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RESUMO
Relata-se pesquisa qualitativa que analisou a agência de mulheres adolescentes de baixa renda
perante o engravidamento, dando visibilidade ao imbricado envolvido na ocorrência deste.
Aprovada em Comitê de Ética (Parecer nº 3.228.348), efetivou-se a mesma em seis Unidades
de Saúde da Família, de um bairro de menor nível socioeconômico da região Sul de Cuiabá,
Mato Grosso. Analisou-se a fala de 16 grávidas que “intencionaram” a gestação, com idade
entre 15 e 19 anos, em acompanhamento pré-natal em uma das unidades de saúde eleitas.
Realizaram-se entrevistas em profundidade com o apoio de recursos adicionais (autorretrato,
mapa relacional e foto-elicitação). A análise baseou-se em preceitos gerais da Análise de
Conteúdo, do tipo temática, e na perspectiva teórica adotada. Encontrou-se a centralidade da
maternidade e da constituição de uma família própria na vida das participantes. Ambas se
articulavam à incorporação do ideal de maternidade e de construção familiar nuclear do
discurso moderno, às restritas condições de vidas e às necessidades psicoativas vividas. Nesse
último sentido, buscavam sentido para as suas vidas, relações positivas de afeto, superação de
sofrimentos, proteção e vida feliz. Na constituição da própria família, mostraram-se
proeminentes os modelos familiares vividos, assim como apoios recebidos dos núcleos de
origem e/ou do parceiro. Revelou-se particularmente importante, para o engravidamento,
sentirem-se amadas, bem tratadas e terem confiança no parceiro, a sua companhia e proteção
habitual, como também objetivos de vida e reprodutivos em comum. Também contribuiu o fato
de não se verem como adolescentes e de se julgarem prontas para a “vida de responsabilidade”
que entendiam que a maternidade requeria. Coerentes com os projetos priorizados, suas
trajetórias relacionais afetivo-sexuais caracterizaram-se pela vivência de vários eventos
(namoro, moradia conjunta/casamento, gravidez) em um curto intercurso e pela adoção de
métodos contraceptivos como coadjuvantes daqueles. Na agência de suas vidas sexuais e
reprodutivas, esses aspectos, em especial o engravidamento, não fizeram parte de um processo
amadurecido e partilhado por e entre elas e os seus parceiros, comumente partindo delas as
iniciativas, pressões e decisões. Nesse sentido, influiu a vivência de pensamentos fantasiosos
correlacionados àqueles eventos, entremeados com pensamentos amadurecidos, constituintes
de seus processos de desenvolvimento. Concluiu-se que há vários aspectos agenciais, de
desenvolvimento, familiares e sociais imbricados nas diversas dimensões da vida das
“adolescentes” implicados em seus engravidamentos. A promoção de cuidados ao planejamento
reprodutivo, como prevenção ou suporte à gravidez/maternidade, particularmente às que
utilizam os serviços públicos de saúde, requer consideração à complexidade envolvida no
processo.
Palavras-chave: Gravidez na Adolescência. Planejamento Reprodutivo. Intenção de Gravidez.
Reprodução Humana.
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ABSTRACT
This is a report of a qualitative research that analyzed the perspective of low-income adolescent
women in the face of pregnancy, giving visibility to the intertwined context involved in this
event. After being approved by the Ethics Committee (Opinion nº 3.228.348), we performed
this work in six Family Health Units, in a neighborhood of lower socioeconomic status in the
southern region of Cuiabá, Mato Grosso. We analyzed the speeches of 16 pregnant women who
“intended” the pregnancy, aged between 15 and 19 years old, undergoing prenatal care at one
of the chosen health units. In-depth interviews were conducted with the support of additional
resources (self-portrait, relational map and photo-elicitation). The analysis was based on
general precepts of Content Analysis, of the thematic type, and on the adopted theoretical
perspective. We found the centrality of motherhood and the constitution of a family in their
own essence in the lives of the participants. Both elements were linked to the incorporation of
the ideal of motherhood and the nuclear family construction of modern discourse, the restricted
conditions of life and the experienced psychoactive needs. In the latter sense, they sought to
find a meaning in their lives, positive relationships of affection, overcoming suffering, as well
as having protection and a happy life. In the constitution of the family itself, the family models
experienced proved to be prominent, as well as the support received from the nuclei of origin
and/or the partners. It showed to be particularly important, for pregnancy, to feel loved, well
looked after and to have confidence in the partner, his company and habitual protection, besides
life and reproductive goals in common. The fact that they did not see themselves as adolescents
and think they were ready for the “life of responsibility” that they understood that motherhood
required also contributed to their decisions. Consistent with the prioritized projects, their
relational and affective-sexual trajectories were characterized by the experience of several
events (courtship, cohabitation/marriage, pregnancy) in a short intercourse and by the adoption
of contraceptive methods as an adjunct to those events. In the perspective of their sexual and
reproductive lives, these aspects, especially pregnancy, were not part of a matured process and
shared by and between them and their partners, commonly starting from these women the
initiatives, pressures and decisions. In this sense, there was a marked influence of the experience
of fanciful thoughts related to those events, interspersed with matured thoughts, thereby
constituting their developmental processes. We can conclude that there are several prospective,
developmental, family and social aspects intertwined in the different dimensions of the life of
the “adolescents” implied in their pregnancies. The promotion of care for reproductive
planning, such as the prevention or the support for pregnancy/motherhood, particularly for
women using public health services, requires consideration of the complexity involved in this
process.
Keywords: Pregnancy in Adolescence Reproductive Planning; Intended Pregnancy; Human
Reproduction.
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RESUMEN
Esta es una investigación cualitativa que analizó la perspectiva de mujeres adolescentes de bajos
ingresos ante el embarazo, dando visibilidad al contexto imbricado involucrado en la ocurrencia
de este evento. Aprobada por el Comité de Ética (Dictamen No. 3,228,348), se llevó a cabo en
seis Unidades de Salud Familiar, en un barrio de menor nivel socioeconómico en la región sur
de Cuiabá, Mato Grosso. Se analizaron las hablas de 16 mujeres embarazadas que
“pretendieron” el embarazo, con edades comprendidas entre 15 y 19 años, durante la atención
prenatal en una de las unidades de salud elegidas. Se realizaron entrevistas en profundidad con
el apoyo de recursos adicionales (autorretrato, mapa relacional y fotoelicitación). El análisis se
basó en preceptos generales del Análisis de Contenido, del tipo temático y en la perspectiva
teórica adoptada. Se encontró la centralidad de la maternidad y la creación de una familia propia
en la vida de las participantes. Ambos elementos estaban vinculados a la incorporación del ideal
de la maternidad y la construcción familiar nuclear del discurso moderno, a las condiciones de
vida restringidas y a las necesidades psicoactivas experimentadas. En este último sentido,
buscaron una significación en sus vidas, relaciones positivas de afecto, superación del
sufrimiento, protección y una vida feliz. En la constitución de la familia propia, los modelos
familiares experimentados fueron prominentes, así como el apoyo recibido de los núcleos de
origen y/o de la pareja. Se reveló ser particularmente importante, para el embarazo, sentirse
amada, bien cuidada y tener confianza en la pareja, su compañía y la protección habitual, así
como los objetivos reproductivos y de vida en común. También contribuyó el hecho de que no
se veían a sí mismas como adolescentes y pensaban que estaban listas para la “vida de
responsabilidad” que entendían que la maternidad requería. Coherentes con los proyectos
priorizados, sus trayectorias relacionales afectivo-sexuales se caracterizaron por la experiencia
de varios eventos (citas, cohabitación/matrimonio, embarazo) en un corto intercambio y
mediante la adopción de métodos anticonceptivos como complemento de dichos eventos. En la
perspectiva de sus vidas sexuales y reproductivas, estos aspectos, especialmente el embarazo,
no formaron parte de un proceso maduro y fueron compartidos por y entre ellas y sus parejas,
comúnmente surgiendo de estas mujeres las iniciativas, presiones y decisiones. En este sentido,
influyó la experiencia de pensamientos fantasiosos relacionados con esos eventos, intercalados
con pensamientos maduros, que constituyen sus procesos de desarrollo. Se concluyó que hay
varios aspectos de perspectiva, desarrollo, familiares y sociales imbricados en las diferentes
dimensiones de la vida de las “adolescentes” implicados en sus embarazos. La promoción de
cuidados para la planificación reproductiva, como la prevención o el apoyo para el
embarazo/maternidad, particularmente para mujeres que utilizan los servicios de salud pública,
requiere considerar la complejidad involucrada en este proceso.
Palabras clave: Embarazo en Adolescencia Planificación Reproductiva Intención de
Embarazo; Reproducción Humana.
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APRESENTAÇÃO

Apresento brevemente a minha trajetória acadêmica e algumas das influências que
permitiram o delineamento do tema geral de estudo.
Como docente da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), câmpus Sinop, Mato
Grosso, ingressante em 2010, minhas atividades de ensino, pesquisa e extensão concentraramse na área de Enfermagem em Saúde Coletiva e subárea Sexualidade e Reprodução Humana.
Nas mesmas, atuei na formação de acadêmicos de Enfermagem para o cuidado à mulher na
gravidez, parto e puerpério, no âmbito da Atenção Básica de Saúde (AB), em especial no ensino
da Assistência Pré-Natal.
No município, na ocasião, a participação de enfermeiros no pré-natal efetivava-se de
forma assistemática, o que dificultava a operacionalização do ensino e, presumia-se, também
comprometia a qualidade das ações ofertadas. Diante da situação, nos anos seguintes, foram
desenvolvidas ações de integração entre a Universidade-Curso de Enfermagem e o Sistema
Municipal de Saúde (SMS)-AB com vistas ao fortalecimento do pré-natal e da atuação de
enfermeiros neste. Destaco três dessas ações, nas quais tive participação ativa, por influírem
em minhas decisões de doutoramento.
Uma delas foi um projeto de extensão de cuidado de enfermagem sistemático a gestantes
e seus acompanhantes, desenvolvido em uma unidade da Estratégia Saúde da Família (ESF) de
Sinop por meio da disciplina “Cuidado Integral à Saúde da Mulher e do Homem”. Outra ação,
que teve a participação direta da gestão da SMS, foi a de reelaboração dos protocolos de prénatal existentes na AB por enfermeiros, posteriormente aprovados na Câmara Municipal.
Complementarmente, também participei de uma capacitação em assistência pré-natal com as
equipes da ESF do município.
Com essa experiência, em 2016, ao ingressar no doutorado, propus como tema de
pesquisa a assistência pré-natal por enfermeiros, o que resultou em minha inserção no Grupo
de Pesquisa Argos-Gerar da UFMT, com estudos no campo da saúde reprodutiva, e em minha
orientação por um de seus membros. Não obstante à proposta feita, alguns processos em curso
no grupo me levaram à redefinição do tema, que se voltou ao planejamento reprodutivo.
Um desses processos foi a existência de um projeto matricial, envolvendo mestrandos e
doutorandos, que tinha como foco a problemática da gravidez na adolescência, no qual se
valorizava a abordagem da realidade de Cuiabá. Outro foi a participação como coautora em um
capítulo de livro sobre Cuidado Pré-Concepcional (CPC), que compôs uma produção nacional
da área de saúde da mulher. Essa experiência, em particular, despertou meu interesse pelo

cuidado reprodutivo que antecede a fase pré-natal por sua importância, por ser um assunto
pouco estudado e pela inexistência de pesquisas com adolescentes, sobretudo no contexto
brasileiro. Por fim, também influiu no novo recorte temático a demanda da SMS de Cuiabá, de
parceria para a promoção de ações estratégicas voltadas à saúde do adolescente, sendo
destacados como problemas a serem enfrentados o elevado número de adolescentes gestantes e
de casos de sífilis congênita, conforme o Plano de ação “Medidas de controle da sífilis e
gravidez na adolescência em Cuiabá/MT”1.
Nesses processos, questões sobre a adolescência na contemporaneidade, a intenção ou
não de gravidez entre adolescentes, a busca e a adesão destes ao cuidado voltado ao
planejamento reprodutivo, características da oferta de serviços/ações de saúde sexual e
reprodutiva para os mesmos, entre outros aspectos, foram problematizados e estudados no
grupo e por mim. Para tal, adotou-se um olhar crítico de análise, que considerou tanto a
perspectiva da integralidade e humanização para tratar das questões assistenciais como a
compreensão de que adolescentes são atores/agentes, ou seja, possuem capacidade de introduzir
mudanças em suas vidas e na realidade social.
Motivada por essas experiências, assumi como tema geral de estudo a gravidez na
adolescência, com particular interesse nas necessidades de adolescentes no cuidado voltado ao
planejamento reprodutivo, entendendo-o como um conjunto abrangente de ações voltadas à
prevenção ou ao adiamento de gravidezes não desejadas ou desaconselhadas; à concretização
de um engravidamento desejado, de forma saudável e prazerosa; e ao enfrentamento da
infertilidade. Tais ações envolvem corresponsabilidade dos atores/sujeitos envolvidos, de
serviços de saúde e de outros espaços de apoio social.
Sendo esse um campo fértil para pesquisas, dentre as várias e importantes problemáticas
relacionadas, considerei a necessidade de conhecer, mais profundamente, os aspectos que
influem sobre o modo de pensar e agir de mulheres adolescentes naquela esfera, em especial
acerca do que envolve o engravidamento entre as mesmas.
Nesse relatório, sistematizo o trabalho ainda em curso, organizado em cinco capítulos.
No capítulo introdutório, exponho o objeto de estudo construído no segundo capítulo,
apresento os objetivos que o norteiam no terceiro capítulo, descrevo os fundamentos teóricos
que alicerçam o objeto construído, as análises do empírico e a discussão das categorias; no
1

Secretaria Municipal de Saúde. Assessoria de Planejamento e Gestão. Diretoria Atenção Básica. Diretoria
Atenção Secundária. Diretoria de Vigilância em Saúde. Plano de Ação “Medidas de controle da sífilis e gravidez
na adolescência”. Responsável Diretoria da Atenção Básica. Objetivo estratégico Elevar a expectativa de vida da
população infanto-juvenil reduzindo o índice de Infecções Sexualmente Transmissíveis e Gravidez na
Adolescência (CUIABÁ, 2017).

quarto e quinto capítulos, explano, respectivamente, os procedimentos metodológicos
adotados/aplicados e a caracterização do cenário de estudo (contextualização); e no sexto
capítulo, discorro e discuto os achados empíricos a partir da perspectiva teórica assumida. Por
fim, trago, nas considerações finais, uma síntese dos resultados, potencialidades e limites da
pesquisa realizada e recomendações para novos estudos.
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1 INTRODUÇÃO

Em torno da gravidez na adolescência, na atualidade, circulam diversos discursos
(institucionais, políticos, científicos, comunitários, entre outros), nem sempre concordantes.
Dentre eles, a ocorrência do evento tem sido pronunciada tanto como um “problema”, que
demanda intervenções institucionalizadas para a sua “solução”, quanto como um direito de
escolha, assentado na prerrogativa de garantia do livre e responsável exercício da
sexualidade/reprodução pelo sujeito, independentemente da sua idade. Essas perspectivas,
como se verá adiante, desdobram-se em compreensões e proposições relativas ao manejo
individual e institucional da fertilidade, sobretudo das mulheres adolescentes.
Em relação à ocorrência da gestação, predomina o primeiro discurso, justificado por
organismos políticos e governamentais e pelo meio científico, com base na extensão do
fenômeno e suas consequências para a sociedade, famílias, os adolescentes e seus filhos. De
modo geral, é corrente a ideia de que a adolescente que engravida não está preparada para a
maternidade, cometeu um erro e encontra-se exposta, assim como o seu bebê, a um conjunto de
repercussões negativas nos âmbitos biológico, psicológico e social. Entre estas, destacam-se,
especialmente, as complicações médicas. Mas, é o conjunto delas que tem avalizado a
proposição e defesa de ações voltadas à prevenção da gravidez entre o grupo, o que tem
envolvido, especialmente, medidas de controle de intenções e comportamentos das
adolescentes.
A World Health Organization (WHO) e o United Nations Population Fund (UNFPA),
entre outros organismos internacionais, e o Ministério da Saúde (MS) e o meio científico no
Brasil têm continuamente vocalizado e afirmado a perspectiva predominante, dando ênfase à
extensão do fenômeno e/ou à sua associação com vários problemas médicos.
A WHO, com base em dados produzidos pelo próprio órgão (ou outros) e por pesquisas
científicas, tem destacado a gravidez na adolescência como um problema global. Dentre
justificativas apresentadas, em publicação recente do órgão (WHO, 2018), este apontou que
cerca de 16 milhões de adolescentes de 15 a 19 anos e 2,5 milhões de meninas com menos de
16 anos dão à luz a cada ano nas regiões em desenvolvimento. O órgão ainda destacou que
complicações da gravidez e do parto se encontram entre as principais causas de morte das
adolescentes com idade entre 15 e 19 anos, em todo o mundo, e que as que engravidam entre
10 a 19 anos enfrentam maiores riscos de eclampsia, endometrite puerperal e infecções
sistêmicas, em comparação com as mulheres de 20 a 24 anos. Além disso, a WHO divulgou
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que cerca de 3,9 milhões de abortos inseguros decorrem de gravidezes indesejadas entre
meninas de 15 a 19 anos, a cada ano.
No Brasil, recentemente, o MS destacou que os investimentos de enfrentamento do
“problema” da gravidez na adolescência resultaram em uma queda de 17% em sua extensão
(com base em dados preliminares do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos – SINASC,
de 2004 a 2015). Para isso, foram consideradas relevantes as medidas contraceptivas adotadas
(BRASIL, 2017).
Apesar do considerado ganho supracitado, o United Nations Population Fund (UNFPA)
se pronunciou dizendo que o Brasil apresenta índices acima da média global de jovens que se
tornaram mães entre 15 e 19 anos, sendo o percentual brasileiro de 18,1% e a média mundial
de 10,9%. Para esse organismo, a gravidez entre adolescentes configura uma questão grave,
destaca as com maior vulnerabilidade social e associa o “problema” (em relação as suas causas)
à escolaridade, a diferenças regionais e de territorialidade e a aspectos raciais, étnicos, culturais
e econômicos. Esses vários aspectos explicariam, em alguma medida, a exposição de
adolescentes ao engravidamento, assim como as consequências negativas decorrentes (UNFPA,
2018).
Nessa direção, a publicação “Gravidez na Adolescência no Brasil – Vozes de Meninas
e de Especialistas”, que apresenta dados estatísticos, revisão bibliográfica e resultados de uma
análise sobre o tema da gravidez entre adolescentes, com base em dados de 2014, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), detalha que dentre as de 15 a 19 anos que tiveram
ao menos um filho nascido vivo, 65,9% tinham 18 ou 19 anos de idade 69% eram negras (pretas
ou pardas) 59,7% não tinham emprego nem estudavam; 92,5% cuidavam dos afazeres
domésticos 37,1% estavam na condição de filha na unidade domiciliar; e outras 34,2% na
condição de cônjuge (e, portanto, sem independência financeira); além do que, 35,8% residiam
na região Nordeste (SANTOS et al., 2017), onde se situa um grande contingente de população
com menor nível socioeconômico.
Dessas informações divulgadas, é possível apreender várias condições correlacionadas,
de algum modo, ao engravidamento de jovens mulheres, tais como pobreza, baixo nível de
escolaridade,

desvalorização

social,

características

culturais,

embora

apresentadas

isoladamente e sem detalhamento, mas que sugerem a abrangência e complexidade da questão.
Organismos como a WHO, UNFPA e o MS vêm, há quase três décadas, dando destaque
à gravidez na adolescência como um problema no mundo e/ou no Brasil, realçando a sua
elevada frequência e, ainda, a sua relação com o desenvolvimento social, com a pobreza, ações

