que a amiga mais próxima fala para ela de 

tirar” (S17-f).  

 “Continuando o que ele disse, que nem se tiver a influencia dos amigos, aí 

nisso a pessoa vai estar perdida, se não tiver um convívio bom com os 

pais, ele vai querer buscar conselho na rua, com os amigos aí com certeza 

vai ficar com a cabeça rodando, rodando, aí a primeira palavra que vir 

daquele que não tiver o convívio com os pais, o primeiro conselho que vir 

de fora, vai ser o primeiro que ele vai tentar, não vai pensar bem. Se 

falarem toma isso pra você tirar, ela vai pegar e vai seguir aquilo, para 

não ter aquele compromisso de responsabilidade” (S24-m). 

 

O grupo desempenha papel fundamental na vida dos (as) adolescentes, 

sejam as identificações para a aquisição gradual da identidade (6,7,10,11), seja 

propiciando a transicionalidade (10,11,34,38).  Sabemos que é no grupo que o (a) 

adolescente vive o sentimento de sentir-se real (10,11,34,38), portanto, aceitar a opinião 

do grupo em relação ao aborto, por exemplo, é muito importante para que o 

adolescente continue com o sentimento de continuidade (8,10,11,39,40,41,44,45) e de 

existência. 

Afastar-se dos pais emergiu como outro elemento periférico, representado 

pelos discursos: 

 

 “Em alguns casos de adolescentes que quisera engravidar até mesmo 

para sair de casa, já vi casos de adolescentes que quis arrumar uma 

barriga para sair fora de casa” (S8-f). 

 

Afastar-se dos pais é um movimento necessário para aquisição da 

identidade do adolescente (7,10,11). Com relação à esse movimento, Graña (70)   
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propões três estágios: no primeiro estágio denominado de onipotência adolescente, 

persiste ainda uma estreita vinculação do adolescente ao grupo familiar que suporta 

e favorece a quase totalidade das experiências vitais. No estágio seguinte, verifica-

se um contraposicionamento do adolescente aos valores familiares, que até então 

vigoravam como referência central e prescrita do seu comportamento. É o chamado 

desafio. O adolescente põe em cheque a cultura familiar e desloca suas 

identificações para pessoas e padrões externos a este círculo familiar. O espaço 

transicional adolescente se materializa no grupo de iguais, que passa a partir daí a 

desempenhar uma função de suporte da fantasia e da atuação adolescente. O 

estágio final da adolescência é caracterizado por uma diminuição da tendência 

gregária, pelo estabelecimento de relações mais estáveis com o sexo oposto e 

escolha de determinada atividade ou orientação profissional. Ocorre um reencontro 

com a família. 

Graña (70) refere que antes de se chegar ao terceiro estágio, o adolescente 

apresenta movimentos oscilatórios regressivos (retorno à família) e progressivos 

(distanciar-se da família) que caracteriza o reposicionamento existencial do 

adolescente rumo ao terceiro estágio. Segundo o discurso, identificamos que a 

gravidez na adolescência pode representar esse movimento de afastar-se dos pais, 

ou seja, a gravidez se “situa” no segundo estágio descrito por Graña.  

Uma das adolescentes do grupo focal já era mãe de um bebê de um ano e 

desse fato emergiu outro elemento periférico, denominado experiência da 

maternidade, como ilustrado no relato abaixo: 

 

“Fazendo um resumo de tudo do que eu falei ou do que os colegas 

falaram, a pessoa acho que nunca deve desistir. Porque eu fiquei 

pensando e agora, como que vou estudar e cuidar de meu filho. Aí eu pedi 
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para diretora me passar uns trabalhos, ela falou que não, que não ia me 

passar os trabalhos. Eu pensei comigo ai que Diretora chata, ela sabe que 

eu não posso vir pra escola, só que aí eu parei para pensar, não ela foi 

certa. Ela até deixou fazer o chá de bebê aqui na escola. Eu concordo 

com ela porque ela pensou assim eu não vou deixar ela desistir, porque 

trabalho não é a mesma coisa que ficar ali prestando atenção nas aulas. 

Então eu agradeço a ela porque se não fosse ela eu ia desistir, ia fazer 

só os trabalhos. Então eu falo para essas meninas que estão grávidas na 

escola hoje que estão indo para escola para não desistir, porque vai 

fazer falta para elas, vai fazer falta para o filho delas. Porque vai 

chegar um dia quando o filho for mais velho que ele vai perguntar para 

mãe o que é isso, o que é aquilo e ela não vai responder e vai ficar chato. 

O filho vai dizer que a mãe não sabe responder nada, ela nem terminou 

os estudos, o que é que ela vai me ensinar. Então eu acho que é bom 

continuar na escola sim” (S9-f). 

 

Identificamos nesse discurso a importância da diretora na vida dessa 

adolescente em relação aos estudos, pois “eu agradeço a ela porque se não fosse 

ela eu ia desistir”. Segundo esta adolescente, a diretora incentivou que a 

adolescente continuasse seus estudos, permitiu que fizessem o chá de bebê, 

influenciando assim, na decisão da adolescente não abandonar os estudos. Este 

dado é muito significativo e aponta para o que descrevemos anteriormente sobre a 

importância de se trabalhar o fenômeno da gravidez na adolescência em conjunto 

com mães e pais e a escola, a fim de se proporcionar um futuro melhor para essas 

jovens mães. O abandono escolar em conseqüência de uma gravidez na 

adolescência é muito referido na literatura (14,15,21,22,23,25,30), no entanto, inferimos que 

se houver um holding adequado da família e da escola para que essa adolescente 

possa continuar seus estudos, talvez esse quadro possa se modificar futuramente. 
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Os adolescentes discutiram sobre a questão da prevenção e dessa forma 

desvelou-se outro elemento periférico denominado De quem é a responsabilidade da 

prevenção?, exemplificado nas frases que seguem:  

 

 “Bom, estava com minha companheira e aí o clima começou a esquentar, 

mas ainda bem que somos pessoas de igreja e tal, aí a primeira coisa que 

veio na minha cabeça é que eu não tinha preservativo” (S15-m).  

 “Eu acho que 70% da culpa da garota estar grávida é da mulher, porque 

quando ela vai para cama com um homem ela sabe se o cara tem 

capacidade para sustentar um filho que ela vai ter. Ela sabe com quem 

ela está indo para cama, então se ela sabe que ela está correndo este 

risco, acho que a culpa é dela” (S10-f). 

 “Também concordo com o número 7 porque a responsabilidade é dos 

dois, na hora de fazer foi os dois que quiseram, não foi a mulher que fez 

sozinha. Muitas vezes não é a mulher que influencia, é o homem que 

influencia a mulher. Tudo bem, a mulher na hora do tesão vai e faz 

mesmo, só que eu acho que a responsabilidade é dos dois, porque na hora 

que a criança nascer os dois é que tem que cuidar da criança” (S15-m). 

“O número 2 disse que a culpa da gravidez na adolescência 70% é das 

mulheres, eu discordo porque eu penso assim: na hora de ter as relações 

sexuais geralmente são os dois que querem, então acho que cabe aos dois 

se preveniram porque não é toda a responsabilidade só da mulher. Que o 

homem pode muitas vezes ter relações com muitas mulheres e pode até 

não se prevenir porque não tem amor a vida. Mas eu acho que tem que 

ter sim, porque ele tem que pensar na parceira dele não só com ele 

mesmo. Então eu acho que cabe aos dois se prevenirem e não só a mulher 

arcar com as conseqüências” (S15-m). 