23

dos serviços de saúde e inúmeros fatores sociais e demográficos que consideram contribuir para
a ocorrência do evento e de complicações e dificuldades decorrentes desse problema.
Inúmeras pesquisas científicas nacionais e internacionais também têm enfatizado que a
gravidez na adolescência apresenta um lado problemático e, inclusive, oferecem bases para
aquelas posições institucionais, muitas delas enfocando complicações maternas e neonatais,
entre outras, e a associação destas e da ocorrência do fenômeno com variados fatores sociais e
demográficos. Isso comumente atrelado à defesa da adoção de práticas contraceptivas por
adolescentes como uma solução para o “problema” (AZEVEDO et al., 2015 KAWAKITA et
al., 2016 DUARTE; PAMPLONA; RODRIGUES, 2018 DAVIM DAVIM, 2016).
Revisão sistemática de artigos originais completos em inglês e português fez referência
às complicações relacionadas à gravidez na adolescência, apontadas por estudos. Estas
recaíram, sobretudo, na díade materno-infantil. Entre as repercussões identificadas em estudos
do período 2002-2012, encontraram-se o abortamento, a doença hipertensiva da gestação, as
síndromes hemorrágicas, a infecção urinária, a rotura prematura das membranas ovulares, a
prematuridade e o baixo peso ao nascer (AZEVEDO et al., 2015).
Internacionalmente, muitos estudos igualmente evidenciam consequências negativas da
gravidez na adolescência, quando comparadas mulheres de diferentes faixas etárias,
particularmente o estudo de Kawakita et al. (2016) que comparou grupos etários de mulheres e
resultados adversos da gravidez e do parto. A investigação incluiu mulheres grávidas em seis
países de baixa renda média (Quênia, Zâmbia, Índia, Paquistão, Guatemala e Argentina). Da
amostra, 1.189 eram adolescentes jovens (idade ≤ 15,9 anos), 14.703 mais velhas (16-19.9 anos)
e 27.645 adultas jovens (20-24.9 anos). O estudo concluiu que tanto as mais jovens quanto as
mais velhas apresentavam maior risco de anemia e parto prematuro. Também, que as mais
jovens apresentavam maior risco de hemorragia pós-parto e de pré-eclâmpsia Hellp, enquanto
as mais velhas possuíam maior risco de transfusão de sangue.
Além do destaque dado aos aspectos médicos, como repercussões negativas da gravidez
na adolescência, essas mesmas fontes também se reportam a aspectos de ordem psicoemocional
e social, evidenciando diferentes níveis de comprometimento – individual, familiar e coletivo
– da gravidez nominada como “precoce”.
Nessa direção, pesquisa de revisão cujo objetivo foi evidenciar as consequências
biopsicossociais decorrentes da gravidez entre adolescentes, baseada em publicações que
trataram da realidade nacional (monografias, dados de sites governamentais e artigos
científicos), nos últimos 17 anos (2000-2017), destacou a dificuldade de enfrentar as novas
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responsabilidades a interrupção da escolarização, com implicações na formação profissional e
inserção no mercado de trabalho e, ainda, a dependência financeira de outras pessoas,
especialmente dos pais, acompanhada da frustração do desejo de liberdade e independência
(DUARTE; PAMPLONA; RODRIGUES, 2018).
Outro estudo propondo uma análise reflexiva, a partir de revisão narrativa, também
sintetizou achados similares, relativos a repercussões não médicas da gravidez na adolescência,
entre brasileiras, com base em artigos científicos, livros, teses e dissertações, manuais do
Ministério da Saúde (MS) e da World Health Organization (WHO), como também em
legislações que definem os direitos dos adolescentes. O estudo destacou o adiamento de projetos
e/ou outros sonhos pela adolescente a ocorrência de sentimentos de medos, ansiedades,
angústias e dúvidas, especialmente durante a gestação; a vergonha ou mesmo o medo da reação
do grupo de pares a dificuldade de enfrentamento da pressão social e do novo papel social a
ser exercido (o de mãe) a perda da confiabilidade e/ou do apoio de membros da família a
interrupção temporária ou definitiva do processo educativo a decisão por casamentos ou
coabitações precoces; e maior empobrecimento de famílias com baixa renda que assumiram a
filha grávida (DAVIM DAVIM, 2016).
Apesar disso, a importância dessas evidências na abordagem teórica e prática da
gravidez na adolescência, em todo o mundo e no Brasil, no sentido de melhor compreendê-la,
assisti-la ou preveni-la com medidas amplas, quando pertinente, atenta-se para o fato de que o
discurso veiculado adota certo tom homogeneizante e impositivo. Isso por correlacionar o
evento fortemente à ideia de problema, por muitas vezes unificar as razões da ocorrência da
gravidez e as repercussões desta entre grupos e sujeitos adolescentes, embora estes vivam
realidades sociais e possuam histórias de vida muito diferentes, e, ainda, por excluir das análises
as distintas perspectivas presentes entre adolescentes.
Cabe realçar, entretanto, que, ainda que de forma contraditória, ganha espaço entre os
órgãos antes mencionados e mesmo na literatura científica a interpretação da gravidez na
adolescência como um fenômeno social, multidimensional e complexo cujo enfrentamento
requer a participação das jovens como protagonistas, na definição e no consumo de medidas
eleitas e dispostas, e sempre a partir de uma perspectiva de direito. Essa perspectiva se estende
também às medidas de prevenção da gravidez não desejada.
A WHO (2011) propõe, para a melhoria da saúde dos adolescentes, a abordagem dos
níveis individual, social, legal e dos sistemas de saúde com o envolvimento ativo daqueles.
Com a intenção de prevenir a gravidez na adolescência, estabelece como diretrizes a redução
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do casamento antes dos 18 anos e do sexo coercitivo entre adolescentes o aumento no uso de
contracepção entre aqueles em risco de gravidez indesejada. Já com o objetivo de evitar
resultados reprodutivos adversos, prevê a redução do aborto inseguro entre o grupo e o aumento
do uso de cuidados qualificados pré-natais, no parto e no período pós-natal.
Apesar dessas proposições mais amplas, uma das medidas concretas e mais
contundentes no lidar com a gravidez na adolescência tem sido a sua prevenção, em especial
por meio de medidas contraceptivas, embora políticas e estudiosos também façam a defesa de
um caminho mais abrangente.
A Aliança Sub-Regional, entre países como Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e
Uruguai, propôs avançar com a implementação de políticas relacionadas à prevenção do evento
no Cone Sul. Para tal, lançou, em 2017, o documento “Estratégia Regional para Prevenção e
Redução da Gravidez Não Intencional na Adolescência”. No documento, manifesta-se a
intenção de que os adolescentes possam exercer os seus direitos e prevenir gravidezes “não
intencionadas”. As estratégias adotadas apresentam-se em três eixos incorporar a perspectiva
de direitos, gênero e interculturalidade incluir novos atores do Estado, da sociedade civil e das
associações de jovens, com ênfase no trabalho intersetorial; e garantir a participação de
adolescentes e jovens como protagonistas em todos os níveis (UNFPA, 2017).
No Brasil, elege-se o nível da Atenção Básica (AB) como espaço privilegiado para se
trabalhar a promoção da saúde, a prevenção de agravos e a intersetorialidade com base em uma
perspectiva de direito à saúde2. Segundo o Ministério da Saúde (2013), a AB prevê, no
atendimento à saúde do adolescente, entre as várias ações, as voltadas à saúde sexual e
reprodutiva, incluindo o acesso ao planejamento reprodutivo e aos insumos para a prevenção
das DST/HIV/Aids, além de ações educativas com grupos (BRASIL, 2013).
Como parte da atenção à saúde reprodutiva no País, propõe-se, oficialmente, o
“planejamento familiar”, assegurado pela Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996. A ideia de
planejamento familiar não se limita unicamente ao que os sujeitos diretamente envolvidos
2

Registrou-se, nas duas últimas décadas, grandes avanços na legislação e nas políticas internacionais e nacionais
sobre a compreensão dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos como Direitos Humanos, incluindo, também,
os adolescentes e os jovens. Nessa direção, destacam-se como marcos referenciais internacionais que sinalizam a
saúde como direito a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD), realizada no Cairo,
em 1994, e a IV Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em Beijing, Pequim, em 1995; e como marcos
referenciais nacionais o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher – PAISM/MS/1984 a Constituição
Federal de 1988, a Lei nº 9.263/1996, que regulamenta o planejamento familiar, a Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde da Mulher/MS/2004 e a Política Nacional dos Direitos Sexuais e dos Direitos
Reprodutivos/MS/2005. Ainda, nesse contínuo, entre outros marcos referenciais, especificamente orientados aos
adolescentes, incluem-se o Programa de Saúde do Adolescente - PROSAD (1989), o Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA – 1990 e a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens – 2007
(BRASIL, 2013).
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planejam em relação à constituição familiar, número de filhos e momentos de tê-los, nem só
acerca do que fazer para evitar gravidezes não intencionadas ou para viabilizá-las se as desejam,
mas, ainda, como um processo que abarca ações de apoio ao manejo ou gestão da reprodução
por pessoas, casais/pares ou grupos, seja para a limitação ou o aumento da prole (BRASIL,
2013).
Conceitualmente, considerando-se que o planejamento pode ser realizado pelo
adolescente, jovem ou o adulto, homem ou mulher, independentemente de ter ou não união
estável ou de constituir uma família, discute-se ou questiona-se, no próprio país, em meios
governamentais e científicos, o uso do termo “planejamento familiar”, propondo-se, em
substituição ao mesmo, o termo “planejamento reprodutivo”, defendendo-se que se trata de uma
concepção mais abrangente (BRASIL, 2013).
Além disso, em um contexto de certa ampliação da abordagem da gravidez na
adolescência, de garantia dos direitos reprodutivos a adolescentes e jovens, homens e mulheres,
o planejamento reprodutivo implica em assegurar, em todos os casos, as condições de escolha
por uma gravidez. Os profissionais de saúde da AB devem procurar reconhecer e compreender
expectativas reprodutivas, respeitar as escolhas das pessoas em relação aos aspectos da sua
reprodução e ajudar a sua concretização de forma saudável e autônoma. Nesse sentido, os
serviços de saúde devem oferecer acesso a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis
e adequados para a regulação da fecundidade, em um contexto de escolha livre e informada.
Também a assistência pré-natal, ao parto e ao puerpério deve ser assegurada de modo irrestrito,
de maneira que a gravidez possa ser planejada, desejada e vivenciada de modo saudável
(BRASIL, 2013).
Cabe assinalar aqui que, embora asseguradas em Lei, escolhas regidas por condições
desiguais e injustas de vida (falta de liberdade de expressão, oportunidades restritas de
utilização dos recursos econômicos, ausência de suporte social, carência de serviços públicos
ligados à educação, saúde, lazer, entre outras), a que estão sujeitas as pessoas/as adolescentes,
podem não implicar em livre decisão sobre ter ou não filhos, quantos e quando tê-los (COSTA,
2016).
Considerando que determinados grupos populacionais possuem especificidades que
devem ser consideradas na atenção à saúde sexual e reprodutiva, o MS (2013) destaca, dentre
outros, a população de adolescentes e jovens. Em relação à gravidez, como dito antes, o órgão
afirma/reafirma que, em geral, ela produz risco entre as adolescentes, sendo elemento
desestruturador da vida destas e das suas famílias. Embora, de outro modo, flexibilize esse
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ponto de vista, dizendo que a análise da questão não pode deixar de considerar o possível desejo
pela gravidez expresso entre aquelas.
Recentemente, porém, o MS propôs por meio da Lei nº 13.798, de 03 de janeiro de 2019,
a “Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência”, a ser realizada no País
anualmente, cujo objetivo é o de disseminação de informações sobre medidas
preventivas/educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na
adolescência. Nesse contexto, as ações encontram-se a cargo do poder público, em conjunto
com organizações da sociedade civil, sendo dirigidas prioritariamente ao público adolescente
(BRASIL, 2019). Ou seja, o planejamento reprodutivo, no sentido da prevenção do “problema”
da gravidez entre adolescentes, permanece como forte marco da política de saúde do País, dos
seus discursos e proposições práticas.
Reconhecidos os avanços das políticas públicas de saúde da perspectiva de direitos e a
ênfase na atenção à saúde reprodutiva de adolescentes no País, com consideração à autonomia
e participação ativa destes no conjunto das definições, observa-se ainda que, concretamente, as
ações dirigidas ao grupo apresentam características do modelo biomédico hegemônico com
privilégio do controle dos comportamentos reprodutivos dos jovens, da prevenção e
evitabilidade da gravidez na adolescência e da oferta genérica de cuidados a partir da
confirmação da gestação (pré-natal, parto e puerpério), o que pode ser comprovado em estudos
científicos relacionados ao tema.
Para Ayres et al. (2012), no atual e hegemônico modelo de cuidado, prevalece um olhar
e prática normativos e praticamente restritos à esfera física e comportamental reprodutiva, que
orienta os profissionais de saúde na apreensão e trato das demandas/necessidades relacionadas
do grupo. Nesse modelo, as ações ofertadas aos adolescentes e jovens e a procura da unidade
básica de saúde pelos mesmos relacionam-se, respectivamente, à finalidade e à intenção de
evitar a "gravidez precoce" e prevenir as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), sem que
se realize abordagem mais aprofundada da vivência da sexualidade e da reprodução entre o
grupo, o que é essencial na perspectiva dos direitos e autonomia.
Heilborn et al. (2009), em pesquisa sobre a perspectiva de usuárias a respeito do
planejamento reprodutivo, realizada em três unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) do
Estado do Rio de Janeiro, Brasil, concluiu que a lógica assistencial das unidades de saúde, em
relação às adolescentes, organiza-se, prioritariamente, para atendê-las quando chegam em busca
da assistência pré-natal. Assim, os serviços direcionam os maiores esforços à assistência às
mulheres já em trajetória reprodutiva.
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Especificamente sobre o atendimento de adolescentes, na ótica dos enfermeiros dos
Centros de Saúde da Família de Fortaleza, Ceará, Brasil, identificou-se a disponibilidade
limitada de métodos contraceptivos, além de fragilidades na organização do serviço, com
demora no atendimento, horário incompatível com as demandas dos adolescentes e falta de
tempo e espaço para a realização de atividades grupais (QUEIROZ et al., 2010).
Ainda que esses dois últimos estudos mencionados não sejam recentes, a realidade neles
apresentada não se modificou significativamente no país, o que se pode constatar na sequência
de estudos apresentados.
Outra investigação, com o objetivo de conhecer a percepção de sete adolescentes
grávidas sobre o planejamento familiar em USF, na cidade de Campina Grande, Paraíba, Brasil,
revelou outro aspecto importante da questão – o desconhecimento das mesmas sobre o assunto.
Todas as adolescentes fizeram expressão de dúvida ao serem questionadas acerca do tema e
afirmaram nunca terem ouvido falar dele (DANTAS et al., 2013).
Outro lado da questão diz respeito à busca dos adolescentes pelos serviços de saúde para
o planejamento reprodutivo. Pesquisa que intencionou identificar a prevalência de gestação não
planejada e os fatores associados à participação em um programa de planejamento familiar
ofertado, entre 394 grávidas cadastradas nas equipes da USF em Montes Claros, Minas Gerais,
Brasil, apontou a baixa eficiência e baixa adesão ao programa, principalmente entre as mais
jovens (BORGES EVANGELISTA; BARBIERI; SILVA, 2015). Essa baixa adesão também
foi evidenciada em outro contexto por enfermeiras da USF de um município do Recôncavo
Baiano, Brasil. Entre as adolescentes, houve relato da dificuldade de adesão ao planejamento
reprodutivo relacionado à vergonha e/ou ao medo da família e comunidade descobrirem que
possuíam vida sexual ativa (BEZERRA et al., 2018).
Para superação dos entraves relacionados ao uso dos serviços de planejamento
reprodutivo pelos adolescentes no Brasil, produções científicas sinalizam várias ações
necessárias, no nível individual, nos espaços dos serviços de saúde, nas famílias e na
comunidade em geral (MOURA; GOMES, 2014 SILVA, 2017).
Pesquisa com 464 jovens, entre 15-19 anos, com experiência de gravidez, em 6
maternidades de Teresina, Piauí, Brasil, apontou a necessidade de 1) investimentos em serviços
especializados, portando características como acolhimento, privacidade, confidencialidade e
autonomia; horários flexíveis; multiplicidade de ações e profissionais treinados 2) realização
de ações estratégicas para captação de jovens, tanto no interior das unidades de saúde quanto
nas comunidades 3) união entre os setores da saúde, educação e outros ligados à juventude, no
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sentido de aprimorar a publicidade dos benefícios e dissolver o medo e a ansiedade quanto ao
uso dos serviços de saúde; e 4) a necessidade de respeito às características pessoais das jovens
e suas famílias e o reconhecimento das condições socioeconômicas e culturais da comunidade
em que elas vivem (MOURA; GOMES, 2014), particularmente em suas influências na vida
daquelas.
Estudo de revisão (SILVA, 2017), por meio da análise de pesquisas sobre o tema da
gravidez na adolescência e de autores que debatem a influência de variáveis no comportamento,
discutiu como algumas destas atuam como fatores de risco ou de proteção para a gravidez na
adolescência, a partir das quais propuseram estratégias para prevenção do “problema” 1) a
instrumentalização do adolescente para reagir, de forma assertiva, diante de grupos, parceiros
e ambientes coercitivos, uma vez que a comunicação assertiva e habilidades de recusar e
convencer seriam relevantes no desenvolvimento de uma vida saudável do adolescente 2) a
promoção de ambientes familiares respeitosos e afetivos, pois, ao contrário, práticas parentais
de negligência, permissividade ou autoritarismo parecem favorecer o comportamento sexual
precoce e inadequado e 3) evitar posturas ambivalentes ou conflituosas no desenvolvimento
do autocontrole sexual, promovendo comportamentos responsáveis.
Por posturas conflitivas e ambivalentes, a autora mencionada acima destaca que as
agências governamentais, educacionais, religiosas e familiares adotam um padrão ora mais
severo, controlador e punitivo, ora com posturas mais liberais, sem o esclarecimento e a
coerência necessários para o desenvolvimento da autonomia responsável pelo adolescente. O
próprio discurso midiático com intensa erotização, em programas de televisão, revistas,
músicas, internet e outros meios, ao apresentar a sexualidade de forma violenta, irresponsável
ou sexista, colaboraria para uma postura ambivalente e conflitiva em relação à proposição de
uma sexualidade vivenciada de forma prazerosa, saudável e responsável (SILVA, 2017).
A partir desses estudos, identificam-se tentativas de superação de uma abordagem
restrita em torno da complexa questão da gravidez na adolescência e do planejamento
reprodutivo. Há “flexibilizações” em torno da visão tradicional de gravidez na adolescência a
partir de uma perspectiva que toma o adolescente como um ser social e de direitos, a gravidez
ou a reprodução como escolha autônoma e, portanto, a ser necessariamente sustentada.
As “flexibilizações” também situam a gravidez na adolescência como decorrente de
múltiplos aspectos interligados, que devem ser considerados ao se propor e efetivar ações de
planejamento reprodutivo, no sentido de escolha ou recusa da reprodução e de que modo. Dos
estudos, inferem-se variados fatores interligados que concorrem para o acontecimento ou que
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interferem no planejamento reprodutivo. Em linhas gerais, os mesmos dizem respeito às
condições socioculturais, aos ambientes familiares, à qualidade dos serviços de saúde, às
perspectivas culturais em torno do exercício da sexualidade, aos conhecimentos, habilidades e
decisões dos adolescentes e à instrumentalização destes, dentre outros.
Apesar da importância dessas posições mais críticas e abrangentes, cabe considerar que
esse “novo” discurso não deixa de circunscrever a gravidez na adolescência sob a égide de um
“problema”, em torno do qual as ações são ou devem ser direcionadas, supondo grupos
homogêneos ou prioritários. Sob essa lógica, ofusca-se a diversidade de sujeitos adolescentes e
suas necessidades de vida e saúde reprodutiva, desconsiderando-se, para além de possíveis
repercussões negativas que possam atingi-los, a gravidez como evento intencionado, planejado
e aceitável entre muitos deles, inclusive com repercussões positivas em suas vidas.
Nessa direção, produções da literatura científica confrontam a ideia de que a gravidez
na adolescência é sempre um evento com repercussões negativas, recontextualizando-a dentro
de trajetórias, experiências e sentimentos dos sujeitos adolescentes, situando o evento da
gravidez com sentidos que podem ser positivos para as adolescentes (NUNES, 2012
BRANDÃO HEILBORN, 2006 DADOORIAN, 2003 DIAS OKAMOTO, 2019 ZANCHI
et al., 2016).
Para Nunes (2012), os discursos, fundamentalmente, abordam o “problema” da gravidez
na adolescência a partir de uma perspectiva universalista, homogeneizante e anistórica, que
tende a desconsiderar os aspectos positivos e singulares dessa experiência e acentuar apenas
seus possíveis efeitos nocivos. Assim, a autora reconhece, por meio de pesquisa realizada com
10 adolescentes entre 16 e 18 anos de idade, de camadas populares situadas em bairros da Zona
Norte do Rio de Janeiro, Brasil, que a maternidade na adolescência também é uma forma de
subjetivação possível e desejável. Ela pode cooperar para a construção de ideais e projetos de
vida das adolescentes, até então “obscuros”, dadas as dificuldades que estas encontram em seus
cotidianos para formular projetos alternativos.
Para Brandão e Heilborn (2006), a partir de investigação qualitativa socioantropológica
com 13 jovens de camadas médias do Rio de Janeiro, que analisou o fenômeno da gravidez na
adolescência, o exercício da sexualidade nessa fase torna-se uma via privilegiada para aquisição
gradativa de liberdade e autonomia. Assim, apesar de reconhecidas as dificuldades em torno da
ocorrência do evento na adolescência, alternativas escolhidas/assumidas por adolescentes, em
torno da gravidez, podem ser incorporadas ao processo de construção da identidade dos
mesmos.
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De um enfoque psicanalítico da gravidez na adolescência e da análise de suas relações
com motivações, desejos e fantasias, Dadoorian (2003), em entrevistas com 20 grávidas, de 14
a 17 anos de idade, pertencentes a classes populares, no Instituto Fernandes Figueira no Rio de
Janeiro, destacou que algumas delas estabeleceram equivalência entre o exercício da
sexualidade e ter filhos. Tal exercício demarcou a entrada da adolescente na vida adulta,
conferindo-lhe status de mulher, e na ocorrência da gravidez, também o de mãe. O duplo status
assumido pode, para a autora, representar a possibilidade de restauração do próprio narcisismo
infantil abandonado. E apesar do posicionamento inicial, contrário à gravidez da jovem pela
família, o filho desponta como um traço de união entre os membros daquela.
Pesquisa mais recente (DIAS OKAMOTO, 2019), também a partir de uma leitura
psicanalítica, com 6 gestantes entre 14 e 17 anos, em atendimento em 3 diferentes Unidades
Básicas de Saúde (UBS), do município de Assis, São Paulo, Brasil, igualmente mostrou a
gestação na adolescência como um desejo e uma possibilidade de ascensão social, pois é a partir
da constituição de uma família que muitas adolescentes passam a ser vistas como mulheres. A
gestação é vivenciada como um momento de plenitude, independentemente da idade da
gestante, visto que a mulher grávida está literalmente “preenchida”. O filho traz a esperança da
reconstrução das vivências infantis das entrevistadas, impedindo que a sua criança seja privada
daquilo que elas foram anteriormente e a sensação de segurança e vínculo inabalável, diante do
temor da perda de objetos significativos vivenciados ao longo da vida.
Por fim, destaca-se uma pesquisa cujo objetivo foi identificar as transformações
oriundas da maternidade na adolescência na perspectiva de 34 jovens, de estrato
socioeconômico baixo, que tiveram parto no ano de 2010. Sem desconsiderar aspectos
negativos em torno da gestação, como perdas de comodidades e privação da vida social
acrescida pelo aumento das responsabilidades com o cuidado do filho, a maternidade lhes
trouxe ganhos oriundos da ressignificação do modo de vida, como o abandono de condutas
ilegais e criminosas, a aquisição de autoconfiança, a supressão do sentimento de solidão e a
redução da exposição à violência intrafamiliar, conferindo-lhes ainda um sentimento de
plenitude trazido pela experiência de ser mãe (ZANCHI et al., 2016).
Esses estudos permitem reconhecer a relevância das múltiplas inserções de vida, das
trajetórias e experiências particulares de adolescentes que concorrem para a gravidez, assim
como das significações atribuídas ao evento. Estas devem ser levadas em conta no cuidado tanto
dos processos reprodutivos em curso quanto no planejamento reprodutivo, como decisão de
engravidar ou não. O referencial a partir do qual as ações de cuidado à saúde são ofertadas deve
ser revisto, não cabendo a adoção de “pacotes” preestabelecidos, sem que sejam consideradas
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as diversidades que caracterizam a vida, as intenções, as escolhas e os comportamentos de
adolescentes perante a questão. E é exatamente esse ângulo da problemática apontada, que é
bem mais ampla, que interessa a esta investigação.
Pesquisas propõem uma abordagem ampliada dos adolescentes e de suas várias e
diferentes necessidades relacionadas à vida e saúde reprodutiva. Assim, embora a gravidez na
adolescência sofra interditos ou seja desaconselhada, também há a defesa de que, mais
amplamente, deve-se compreender normas, valores e crenças das adolescentes respeitar as suas
decisões sobre ter filhos ou não ofertar cuidados de saúde perante as necessidades conceptivas
e contraceptivas rever estratégias e políticas tornando-as personalizadas aos adolescentes e
propor intervenções alternativas com o envolvimento não apenas dos adolescentes, mas
também de suas famílias e comunidades (CARMONA, 2012).
Vários pesquisadores defendem como aspectos a serem conhecidos e considerados
sobre a temática a discussão das trajetórias sexuais e reprodutivas juvenis em diferentes
segmentos sociais a compreensão da gravidez na adolescência em contextos históricos e
culturais específicos (BRANDÃO HEILBORN, 2006) a valorização dos discursos, dos
desejos e das fantasias de adolescentes sobre a gravidez os conhecimentos e a priorização de
significados dados à gravidez e as implicações subjetivas e socioculturais na construção dos
mesmos (DADOORIAN, 2003) e, por fim, a reformulação de projetos sociais para que
considerem os jovens globalmente, possibilitando-lhes autonomia e reflexões (DIAS
OKAMOTO, 2019).
Internacionalmente, proposições políticas e ações estratégicas em torno de planejamento
reprodutivo já se apresentam mais consolidadas, o que pode oferecer indicativos sugestivos à
análise da realidade brasileira, ainda que considerada a sua singularidade.
Os Estados Unidos da América/United States of America (USA) enfrentam desafios
substanciais para melhorar a saúde reprodutiva da sua população, especialmente a redução do
número de gestações não desejadas e não planejadas. Relatório do Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) e do Office of Population Affairs (OPA), do Departamento de Saúde e
Serviços Humanos dos Estados Unidos (Department of Health and Human Service/HHS),
recomenda que a oferta de ações de planejamento familiar inclua serviços voltados à
contracepção, infertilidade, doenças transmitidas sexualmente (incluindo HIV/AIDS), saúde
preconcepcional e teste e aconselhamento sobre gravidez (GAVIN et al., 2014).
Os serviços de saúde preconcepcional são tidos como um componente importante das
ações de planejamento familiar. Eles visam promover a saúde das mulheres em idade
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reprodutiva antes da concepção e, assim, melhorar os resultados relacionados à gravidez
(JOHNSON et al., 2006).
Para melhoria dos cuidados de saúde de preconcepção, para a população dos EUA, o
relatório3 do CDC faz 10 recomendações, dentre as quais se destaca a colaboração de
pesquisadores, profissionais de saúde e defensores da saúde para que todas as mulheres, homens
e casais tenham um plano de vida reprodutivo (JOHNSON et al., 2006). Nele, enfatizam-se a
mobilização de pesquisas, ações e políticas que incluam maior compreensão a respeito das
atitudes e dos conhecimentos e comportamentos das pessoas na esfera reprodutiva.
O plano de vida reprodutivo é recorrentemente citado na literatura internacional por
meio dos termos Reproductive life plan e Reproductive life planning4. Em síntese, o primeiro
termo remete à ideia de plano no campo reprodutivo, enquanto instrumento, e o segundo
caracteriza-o como um processo (JOHNSON et al., 2006 SANDERS, 2009).
A ideia de planejamento reprodutivo por meio do uso de um instrumento avança em
vários países, ao materializar em um plano as escolhas de saúde reprodutiva das pessoas,
responsabilizando-as, e dos profissionais de saúde por estratégias para o alcance dos objetivos
traçados. Já o planejamento reprodutivo como processo constitui auxílio às pessoas para
avaliação das suas necessidades de saúde e ao estabelecimento de metas para ajudá-las a
conseguir uma gravidez saudável, quando e se a desejarem, além de alcance do bem-estar
considerado ideal durante toda a vida. Nessa concepção, visualiza-se como um componente
necessário do planejamento reprodutivo o cuidado como apoio a escolhas na esfera reprodutiva.
Em vários países, quando comparados à realidade brasileira, registram-se avanços
significativos na formalização dos princípios, diretrizes e recomendações em torno do
planejamento reprodutivo, com base em evidências científicas de pesquisas. Além disso,
3

O referido relatório do CDC é baseado em revisão de pesquisas publicadas e nas opiniões de especialistas do
Grupo de Trabalho sobre Cuidado Preconcepcional CDC/ATSDR – Agency for Toxic Substances and Disease
Registry (JOHNSON et al., 2006).
4

Nos Estados Unidos, Suécia, Bélgica, Canadá, Reino Unido, Dinamarca, Itália, Inglaterra, França, entre outros
países, é constatada a referência ao uso de termos como Reproductive Life Plan e Reproductive Life Planning.
Segundo o Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (Johnson et al., 2006), um plano de vida reprodutiva
reflete as intenções de uma pessoa em relação ao número e ao momento das gravidezes no contexto dos seus
valores pessoais e objetivos de vida. Com a realização desse plano, presume-se o aumento do número de gravidezes
planejadas e o encorajamento das pessoas para lidarem com comportamentos de risco antes da concepção,
reduzindo os índices de resultados adversos para a mãe e a criança. Quanto ao segundo termo, mais amplo que a
ideia de planejamento como uma ferramenta, alguns estudiosos, como Sanders (2009), enfatizam o planejamento
como processo. Nesse último sentido, o plano seria compreendido apenas como um ponto de partida para uma
contínua educação sobre saúde reprodutiva, sendo importante para mulheres e seus parceiros durante a idade fértil,
pois o mesmo facilitaria as discussões sobre intenções de gravidez e escolhas. Além disso, o diálogo sobre os
planos de vida reprodutiva poderia ajudar profissionais de saúde a promover melhores resultados maternofetais.
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também despontam investimentos na construção, implementação e avaliação de ferramentas
e/ou estratégias para a operacionalização do planejamento reprodutivo, pelos profissionais de
saúde, e ainda na ampliação das ações de saúde reprodutiva, incluindo o cuidado
preconcepcional.
Mas também há limites nessa prática, como em conceitos mencionados, em especial na
vinculação do planejamento reprodutivo aos cuidados preconcepcionais, que, por sua vez,
situam-se dentro do planejamento familiar, o que fragmenta a abordagem reprodutiva.
Diante dos avanços e limites conceituais relativos ao uso dos termos planejamento
reprodutivo e cuidados de planejamento reprodutivo (nacional e internacionais), nesta pesquisa,
adota-se o sentido apresentado por Mandú et al., (2017), que argumentam teoricamente que os
cuidados de planejamento reprodutivo devem abranger ações individuais e coletivas voltadas
não apenas à prevenção ou ao adiamento de gestações não desejadas ou desaconselhadas, mas
também à infertilidade e à concretização futura de uma gravidez planejada, desejada, saudável
e prazerosa, envolvendo a participação ativa das pessoas e de serviços/ações de apoio, por meio
de ações inter-relacionadas. Ou seja, nessa concepção, as práticas voltadas à contracepção são
apenas parte do planejamento reprodutivo, que, para além, englobaria os cuidados daqueles
com dificuldades para o engravidamento (infertilidade) e os cuidados antes da concepção.
Ainda sobre o cenário internacional, pesquisas destacam a importância dos cuidados
antes da concepção voltados aos adolescentes com o intuito de identificar fatores de risco e
intervir em problemas de saúde para culminar em melhores resultados maternofetais e em
evitabilidade da ocorrência de gestações indesejadas.
Estudo de revisão sistemática com meta-análise, realizado nos Estados Unidos, em uma
amostra de 516 estudos, incluindo pesquisas/relatórios publicados e não publicados, disponíveis
sobre o impacto de intervenções de cuidados preconcepção sobre os resultados materno e
infantil, entre mulheres em idade reprodutiva, apontou que adolescentes do sexo feminino são
especialmente vulneráveis ao sexo coagido, à gravidez indesejada, a infecções sexualmente
transmissíveis e deficiências nutricionais, o que implicaria em um impacto profundamente
negativo no seu bem-estar psicológico, nos resultados da gravidez e na saúde dos recémnascidos. Considerou-se que os programas que capacitam as meninas, permitindo-lhes concluir
a sua educação, incorporando habilidades para a vida e incentivando o uso de contraceptivos,
podem prevenir a primeira gravidez na adolescência em 15% e diminuir a taxa de repetição de
gravidez na adolescência em 37% (DEAN et al., 2013).
Quanto à inviabilidade da oferta de cuidados preconcepcionais a adolescentes, dada a
crença generalizada de que estas chegam para o cuidado quando já se encontram grávidas,
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estudo (HEAVEY, 2010) com amostra de 81 adolescentes, em 2010, nos Estados Unidos,
concluiu que as que relataram uma gravidez desejada foram menos propensas a chegar para sua
primeira visita clínica já grávidas, em comparação com aquelas que não desejavam a gravidez,
reportando-se, portanto, ao desejo como importante aspecto no comportamento reprodutivo.
Como recomendação para pesquisas futuras, o estudo apontou a necessidade de desenvolver e
avaliar intervenções, baseadas em pesquisas, para atingir especificamente o grupo de
adolescentes. Também se colocou a premência de determinar como ou se o desejo de engravidar
afetaria a motivação entre as adolescentes e como isso se traduziria em iniciar e sustentar
comportamentos de busca de saúde.
Há, portanto, na realidade internacional, o reconhecimento de que cuidados que
antecedem a gestação podem ser significativos para a prevenção da ocorrência da gravidez na
adolescência, embora sejam encontrados entraves para a adesão de adolescentes a serviços
dessa natureza.
Em estudos internacionais também são destacadas dificuldades dos profissionais na
identificação de intenções em torno da gravidez e, ainda, na compreensão e abordagem dos
comportamentos reprodutivos (SMITH SKINNER FENWICK, 2013 ROSENGARD et al.,
2004)
Estudo que explorou as histórias contraceptivas de 56 adolescentes do sexo feminino
entre 14-19 anos na região metropolitana de Perth, Austrália, destacou a dificuldade para
identificar a intenção de gravidez no grupo, ainda que tenham classificado três diferentes perfis
relacionados. O estudo reforçou a necessidade de melhor compreender as decisões e os
comportamentos de adolescentes que levam à gravidez, tendo em vista o desenvolvimento de
ferramentas de avaliação mais precisas para identificar aquelas em risco de gravidezes
indesejadas (SMITH SKINNER FENWICK, 2013).
Estudo de coorte longitudinal, com 354 adolescentes do sexo feminino, entre 14 e 19
anos, sexualmente experientes, que frequentavam uma clínica de DST ou uma clínica de
medicina de adolescentes, no norte da Califórnia, Estados Unidos, concluiu que os adolescentes
com intenções inconsistentes de gravidez (ou seja, que não a planejaram, mas provavelmente
engravidariam) relataram mais gestações suspeitas e resultados positivos nos testes de gravidez
do que aquelas com intenções claras de evitar a gestação. O estudo sugeriu que discussões
ampliadas sobre intenções de gravidez poderiam melhor orientar o aconselhamento e os
esforços educacionais dos profissionais de saúde direcionados a essas jovens (ROSENGARD
et al., 2004).
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Nesse sentido, particularizando aspectos que antecedem o planejamento de uma
gravidez entre mulheres adolescentes, vários estudos têm colaborado com discussões sobre o
que nele influi, além da intenção e também da decisão de mulheres sobre ter ou não filhos, e
em seus comportamentos adotados.
No que concerne às intenções de gravidez, os estudos iniciais se assentam em uma
análise dicotômica, que classifica a gravidez em intencional ou não, e, portanto, com a adoção
de uma abordagem da questão demasiadamente racional e simplista5. Porém, cada vez mais,
tem se investigado e reconhecido a relevância dos múltiplos aspectos de ordem biológica,
psicoemocional, cultural e social que influem na intenção, decisão e nos comportamentos que
levam à gravidez ou não.
Para Aiken et al. (2016), a melhoria dos índices de gravidez entre adolescentes, apenas
pela promoção do planejamento reprodutivo, está sujeita a várias limitações. Entre elas,
menciona: 1) o ideal de planejamento implícito de que todas as mulheres têm intenções claras
e inequívocas sobre a gravidez; 2) a negligência das influências ou orientações emocionais, uma
vez que estas podem ser favoráveis à gravidez, apesar de as mulheres expressarem intenções
ou desejos de adiar ou evitar a concepção; 3) a crença normativa de que as gravidezes
indesejadas são eventos uniformemente negativos que resultariam sempre em consequências
adversas; e 4) a suposição de que elas são aplicáveis a todas as mulheres, dado o fato de que
para algumas delas o planejamento pode ser irrelevante ou inatingível. Para tanto, conforme as
autoras, um novo modo de conceber o planejamento reprodutivo deveria se centrar na
abordagem das mulheres e em suas perspectivas, o que se valoriza nesta pesquisa.
Segundo Bachrach e Morgan (2013), existe concordância de que há forte relação entre
as intenções de fertilidade e o comportamento de fertilidade, embora ainda não suficientemente
compreendida. Para ampliar a leitura desses fenômenos e das suas relações, as autoras propõem
o modelo cognitivo-social de intenções de fertilidade, que vincula os níveis cognitivo
(individual) e social (macro) nas explicações daquelas. O modelo concentra-se na interação de
processos cerebrais cognitivos de construção de estruturas ideacionais (ou de significação) e
em suas relações com o mundo (contextos), para as explicações pretendidas, o que se considera
essencial na pesquisa em curso.
Entre outros, o que os estudos supracitados permitem ver é que o conceito de intenção
de gravidez se encontra em contínuo processo de ressignificação e revisão, assim como as
interpretações sobre os comportamentos reprodutivos, acompanhados da proposição de