 “Eu concordo com ele sim, com o número 7 e com o número 8, porque 

realmente tem muitos meninos que têm muita lábia e a menina acaba 
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caindo. Pensa que é tudo, que é mil maravilha, que é o paraíso mesmo, e 

acaba se iludindo, caindo e fazendo besteira. Realmente eu concordo com 

eles, porque também não está escrito se o cara é certo, depende do que 

eles vão falar para gente ter uma base do que é a pessoa. Realmente o 

que eles falam não é o que eles parecem ser” (S21-f). 

 “Isso aí que ela falou, que é culpa dos garotos praticamente, as meninas 

que tem a culpa nisso também, porque elas mesmas dizem que todos os 

caras são iguais, se ela vê um safado, todos são. Nisso, elas acreditam 

em tudo o que os caras falam, aí elas mesmas quebram a cara no final. Eu 

não concordo com ela, que só os homens têm culpa, elas mesmas têm 

culpa nisso” (S23-m). 

 

Pelos discursos dos (as) adolescentes, percebemos opiniões divergentes 

acerca da responsabilidade da prevenção: há aqueles que afirmam que a 

responsabilidade é do rapaz, outros que dizem que a responsabilidade é da garota e 

outros que afirmam que a responsabilidade da prevenção é tanto da garota como do 

rapaz. Interessante notarmos que os (as) adolescentes referem que muitas vezes o 

rapaz influencia na decisão de não usar o preservativo. Trata-se de um dado 

importante a ser investigado que não cabe neste momento, mas que possibilita 

estudos futuros. No entanto, achamos importante ressaltar, que o assunto da 

gravidez na adolescência trouxe a discussão da questão da responsabilidade da 

prevenção, o que demonstra que o fenômeno da gravidez na adolescência está 

vinculado a muitas questões subjetivas e pouco à falta de informações como já 

afirmaram outros autores (9,12).  

Os participantes dos grupos focais abordaram a questão relacionada à 

orientação ou falta da mesma/ culpa ou não/ diálogo ou falta do mesmo com os pais, 

como forma de justificativa para a gravidez na adolescência, nomeada pais e o 

ambiente facilitador como outro elemento periférico: 
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 “De vez em quando quem leva a culpa é até os pais, falam que os pais são 

responsáveis que não soube dar, como que eu vou falar, aquela instrução 

sobre a vida para pessoa. Aí os pais que levam a culpa nisso aí. Eu acho 

isso aí meio injusto, mas eu acho que os adolescentes que tiveram eles 

que têm que criar, arcar com a responsabilidade deles[...] Na maioria das 

vezes isso é falta de conversa dos pais mesmo, de instrução, que nem a 

gente falou. Não ter uma conversa com os pais, eles escutam o primeiro 

conselho que vem da rua. Aí eu acho que isso é uma falta de 

conscientização dos pais, não ter uma conversa de vez em quando com os 

filhos. Porque a maioria dos pais só quer saber de botar de castigo e 

deixar lá, o castigo passou, deixa seguir a vida normal. Eu acho que esse 

negócio de castigo não vira, castigo e bater no filho não adianta em nada. 

Melhor é ter uma conversa a mais[...] Falam que se conselho fosse bom, 

não se dava, mas de pai eu acho que tem que ouvir sim, pelo menos um 

pouco” (S23-m). 

“É, depende, porque às vezes acontece isso da menina engravidar pelo 

fato dos pais não estarem presente na vida dela, não conversarem, não 

terem um diálogo com os filhos. Porque tem muitos pais que conversam, 

olha a vida é assim, acontece assim. Mas acontece às vezes de muitas 

filhas ficarem grávidas e realmente assim falar ele não conversa comigo, 

minha mãe não conversa comigo. Vou fazer isso pra me vingar. Eu vou 

engravidar pensando que a mãe é quem vai ser prejudicada, mas no 

fundo, no fundo a única prejudicada é ela” (S21-f). 

 “Eu acho que nem todos, porque eu conheço pais e mães que por mais que 

conversasse e explicasse as coisas, a menina acabou engravidando. Então 

o pai não tem essa culpa, eu não concordo. Às vezes o pai conversa sim, 

mas a menina é tão cabeça dura, tão cabeça vazia e que mesmo os pais 

conversando e dando conselho, ela segue um caminho totalmente 

diferente” (S17-f). 
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 “Eu acho que sempre procuram um culpado e geralmente jogam a culpa 

nos pais, só que não tem nada a ver, porque quem engravidou foi a filha. 

Igual elas falaram que se a menina engravidou foi porque os pais não 

deram conselho, isso não tem nada a ver, porque se o pai não dá conselho 

em casa, pra isso tem vocês que vem aqui na escola. Hoje engravida quem 

quer, não é porque o pai falou ou não falou. Igual ela falou, geralmente 

tem os pais que conversam e geralmente os pais que conversam são as 

filhas que engravidam primeiro. Eu mesma não converso com minha mãe 

sobre isso e não arrumei barriga até hoje, porque minha mãe criou os 

filhos sozinha, então ela não entrou nesse assunto, mas tem a escola que 

tem várias informações e prevenções” (S22-f). 

 

Segundo os (as) adolescentes, há aqueles que afirmam que uma gravidez 

na adolescência ocorre por falta de diálogo com os pais e falta de instruções dos 

mesmos. Por outro lado, há aqueles adolescentes que afirmam que mesmo havendo 

um diálogo com os pais a gravidez ocorre por irresponsabilidade dos próprios 

adolescentes. 

Quando Winncicott (39,40,41) fala sobre um ambiente facilitador, ele se refere 

a um ambiente acolhedor que possibilita dar vazão às tendências herdadas do 

potencial de desenvolvimento e maturação. Identificamos nos discursos que 

independente do (a) adolescente viver em um ambiente facilitador, a gravidez nessa 

faixa etária acontece, ou seja, não ocorre uma relação direta. Uma das funções do 

ambiente facilitador é apresentar o mundo para a criança (36,38), ou seja, poderíamos 

“incluir” a educação sexual nesse estágio. Levando em conta as características da 

adolescência e os discursos destacados, inferimos que o ambiente facilitador 

representado pela família, talvez não dê conta das questões relacionadas à 

educação sexual? Tal proposição merece ser aprofundada em outros estudos, isto 

é, a relação do ambiente facilitador (família) com a educação sexual do adolescente.  

O discurso abaixo nos leva para outra reflexão: 

 

 “Mas eu acho que se eles inventaram esse projeto na escola, é porque 

eles realmente sabem que tem pais que não tem a chance de conversar. 
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Tem pais que não têm a coragem de conversar com a filha se ela perdeu 

a virgindade, não entra nesse assunto, porque é chato assim, assim como 

tem filhos que não comentam isso com os pais e eu discordo de vocês, 

porque não tem nada a ver isso aí do pai. Porque se o filho fosse bom, 

claro que conselho de pai e mãe ajudam muito, mas se o filho não serve, 

não tem porque o pai e a mãe ficarem batendo na mesma tecla, vai do 

filho também” (S22-f). 