5

Essas características serão detalhadas e historicizadas no item que apresenta os fundamentos teóricos da pesquisa.
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modelos explicativos para melhor explanar o que está implicado na tomada de decisões e
adoção de comportamentos relacionados pelos sujeitos.
Nessa direção, Kincaid (2000a) propõe um modelo, denominado de ideacional, que
pode ser testado, sobretudo, no nível individual, elucidando as vias de interação psicológica e
social da mudança de comportamentos. A conceituação da autora amplia, em relação ao modelo
anterior, a compreensão dos processos micro que afetam a tomada de decisão, os
comportamentos de uso de contraceptivos e, ainda, as mudanças comportamentais coletivas em
torno da fertilidade.
Nesse modelo, a proposição do conceito de ideação refere-se a como novas formas de
pensar (ou novos comportamentos) são difundidas em uma comunidade por meio da
comunicação e interação social entre indivíduos e grupos. O modelo considera, assim, que o
comportamento é influenciado por múltiplos fatores sociais e psicológicos, como também por
habilidades e condições ambientais comunicacionais que facilitam o comportamento
(KINCAID, 2000a).
Os elementos ideacionais considerados compõem três categorias: cognitiva (crenças,
valores, atitudes, normas subjetivas, normas sociais e autoimagem), emocional (resposta
emocional e autoeficácia) e social (apoio social e defesa pessoal). A compreensão do modelo é
a de que quanto mais fatores ideacionais se encontram presentes na vida de uma pessoa, maior
a probabilidade de que esta adote um determinado comportamento de saúde (KINCAID,
2000a).
As contribuições desse modelo supracitado, ainda que bastante esclarecedoras da
complexidade da questão posta e das suas possibilidades de aplicação prática, são baseadas em
uma construção linear (ideação-intenção-comportamento), que agrega isoladamente variáveis
individuais e sociais, além de não expressar peculiaridades relacionadas às questões da
fertilidade humana e de não orientar especificidades aplicáveis ao público adolescente.
A despeito das limitações desse modelo (ideacional) e do anterior (cognitivo-social de
intenções de fertilidade), ambos se constituirão, em alguns dos seus aspectos, em referências
teóricas desta pesquisa. Para tal, entretanto, considerar-se-á a necessidade de tratar da
complexidade da questão a partir de uma visão mais ampla, que releva a inter-relação entre os
elementos que compõem os níveis ou as categorias neles descritas, bem como uma compreensão
do adolescente como ator/agente social reflexivo e constituído na interação histórico-social.
Para tal, Anthony Giddens (2000 2003) será a referência utilizada por teorizar que a
sociedade não predomina sobre o individual nem este sobre aquela, como também a respeito da
ação e da capacidade de agência humana.
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A ação humana é considerada, por esse teórico, uma prática social complexa de
atores/agentes6 que atuam no tempo/espaço, com seus limites e possibilidades. As condições
sociais são vistas como recursivas e, para ele, o ator não as cria, mas as recria, utilizando uma
“cognoscibilidade” reflexiva. Observa, então, que essa reflexividade deve ser entendida não
meramente como “autoconsciência”, mas como caráter monitorado, pelos próprios sujeitos, do
fluxo contínuo da vida social.
Segundo ele, o ser humano é um agente intencional que exerce agência, que tem razões
para as suas atividades e também está apto, se solicitado, a elaborar discursivamente essas
razões (inclusive mentindo ou omitindo a respeito delas). Ser agente é interferir no curso das
coisas por meio da ação; é realizar de “outro modo”; é ter capacidade e poder para efetivar
decisões tomadas em suas atividades; e mobilizar as possibilidades presentes nos contextos
vivenciados.
Observa Giddens (2000 2003) que é preciso considerar que atores competentes, que
podem informar discursivamente sobre as suas intenções/razões para atuar do modo que atuam,
podem não fazer necessariamente o mesmo no tocante a seus motivos, uma vez que a motivação
inconsciente é uma característica significativa da conduta humana. Além disso, lembra que as
ordens simbólicas e os modos de discurso associados são um lócus institucional da ideologia,
entendendo-a como as assimetrias de dominação que ligam a significação à legitimação de
interesses.
Para esse teórico, nenhum comportamento é determinado unicamente pelos contextos,
uma vez que as pessoas possuem e criam a própria individualidade. O que fazem dá forma ao
mundo social que as rodeia, assim como, simultaneamente, são estruturadas pelo mesmo.
Contudo, observa que tanto os aspectos íntimos da vida privada como o eu sofrem mudanças
intensas na vida moderna. Para ele, a tradição ordena a vida dentro de canais relativamente
fixos, mas dadas as mudanças da modernidade (separação tempo e espaço, desencaixe das
instituições sociais e reflexividade), há uma complexa variedade de escolhas, nem sempre
disponíveis a todos, sem a correlata ajuda para a eleição de opções.
Considerados os aspectos apontados, assume-se que qualquer intervenção efetiva de
geração de demanda e/ou oferta de serviços em torno do planejamento reprodutivo a

6

O agente para Giddens é um ser cognoscente e intencionado que monitora reflexivamente suas ações. O agente
tem a capacidade de introduzir mudanças no mundo social. E um ator deixa de ser um agente se perde a capacidade
de influenciar aquele (CARNEIRO, 2006).
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adolescentes requer maior compreensão dos aspectos que influem sobre a intenção-ação que
leva à gravidez, considerando-se a inter-relação entre contexto e agência.
Desse modo, com a intenção de contribuir para a ampliação das explicações a respeito
da intenção-ação de adolescentes em torno da gravidez, esta pesquisa ocupa-se da apreensão e
análise de aspectos psicossociais expressos no modo de pensar e agir de um determinado grupo
de adolescentes, em relação ao planejamento reprodutivo. Analisam-se as peculiaridades do
processo de decisão-ação de adolescentes que intencionaram a gravidez, já se encontravam
grávidas e que viviam em área de menor nível socioeconômico na capital Cuiabá, Mato Grosso.
Julgou-se que com esse grupo poder-se-ia apreender mais amplamente a dupla intenções-ações,
na medida em que suas falas não expressarão apenas projeções, mas experiências, estando a
gravidez em curso.
Presume-se que há peculiaridades na esfera psicoemocional e sociocultural relacionadas
à prática reprodutiva de adolescentes mulheres que precisam ser evidenciadas e melhor
compreendidas. Assim, o objeto de estudo desta pesquisa é sintetizado na seguinte questão:


Quais as peculiaridades psicossociais e de agência presentes no processo de
intenção-decisão-ação a respeito da gravidez, encontradas entre um grupo de
adolescentes grávidas inseridas em contexto de menor nível socioeconômico?

Os aspectos psicossociais dos quais se fala dizem respeito à inter-relação entre inserções
de vida das adolescentes, seu andar nesta ou suas experiências particulares, assim como as
significações que concorrem para a gravidez ou o seu evitamento. Já a agência de adolescentes,
como antes apontado, refere-se às suas capacidades situadas em aplicação, para interferir no
curso das coisas, por meio da ação.
A dimensão psíquica do grupo será considerada sobretudo à luz do referencial eleito,
prescindindo-se de uma análise específica aprofundada do campo da psicologia, que, apesar de
relevante e de presumir-se que revelaria aspectos significativos da questão, requer uma
expertise que extrapola as possibilidades desta pesquisa, assumindo-se, aqui, os limites
decorrentes dessa decisão.
Pretende-se, em termos práticos, contribuir por meio da produção de conhecimento
relevante para a promoção de cuidados de planejamento reprodutivo direcionados a
adolescentes, particularmente para as que dele necessitam e utilizam-se dos serviços locais de
saúde.
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Espera-se que os achados desta investigação sejam usados para novas pesquisas e como
ferramentas estratégicas para orientar a concepção e avaliação de ações em torno do
planejamento reprodutivo aos adolescentes

com vistas à superação do modelo

predominantemente normativo e prescritivo em torno da saúde sexual e reprodutiva dos
adolescentes; à captação e adesão dos mesmos aos serviços/ações de planejamento reprodutivo;
e

à

proposição

de

intervenções

especificidades/necessidades do grupo.

contextualizadas

e

que

considerem

as
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2 OBJETIVOS DA PESQUISA

2.1 GERAL



Analisar a agência de mulheres adolescentes de baixa renda perante o engravidamento,
dando visibilidade ao imbricado envolvido na ocorrência deste.

2.2 ESPECÍFICOS



Caracterizar as peculiaridades das agências, por elas exercidas, perante o
engravidamento;



Evidenciar regras e recursos sociais que aceitam, recriam, reforçam ou contrapõem,
reveladas em seus exercícios de agência;



Correlacionar analiticamente exercícios de agência, regras e recursos sociais que
concorrem para o engravidamento.
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3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

No trato de uma das dimensões da vida de mulheres adolescentes de baixa renda – o seu
engravidamento, com o intento de dar visibilidade ao intrincado envolvido na ocorrência deste,
assumiu-se que o engravidamento é um fenômeno social, relacional e vivido peculiarmente.
Portanto, ele é visto como um acontecimento inseparável dos contextos sociais nos quais quem
o vivencia diretamente se insere (mulheres, homens, famílias), das trajetórias particulares
destes, de suas subjetividades, experiências e relações privadas e, ainda, de seus exercícios de
agência. Assim sendo, compreende-se que a ocorrência da gravidez abarca, como as demais
práticas reprodutivas, saberes, intenções, finalidades, decisões, ações dos envolvidos ou, dito
de outro modo, exercícios de agência destes como integrantes do que lhes dá substância e
movimento, encontrando-se entranhados em várias esferas da vida, refletindo e constituindoas.
Buscou-se, então, na literatura científica, contribuições ou referências à interpretação da
dupla sujeito-social, isto é, do que levou um grupo de mulheres adolescentes de baixa renda ao
engravidamento para dar evidência tanto às suas participações7 nesse processo, a partir das suas
representações e experiências correlacionadas (em torno da fertilidade, contracepção,
concepção, maternidade, conjugalidade-família, sexualidade-afeto), quanto à articulação das
mesmas a outras esferas da vida, em especial a aspectos materiais e culturais que se expressam
em suas famílias, em suas relações com os seus parceiros e nos espaços que circundam e
acessam.
Para tratar dessas mediações biográficas, culturais e materiais, buscou-se estabelecer
conexão da reprodução com construções culturais de gênero, sexualidade e situação de classe.
Nesse sentido, compreende-se que a relação de poder entre homens e mulheres e as condições
de vida das pessoas relacionam-se a expressões, sentimentos, representações subjetivas das
pessoas em torno do exercício da sua sexualidade.
Correspondendo a essa perspectiva geral, na construção do objeto de estudo e em sua
análise-interpretação, adotaram-se conceitos e pressupostos baseados em três conjuntos de
referências:

7

Não se trata da abordagem da exclusiva racionalidade e/ou responsabilidade dos sujeitos em relação à sua vida
reprodutiva, tendência ainda fortemente presente na área da saúde. Mas, da consideração da dualidade entre o nível
cognitivo e social, a qual revela um processo de imbricamento em diversos domínios da vida e saúde reprodutiva
dos sujeitos.
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1) na análise crítica da literatura internacional que apresenta modelos e elaborações
teóricas que embasam explicações específicas a respeito da tomada de decisão e do
comportamento individual na esfera reprodutiva, em especial em relação ao
acontecimento da gravidez, e realçam, de algum modo, aspectos subjetivos,
comportamentais, relacionais e do contexto implicados no engravidamento/contracepção;
2) no modelo de ação e conceito de agência do sociólogo Anthony Giddens, que apresenta
elementos ricos ao entendimento do modo como pessoas (que nomina de sujeitos ou
agentes) inserem-se nas práticas sociais, com seus saberes e ações, correlacionando o
sujeito (individual, coletivo) e o social ou a subjetividade-ação e o contexto;
3) e, relevando-se o contexto, na: a) correlação entre saberes e ações na esfera reprodutiva
e expectativas, papéis e atributos sociais idealizados para a mulher, relações de poder
homem-mulher, definições culturais a respeito da sexualidade, mundo adolescentemundo adulto e constituição familiar, no contexto da sociedade contemporânea; b)
apresentação de elementos condicionantes e determinantes de vida e saúde – com a
identificação de possibilidades e restrições ambientais, incluindo o acesso à saúde,
escolarização, profissionalização, cultura e a redes de suporte social.

De tal modo, em fundamentos, primeiramente, apresenta-se um histórico de pontos de
vista, conceitos, classificações e modelos construídos a respeito do que influi na intenção de
gravidez e no comportamento ou ação conexa, destacando-se aspectos considerados relevantes,
limitados ou controversos, bem como os pressupostos eleitos. Há vários construtos e modelos
peculiares de interpretação de preditores do engravidamento ou da anticoncepção construídos
e em revisão divulgados na literatura científica mundial. Os mesmos são elaborados a partir de
pesquisas e, também, usados na produção de conhecimento concernente a decisões-ações na
esfera da reprodução. De igual modo, parte deles e dos conhecimentos gerados por pesquisas
têm subsidiado avaliações, políticas, reflexões e práticas relacionadas com a população,
particularmente nos Estados Unidos da América, com ganhos considerados. Assim sendo,
considera-se importante resgatar e registar tais construtos e modelos na pesquisa porque tanto
contextualizam os pressupostos teóricos adotados nas análises e explicações da pesquisa quanto
oferecem uma síntese do debate teórico construído e proposto na abordagem do tema àqueles
que deste se aproximam.
Sequencialmente, sintetizam-se proposições de Giddens acerca da ação humana e do
este que nomina como agência e reflexividade, essa última em suas relações com a vida privada
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e a Modernidade, situando-as em sua Teoria da Estruturação (TE)8. Em face do
desenvolvimento ainda inicial dos estudos explicativos do comportamento humano reprodutivo
e, também, do seu forte caráter determinista, encontraram-se no modelo de ação desse autor e
em seus conceitos de agente e agência importantes elementos para a análise-interpretação
criativa e abrangente do material de campo, que releva o caráter dinâmico e contextual das
ideias e ações, bem como o caráter criativo e socialmente regrado destas.
Como terceiro conjunto desse tripé, destacam-se as proposições teóricas relativas ao
campo da sexualidade e reprodução e à experiência da adolescência e constituição familiar, a
partir de uma perspectiva sociocultural, que, de igual modo, mostram-se úteis à compreensão
da dimensão relacional e social do fenômeno em estudo.
Ao final, a partir do conjunto teorizado, que busca situar o pensamento dos autores
considerados como referências básicas, apresenta-se uma síntese das principais construções
teóricas que ancoram a pesquisa com a elaboração de uma representação esquemática
conceitual.

3.1 HISTÓRICO DA ABORDAGEM DE INTERPRETAÇÃO DO QUE ANTECEDE O
ENGRAVIDAMENTO E A ANTICONCEPÇÃO NA LITERATURA MUNDIAL

3.1.1 Elaborações acerca do conceito “intenção de gravidez” e classificações aplicáveis a
esta
O conceito intenção de gravidez tem sido bastante utilizado no âmbito das políticas
públicas nos Estados Unidos para subsidiar estimativas de "necessidades não atendidas" de
contracepção, para previsão das situações de fertilidade e exame de comportamentos
relacionados a esta e à gravidez. Além disso, o conceito tem embasado a avaliação dos impactos
das intenções de gravidez na saúde maternoinfantil e norteado a elaboração e avaliação de
programas de planejamento reprodutivo (SANTELLI et al., 2003).
Em torno do conceito intenção de gravidez transitam vários termos classificatórios,
como “intencional”, “não intencional”, “desejada”, “não desejada”, “antes do desejado”,

8

A respeito desta não se ignora que vários pontos têm sido criticados em relação a questões epistemológicas e
metodológicas e a respeito das suas possibilidades de emprego a assuntos práticos (JESSOP, 2005 SILVA, 2010),
tal como ocorre com outras proposições teóricas, elaboradas de outras perspectivas. Contudo, considera-se o que
a mesma contribui para o estudo do tema.
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“planejada”, “não planejada”, “pretendida”, “ambivalente”, “provável” e “improvável”. Por
tratar-se de um conceito em transição, ainda se encontra em um processo contínuo de
reinterpretação desde o seu surgimento.
Historicamente, perguntas sobre a intenção de gravidez, distintas do status de
planejamento desta, apareceram naquele país, em 1973, na Pesquisa Nacional de Crescimento
da Família/ National Survey of Family Growth (NSFG9). Essa pesquisa tornou-se periódica no
país, conduzida pelo Centro Nacional de Estatísticas de Saúde/National Center for Health
Statistics (NCHS), do Controle e Prevenção de Doenças/Centers for Disease Control and
Prevention (CDC). Na atualidade, as pesquisas dessa instituição são uma fonte amplamente
utilizada por outros países para a classificação das intenções de gravidez (KLERMAN, 2000).
Segundo Klerman (2000), no relato dessa prática, o NCHS/NSFG, ao propor o exame
da definição de termos em torno das intenções reprodutivas, classificou a gravidez como
“Unwanted” (não desejada10), se a mulher declarasse que não desejou ou provavelmente não
queria ter filho (ou mais um) em algum momento. Ainda, como “Mistimed” (antes do tempo
desejado), apenas se a mulher declarasse que ficou grávida mais cedo do que queria. Caso a
mulher respondesse que ficou grávida “mais tarde” do que queria, no "momento certo" ou que
"não se importava" com a questão do tempo, o NCHS/NSFG a considerava “Wanted”
(desejada). Os termos ''pretendido '' e '' não intencional '' não eram usados nas perguntas que
tratavam da intenção. A construção baseava-se em perguntas sobre o desejo de engravidar e em
que tempo, priorizando-se a racionalização das decisões em torno do planejamento
reprodutivo/gravidez. Nessa perspectiva, estabelecia-se uma relação direta entre intenção e
comportamento, isto é, entre a identificação do desejo (o querer) e a ação.
Klerman (2000) afirma que pesquisas sequenciais revelaram que as mulheres se
manifestavam frequentemente felizes com a gestação, apesar de classificada como
“indesejada”, e que falhas anticoncepcionais nem sempre resultavam no relato dessa condição,
evidenciando, assim, o limite da classificação proposta. Com frequência cada vez maior,

9

A Pesquisa Nacional de Crescimento Familiar (NSFG) tem sido conduzida pelo Centro Nacional de Estatísticas
de Saúde (NCHS), do Controle e Prevenção de Doenças (CDC), com o apoio e assistência de várias outras
organizações e indivíduos. A NSFG reúne informações sobre vida familiar, casamento e divórcio, gravidez,
infertilidade, uso de contraceptivos e saúde geral e reprodutiva. O NSFG foi inicialmente concebido para ser
representativo nacional de informações de mulheres de 15 a 44 anos de idade na população civil dos Estados
Unidos, mas mudanças posteriores na instituição incluíram, em 2002, uma amostra independente também de
homens e, em 2015, a expansão da faixa etária de mulheres para 15-49 (NATIONAL CENTER FOR HEALTH
STATISTICS, 2015).
10

Tradução da classificação do autor desta pesquisa.
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pesquisadores passaram a questionar o significado dado à intenção de gravidez perante o que
as mulheres expressavam, como seus sentimentos sobre gravidez e o nascimento.
Os estudiosos identificaram a importância de aspectos afetivos em torno da questão e
começaram a se ocupar mais amplamente com o que nela influía, conforme se verá melhor na
sequência do texto.
London, Peterson e Piccinino (1995) afirmaram que, embora o NCHS/NSFG tivesse
medido efetivamente as tendências na gravidez não intencional, uma de suas limitações práticas
estava relacionada ao pedido aos entrevistados que classificassem as gravidezes de uma maneira
bastante rígida - ou queriam engravidar ou não. Portanto, sentimentos de ambivalência não
eram medidos.
Publicação mais recente (MUMFORD et al., 2016) destacou a intenção de gravidez
como um construto complexo, ao relatar um estudo realizado cujo objetivo era estimar a
prevalência de gravidezes “wanted”, “mistimed” ou “unwanted”, com base no construto
tradicional, amplamente reafirmado pelo NCHS/NSFG no período 2006-2010. Contudo, essa
classificação foi expandida pelos autores, que adotaram três outras suposições sobre o controle
da natalidade11. O estudo concluiu que a prevalência de gravidez indesejada era 6% maior no
caso do uso da medida tradicional, em comparação com a abordagem proposta com
modificações. Consideraram, então, que as gravidezes indesejadas capturadas com o “novo”
construto foram mais apropriadamente classificadas e que o mesmo tinha melhor capacidade
discriminatória, embora não negasse a necessidade de uma avaliação contínua da “nova”
medida proposta.
Na trajetória de estudos e proposições, o conceito intenção de gravidez passa a ser visto
como complexo, mas se mantém uma relação linear e/ou limitada entre ele e o comportamento
reprodutivo, com consequências em sua aplicação prática classificatória.
Quanto às medidas em torno da intenção de gravidez, na década de 1990, Luker (1999)
lembrou a pesquisadores, a clínicos e a políticos que o comportamento humano se recusa a se
encaixar em modelos rígidos, tais como os formatados até então. Para a autora, por exemplo,
as circunstâncias demográficas de cada época deveriam ser consideradas, pois se em uma
11

Primeiro, todas as mulheres que respondessem que não usavam controle de natalidade, antes de engravidar,
porque desejavam a gravidez, foram classificadas como “intencionais” (a medida tradicional do NSFG, para
classificar, também fazia perguntas sobre a adequação do momento em que a gravidez ocorreu). Segundo, todas
as mulheres que não usavam controle de natalidade, mas que relataram não se importar em engravidar, também
foram classificadas como “intencionais”. Nesse caso, ainda verificaram os motivos para não usar o controle de
natalidade (o construto tradicional da NSFG não usava essas informações). Terceiro, todas as mulheres que
relataram que deixaram de usar o controle de natalidade para engravidar também foram classificadas como
“intencionais” (a medida tradicional do NSFG novamente adicionava perguntas sobre o tempo).
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geração anterior de mulheres e homens pesquisas aferiam a fertilidade ou quantos filhos um
casal queria ter, na atualidade, para um número crescente de mulheres (e homens), o que se
encontrava em jogo não era a fertilidade, mas o exercício da maternidade ou paternidade.
Para a autora, a decisão de ser ou não mãe/pai é bem mais complicada do que a em
relação ao número de filhos desejados. Por exemplo, a maternidade/paternidade desvinculada
do casamento implicaria na decisão de recorrer a um parceiro específico ou não. Na atualidade,
a maternidade/paternidade tem exigido decisões como a respeito de continuar ou não a gravidez
ou sobre aguardar uma situação mais promissora, entre outras. Logo, o estudo destaca a
necessidade de se conhecer mais sobre o desenrolar desses processos na vida íntima de homens
e mulheres, na relação com o seu contexto.
Apoiando o dito, Zabin (1999), em publicação do tipo ensaio, ressaltou que conhecer as
preferências de tamanho da família das mulheres deixou, já naquela década, de ser central na
apreciação das intenções reprodutivas. Para a autora, a questão passava pela necessidade de
compreensão dos pontos de vista das mulheres, se houvessem, sobre a contracepção. Acreditava
que mesmo se a intenção de uma jovem, de evitar a gravidez, era inequívoca, sua atitude em
relação à contracepção deveria ser absolutamente positiva para que ela não concebesse. No
entanto, no uso de métodos de controle de natalidade, a atitude das mulheres nem sempre era
exclusivamente positiva. De tal modo, a autora reforçou o conceito de ambivalência quanto à
concepção e à contracepção como sendo de importância central na compreensão do uso de
contraceptivos.
Bachrach e Newcomer (1999), ao questionarem as classificações de gravidezes, usadas
por demógrafos por anos como “pretendidas” e “não intencionais”, situadas em categorias
distintas, observaram que tanto o planejar (que envolve a preparação) como a dimensão afetiva
(relativa à felicidade ou consternação por estar grávida) encontravam-se intimamente
relacionados à intenção de engravidamento. Contudo, os extremos positivo e negativo poderiam
não estar localizados necessariamente no mesmo contínuo, visto que ambos poderiam
coexistir, produzindo ambivalência. Além do mais, o querer ou não a gravidez poderia se
modificar com o desenvolvimento desta e com o nascimento. As autoras apontaram, em relação
ao que ainda poderia influir no “querer” a gravidez, a comunidade, o parceiro e os valores da
mulher em torno da mesma.
Em revisão da literatura nacional e internacional, Santelli et al. (2003) reforçaram a
importância, nas intenções de gravidez, da ambivalência da mulher sobre a concepção e
contracepção (sentimentos não resolvidos ou contraditórios sobre ter um filho em um
determinado momento). Segundo os autores, as medidas usuais de intenção de gravidez não
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teriam sido projetadas para a avaliação e o cuidado individual de mulheres, e sim para uma
abordagem coletiva. Desse modo, simplificando demasiadamente as questões em torno da
fertilidade, ao não captar, por exemplo, a relação com fatores psicoemocionais, influências dos
parceiros e culturais (em relação a sexo, casamento, família, maternidade/paternidade e
métodos contraceptivos).
Nessas pesquisas sintetizadas, configura-se destaque a aspectos não só afetivos (em
particular, à sua característica de ambivalência), mas também a certos aspectos culturais, com
seus desdobramentos nos valores e pontos de vista, sobretudo das mulheres, acerca da
sexualidade, gestação, contracepção, maternidade/paternidade, família, entre outros pontos, e
entre os de relações próximas, como do companheiro e da comunidade de inserção.
Na proposição de construtos que captassem mais plenamente a complexidade das
intenções de gravidez, incluindo a ideia de ambivalência, Mumford et al. (2016) citaram o
London Measure of Unplanned Pregnancy (LMPU). Este se trata de um questionário
autopreenchível de seis itens com propriedades psicométricas estabelecidas que classificam o
planejamento ou a intenção de gravidez. Essa abordagem cria uma categorização que vai da
intencionalidade inequívoca (positiva ou negativa), passa pela ambivalência e vai à indiferença.
No mesmo, incluem-se aspectos intencionais, como o desejo de ser mãe e o intento manifesto
de engravidar; a influência do parceiro e o tipo de relacionamento afetivo com este; aspectos
contextuais, como a etapa da vida e acesso a recursos materiais; e aspectos comportamentais,
como o uso de métodos contraceptivos e o preparo preconcepcional. O LMUP é uma proposição
com medidas que foi validado em várias populações. Assim, para os autores, ele é considerado
promissor para futuros estudos de intenção de gravidez.
No Brasil, o LMUP foi traduzido e validado na versão em português, sendo também
considerado um instrumento de medida válida e confiável da intenção de gravidez (BORGES
et al., 2016).
Produção recente que investiga a utilidade e a precisão das medidas de ambivalência
aponta os limites destas, em especial para capturar meandros das intenções da gravidez.
Considera-se que elas são ineficazes quando não levam em conta as experiências dos sujeitos.
Trata-se de uma pesquisa de métodos mistos, com 50 mulheres jovens e seus parceiros do sexo
masculino no norte da Califórnia, em 2015–2016, que revelou o abismo entre o que os
pesquisadores medem em construções relacionadas à ambivalência e como os indivíduos
experimentam a sua vida reprodutiva. Para as autoras, então, o construto da “aceitabilidade da
gravidez” poderia oferecer um enquadramento alternativo sobre as expectativas de gravidez em
potencial (GÓMEZ et al., 2019).
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Gómez et al. (2018) chamaram a atenção para uma ampla variedade de desejos, de
necessidades conceptivas e contraceptivas e de aceitabilidade da gravidez presente entre casais
jovens, o que não permite, portanto, homogeneizá-los. A pesquisa trabalhou com uma
subamostra de 88 participantes que não desejavam a gravidez, sendo que 37 destas indicaram
como razões para a aceitação de uma gravidez: 1) a prontidão para ser pai/mãe, relacionada à
idade “suficiente” e a fatores estruturais, como segurança financeira ou status de emprego; 2) a
estabilidade e felicidade no relacionamento, com a confiança de que poderiam coprogredir com
sucesso com o parceiro, ainda que se sentissem despreparadas para uma gravidez por outras
razões; 3) o conhecimento em torno da paternidade/maternidade, do que era necessário para
serem pais, adquirido por meio da experiência dos outros filhos, trabalhando com crianças ou
passando tempo com os filhos dos membros da família; e 4) o fatalismo, ou seja, as crenças de
que a gravidez está fora de controle, justificadas por fortes crenças religiosas e outras por
condições médicas (a exemplo de percepções de infertilidade).
Mediante a aceitabilidade da gravidez por casais jovens, as autoras supracitadas
destacaram que a despeito de normas sociais, por exemplo, a idade “apropriada” para uma
gestação, necessidades reprodutivas podem não ser verbalizadas pelos sujeitos. Portanto,
quando os profissionais de saúde assumem categoricamente que os jovens casais precisam
apenas de cuidados para contracepção podem negligenciar que, para alguns deles, a gravidez
inesperada é aceitável ou desejável, o que implicaria na oferta de cuidado preconcepcional, ao
invés de uma abordagem contraceptiva.
Nessa direção, a tomada de decisão contraceptiva (inclui-se aqui conceptiva), dentro de
uma jornada contextualizada, requer profissionais de saúde como parceiros, e não gestores das
decisões dos sujeitos. O cuidado, portanto, deveria fundamentar-se nas experiências dos
usuários, em suas histórias, relacionamentos sociais e íntimos e preferências quanto ao uso de
contraceptivos, e revisar essas perguntas sempre que possível, prestando-lhes um cuidado
reprodutivo eficaz, aceitável e acessível, centrado no paciente (DOWNEY et al., 2017).
Ao se referir à tomada de decisão como uma “jornada”, as autoras acima indicam que
esta é interativa, relacional e reflexiva. Interativa, na medida em que, ao longo de histórias
contraceptivas/conceptivas, os participantes descrevem experiências que evoluíram para criar
uma base a partir da qual o poder de tomada de decisão é extraído. As mesmas decisões seriam
ainda revisitadas repetidamente com o conhecimento acumulado ao longo do caminho.
Relacional, visto que as decisões contraceptivas/conceptivas convergem com outras decisões e
prioridades, especialmente status e comprometimento do relacionamento. E reflexiva, uma vez
que há a observação de que a tomada de decisão contraceptiva/conceptivas reflete valores
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pessoais, experiências (pessoais, familiares, clínicas, retratos na mídia) e relacionamentos
(trabalhadores de saúde, parceiros, família) que constituiriam a base de evidências para as
decisões.

3.1.2 O conceito intenção de gravidez e a sua aplicação a adolescentes
As produções científicas que têm tratado da intenção de gravidez em adolescentes são
em pequeno número. Internacionalmente, elas versam sobre a intenção, em sua relação com
perfis de gravidez, resultados gestacionais e traços de personalidade de adolescentes e prontidão
emocional destes.
Com o objetivo de gerar perfis qualitativos de intenções de gravidez, pesquisa explorou
histórias contraceptivas de adolescentes com experiência recente de gestação. A amostra de 56
adolescentes do sexo feminino, com idade entre 14 e 19 anos, foi recrutada na área
metropolitana de Perth-Austrália. Três perfis de intenção de gravidez foram identificados: 1)
não planejada, indesejada, improvável; 2) planejada, desejada, provável; e 3) não planejada,
ambivalente, provável. Cada perfil representava a variação ocorrida no caminho para a
gravidez, construído com base nos relatos das adolescentes sobre desejos em torno da gravidez,
responsabilidade pessoal no uso de anticoncepcionais e percepção do risco de gravidez. A
pesquisa concluiu que esses perfis poderiam subsidiar o desenvolvimento de ferramentas de
avaliação mais precisas para medida de intenção de gravidez entre adolescentes (SMITH;
SKINNER; FENWICK, 2013).
No que tange à relação entre a intenção de gravidez e os resultados gestacionais na
adolescência, estudo de coorte longitudinal com 354 adolescentes do sexo feminino, entre 14 e
19 anos, sexualmente experientes e que frequentavam duas clínicas no norte da Califórnia,
concluiu que as adolescentes com intenções inconsistentes de gravidez (ou seja, que não a
planejam, mas provavelmente engravidariam) relataram mais gestações suspeitas e que
aconteceram do que aquelas com intenções claras de evitar a gravidez. As adolescentes que
suspeitaram estar grávidas nos últimos seis meses (e não estavam) corriam o risco maior de
engravidar. O estudo sugeriu que debates ampliados sobre intenções de gravidez podem ajudar
a concentrar o aconselhamento e os esforços educacionais dos profissionais direcionados a essas
jovens (ROSENGARD et al., 2004).
Outro estudo longitudinal com 213 adolescentes latinas em San Francisco sustentou a
hipótese inicial de que as associações entre os fatores de risco estruturais e a incidência de
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gravidez poderiam ser explicadas, em parte, pelas intenções da gravidez. Dentre os resultados,
constatou-se que a chance de gravidez era duas vezes maior entre jovens que tinham
manifestado o desejo de engravidar nos seis meses seguintes do que entre as que
definitivamente não queriam gravidez, embora a proporção de adolescentes que expressaram
qualquer desejo de gravidez tenha sido pequena (14%). O estudo ainda verificou que 70% das
gestações ocorreram entre as adolescentes que relataram em sua visita anterior que
definitivamente não queriam engravidar. Nas conclusões, considerou-se que as intenções eram
de fato um fator de risco para a gravidez, mesmo que um fator mais fraco do que se poderia
esperar. No entanto, as intenções não eram importantes na mediação das relações entre as
circunstâncias de vida dos participantes e a gravidez. Essa descoberta apoia estudos anteriores,
sugerindo que as intenções devem ser consideradas fatores de risco independentes para a
gravidez (ROCCA et al., 2010).
Na hipótese explicativa, a partir de aspectos comportamentais, estudo elencou variáveis
cognitivas, tais como atitudes, normas subjetivas, controle de conduta percebida, intenção, e
também a variável personalidade das jovens como um aspecto importante em sua vida sexual e
reprodutiva. A pesquisa realizada com 1.581 escolares, residentes de cinco cidades da região
do Caribe Colombiana, sugeriu correlações significativas entre traços de personalidade e as
variáveis da Teoria do Comportamento Planejado/ Theory of Planned Behavior (TPB). A TPB
constituiu-se, assim, em um modelo utilizado para o estudo e predição de atitudescomportamentos que possibilitam a previsão acurada das intenções comportamentais a partir
de um conjunto de variáveis.