 

Segundo este discurso, identificamos que o assunto da sexualidade é um 

assunto delicado a ser tratado na relação pais e filhos. Pode haver uma dificuldade 

dos pais em conversarem com seus filhos, como o caminho inverso, uma dificuldade 

ou constrangimento dos (as) adolescentes em conversarem com os pais sobre a 

sexualidade. Percebemos nesse discurso que a escola desempenha um papel 

importante na medida em que proporciona informações sobre a sexualidade. A 

escola como extensão da família (11) pode ser um veículo muito importante para 

educação sexual (1) e “preencher a lacuna” da falta de diálogo sobre a sexualidade 

entre pais e filhos. 

Os discursos a seguir desvelam a opinião dos pais e mães desses (as) 

adolescestes que fazem parte do grupo de amigos (as) de uma adolescente grávida: 

 

 “Ela está grávida, então a minha mãe não vai querer eu andando com ela, 

as pessoas pensam assim, porque se está grávida, ela vai dar mal exemplo 

para mim. Até as próprias mães, se descobrirem que a filha está grávida, 

né vai ficar super revoltada, então as outras mães vão falar não quero a 

minha filha com aquela porque ela fez errado, minha filha vai seguir o 

exemplo, ou ela vai dar maus conselhos pra minha filha” (S12-f).   

“É isso mesmo também dos pais que falam, ah, se ela engravidou, ela não 

é um bom exemplo para você, então se você andar junto, você vai 

engravidar também. Os meus pensamentos são esses, dos pais e dos 

alunos. Falei que os pais pensam que só porque uma menina está andando 

junto com a outra, acha que vai seguir o mesmo exemplo, vai engravidar 

também, vai fazer coisas erradas assim. Os pais vão ter um preconceito 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 118

sobre aquilo ali, por causa de um, acham que todos vão fazer igual” (S23-

m). 

 

Segundo os (as) adolescentes, os pais e mães temem que suas filhas 

possam ser influenciadas por uma amiga que está grávida e acabar engravidando 

também, aquela famosa frase do senso comum “as más companhias”.  

No segundo Núcleo Periférico denominado a relação do grupo com a 

adolescente grávida foram desvelados alguns elementos periféricos: acolhimento 

coletivo, estranhamento, surpresa, mudança na relação e repercussão nas relações 

amorosas. 

O primeiro elemento periférico foi denominado de Acolhimento coletivo, o 

qual pode ser observado nas seguintes falas: 

 

 “Ah se eu tivesse uma amiga que ficasse grávida eu ia chegar, ia trocar 

uma idéia, ver o que ela está achando disso, como que ela está sendo 

tratada no convívio na casa dela com os pais. Com certeza deve estar 

sendo muito difícil, ainda mais na adolescência, eu ia dar um apoio [...] Eu 

acho que quem é amigo mesmo tem que ajudar, pelo menos trocar uma 

idéia, tipo apoio moral mesmo, ajudá-la bastante porque não vai ser fácil” 

(S3-m). 

 “Como ela falou, se é amiga mesmo, amiga não vai deixar de canto. Se ela 

tem problema em casa, na escola a amiga vai ter que ajudá-la, porque já 

pensou uma mulher grávida e não ter o apoio de ninguém? Então a amiga 

tem que dar aquele apoio que ela não tem, porque ela está querendo 

apoio” (S7-f) 

“Eu acho que, pelo menos eu, eu sou muito carinhoso com as pessoas, 

mesmo uma pessoa que eu não conheço e está grávida na escola, de uma 

forma ou outra eu tento me aproximar para aprender coisas novas com a 
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pessoa, até conhecer mais” (S5-m). 

 

Segundo os discursos dos (as) adolescentes, o grupo de amigos (as) 

acolhe, dá apoio e ajuda para a adolescente que está grávida. Como descrevemos 

anteriormente, é por meio da identidade de gostos e interesses (10) que um grupo se 

constituí e nesse espaço transicional o (a) adolescente tem a possibilidade de 

exercer sua onipotência, prevenindo-o (a) do aniquilamento do self e garantindo-lhe 

a aquisição gradual de sua identidade (10,11,34,35,44). Mesmo a adolescente estando 

diferente do grupo, pois está grávida, isso não significa que não existam os mesmos 

interesses, pois ela continua sendo uma adolescente. Pelos discursos, percebemos 

que na medida em que o grupo acolhe essa adolescente, ele está proporcionando 

um holding para a mesma. Campos (71)  refere que a necessidade primitiva de um 

holding prolonga-se por toda a vida de um indivíduo e passa a ser expressa pela 

necessidade de uma coesão social, ou seja, pela necessidade de relações grupais 

afetuosas, asseguradoras e empáticas que permitam ao indivíduo sentir-se apoiado 

e estimulado a afirmar sua individualidade. Isso significa que o grupo acolhendo e 

proporcionando um holding para uma de suas integrantes que está grávida, 

possibilita a sensação de pertencimento ao grupo e o sentimento de continuidade 

descrito por Winnicott (38) tão importantes para a construção do self num primeiro 

momento e posteriormente o sentimento de sentir-se real e a aquisição da 

identidade.   

O discurso a seguir é de uma adolescente que já era mãe e demonstra o 

que acabamos de descrever: 

 

 “Eu concordo com o número 6 porque a gente tendo um apoio assim, a 

gente fica bem mais firme, a corda não quebra, a gente anda na corda e 

ela não quebra. A gente tendo esse apoio a gente segue a vida em frente, 

a gente não para só porque teve uma responsabilidade maior, a gente 

continua andando” (S9- mãe). 

 

Segundo Mello Filho, o importante na teoria de Winnicott não foi em si a 

descoberta do objeto ou fenômeno transicional, mas principalmente o uso que o 

indivíduo faz dele (72).  De acordo com o discurso acima, entendemos que ser 
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acolhida pode ser um paralelo de “fazer uso do grupo” o que a levou a seguir sua 

vida em frente, pois “a corda não quebra”. 

Os discursos a seguir nos levam para outra reflexão ainda neste mesmo 

elemento acolhimento coletivo:   

 

 “Curiosidade pra mim é porque eu quero saber o que se sente quando eu 

sei de alguém que está grávida Eu pergunto o que ela está sentindo, como 

é que é estar gerando uma criança dentro de você. A curiosidade minha é 

essa, como é ficar grávida, como é que a pessoa está se sentindo, como é 

estar carregando algo tão bonito dentro de você. Porque muitas 

mulheres sentem coisas diferentes, eu procuro saber como é que estão 

se sentindo” (S7-f). 

“Eu acho que aí também rola uma curiosidade da amiga, porque ela 

também vai querer saber como é ser mãe nova [...] Eu mesma tenho uma 

amiga que está grávida, a gente nem se falava tanto, aí através dela ter 

ficado grávida a gente conversa bastante, porque rola uma curiosidade, 

saber qual é a sensação, como que é, porque mais tarde, quando eu vier a 

ter meu filho, eu já vou saber muita coisa, vou ter aprendido muita coisa 

através disso”  (S22-f).   

 

Identificamos nesses discursos que a gravidez de uma das integrantes do 

grupo provoca curiosidade nos (as) outros (as) adolescentes ao mesmo tempo em 

que se acolhe aquela que engravidou. Winnicott (10) afirma que quando algo extremo 

acontece com um indivíduo de um grupo adolescente, os outros membros desse 

grupo formam uma espécie de “rede de apoio” digamos assim. A gravidez na 

adolescência pode ser considerada como algo extremo que ocorre desencadeando 

uma “rede de apoio” concomitantemente com uma curiosidade como pudemos 

observar nas falas citadas acima. 