Igualmente, demonstrou-se o papel desempenhado pelas

características da personalidade na adoção de comportamentos protetores e de risco na saúde
sexual e reprodutiva. Embora os resultados tenham sugerido que a direção dessas correlações
se associava ao tipo específico de comportamento ou situação avaliada, esse foi um dos aspectos
que desempenhou o papel mais importante na saúde sexual e reprodutiva dos jovens (BELLOVILLANUEVA et al., 2015).
Outro estudo com a proposição de avaliar múltiplos construtos da intenção de gravidez
em um grupo de 300 adolescentes grávidas que compareceram à primeira consulta pré-natal,
no The Women and Infants Hospital/ Women’s Primary Care Center, em Providence (capital
do estado norte-americano de Rhode Island), identificou a presença entre elas de principalmente
dois construtos de intenção da gravidez: planejamento e prontidão emocional. A prontidão
emocional para gravidez (que abrangeu felicidade em resposta à gravidez e concordância com
a afirmação “Estou pronta para ter um bebê”) foi inversamente associada a fatores de risco
conhecidos para resultados adversos da gravidez, sugerindo que a mesma, em vez do
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planejamento da gravidez, pode ser o construto de intenção mais pertinente para as adolescentes
(PHIPPS; NUNES, 2012).
Pesquisa internacional, que considerou que a maioria das pesquisas examina gravidezes
indesejadas na adolescência, estudou a prevalência e as características de 290 mulheres
adolescentes canadenses, entre 15 e 19 anos de idade, que tiveram um único nascimento, viviam
com o bebê durante o período da coleta de dados e que expressaram que a gravidez foi
planejada. Dos resultados, apreendeu-se que as chances de vivenciar uma gravidez planejada
aumentavam se a adolescente tinha entre 18 e 19 anos, tinha companheiro, não experimentou
violência/abuso e não consumiu álcool antes da gestação. Pesquisadores entenderam que esses
achados deveriam ser utilizados como base para futuros estudos desse grupo que planeja, tendo
em vista a orientação dos serviços e políticas públicas (SEKHARAN et al., 2015).
No Brasil, apenas uma pesquisa tangencia a questão da intenção de gravidez entre
adolescentes. A mesma foi desenvolvida em uma maternidade pública da cidade de São Paulo,
orientada para a análise do cuidado pré-concepcional. Aplicou-se o instrumento de mensuração
do planejamento da gravidez LMUP, sendo constatado em seus resultados que, entre as 126
adolescentes, 18,3% planejaram a gravidez, 19,0% não planejaram e 62,7% mostraram-se
ambivalentes. Ainda, apesar de a maioria considerar importante medidas de preparo prévio para
a gravidez, 84,9% delas não as adotaram e 22,0% sequer sabiam citar alguma medida
(NASCIMENTO et al., 2015).
Considerando esse universo de estudos baseado no construto intenção de gravidez,
aplicado entre adolescentes, reconhece-se a abordagem ainda inicial e exploratória do mesmo,
ainda que contribua para se pensar e realizar ações de planejamento reprodutivo mais efetivas
com o grupo.
No que interessa a esta pesquisa, destaca-se a ênfase dada nos estudos apenas a alguns
aspectos promotores de maior risco ou de proteção para o engravidamento, como intenção,
aspectos cognitivos e de personalidade, prontidão emocional e qualidade do relacionamento
com o parceiro.
Quanto à intenção, não só se apontou a característica de ambivalência da mesma,
fortemente presente entre adolescentes, como também que ela constitui um fator fraco para o
engravidamento entre as do grupo. Ou seja, subtende-se que não se estabelece uma relação
direta e linear entre intenção e ação.
Outros estudos têm, de forma diferente, apontado as intenções como um forte preditor
do subsequente comportamento de fertilidade de mulheres, tal como expresso em Bachrach e
Morgon (2013), embora essas mesmas autoras apontem que a literatura sugere posições
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diferentes sobre essa perspectiva. Chama-se a atenção, para além das deficiências das
conceituações atuais, para a relação não linear entre as intenções de fertilidade e o
comportamento real de fertilidade.
Dado o caráter bastante primário daqueles estudos, indica-se, nos mesmos, a
necessidade de aprofundamento do conhecimento em torno das intenções e comportamentos
relativos à vida sexual e reprodutiva de adolescentes, bem como de criação de ferramentas
avaliativas destes.
O trato dessas questões centra-se no encaminhamento de estudos que priorizam a
correlação de variáveis. Assim, pondera-se que há a necessidade de desenvolver estudos que
considerem a complexidade e a especificidade do fenômeno a partir de abordagens que
apreciem o conjunto e a interdependência do que influi nas práticas de gestão da vida
reprodutiva por adolescentes.

3.1.3 Modelos conceituais construídos para a compreensão da intenção de gravidez e do
comportamento reprodutivo

3.1.3.1 Abordagem demográfica e modelo da ideação
Ao longo dos anos, deu-se especial atenção à mudança na fertilidade, como fenômeno
a ser explicado, a partir de fatores econômicos, empregados como variáveis explicativas. O
declínio da fertilidade era, portanto, visto como uma acomodação racional às mudanças nas
circunstâncias econômicas. Embora importante, o raciocínio supracitado no desempenho da
compreensão da transição da fertilidade, com base em teorias econômicas, não forneceu uma
explicação plausível das tendências de fertilidade nos últimos 100 anos (KINCAID, 2000a
2000b).
Para Cleland e Wilson (1987), a conclusão mais significativa para o declínio da
fertilidade estaria relacionada à provável importância da mudança ideacional (dos “modos de
pensar”), e não por razão estrutural. Para os autores, havia elos fracos entre a estrutura
econômica e a fertilidade; e laços mais fortes com a cultura e a educação, que provavelmente
determinaram a aceitação inicial das novas ideias e a rápida disseminação do controle de
natalidade dentro de muitas sociedades. Também se mostrou importante a influência do fluxo
de novos conhecimentos e valores do mundo industrializado, que afetaram a vida política,
econômica e social das sociedades. Porém, considerando que o desenvolvimento
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socioeconômico por si só era insuficiente para explicar as variações observadas no tempo e no
início das transições de fertilidade, Bongaarts e Watkins (1996) usaram o termo interação social
para sinalizar o interesse não apenas em indicadores de circunstâncias socioeconômicas, mas
também em indicadores do conteúdo da interação social e dos canais locais, nacionais e
internacionais pelos quais ela fluía.
Para os autores, era possível distinguir analiticamente pelo menos três aspectos da
interação social relevantes para a mudança da fertilidade: 1) o intercâmbio de informação e
ideias; 2) a avaliação conjunta do seu significado em um determinado contexto; 3) e a influência
social que restringe ou incentiva a ação.
Sobre o primeiro, o papel da interação social estaria relacionado à disseminação de
informações sobre tecnologias contraceptivas e fertilidade. As informações seriam fornecidas
por outras pessoas ou veículos (mensagens da mídia, clínicas). Os debates ocorreriam no curso
das atividades do dia a dia, entre pares semelhantes, em termos de características
socioeconômicas e padrões culturais. Já as ideias não seriam tão diferentes das informações,
constituindo-se em estímulos potentes para o comportamento e prováveis influenciadoras da
fertilidade.
Quanto ao segundo aspecto, a avaliação iria além do compartilhamento de informações
por estar envolvida em um processo social. Ideias e informações, durante conversas, seriam
avaliadas em conjunto e traduzidas em termos significativos no contexto local.
Por fim, quanto ao terceiro e último aspecto, a influência social relacionar-se-ia ao efeito
de percepções individuais a respeito das opiniões de outros sobre o próprio comportamento.
Nesse sentido, os autores acima supõem que as pessoas preferem a aprovação de outros,
particularmente daqueles que lhes são relevantes (por exemplo, seus pares, grupos de referência
ou em posições de maior poder sobre elas), e ainda que elas podem modificar o seu
comportamento e mesmo as suas preferências em função daquele fim. Assim, embora a troca
de informações e ideias possa ser caracterizada como importante na mudança de fertilidade, a
influência social seria crucial para definir a sua direção.
Para que informações e ideias, avaliação e influência social fluíssem seriam necessários
canais12 de interação. Sem os canais, as comunidades ficariam isoladas. Os canais conectariam
12

O primeiro canal dizia que no dia a dia a interação social ocorre no contexto de redes. Nestas, o intercâmbio de
informações/ideias e sua avaliação conjunta são frequentes. Nessa direção, algumas redes poderiam assumir
características relativamente homogêneas quanto às preferências de fertilidade. Somente uma provável
diferenciação social (exemplo, um maior nível educacional) poder-se-ia influenciar o potencial de heterogeneidade
de uma rede, o que se acredita ser propício à inovação. O segundo canal referia que as interações sociais entre
comunidades são esculpidas por indivíduos. Em países onde há multiplicidade de canais conectando as
comunidades é esperado um declínio mais rápido da fertilidade. Países mais desenvolvidos ao arcar com uma
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pessoas determinando o alcance e a intensidade do fluxo de interação social. Haveria canais de
interação social que estariam mais próximos dos indivíduos (canais locais de interação social)
e aqueles que conectariam comunidades dentro de um país (canais nacionais de interação
social) e/ou conectariam países dentro de uma sociedade global, como canais globais de
interação.
Para Kincaid (2000b), as conclusões de pesquisas demográficas apontam que as
inferências feitas pelos demógrafos sobre o papel da ideação no declínio da fertilidade seriam
indiretas, baseando-se principalmente nos padrões espaciais do declínio da fertilidade. Para
tanto, ela propôs um modelo ideacional que poderia ser medido e testado no nível individual,
elucidando as vias de interação psicológica e social da mudança de comportamento. Essa
conceituação ampliaria a compreensão dos processos de tomada de decisão em nível micro que
afetam os comportamentos de uso de contraceptivos e facilitam a mudança de fertilidade.
Por meio do “Modelo de ideação de comunicação estratégica e de mudança de
comportamento”, proposto por Kincaid (2000a), aventa-se a investigação de aspectos que
influem sobre o modo de pensar das pessoas e os potenciais pontos de entrada para intervenções
comunicacionais com vistas a mudanças comportamentais.
Para esclarecer o papel da ideação na mudança de fertilidade, Kincaid (2000a) aponta
que dois tipos de teorias de mudança de comportamento também têm sido usadas: as teorias de
estágio13 e as teorias preditivas. As primeiras concentram-se nos estados pelos quais os
infraestrutura de comunicação e instalações de mídias mais extensas ampliariam a multiplicidade de canais de
conexão entre comunidades. Por fim, quanto ao terceiro canal, este informaria que também o ritmo da transição
global da fertilidade provavelmente seria influenciado por canais que conectam países dentro da sociedade global.
13

A teoria da difusão da inovação é o exemplo clássico de uma teoria do estágio da mudança (KINCAID, 2000a).
Para Rogers (1995), a difusão é o processo pelo qual uma inovação é comunicada por meio de certos canais ao
longo do tempo entre os membros de um sistema local. Logo, entre os quatro principais elementos na difusão da
inovação, estariam a inovação, os canais de comunicação, o tempo e o sistema social. Uma inovação é uma ideia,
prática ou objeto que é percebido como novo por um indivíduo ou outra unidade de adoção. A essência do processo
de difusão é a troca de ideias. Os canais de mídia de massa costumavam ser o meio mais rápido e eficiente para
informar um público de possíveis usuários sobre a existência de uma inovação; por outro lado, os canais
interpessoais seriam mais eficazes em persuadir um indivíduo a aceitar uma nova ideia, especialmente se o canal
interpessoal liga dois ou mais indivíduos que são semelhantes em certos atributos, como crenças, educação, status
social e afins. Através do elemento tempo na difusão da inovação, seriam reconhecidas cinco etapas principais no
processo de decisão da inovação: conhecimento, persuasão, decisão, implementação e confirmação. Quando o
indivíduo (ou outra unidade de tomada de decisão) aprende sobre a existência da inovação e ganha alguma
compreensão de como ela funciona, essa etapa corresponderia a de conhecimento. Ao formar uma atitude favorável
ou desfavorável isso seria persuasão. Ao se engajar em atividades que levam a uma escolha, a de adotar ou rejeitar
a inovação, isso seria decisão. Ao colocar uma inovação em uso, tem-se a implementação e, ao buscar o reforço
de uma decisão de inovação que já foi tomada, podendo o indivíduo reverter essa decisão anterior, se exposto a
mensagens conflitantes sobre a inovação, essa etapa se configuraria como confirmação. Quanto ao sistema social,
este seria definido como um conjunto de unidades inter-relacionadas que estariam envolvidas na resolução
conjunta de problemas para alcançar um objetivo em comum, enquanto a estrutura corresponderia a arranjos
padronizados das unidades em um sistema. A estrutura social do sistema afetaria a difusão, o efeito das normas
sobre a difusão, os papéis dos líderes de opinião e agentes de mudança, tipos de decisões sobre inovação e as
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indivíduos passam para mudar seu comportamento; as segundas enfocam os fatores/variáveis
que determinam o desempenho ou não de um dado comportamento.
Para Kincaid (2000a), contudo, embora o aspecto de estágio seja intuitivamente atraente
e útil para o planejamento de intervenções, a mudança de comportamento é bem mais complexa.
Há uma simplificação excessiva e até equivocada ao se conceituar o processo de decisão da
inovação como uma sequência de etapas, que trata cada estágio como uma variável dependente
separada, não correlacionadas entre si no processo. Para o estudioso, as teorias preditivas
existentes incluem importantes determinantes do comportamento omitidos pelas teorias de
estágio, como emoção, influência social, normas subjetivas, motivação, autoeficácia,
autoimagem, risco subjetivo e defesa pessoal. Isto é, há outros aspectos intersubjetivos
relevantes a serem também considerados.
Outro marco importante nas discussões em torno da mudança de comportamento foi
debatido e registrado em uma oficina patrocinada pelo National Institute of Mental Health, no
ano de 1991, na qual os teóricos participantes chegaram a um consenso em relação às variáveischave que influenciam o comportamento. As mesmas seriam três variáveis diretas (intenção
positiva, habilidade e condicionantes ambientais) e cinco indiretas (atitude, normas sociais
percebidas, autoimagem, reação emocional e autoeficácia). As variáveis diretas seriam uma
condição sine qua non para a ocorrência do comportamento, já as indiretas produziriam efeitos
sobre a direção e a força da intenção (FISHBEIN et al., 2001). Os cinco determinantes indiretos
do comportamento correspondem ao que os demógrafos identificaram como os determinantes
ideacionais do comportamento de fertilidade (KINCAID, 2000a).
Adiante (Figura 1), apresenta-se uma representação esquemática do “Modelo de ideação
de comunicação estratégica e mudança de comportamento”, tal como originalmente proposto
por Kincaid (2000a). Segundo esse teórico, o modelo tem sido usado particularmente para
prever comportamentos, analisar dados e projetar programas estratégicos de comunicação.

consequências da inovação. Ainda, para além dessa estrutura formal entre as unidades de um sistema social,
também existiria um tipo de estrutura informal de redes interpessoais ligando os membros de um sistema,
determinando quem interage com quem e em quais circunstâncias.
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Figura 1 - A model of strategic comunnication and behavior change/Modelo de ideação de
comunicação estratégica e mudança de comportamento

Fonte Kincaid (2000a, p.729, tradução nossa).

No modelo ideacional, a comunicação é tratada como um fator externo que afeta as
outras variáveis do modelo. A comunicação projetada para melhorar habilidades é identificada
como instrução. A comunicação usada para remover restrições ambientais é identificada como
Defesa de direitos/advocacy e a projetada para mudar os fatores ideacionais, nominada como
promoção. O modelo especifica como e por que a comunicação tem efeitos sobre intenção e
comportamento: indiretamente por meios dos seus efeitos sobre as habilidades, a ideação e as
restrições ambientais (KINCAID, 2000a).
Particularmente sobre os componentes de ideação, Kincaid (2000a) expandiu os cinco
elementos mencionados acima, sendo, portanto, as variáveis classificadas em três tipos
distintos: cognitivo, emocional e elementos de interações sociais. A dimensão cognitiva
incluiria os seguintes conceitos psicossociais: crenças, valores, conhecimento, percepção de
risco, normas subjetivas e autoimagem. O domínio emocional incluiria resposta emocional e
autoeficácia. Por fim, os elementos sociais da ideação incluiriam o apoio social e a defesa
pessoal14.
14

O conhecimento estaria incluso como um dos elementos cognitivos. A atitude seria decomposta em crenças
sobre um objeto ou comportamento e valores que especificam suas consequências positivas ou negativas. O risco
percebido seria abrangido por essa definição de atitude, mas é incluído como um elemento em si mesmo devido à
sua importância para a maioria dos comportamentos relacionados à saúde. Norma subjetiva refere-se ao que um
indivíduo acha que os outros esperam que ele faça, bem como o que o indivíduo acha que outras pessoas estão
fazendo (normas sociais). A autoimagem consiste em crenças importantes sobre um self que são relevantes para
um comportamento específico. A reação emocional a um novo comportamento pode ser positiva ou negativa,
incluindo emoções como raiva, afeição e assim por diante. A autoeficácia quando medido o quão "confiante uma
pessoa sente" que pode realizar um determinado comportamento, ela é classificada no modelo como um
componente emocional. A influência social engloba todos os processos interpessoais pelos quais outras pessoas
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O modelo aponta os mais fortes preditores de comportamento e fornece orientações a
respeito do que as estratégias de comunicação devem enfatizar. Também, assinala que quanto
mais dos elementos de ideação se aplicam e quanto maiores os seus níveis, maior a
probabilidade de um indivíduo agir ou pretender agir no futuro. Assim, a probabilidade de
alguém adotar e sustentar um novo comportamento é muito maior quando ganha conhecimentos
suficientes sobre a questão; desenvolve atitudes positivas em relação ao desempenho do
comportamento; pensa que outros o apoiam e o praticam; e conversa com outras pessoas sobre
isso e se sente bem em realizá-lo (HEALTH COMMUNICATION CAPACITY
COLLABORATIVE, 2014).
As variáveis do modelo de ideação são reconhecidas, individualmente e em outros
domínios, como influenciadoras dos comportamentos. Assim, elas também são componenteschave de vários modelos de mudança de comportamento (FISHBEIN et al., 2001).
Em 2012 (Figura 2), Kincaid et al. (2012) representaram novamente o modelo como
“uma metateoria de comunicação em saúde que resume a contribuição de uma ampla gama de
teorias de comunicação, mudanças sociais e comportamentais e suas inter-relações” (KINCAID
et al., 2012, p.308). Nele, além da inclusão dos fatores influenciadores do comportamento
apresentados na versão original do modelo de ideação, são acrescidos outros, reorganizados nos
domínios cognitivo, emocional e de influência social.
O modelo atual inclui fatores de habilidades e conhecimento sobre o comportamento,
fatores cognitivos (por exemplo, atitudes sobre a questão da saúde, normas comportamentais
percebidas, risco percebido associado à ameaça à saúde e autoeficácia para agir), fatores
emocionais (por exemplo, sentimentos de medo, confiança, empatia e compaixão) e fatores de
influência social (por exemplo, apoio social, discussão interpessoal e pressão dos colegas), bem
como fatores ambientais que permitem ou impedem comportamentos saudáveis (KINCAID et
al., 2012).

persuadem alguém a se comportar de uma maneira particular, assim como a influência que ocorre por meio da
modelagem social por outros. A defesa pessoal é responsável pelo efeito nas próprias crenças, valores e
comportamentos que resultam da recomendação ou da tentativa de convencer outras pessoas a realizar um
comportamento (KINCAID, 2000a).
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Figura 2 - A metatheory of health communication/ A metateoria da comunicação em saúde

Fonte Kincaid et al. (2012, p.308, tradução nossa).

Na literatura há registros da utilidade do modelo de ideação na identificação de variáveis
ideacionais subjacentes ao comportamento que operam em configurações específicas,
orientando o desenvolvimento de intervenções apropriadas, por exemplo, na prevenção e no
controle da malária (STOREY et al., 2018 RICOTTA et al., 2015 AWANTANG et al., 2018);
na contenção do surto do vírus ebola (BERMAN FIGUEROA, STOREY, 2017 FIGUEROA,
2017); na prevenção do HIV (FIGUEROA KINCAID HURLEY, 2014); no planejamento
familiar (especialmente no que tange ao uso de contraceptivos) (KINCAID, 2000a KINCAID,
2000b BABALOLA et al., 2017 BABALOLA et al., 2015a BABALOLA et al., 2015b
BABALOLA, 2017 KRENN et al., 2014); entre outras situações (NDIAYE et al., 2018).
A Iniciativa de Saúde Reprodutiva Urbana da Nigéria/Nigerian Urban Reproductive
Health Initiative (NURHI) usou com sucesso o modelo de ideação em seus esforços para
aumentar o uso da contracepção moderna em cidades pobres da Nigéria. Estudo avaliou a
NURHI entre 2009 e 2015 em quatro cidades. A iniciativa utilizou múltiplos canais de
comunicação para fomentar o diálogo sobre planejamento familiar, aumentar a aprovação social
e melhorar o conhecimento preciso sobre contraceptivos. Dos resultados, 3 anos após a
iniciativa, a análise de dados mostrou que o uso de contraceptivos modernos aumentou em cada
cidade, variando de 2,3 a 15,5 pontos percentuais. A intenção de usar o planejamento familiar
nos próximos 12 meses também aumentou de 7,5 a 10,2 pontos percentuais nas quatro cidades.
O estudo concluiu que em locais onde a demanda expressa por contraceptivos é baixa, a geração
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da demanda pode ser mais adequada. Quando a demanda por planejamento familiar aumenta, a
oferta aumentará para atender à demanda ao longo do tempo (KRENN et al., 2014).
Por fim, articulando a ideação e a intenção, registrou-se uma publicação em 2015, que
procurou identificar as dimensões relevantes da ideação e avaliar como essas dimensões se
relacionavam com as intenções de uso de contraceptivos em dois países ilustrativos, Quênia e
Nigéria. Os dados revelaram quatro dimensões da ideação contraceptiva em ambos os países:
autoeficácia percebida, mitos e rumores relacionados a contraceptivos, interações e influências
sociais e consciência contraceptiva. Todas as quatro dimensões da ideação estão fortemente
associadas à intenção de uso de contraceptivos na Nigéria. Apenas a autoeficácia percebida foi
significativamente associada à intenção de uso de contraceptivos no Quênia (BABALOLA et
al., 2015b).
Para a pesquisa supracitada, o modelo teórico (Figura 3) incluiu algumas variáveis
psicossociais que não foram propostas originalmente por Kincaid (2000a), mas cuja pesquisa
mostrou estar intimamente associadas com os comportamentos reprodutivos, incluindo
comunicação interpessoal e suporte social percebido.

Figura 3 - Model of strategic comunnication and behavior change/Modelo de ideação de
comunicação estratégica e mudança de comportamento

Fonte Babalola et al. (2015b, p.214, tradução nossa).

O estudo destacou a autoeficácia como uma dimensão da ideação que foi
particularmente influente na intenção de uso de contraceptivos. Também, que há fortes
evidências da relevância do modelo de ideação na programação de uso de contraceptivos em
áreas nos dois países investigados (BABALOLA et al., 2015b).
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Com interesse no “modo de pensar” dos indivíduos, o modelo proposto por Kincaid
(2000a) antecipa os “fatores ideacionais” em relação à intenção e ao comportamento, o que
pode trazer “luzes” à questão proposta nesta pesquisa.
O modelo fundamentado essencialmente em teóricos do comportamento humano
contribui particularmente ao apontar para um conjunto mais amplo de fatores/variáveis
individuais e sociais, que determinariam o desempenho ou não de um dado comportamento.
Também ao inserir a proposta de intervenções comunicacionais com vistas a mudanças
comportamentais.
Não obstante, é limite desse modelo a sua construção marcadamente linear sobre a
ideação-intenção-comportamento. Há nele agregação de variáveis individuais e sociais, como
determinantes do comportamento, o que fragiliza a articulação entre o micro e macrossocial.
Além de que apresenta inespecificidade para as questões da fertilidade humana, requerendo o
devido cuidado em seu uso.

3.1.3.2 Modelo da percepção e aceitabilidade da gravidez
Aiken et al. (2016) fundamentam as noções “percepções da gravidez” e “aceitabilidade
da gravidez”. As autoras pretendem uma mudança paradigmática em torno das questões
reprodutivas. Para tanto, propõem um modelo conceitual cuja abordagem é centrada nas
mulheres, e não exclusivamente na reprodução com o objetivo de prevenir gravidezes
indesejadas e melhorar os resultados. O modelo fundamenta-se nas noções referidas. Enquanto
a primeira noção trataria de acomodar a complexidade dos pensamentos das mulheres sobre
futuras gestações, a segunda visaria oferecer uma alternativa para reconsiderar a interpretação
de que todas as gravidezes não intencionais são eventos negativos.
A abordagem das “percepções das mulheres” sobre a gravidez capturaria não apenas as
intenções da gravidez, mas também desejos mais imediatos para alcançar ou evitar, bem como
orientações emocionais para as gestações. Essas percepções seriam influenciadas tanto por
fatores internos (realidade antecipada de uma gravidez no contexto da vida de uma mulher, ou
seja, a apreciação de impactos econômicos e sociais da mesma e valores sociais em torno da
gravidez, maternidade e aborto; percepção, valores e atitudes em relação à contracepção e
suscetibilidade percebida à gravidez/crenças sobre a capacidade de conceber) quanto fatores
externos, que imprimem os primeiros (o ambiente sociocultural e político mais amplo; a
dinâmica íntima e social dos relacionamentos, incluindo coerção reprodutiva e violência por
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parceiro íntimo; e acesso a interações com o sistema de saúde, bem como barreiras financeiras
e logísticas para o cuidado). Além desses pontos, dá-se destaque a aspectos comportamentais
relacionados ao uso de contraceptivos, à preparação pré-concepção e à busca de informações e
conhecimentos. A figura abaixo (Figura 4), das próprias autoras, sintetiza as ideias que
circundam a noção de “percepções da gravidez”.
Figura 4 - Conceptual model of a framework for informing women-centered approaches/
Modelo conceitual para uma abordagem centrada na mulher

Fonte Aiken et al. (2016, p.8, tradução nossa).

Sobre a “aceitabilidade da gravidez”, encontra-se que o elemento mais importante para
determinar se uma gravidez irá derivar em resultados adversos é a medida do que uma mulher
julga ser aceitável em relação àquela, uma vez ocorrida. O conceito de aceitabilidade seria
baseado no desejo, acrescentando-lhe aspectos importantes, como circunstâncias da vida
pessoal, incluindo meios financeiros e qualidade de relacionamento; normas sociais e culturais
internalizadas, relativas à gravidez; e crenças pessoais sobre gravidez e maternidade. Essa
noção também é sintetizada pelas autoras na Figura 5 a seguir:
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Figura 5 - Conceptual model of acceptability of a pregnancy/Modelo de aceitabilidade de
uma gravidez

Fonte Aiken et al., (2016, p.9, tradução nossa).

Portanto, ao propor uma abordagem centrada nas mulheres, no nível da prática, o novo
modo de conceber o planejamento reprodutivo permitiria a comunicação livre daquelas sobre
as suas perspectivas e evitaria a necessidade de impor uma estrutura de planejamento que pode
ser inadequada ou irrelevante para algumas delas (AIKEN et al., 2016).
Isto é, essas construções teóricas buscam superar uma apreciação da questão fugindo de
uma captura previamente estruturada, centrada no evento, e que enquadra todas as mulheres
com a necessidade do cuidado de planejamento reprodutivo. Isso, além de o modelo ampliar a
leitura dos aspectos que influem no desejo e na orientação emocional e intenção de gravidez.
Embora ainda permaneça uma leitura que fragmenta os vários fatores apontados e que
estabelece uma relação de causalidade da dimensão externa sobre a interna.
Produz-se ao longo da trajetória de elaborações do construto intenção de gravidez e
classificações relacionadas, antes apresentadas, e do modelo acima descrito, em torno da
intenção de gravidez, uma abordagem mais aberta, que valoriza a contextualidade e que
considera a diversidade de situações e o caráter de “jornada” dos posicionamentos sobre a
concepção/contracepção, ou seja, da dimensão interativa, relacional e reflexiva em torno
daquela.
Isso significa que, de uma abordagem inicial estruturada, linear, mais homogeneizante,
centrada na intenção como o recorte de um momento de escolha racional, polarizado no sim e
não, com implicações diretas para a ação, a teorização a respeito das intenções, decisões-ações
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relativas a questões reprodutivas adotam, propõem ou sugerem, paulatinamente, uma
perspectiva mais abrangente.
Pelo destacado até aqui, confirma-se a complexidade existente em torno das intenções,
decisões e comportamentos relativos à concepção ainda sendo explorada. Evidencia-se,
também, como um desafio, a necessidade tanto de articular a intenção-ação reprodutiva e
resgatar o seu caráter processual quanto de ampliar e de articular os diferentes elementos
sociais, culturais, intersubjetivos, relacionais, interativos e reflexivos nela implicados. Trata-se,
no primeiro sentido, de superar a desconsideração à imbricação das histórias de vida e
experiências reprodutivas com a intenção-ação nesse campo e, no segundo sentido, de superar
a perspectiva concentrada em um dualismo entre os conjuntos de aspectos individuais e sociais
implicados e em uma abordagem fragmentada no interior de cada um deles.

3.1.3.3 Teoria da Ação Conjuntural ou Modelo Cognitivo-Social
Nessa direção, encontrou-se em Morgan e Bachrach (2011) proposições baseadas na
articulação entre o individual e social para compreensão das questões em foco, que descreve
uma teoria para análise da fertilidade, denominada Teoria da Ação Conjuntural/Theory of
Conjuctural Action (TCA). Esta se baseia na teoria social da prática, de Sewell (1992 e 200515)
e de Giddens (1979 e 198416), e em ideias extraídas da ciência cognitiva e da neurociência
contemporâneas (BACHRACH; MORGON, 2013).
Apresentando preocupações em torno da denominada Teoria da Ação Racional (ou
Teoria do Comportamento Planejado/Theory of Planned Behavior, TPB)17, Morgan e Bachrach

15

SEWELL, W. H. Jr. A Theory of Structure: Duality, Agency, and Transformation. American Journal of
Sociology. 1992. / Sewell W. H. Jr. Logics of History: Social Theory and Social Transformation. Chicago:
University of Chicago Press. 2005.
16

GIDDENS A. Central Problems in Social Theory: Action, Structure, and Contradiction in Social
Analysis. Berkeley: University of California Press. 1979. / Giddens, A. The constitution of society. Berkeley:
University of California Press. 1984.
A Teoria da Ação Racional (ou Teoria do Comportamento Planejado – TPB), desenvolvida principalmente por
Fishbein e Ajzen (2010), propõe que o comportamento é produto de intenções comportamentais. Entre as quatro
preocupações principais da TCA, em relação à TPB, estariam 1) a intenção necessariamente precede o ficar
grávida, ou seja, a intenção é que gera esse comportamento?; 2) o TPB postula que o resultado do comportamento
é determinado a partir de várias forças. Então, os autores questionam se a soma de vários fatores isolados teria
implicação para a fertilidade. Para elas, esse resultado é complexo e é interdependente de muitas decisões
(refletindo uma série de decisões, por exemplo, em torno do fazer sexo, usar métodos contraceptivos, escolher o
aborto, entre outras), além de interdependente de outros comportamentos da vida (trabalho, parceria/casamento);
3) o modelo de TPB recorta e considera, na análise do comportamento, um dado momento, mas, para os autores,
o planejamento da fertilidade (se é que ocorre) desenvolve-se ao longo de muitos anos. Acreditam, assim, que um
modelo apropriado para o estudo da fertilidade humana deve ser flexível o suficiente para permitir o ir e vir da
17
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(2011) postulam concepções que constituem um novo modelo acerca do comportamento. Seu
modelo é recursivo, ou seja, compreende que, ao longo da vida, os eventos mudam a maneira
como as pessoas pensam ou reinterpretam as suas experiências. Logo, não é apropriado assumir
que a intenção sempre precede a ação.
Além disso, o modelo contempla que a interação entre esquemas 18 cerebrais de
interpretação e o contexto social (conjunturas)19 resultam no comportamento. Este deriva,
assim, de um processo interpretativo baseado nos esquemas cerebrais existentes, de forma
automática e inconsciente, no qual os estímulos de uma dada conjuntura permitem determinar
"o que está acontecendo" e "como devo responder". O comportamento, assim, pode ser gerado
sem a mediação de pensamento consciente (como ação automática ou habitual), o que é mais
comum, e, ainda, o contrário.
Com foco nas conjunturas, a TCA situa todo comportamento em um contexto concreto,
no qual os elementos materiais e esquemáticos da estrutura – as organizações, os serviços, as
restrições políticas e as normas, os valores e significados que estes transmitem - estimulam ou
motivam o comportamento. E, portanto, o modelo da TCA apresenta-se como um modelo
micro-macro.
Bachrach e Morgan (2013) elaboraram uma produção científica com detalhes adicionais
a respeito do modelo cognitivo-social de intenções de fertilidade proposto. Esse modelo
vincularia um par de dualidades no nível cognitivo20 (individual) e, igualmente, no nível social21
(macro).
vida – as oportunidades e restrições que se desenvolvem ao longo do tempo; e 4) finalmente, o TPB está fortemente
centrado no indivíduo, valorizando a influência no comportamento das visões externas, mas não das restrições
materiais e de apoio/suporte social à gravidez e a práticas relacionadas. Portanto, o TPB é um micromodelo que
não incorpora bem a influência dos aspectos materiais no mundo.
18

Nosso cérebro contém esquemas para o processamento de informações de aspectos da realidade. Um esquema
é uma estrutura mental que representa algum aspecto do mundo. O cérebro adquire esquemas através das
experiências e estas reformulam os esquemas ao longo do tempo (MORGAN BACHARCH, 2011).
19

A conjuntura é um conjunto de circunstâncias, específicas para um local e tempo, em que atores, cenários,
oportunidades e restrições sociais-estruturais e expectativas normativas se cruzam. Todo comportamento está
ancorado em uma dada conjuntura (MORGAN BACHARCH, 2011).
20