Por outro lado, alguns adolescentes referiram distanciamento daquelas 
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adolescentes que engravidaram e este elemento periférico, denominado 

estranhamento, é sustentado pelos discursos a seguir: 

 

 “Eu acho que apesar de ter as amigas, sempre vai ter aquele alguém que 

vai querer se afastar, porque é uma coisa diferente para escola, é uma 

coisa que todo mundo vai ficar ali olhando, todo mundo vai ficar 

comentando. Tem aqueles que querem distância, que não querem ficar 

perto porque é diferente né” (S6-f). 

“Ela estava falando de diferente e tal, se você vem para o colégio com 

uma roupa diferente vem com uma saia que é longa demais , com uma saia 

que é curta demais, com cabelo desse jeito, todo mundo olha e fala, 

agora imagina você chegar com barriga enorme” (S1-f). 

“Tipo muda, é diferente, você vê a menininha e do nada já aparece 

grávida, é diferente sei lá. As pessoas começam a olhar com outros 

olhos, ou muitos julgam e muitos dão apoio, chegam e trocam idéia, sei lá, 

é diferente” (S3-m). 

 

Identificamos nos discursos do grupo que a adolescente grávida é 

considerada “diferente” e isto provoca estranhamento. Sabemos que o grupo de 

adolescentes é formado por indivíduos isolados que possuem as mesmas 

identidades de gostos e interesses (10). Se os interesses mudam, é mais do que 

natural que ocorra uma “migração” para outro grupo ou para o isolamento. Os 

discursos indicam que o grupo não se identifica mais com aquela adolescente que 

está diferente, desencadeando assim um estranhamento. 

Essa relação na qual ocorre saída de um membro do grupo para a posição 

de isolamento em decorrência do estranhamento também foi referido pelos (as) 

adolescentes como observamos a seguir: 

 

“É isso que eu acho, que é a menina que está grávida que se afasta, não 

é nem questão de preconceito dos amigos ou colegas. É questão da 

garota mesmo se afastar, dela estar com vergonha de si própria e se 
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excluir de todo mundo” (S9-16f). 

 “Algumas vezes as garotas mesmo se afastam da escola por terem 

ficado grávidas, elas mesmo se afastam. Aí não tem um relacionamento 

entre os alunos da escola com a garota que ficou grávida” (S23-m). 

 

De acordo com os (as) adolescentes, a própria garota que está diferente 

porque está grávida se afasta ou se excluí do grupo, seja por vergonha como foi 

desvelado nos discursos, ou pela mudança de interesses como descrevemos 

anteriormente. 

Muitos adolescentes se referiram à surpresa de receber a notícia de uma 

gravidez de uma colega e podemos identificar este elemento periférico nas falas que 

se seguem:  

 

“A gente fica surpresa, porque na realidade ela ainda está estudando e 

fica grávida! Surpresa porque a gente não esperava aquela pessoa ficar 

grávida naquele momento, estudando e naquela idade. Eu tenho exemplos 

de meninas que estavam estudando, sabe aquelas meninas que você nem 

pensava que podiam ficar grávidas e do nada aparecem grávidas [...] Vou 

dar um exemplo: a menina que eu falei, que ficou grávida aqui na escola, 

ela não era aquela garota, ah, assanhada né, de ficar com muitos e do 

nada apareceu grávida. Então aí a gente ficou surpreso porque ela não 

ficava com muitos meninos. A gente fica surpreso e pensando que 

poderia ter acontecido com qualquer uma, menos com aquela pessoa. Ah, 

porque é assim: tem meninas que ficam com um e ficam com outro aí a 

gente pensa aquela menina vai ficar grávida logo e tem aquela, ah aquela 

não, eu acho que ela nunca vai aparecer grávida tão cedo é a que aparece 

grávida no momento. Então o fato da pessoa ser quieta, não quer dizer 

que a pessoa não vai fazer algo, ter relação protegida. Que as mais 

quietas podem fazer e as mais assanhadas não” (S7-f). 
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 “Na hora que ela me falou foi um choque, porque ela é super 

responsável, eu não esperava que ela fosse chegar em mim e falar que ela 

estava grávida” (S11-m). 

 “Tipo assim você chegava aqui na escola você via aquela menininha ali no 

canto quietinha assim, até outro dia a mãe dela vinha trazê-la para 

escola, aí do nada ela já aparece com aquela barriga aí você pensa meu 

Deus do céu!!” (S3-m).  

 

Os (as) adolescentes referem terem ficados surpresos com a notícia da 

gravidez de uma garota e identificamos dois aspectos diferentes relacionados à 

surpresa. Primeiro que os (as) adolescentes se surpreenderam pela pouca idade 

relacionando este fator aos projetos de vida e sonhos. A gravidez na adolescência é 

considerada por alguns autores como uma interrupção na trajetória esperada e no 

percurso natural de um indivíduo (12,21,26), desencadeando assim surpresa nos (as) 

outros (as) integrantes do grupo. O segundo aspecto do elemento periférico 

surpresa referido pelo grupo se relaciona com o conceito de estigma(68), aquele 

rótulo que se atribuí às pessoas com certos atributos, neste caso, às garotas mais 

“quietas” e às garotas “assanhadas” como disseram os (as) adolescentes. Pelo que 

percebemos nos discursos, existem estigmas daquelas garotas que se relacionam 

pouco e daquelas que se relacionam com muitos, e quando uma gravidez acontece 

em uma garota que possuía o rótulo de “mais quieta”, o grupo se surpreende. 

Interessante observar que o estigma existente é percebido por uma adolescente 

“Então o fato da pessoa ser quieta, não quer dizer que a pessoa não vai fazer algo, 

ter relação protegida”, dessa forma, inferimos que esse rótulo não se relaciona com 

o uso de preservativo, mas provavelmente envolve uma questão de âmbito moral ou 

religioso. 

A mudança na relação depois que uma adolescente ficou grávida emergiu 

como um outro elemento periférico e pode ser observado nas seguintes falas: 

 

 “Para completar, eu acho que muda, porque aquela menina, aquela moleca, 

aquela garota bagunceira, muda também porque ela muda de uma fase 

adolescente para mulher. Então os assuntos já não são os mesmos, a 
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conversa não é a mesma, o pensamento tem que mudar porque ela dá uma 

amadurecida antes do tempo. Então eu acho assim que muda porque ela 

está passando de uma fase para outra, de adolescente para mulher [...] 

Muda porque os assuntos, a conversa que a gente tem, a liberdade que a 

gente tem com a pessoa muda” (S8-f). 

“Eu acho que na escola não fica a mesma coisa, não rola, não é igual do 

que era antes. A gente não se envolve muito com essa pessoa que está 

grávida ou que tem filho” (S1-f). 

 

Identificamos pelos discursos que a relação do grupo com a adolescente 

muda, isto é, mudam as conversas, os assuntos e os interesses. O grupo afirma que 

uma adolescente que engravida muda de fase e isto a torna desigual dos demais. 

Assim, o grupo muda de postura, muda sua relação e se afasta daquela que está 

grávida. Este é um dado de suma importância sobre as subjetividades emergentes 

do estar grávida em ambiente escolar: por um lado há aquele grupo que acolhe e 

por outro há aquele que se afasta, ou seja, comportamentos opostos que podemos 

relacionar com as características de ambivalência e ambigüidade próprias da fase 

da adolescência (6,7,10,11,37).  

De acordo com os discursos, a relação não só muda em um determinado 

grupo, como também pode desencadear um preconceito por parte dos (as) amigos 

(as) pelo fato de uma adolescente estar grávida como observamos no discurso a 

seguir: 

 

 

“Eu acho que algumas pessoas não podem ser amigas. As pessoas 

próximas que vêem aquilo vão olhar a pessoa de outro jeito, de outra 

forma. Vai pensar, vai falar é vagabunda, que não sei o que?! Eu acho com 

certeza” (S24-m). 

 

O discurso indica que uma adolescente que engravida não pode ter 

amigos, pois é considerada “vagabunda”. Este dado aponta para um preconceito 
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que desencadeia uma discriminação22 por parte do grupo. 

Neste mesmo elemento, o discurso da adolescente que já era mãe nos 

leva para outras reflexões: 

 

“Assim a relação entre as pessoas na escola não é a mesma, falam aí você 

é mãe, você tem que se por no seu lugar, está fazendo isso, está fazendo 

aquilo, que coisa feia. Não é a mesma coisa. Você não se sente mais 

adolescente você se sente já uma pessoa adulta, eu não posso fazer a 

mesma coisa, eu sou mãe. Você não pode fazer aquilo tipo de brincadeira, 

porque falam assim olhe se põe no seu lugar você é mãe. Fica chato, você 

não tem mais o tipo de liberdade como você tinha antes” (S9-mãe). 

  

A mãe adolescente refere que suas relações mudaram e que muitos 

falavam que ela não poderia ter determinados comportamentos, pois já era mãe. 

Pontuamos que apesar da adolescente já ser mãe, isto é, ter mudado de papel 

social, ela continua sendo uma adolescente que ainda não apresenta características 

e atributos de um adulto. 

Foi relatado pelos adolescentes que a gravidez na adolescência tem 

repercussão nas relações amorosas, sendo este fato desvelado como mais um 

elemento periférico: 

“Uma das coisas que uma adolescente também perde se ela fica grávida, 

se ela conhece um menino e ela tem um filho e quer ter alguma coisa com 

esse menino e a maioria deles, quando sabem que ela tem um filho, 

pensam eu não vou querer ter essa responsabilidade pra mim, criar um 

filho que não é meu, eu não quero isso. Então a maioria das meninas 

                                                
22 No sentido contemporâneo mais comum, denota o tratamento desfavorável dado arbitrariamente a certas 
categorias de pessoas. Nesse caso, refere-se a um processo ou forma de controle social que serve para manter a 
distância social entre duas ou mais categorias ou grupos, através de um conjunto de práticas mais ou menos 
institucionalizadas e racionalizadas. Essas práticas acarretam a atribuição arbitrária de traços de inferioridade, 
baseado em razões que pouco têm a ver com o comportamento real das pessoas que são objeto da discriminação. 
Freqüentemente tais razões entram em conflito com as idéias aceitas de justiça e decência. Tais práticas podem 
incluir a segregação e também outras iniciativas que vão muito além. Podem ser tomadas como expressões 
concretas em que se encarna o preconceito, desde que atos inspirados em atitudes preconceituosas  (66)  .  
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quando ficam grávidas perdem relacionamentos novos por conta do filho. 

Elas deixam de ter até um namorado porque se o menino sabe que ela 

tem um filho, muitas vezes ele não vai querer assumir um filho que não é 

dele” (S17-f). 

 “Pensando nisso aí que ela falou, de vez em quando o garoto fica 

pensando desse jeito aí mais pelos amigos, pensando que os amigos vão 

zoar falando que eu estou criando filho dos outros, esse filho que eu nem 

fiz. Aí às vezes os meninos não namoram as meninas que ficaram grávidas 

também por causa disso. Aí eu tava pensando, isso aí é mó preconceito 

por parte dos garotos também, mas é isso que acontece. Não que eu seja 

assim” (S23-m). 

“Assim que nem ela disse, assumir um filho o cara não vai querer nada 

porque ela tem um filho ou está grávida, eu acho que é difícil acontecer 

isso do cara querer um relacionamento sério, porque os dois são 

adolescentes e você assumir um filho de outra pessoa tem que ser um 

rapaz mais velho ou ela tivesse sido mais velha. Porque na adolescência o 

rapaz assumir uma responsabilidade dessa de outra pessoa, tem que ser 

muito corajoso e gostar mesmo da pessoa” (S24-m). 

 

Pelos discursos, identificamos que a gravidez na adolescência repercute 

nas relações amorosas, impedindo que a adolescente grávida ou aquela que já tem 

um filho, possa se relacionar amorosamente de novo. Essa repercussão apresenta 

diferentes aspectos como pudemos perceber nos discursos: primeiro a própria 

característica dos adolescentes em relação aos relacionamentos afetivos que 

possuem mais um caráter exploratório do que algo duradouro (6,7,11,37). Os (as) 

adolescentes relacionam diretamente que namorar uma garota que já tenha um filho 

significa assumir a paternidade do mesmo e essa maturidade não é característica da 

fase e nem das relações amorosas da adolescência. E segundo, percebemos pelos 

discursos que existe uma pressão do grupo no rapaz em não se relacionar com 
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garotas que estão grávidas ou que já são mães. Relembrando que a opinião do 

grupo é muito importante e rejeitá-la significaria correr o risco de não haver mais 

uma identificação e conseqüentemente uma exclusão do rapaz por parte do grupo. 

Na visão winnicottiana, o grupo “funcionando” como fenômeno transicional (34,38,69,72) 

permite manter no (a) adolescente a integridade do eu e a continuidade existencial, 

ou seja, a exclusão do grupo pode trazer riscos e é preciso ser “muito corajoso e 

gostar mesmo da pessoa” como referiu o adolescente. 
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TERCEIRO MOMENTO DE ANÁLISE: CONVERGÊNCIA DOS DADOS DA 

PESQUISA 

 

Nesta etapa procuramos estabelecer relações entre os dados coletados 

nas entrevistas e nos grupos focais. 

Identificamos por meio dos discursos coletados junto as entrevistas e os 

grupos focais que os elementos periféricos conseqüências subjetivas emergentes da 

gravidez na adolescência (entrevistas) e conseqüências de ser mãe ou pai (grupos 

focais) convergem quando os (as) adolescentes referem que a gravidez na 

adolescência acarreta em um senso de responsabilidade ou aumento da mesma e 

mudança na vida sendo caracterizado pelo luto da infância perdida. Winnicott(11) 

afirma que [...] a adolescência é uma fase que precisa ser efetivamente vivida, e é 

essencialmente uma fase de descoberta pessoal [...]. Em outras palavras isto 

significa viver essa fase de acordo com as características de imaturidade (10,11), 

ambigüidade de sentimentos(37),  busca pela identidade (6,7,10,11,37) ,  tendência grupal 

(7,10,11,37,70),  onipotência (7,10,11) e outras. Esses aspectos subjetivos apontados pelos 

(as) adolescentes são característicos do amadurecimento durante toda a fase da 

adolescência e quando uma gravidez acontece, este fenômeno acarreta expressivas 

mudanças de vida. Isto quer dizer que embora Winnicott (10,11) pontue que a 

imaturidade deva ser vivida plenamente pelo adolescente, o advento de uma 

gravidez evoca atitudes de cuidado e responsabilidades prematuramente.    

Outro dado convergente que emergiu dos discursos coletados nas 

entrevistas e grupos focais  foi o elemento refletindo sobre o aborto (entrevistas) e 

aborto (grupos focais), no qual os (as) adolescentes afirmaram que existem fatores, 

que podem ou não estar relacionados, pelos quais uma adolescente grávida possa 
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recorrer a um aborto: o medo da reação dos pais, o parceiro não assumir a 

paternidade e a influência do grupo.  

Quanto ao medo da reação dos pais, o referencial teórico adotado refere 

que o (a) adolescente necessita assassinar simbolicamente os pais para que possa 

buscar sua identidade (7,10,11), no entanto, naturalmente o (a) adolescente, ao 

desafiar, o que mais teme é o triunfo (70). Trata-se de um paradoxo característico da 

adolescência e percebemos por meio dos discursos que estar grávida nessa fase 

intensifica emocionalmente este paradoxo, o qual pode levar a adolescente optar por 

um aborto. 

Com relação à influência do grupo na decisão por um aborto, sabemos 

que o grupo representa a transicionalidade para o (a) adolescente na medida em 

que proporciona ao jovem vivenciar o imaginário como real (38) e permite a ele (a) 

sentir-se real (11). Nesse sentido, podemos supor que a não aceitação por parte da 

adolescente em relação à opinião do grupo significa correr o risco de perder a 

integridade do eu e o sentimento de continuidade existencial. Ou seja, se o grupo 

“optar” pelo aborto, pode ser que a adolescente recorra a este procedimento como 

identificamos nos discursos dos (as) participantes. 

Pesquisas anteriores apontam para o fato do rapaz muitas vezes não 

assumir a paternidade (9,12) e que a gravidez na adolescência tende a agravar os 

conflitos emocionais dessa fase (16,17).  No entanto, percebemos pelos discursos que 

o fato do parceiro assumir a paternidade pode aliviar esses conflitos e evitar que a 

adolescente que engravidou recorra a um aborto. 

Encontramos mais um dado convergente dos discursos nos elementos 

relação com os pais (entrevistas) e pais e o ambiente facilitador (grupos focais). As 

adolescentes grávidas afirmam que a notícia da gravidez é difícil de ser contada 
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para a mãe e o grupo afirma que a sexualidade é um assunto delicado e/ou 

constrangedor de ser conversado com os pais. Cabe aqui uma pequena reflexão 

sobre a importância da escola na educação sexual do adolescente, na qual a escola 

sendo considerada a extensão da família (10,11) possibilita um espaço de diálogo e 

aprendizado, desempenhando uma espécie de “ponte” sobre essa “lacuna” entre 

pais e seus (as) filhos (as) adolescentes acerca de assuntos relacionados à 

sexualidade.  

No elemento relação com os familiares (entrevistas) e conseqüências de 

ser mãe ou pai (grupos focais) identificamos o mesmo sentimento de ser julgado 

referido pelas adolescentes grávidas na sua relação com a família e pelo grupo na 

relação com a sociedade. Estudiosos do fenômeno da gravidez na adolescência (9,26) 

referem que quando se rotula a gravidez como “precoce”, “indesejada” ou “não 

planejada” deixa-se de lado possíveis significados da gravidez para alguns jovens 

conforme descrevemos no capítulo da Introdução. 

Outra convergência desvelada nas narrativas foi evidenciada nos 

elementos: relação com os pais (entrevistas), relação com familiares (entrevistas) e 

conseqüências de ser mãe ou pai (grupos focais) foi o aspecto do histórico familiar 

de uma gravidez na adolescência, no qual o grupo refere à experiência de cuidar de 

alguma criança da família ou as mães das adolescentes grávidas que tiveram suas 

primeiras gestações quando também eram adolescentes. Como descrevemos 

anteriormente na análise dos grupos focais, quando o assunto é gravidez na 

adolescência todos (as) os (as) participantes tiveram alguma história para contar, 

seja de cuidar de uma criança da família ou ter vivenciado a suspeita de uma 

gravidez. O grupo referiu que ambas as situações foram difíceis, não sendo 

“compatíveis”, digamos assim, com a fase de transição vivenciada por eles (as).  
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Já o aspecto do histórico familiar vinculado à gravidez de uma adolescente 

é um dado interessante que permite pesquisas futuras. 

Podemos afirmar que a gravidez na adolescência é algo familiar e faz 

parte do universo desses (as) adolescentes que contribuíram com nosso estudo. 

Este dado se relaciona ao alto índice de gravidez na adolescência descritos em 

outras pesquisas (9,12,13) .  

Identificamos nos dados coletados pelos participantes deste estudo no 

elemento relação com o grupo (entrevistas) e acolhimento coletivo (grupos focais) a 

relação de acolhimento do grupo com uma de suas integrantes que está grávida. Os 

(as) adolescentes afirmam que a gravidez pode ser compartilhada com o grupo, o 

qual acolhe e proporciona um holding (71). Quando este acolhimento acontece, a 

integrante que engravidou encontra um reforço necessário para seu ego e os outros 

membros do grupo têm a possibilidade de se sentirem reais, pois algo extremo23 

ocorreu (10,11).    

Por outro lado, nos elementos relação com o grupo (entrevistas), 

estranhamento (grupos focais) e mudança na relação (grupos focais) os dados 

convergentes apontam para o fato de que a gravidez de uma adolescente causa um 

estranhamento. Por meio desses dados, podemos dizer que a gravidez na 

adolescência repercute na transicionalidade atribuída ao grupo. Percebemos que o 

grupo perde a importância, fica relegado ao limbo nas palavras de Winnicott (40), 

tanto na relação da adolescente grávida com o grupo como na relação inversa. 

Neste sentido, Winnicott (10,11,39) explica que quando o objeto ou fenômeno 

transicional já não é mais necessário, ele perde o sentido. A gravidez, pelo que 

                                                
23 Consideramos anteriormente a gravidez na adolescência como algo extremo traçando um paralelo com a teoria 
winnicottiana e a possibilidade do (a) adolescente sentir-se real através de fatos extremos que acontecem com um dos 
integrantes do grupo.  
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 132

observamos nos discursos, pode acarretar nessa perda de sentido do grupo para a 

adolescente que está grávida e o grupo perder o interesse ou a identificação com 

aquela integrante que engravidou.  

Ou seja, a gravidez em uma integrante do grupo pode tanto fazer parte da 

transicionalidade experienciada pelos outros membros do grupo, como pode ser 

também algo estranho que não é compartilhado pelo grupo porque não ocorreram 

identificações. Interessante este paradoxo, pois a própria transicionalidade é um 

paradoxo como descreveu Winnicott (39), é aquela terceira área que se sobrepõe, 

nem dentro nem fora, onde o que é subjetivamente concebido é ao mesmo tempo 

objetivamente percebido. Portanto, podemos considerar que o estar grávida no 

ambiente escolar é introduzir mais um elemento interveniente no inter-

relacionamento grupal.  

Outro dado convergente interessante desvelado nos discursos dos 

participantes deste estudo foi nos elementos conseqüências subjetivas emergentes 

da gravidez na adolescência (entrevistas) e de quem é a responsabilidade da 

prevenção (grupos focais). Os dados demonstram que a gravidez na adolescência 

está vinculada a questões subjetivas e pouco à falta de informação sobre métodos 

contraceptivos como também foi descrito em outros estudos (1,9,12). 

Identificamos nas falas dos (as) adolescentes nos elementos relação com 

os familiares (entrevistas) e pais e o ambiente facilitador (grupos focais) que a 

gravidez na adolescência pode estar relacionada à falta de diálogo entre pais e filhos 

(as) adolescentes. Sabemos que o diálogo entre pais e filhos (as) nessa etapa da 

vida fica muitas vezes truncado (34) e como descrevemos anteriormente, o diálogo 

principalmente sobre sexualidade torna-se constrangedor para ambas as partes. 

Pontuamos novamente a importância da escola sendo considerada a extensão da 
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família (10,11) para essa relação, na qual os (as) professores (as) são depositários de 

projeções e identificações dos (as) adolescentes (7) possibilitando um espaço de 

diálogo, nem sempre bem aproveitado. 

Além deste diálogo, identificamos nos discursos que o incentivo aos 

estudos de uma diretora tendo proporcionado holding à adolescente grávida fez com 

que esta não abandonasse a escola. Como descrevemos no Referencial Teórico, 

Winnicott (10) dá muita importância para as contribuições do ambiente na 

estruturação do adolescente e afirma que o ambiente desempenha neste estágio, 

papel de imensa importância, a ponto de ser mais adequado, num relato descritivo, 

supor a continuidade da existência e do interesse do pai, da mãe e da família pelo 

adolescente. Nesta perspectiva, Outeiral e Araújo (34) afirmam que a confiança, mola 

mestra da relação com o mundo, é fruto da interação do amor dos pais pela criança, 

com a possibilidade de dizer não quando precisa, e sim quando deve, 

estabelecendo-se assim o limite que dará ao jovem mais tarde a segurança 

suficiente para não precisar sair desafiando o ‘mundo’ [...]. Portanto podemos dizer 

que a escola e o corpo docente, na medida em que proporcionam holding, isto é, um 

espaço para diálogo para a adolescente que engravidou e um limite, poderiam 

influenciar positivamente no quadro de evasão escolar em decorrência de uma 

gravidez.  

Embora esta terceira etapa da análise buscasse descrever dados 

relacionados entre as entrevistas e os grupos focais, identificamos dados 

divergentes que achamos necessário pontuar para enriquecer a análise desta 

pesquisa.  

Por meio dos discursos no elemento conseqüências subjetivas 

emergentes da gravidez na adolescência (entrevistas) as adolescentes afirmam que 
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a gravidez faz parte do projeto de vida. Ao contrário do elemento gravidez e projeto 

de vida (grupos focais) no qual os (as) adolescentes afirmam que a gravidez 

atrapalha os estudos e não faz parte do projeto de vida deles (as).  

Outro dado divergente desvelado a partir do conteúdo das narrativas que 

estão relacionados com as afirmações dos (as) adolescentes descritas no parágrafo 

anterior, observamos no elemento idealização da maternagem (entrevistas) e no 

elemento maternidade X imaturidade (grupos focais). As adolescentes grávidas 

fazem projeções dos cuidados maternos (holding e handling) demonstrando um 

movimento diferente do grupo que afirma que a maternidade não faz parte da 

imaturidade vivida pelo adolescente. Como analisamos anteriormente, a gravidez na 

adolescência parece provocar um senso de responsabilidade e uma capacidade 

maior de se projetar no futuro, sendo ambos os comportamentos não esperados de 

um adolescente como afirmou Winnicott (10,11) e os próprios adolescentes dos grupos 

focais.    

Outro dado divergente que pudemos identificar nos discursos dos 

participantes deste estudo foi desvelado no elemento conseqüências subjetivas 

emergentes da gravidez na adolescência (entrevistas) e no elemento afastar-se dos 

pais (grupos focais). Percebemos que as adolescentes grávidas buscam o 

acolhimento da família e ocorre um movimento de reaproximação com a mesma. De 

acordo com nosso referencial teórico, a separação progressiva dos pais (7,10,11,37) é 

um movimento necessário para a busca da identidade do (a) adolescente. Embora 

seja dolorosa essa separação, o (a) adolescente é um ser isolado (10,11) que busca 

novas identificações com o grupo por meio das afinidades de gostos. Se ocorrer um 

novo interesse ou afinidade, o (a) adolescente muda de grupo, ou seja, os laços 

afetivos não são tão fortes quando comparados aos laços afetivos com a família 
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(7,37). Observamos que estar grávida pode desencadear um retorno à família de 

origem como disseram alguns (as) adolescentes participantes deste estudo.   No 

entanto, a família pode não aceitar essa reaproximação e a adolescente grávida 

buscará junto ao parceiro a constituição do ambiente familiar ou de algo que o 

represente.  

Já o grupo afirmou que a gravidez na adolescência pode representar o 

afastamento da família. Sabemos que o (a) adolescente apresenta a característica 

da onipotência (7,10,11) e desafia constantemente seus pais (10,11,70,72) na busca de si 

mesmo. Identificamos nos discursos que estar grávida pode também representar 

segundo Outeiral(7) , a independização dos pais.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Consideramos que a presente pesquisa atendeu ao objeto de estudo e 

respondeu aos objetivos da mesma, na qual, por meio da Representação Social de 

adolescentes, pudemos conhecer as representações e identificar as subjetividades 

emergentes do estar grávida em ambiente escolar. 

Observamos que as representações do estar grávida em ambiente escolar 

apresentam-se no âmbito familiar, psicossocial e escolar. No âmbito familiar as 

representações englobam questões de acolhimento, rejeição, medo de uma reação 

violenta dos pais, receio dos pais do grupo de amigos das “más influências” daquela 

que engravidou e sentimento de ser julgado. Identificamos que o estar grávida pode 

representar também o afastamento dos pais na medida em que o diálogo sobre 

sexualidade entre adolescentes e seus pais se faz constrangedor. Por outro lado 

estar grávida pode representar uma reaproximação afetiva dos pais.  

No âmbito escolar percebemos que as representações demonstram uma 

maior facilidade da adolescente em conversar sobre o assunto da gravidez ou aborto 

com professores (as), desconhecimento de que os (as) professores (as) tinham 

conhecimento da gravidez, falta de ânimo para freqüentar a escola, por outro lado 

um senso de responsabilidade em relação aos estudos e que o corpo docente da 

escola pode influenciar positivamente a adolescente que está grávida estimulando-a 

a continuar seus estudos.   

Já no âmbito social identificamos que as representações do estar grávida 

envolvem questões relativas ao vínculo com o grupo, ora repercutindo positivamente 

na medida em que existe um acolhimento do grupo, ora repercutindo negativamente 

na rejeição do grupo.  
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Reflexões sobre o aborto e mudança na vida no âmbito psicossocial 

também foram representações desveladas pelo estar grávida no ambiente escolar. A 

maior parte dos participantes afirmou que a gravidez na adolescência não faz parte 

do projeto de vida, pois atrapalharia os estudos e eles estariam pulando uma etapa 

da vida. 

Quanto às subjetividades emergentes do estar grávida em âmbito escolar, 

identificamos questões relacionadas ao parceiro assumir a paternidade, tendo este 

ato conseqüência na aceitação da gravidez ou procura por um aborto.  

Outras subjetividades emergentes representam a idealização da 

maternagem como projeções futuras, um cuidado maior consigo mesma, uma maior 

valorização da vida e que o fenômeno da gravidez na adolescência implica em um 

sentimento ou senso de aumento de responsabilidade. Por outro lado identificamos 

um sentimento de imaturidade para exercer a maternidade / paternidade na fase da 

adolescência.  

Na relação com a família observamos que a adolescente grávida se torna 

o centro das atenções da mesma e que o holding paterno pode evitar que a 

adolescente grávida recorra a um aborto.  

E finalmente, observamos que as subjetividades emergentes do estar 

grávida repercutem de forma ambígua na relação da adolescente com o grupo, 

podendo tanto fazer parte da transicionalidade experienciada pelos outros membros 

do mesmo, como também pode ser algo estranho que não é compartilhado pelo 

grupo no qual não ocorrem identificações. Assim, consideramos que o estar grávida 

no ambiente escolar introduz um elemento interveniente no inter-relacionamento 

grupal. 

Com relação à prevenção, observamos que o conhecimento sobre os 
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métodos contraceptivos não garante a utilização dos mesmos, pois esta atitude 

depende muitas vezes de fatores relacionados às negociações amorosas e sócio-

econômicos. 

Após a análise dos dados desta pesquisa inferimos que o ambiente 

facilitador talvez não dê conta de abarcar questões da educação sexual nessa fase 

adolescente. Sendo assim, destacamos a importância da escola e do corpo docente 

no envolvimento relativo à educação sexual como um todo para o adolescente. Da 

mesma forma observamos a necessidade de instrumentalizar o corpo docente 

especificamente sobre o fenômeno da gravidez na adolescência e a forma de 

lidarem com suas alunas grávidas. 

A partir do banco de dados desta pesquisa, pretendemos escrever um 

artigo apresentando um recorte da categoria de estudo de gênero, pois os dados 

permitem tal análise que não foi o objetivo ou recorte deste estudo, mas que a partir 

da coleta de dados nos permite fazer uma análise sob este prisma.  

Nosso estudo desvelou elementos e categorias importantes que 

necessitam e permitem estudos mais aprofundados como: questões relacionadas ao 

aborto; como os (as) professores (as) devem lidar com o assunto da gravidez de 

uma de suas alunas; como os pais concebem a gravidez de suas filhas adolescentes 

sob o ponto de vista dos próprios pais; o histórico familiar de uma gravidez na 

adolescência; e qual a relação do ambiente facilitador com a educação sexual do 

adolescente.  

Pudemos utilizar dados desta pesquisa no curso “Introdução ao assunto 

Corpo, Gênero e Sexualidade” direcionado para professores que foi ministrado no 

segundo semestre de 2008, no qual foi discutido o fenômeno da gravidez na 

adolescência nas escolas. Os (as) professores (as) puderam compartilhar suas 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 139

experiências de seus (as) alunos(as) relativas à esse tema, discutir e refletir sob 

essa questão com base na visão do próprio adolescente sobre esse assunto. 

Já no momento de finalização deste estudo tivemos a preocupação de 

expandir nosso trabalho buscando um vínculo das escolas com a Unidade Básica de 

Saúde (UBS) da região do Santo Eduardo. No entanto, percebemos empiricamente 

que deslocar as adolescentes que estavam grávidas da escola para a UBS não daria 

certo e entendemos que é no próprio ambiente escolar onde devemos criar ações de 

intervenção relacionadas ao tema desta pesquisa. Dessa forma, implantamos um 

grupo operativo em uma das escolas para trabalhar com as garotas mais fragilizadas 

e vulneráveis, questões ligadas ao corpo da mulher, projeto de vida, prevenção, 

gravidez na adolescência e outros temas relacionados que emergiram deste estudo. 

Tivemos um grupo operativo inicial que contou com 34 adolescentes, número que 

nos surpreendeu e que demonstrou a necessidade de trabalharmos especificamente 

com as garotas. Pretendemos expandir essa ação e criar uma atividade detalhada 

num espaço de acolhimento e reflexão em todas as escolas que o Projeto de 

Extensão Universitário “Corporalidade e Promoção da Saúde” atua para trabalhar 

com essas garotas.  

O conteúdo emergente deste estudo veio complementar um conjunto de 

informações obtidas em pesquisas anteriores, subsidiando a elaboração de material 

educativo (folder, revista) e oficinas sobre sexualidade, nas ações de educação e 

saúde do Projeto de Extensão Universitário “Corporalidade e Promoção da Saúde”. 

Pretendemos apresentar os resultados dessa pesquisa para o corpo 

docente das escolas e levantar uma discussão do tema com a finalidade de auxiliar 

os (as) professores, coordenadores (as) pedagógicos e diretores (as) acerca do 

fenômeno da gravidez na adolescência no ambiente da escola. 
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A partir da Dissertação de Mestrado, a qual me mostrou caminhos e trouxe 

proposições, pretendo aprofundar a temática a partir das Representações Sociais 

co-ligadas ao referencial teórico da Psicanálise de Winnicott. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
 
 

Título: A Representação Social do estar grávida em ambiente escolar: uma abordagem 
winnicottiana. 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que visa 
identificar as representações do estar grávida em ambiente escolar e as subjetividades emergentes deste 
processo. 

Este estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa qualitativa, tendo como forma de coleta a entrevista 
individual e os grupos focais. 

Os benefícios para os participantes não são diretos, somente no final do estudo é que os resultados 
poderão contribuir para o Projeto Corporalidade e Promoção da Saúde desenvolvido junto a algumas escolas do 
município da Estância Turística de Embu, através de subsídios para as oficinas de educação em saúde. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 
esclarecimento de eventuais dúvidas. A pesquisadora principal é Maila Beatriz Goellner, mestranda do Programa 
de Pós-Graduação em Enfermagem da UNIFESP, que pode ser encontrado no endereço: Rua Napoleão de 
Barros, 754, telefone 55764430/ 5571-1720, E-mail: maila_beatriz@yahoo.com.br . Se tiver alguma consideração 
ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), na Rua 
Botucatu, 572 – 1º andar, cj 14, tel.: 55711062, Fax: 55397162, E-mail: cepunifesp@epm.br. 

É garantida liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 
estudo, sem qualquer prejuízo ao desenvolvimento escolar. 

As informações obtidas serão mantidas no anonimato e oportunamente realizarei a devolução dos 
dados e resultados obtidos. 

Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo e também não haverá 
compensação financeira relacionada a sua participação. 
 Comprometo-me em utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado (a) a respeito das informações que li ou que foram lidas para 
mim, descrevendo o estudo: “A Representação Social do estar grávida em ambiente escolar: uma 
abordagem winnicottiana”. 

Eu discuti com o responsável pelo estudo, Psicóloga Maila Beatriz Goellner, sobre a minha decisão em 
participar desse estudo/ em outra situação permitir a participação da minha (meu) filha (o) nesse estudo. Ficaram 
claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados durante a coleta de 
dados, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a 
participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo, ou perda de 
qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

 
_________________________________    ____/____/____ 
assinatura do sujeito ou do responsável 
 
_________________________________    ____/____/____ 
assinatura da testemunha 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o consentimento livre e esclarecido do sujeito ou 

representante legal para participação neste estudo. 
__________________________________    ____/____/ ______ 
assinatura do responsável pelo estudo 
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