A cognição dependeria de dois tipos de processos no cérebro, deliberativo e automático. O primeiro incluiria as
funções cerebrais, como a tomada de decisão, amplamente consciente. Os processos automáticos ocorreriam fora
da consciência. Ambos estariam interligados e seriam interdependentes entre si. Uma das principais funções do
cérebro inconsciente seria desenvolver representações mentais do corpo e suas interações com o meio ambiente.
Para esses elementos de significado, que compõem o corpo de conhecimento das representações, utilizam o termo
“esquema”. O mesmo abrange representações dos estados sensoriais, somáticos e afetivos registrados pelo cérebro
à medida que os aprendemos e os reproduzimos.
21

As estruturas sociais são formas duradouras de organização, padrões de comportamento ou sistemas de relações
sociais. Elas são de natureza dupla. As estruturas sociais emergem da interação de estruturas materiais observáveis
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Os autores compreendem que as intenções envolvem um desejo por um resultado e a
crença de que uma determinada ação o promoverá. Assim, envolve um esquema mental
(representações), associado ao significado semântico, ao afeto positivo e, ainda, ligado ao eu
de alguma forma (self), possivelmente como parte de uma imagem de um potencial eu futuro.
A ligação entre o eu (self), os afetos e os significados semânticos, que é automática, não implica
necessariamente em intenção. Esta, por sua vez, pode ser ou não consciente.
A intenção é formada conscientemente quando o cérebro deliberativo vincula um
esquema para um resultado (por exemplo, o desejo de ficar grávida) e os esquemas para alcançar
o resultado (o que fazer), motivando a ação. Isto é, mobilizando um potencial para a ação, e não
a ação em si.
Quando a intenção é consciente, ela estabelece automaticamente uma conexão mais
firme entre os esquemas relacionados ao desejado, os esquemas de ação considerados
necessários para alcançá-la (chegar aos resultados), o eu (projeção de si na
situação/autorrepresentações) e o conteúdo afetivo correlacionado. Assim, quando os objetivos
são conscientes, eles podem ser aprendidos e implementados por sistemas automáticos.
Para as autoras do modelo, a formação de intenções requer não apenas deliberação
consciente, mas também algum grau de comprometimento em agir (FISHBEIN AJZEN,
201022 MALLE et al., 200323 apud BACHRACH MORGAN, 2013).
As ações relevantes para um resultado não dependem necessariamente de o indivíduo
ter uma intenção prévia. Uma razão é que a ciência cognitiva aponta que, embora geralmente
se tenha consciência das ações realizadas, estas podem acontecer sem deliberação consciente
(pensar sobre). A outra razão é que a ação pode ser relevante para vários outros resultados, de
modo que a ação intencional direcionada a um deles também produziria outras consequências.
Quando uma intenção é formada, é provável que esta influencie não apenas a ação
direcionada ao resultado específico a que se destina, mas também a organização e o conteúdo
afetivo dos esquemas mentais, direta e indiretamente relacionados à intenção. Isso dada a
interdependência entre esquemas automáticos e deliberativos.

(por exemplo, objetos, fala, comportamentos observáveis e ambientes construídos) e de significados esquemáticos
(por exemplo, valores, crenças, normas, scripts e formas de categorizar). As estruturas sociais impactam a cognição
e o comportamento de duas maneiras importantes. Primeiro, com o tempo, os “esquemas” são estruturados por
experiências recorrentes e padrões semelhantes, conforme já dito. Segundo, as estruturas organizariam padrões de
oportunidade e restrição, que moldariam a ação em um contexto específico.
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FISHBEIN, M. AZJEN, I. Predicting and changing behavior. New York: Taylor & Francis. 2010.
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MALLE et al. Intentions and intentionality: foundations of social cognition. Cambridge, MA: MIT Press. 2003.
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A estrutura enquadra as intenções por dois meios: dos padrões recorrentes da vida social
(isto é, esquemas representados materialmente no mundo), que são a própria essência da
estrutura; e das circunstâncias que a motivam. O primeiro corresponde a esquemas que
aprendemos e usamos com mais confiabilidade, observando-os. O segundo diz respeito às
oportunidades e restrições à ação e os significados que elas produzem.
Ressalta-se, complementarmente, que as intenções nem sempre espelham padrões
estruturais dominantes, mas que as intenções são formadas em relação a um mundo estruturado.
Para as autoras do modelo em descrição, as intenções são formadas quando as
circunstâncias de uma situação a exigem ou a motivam. Contudo, a formação de intenções
requer a ação de processos deliberativos, sendo estes onerosos para o cérebro. De tal modo, sem
situações motivadoras, ainda que inconscientes, não haveria razão para investir na formação de
intenções.
A motivação é particularmente importante quando as pessoas enfrentam situações ou
escolhas novas ou inesperadas, que exigem trocas entre opções de valor semelhante, sendo esses
processos dispendiosos para o cérebro.
A imagem a seguir (Figura 6) ilustra o modelo cognitivo-social proposto, em sua
dualidade nos níveis cognitivo (individual) e social (macro).

Figura 6 - A Cognitive-Social Model of Intentions/Modelo cognitivo-social de intenções

Fonte Bachrach Morgan (2013, p.26, tradução nossa). Caminho a (as intenções são formadas em relação a um
mundo estruturado), b (padrões de oportunidade e restrição moldam a ação em um contexto específico), c (os
sistemas deliberativos do cérebro recorrem aos esquemas, afetos e autorrepresentações criados por meio de
processos automáticos e fortalecem as associações entre esses elementos), d (ações relevantes para um resultado
não precisam depender do indivíduo formar uma intenção anterior) e e (a formação das intenções se dão quando
as circunstâncias de uma situação a exigem ou motivam).
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Em síntese, dentre as principais contribuições do modelo proposto, destaca-se a
afirmação de que a ausência de uma intenção relevante não impede o comportamento de ocorrer
e que as intenções são formadas da relação entre processos cerebrais cognitivos (esquemas,
afetos e autorrepresentações) e o mundo estruturado, com oportunidades e restrições, quando
as circunstâncias de uma situação as exigem ou motivam.

3.2 - CONTRIBUIÇÕES DE ANTHONY GIDDENS À COMPREENSÃO DA AÇÃO
HUMANA.

3.2.1 Teoria Social da Estruturação – aspectos gerais

A Teoria Social da Estruturação (TE) de Giddens, elaborada a partir da crítica a um
molde de interpretação determinista do mundo social, propõe a articulação entre ação social ou
humana e estrutura social. O autor desenvolve a tese da dualidade da estrutura e a revisão de
conceitos clássicos da teoria social, como “ação”, “estrutura”, “sujeito”, “poder”, dentre outros.
A TE defende o caráter criativo da ação humana e o caráter contingente da estrutura, esta
compreendendo tanto constrangimentos quanto possibilidades.
A TE busca superar a compreensão da estrutura como uma variável causal das práticas
humanas e da ação humana como exclusiva ensejadora da vida social. A sociedade não
predomina sobre o individual nem este sobre aquela. Assim, a ação humana e a estrutura social
se implicam, uma vez que a primeira constitui a segunda e esta é meio para aquela (GIDDENS,
2000 2003).
Em Giddens (2000; 2003), a ação humana é tratada como práxis de atores/agentes
atuantes no mundo. Ela é considerada um fenômeno que integra os sistemas sociais, de forma
não generalizável e não mecânica. A ação possui uma natureza processual, não fixa, e
desenvolve-se em um fluxo contínuo de atividades ou atos. Ela é produção ativa e intencional
de fazeres e encontra-se colada ao contexto sócio-histórico (espaço-tempo).
Diz Giddens (2003, p. 4): “[...] A ‘ação’ não é uma combinação de ‘atos’; os ‘atos’ são
constituídos apenas por um momento discursivo de atenção à durée da experiência vivida [...]”.
Ação não é qualquer ato localizado, mas um fluxo contínuo de intervenções, por meio
dos quais se produz efeitos no mundo ou se influi em um estado de coisas ou curso de eventos.
Atos são recortes do fluxo de ação, com finalidades particulares. Diz o autor (GIDDENS, 2003)
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que atos, intenções, razões, dentre outros elementos, distintos e reunidos no decorrer da ação,
como entendido em outras construções teóricas, por exemplo, nas elaborações apresentadas
acerca da intenção, subtraem a agência da conduta diária, bem como a temporalidade desta.
Sendo assim, a ação humana só pode ser compreendida em seu fluxo considerando-se o
seu movimento, a agência humana e a combinação espaço-tempo, sendo a mesma uma atividade
processual historicamente localizada.
Os agentes são considerados seres cognoscentes, intencionados, que monitoram
reflexivamente as ações – suas, de outros e do mundo – e como integrantes do mundo social
têm a capacidade de introduzir mudanças neste. Mesmo em situações de grande coerção, a
subjetividade das pessoas encontra-se implicada na ação, resultando em diferentes condutas.
Já a estrutura social é entendida como um conjunto de limites e possibilidades, relativos
a regras e recursos, instanciado na ação. Ambos são um meio à ação e, ao mesmo tempo,
permitem e limitam esta. Segundo Giddens (2000), a “estrutura” social não se refere a um
“esqueleto” da sociedade, que funciona como um delimitador externo à ação. A estrutura é
resultado de ações anteriores.
O autor nomina regras e recursos como “propriedades estruturantes” dos sistemas
sociais e considera que ambos possibilitam o “cingir” (circular) do tempo e espaço nestes. Essas
propriedades são, simultaneamente, meio e resultado das práticas sociais, o que remete à
dualidade da estrutura. Assim, a estruturação é o processo de relações sociais no qual estas (e
os sistemas sociais) se estruturam no tempo e espaço via dualidade estrutural (GIDDENS,
2000). Em síntese, a dualidade estrutural defendida é marcada por aquelas estruturas (regras e
recursos), que são resultados de ações anteriores, além de condições para ações posteriores,
consideradas, assim, meios ou condições e produtos das ações.
De tal modo, os sistemas sociais, em Giddens (2000), possuem propriedades estruturais,
mas não são eles próprios estruturas. As estruturas são suas propriedades. Os sistemas, mais
amplamente, dizem respeito a relações reguladas por interdependência entre atores individuais
e grupais que, nas suas formas características, podem ser analisadas como práticas sociais
recorrentes – as ações que produzem a história humana são sempre influenciadas por
circunstâncias estruturais legadas por essa mesma história. Para o autor, as condições ou meios
sociais (regras e recursos) são recursivas, isto é, o ator não as cria mas as recria, utilizando-se
de uma “cognoscibilidade” reflexiva.
Então, o autor considera que regras e recursos (meios ou condições e resultados da ação
humana) encontram-se recursivamente implicados na reprodução dos sistemas sociais. Assim
sendo, as ações sociais humanas, que exprimem formas de vida (condições articuladas a espaço-
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tempo), reproduzem e recriam regras e recursos são igualmente recursivas ou se
“autorreproduzem”. Giddens (2003, p. 3) diz
“[...] elas [as ações] não são criadas por atores sociais, mas continuamente recriadas
por eles através dos próprios meios [regras e recursos] pelos quais eles se expressam
como atores. Em suas atividades, e através destas, os agentes reproduzem as condições
[regras e recursos] que tornam possíveis essas atividades”.

As regras são “procedimentos generalizáveis” que os agentes mobilizam ao agir,
recriando-os em maior ou menor grau. Elas não especificam todas as situações práticas que os
atores poderão encontrar, mas oferecem a eles elementos pelos quais podem responder àquelas
de maneira socialmente apropriada. De tal modo, os saberes que informam a conduta social
adotada apresentam um caráter simultaneamente regrado e criativo. Há dois tipos de regras,
entrelaçados na realidade concreta: semânticas, envolvidas na atribuição de significado, e
morais, que guiam avaliações e sanções da conduta (GIDDENS, 2003).
As regras relacionam-se à constituição de significados e são sancionamentos de modos
de conduta social presentes em práticas institucionalizadas. Em suas ações cotidianas, os atores
orientam-se por regras, reproduzindo-as e, além disso, recriando-as. Desse modo, as regras são
o meio de realização das ações ao tempo em que estas reproduzem e recriam regras. Estas
proporcionam ao ator a capacidade genérica de reagir a uma gama determinada de
circunstâncias sociais e de influenciá-las. Todavia, essa capacidade genérica de reagir não
significa que o ator seja capaz, necessariamente, de formular e expressar claramente quais são
as regras implicadas (GIDDENS, 2000 2003).
Já os recursos, para Giddens (2000; 2003), remetem a procedimentos metódicos de
interação social. Eles são quaisquer fenômenos que incrementam o poder em um agente,
compreendendo os recursos de autoridade, que derivam da coordenação das atividades dos
agentes humanos, e os recursos alocativos, que procedem do controle de produtos materiais ou
de aspectos do mundo material. Eles permitem aos atores executar ações e exercer controle
sobre outros agentes e o meio ambiente.
Ao realçar a importância dos recursos enquanto propriedades estruturantes dos sistemas
sociais, o autor sublinha a centralidade do poder enquanto uma capacidade. Os recursos são
abordados como as “bases” ou os “veículos” do poder. Ainda observa que os processos de
estruturação [de relação social] envolvem um jogo entre normas, significados e poder.24
Uma síntese dessas ideias pode ser expressa pelo próprio Giddens (2013):
O domínio da agência humana é limitado. Os seres humanos produzem a sociedade,
mas a fazem como atores historicamente localizados, e não sob condições de sua
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Essa ideia será ampliada e melhor explicitada adiante no texto.
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própria escolha. [...] A estrutura não deve ser conceituada como simplesmente
colocando restrições à ação humana, mas como capacitadora. Isso é o que chamo de
dualidade da estrutura. A estrutura pode sempre, em princípio, ser examinada em
termos de sua estruturação. Investigar a estruturação das práticas sociais é
procurar explicar como essa estrutura é constituída através da ação e
reciprocamente como a ação é constituída estruturalmente. Os processos de
estruturação envolvem uma interação de significados, normas e poder (Negrito
acrescentado) [...] (GIDDENS, 2013, p. 168-169).

Como dito antes, a TE se recusa à identificação de um link rígido entre estrutura e
constrangimento. Nela, considera-se que a estrutura tanto capacita como constrange. A
estrutura, então, não deve ser concebida como uma barreira à ação, mas como envolvida na
produção desta. Isso é mantido mesmo na presença de radicais processos de mudança social, os
quais, como outros, ocorrem no tempo-espaço (GIDDENS, 2000).
O autor diz (p. 45)
“De acordo com a noção de dualidade da estrutura, as regras e os recursos [a estrutura]
são mobilizados pelos atores através da produção de interações, mas acontece que é
também desse modo que são reconstituídos através de tais interações. A estrutura é,
por conseguinte, o modo através do qual a relação entre o momento e a totalidade se
expressa sob a forma de reprodução social”.

Giddens (2000) enfatiza acima a relação entre momento e totalidade, que implica uma
dialética entre presença e ausência, que vincula as mais ínfimas e triviais formas de ação social
às propriedades estruturantes da sociedade em geral. Por essa razão, afirma que as instituições
não funcionam apenas por detrás dos atores, mas com a participação destes. Além do mais, as
instituições são práticas constitutivas dos sistemas sociais que se encontram profundamente
enraizadas.

3.2.2 Ação intencional humana, agente e agência
Da TE interessa à pesquisa, particularmente, as compreensões do autor a respeito da
ação humana e do caráter de agência desta, em sua relação com a reprodução e mudança social.
De tal modo, estes serão destacados.
Giddens (2000 2003) propõe o “Modelo de estratificação da ação” ou o que nomina
“Modelo de estratificação do self atuante” (esquematizado na Figura 7 adiante), no qual
explicita e articula as ideias de: a) monitoração reflexiva da ação; b) racionalização da ação; e
c) motivação da ação. Essas três dimensões da ação (rotinas características destas) são
consideradas, pelo teórico, em suas articulações entre si e, ainda, com as propriedades
estruturantes, ou seja, com as regras e os recursos, assim como com as consequências das ações.
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O autor fala que essas dimensões correspondem a conjuntos de processos incrustados, isto é,
fortemente articulados entre si.
Essa proposição teórica soma-se à compreensão de Giddens (2000; 2003) do ser humano
como ator/agente intencional, cognoscitivo, racional e reflexivo, com movimentos de
interpretação e crítica. Ele possui um vasto repertório de habilidades cognitivas e práticas, bem
como razões para as suas atividades/ações, e, uma vez solicitado, é capaz de elaborá-las e
apresentá-las discursivamente. Para o autor, a subjetividade do ator envolve a consciência
discursiva, a consciência prática e o inconsciente (impulsos afetivos e cognições
completamente retirados da consciência ou expressos em códigos ou de maneira distorcida).
Ela é uma realidade moldada por condições sociais particulares e abriga tensões e contradições
variadas.
Giddens (2003, p.12) define a intencionalidade como
“[...] o que caracteriza um ato que seu perpetrador sabe, ou acredita, que terá
uma determinada qualidade ou desfecho e no qual esse conhecimento é
utilizado pelo autor para obter essa qualidade ou desfecho [...]”.

Em relação ao caráter intencional da ação humana, chama a atenção para sua articulação
à ação (não como algo que antecede a ação) e para o fato de que o mesmo não se trata de
voluntarismo, pois a intenção-ação deve ser compreendida em conjunto e na contextualidade
do espaço-tempo. Para ele, “a ação intencional não se compõe de um agregado ou série de
intenções, razões e motivos isolados” (GIDDENS, 2003, p. 3). Ainda que confira importância
à intencionalidade na ação, considera que esta se configura sempre que houver influência no
curso de algo, independentemente de corresponder ou não à intencionalidade, isto é, as condutas
podem ser intencionais e não intencionais.
A monitorização reflexiva é uma característica rotineira da ação cotidiana, voltada ao
controle dos comportamentos e dos seus contextos. Em circunstâncias de interação, os atores
controlam e regulam as próprias ações e esperam o mesmo de outros. E mais, também
monitoram aspectos sociais e físicos dos cenários nos quais as interações se desenrolam, sendo
isso base para a intercalação da ação dentro das relações espaço-temporais. Quer dizer, os atores
realizam o monitoramento reflexivo a respeito do que fazem, das reações dos demais agentes
da interação e dos contextos nos quais se encontram imersos. Contudo, o caráter reflexivo não
significa que sempre há uma reflexão explicita na ação, mas sim que existe a capacidade de
tomar a si como objeto de conhecimento – via automonitoração, sobretudo por meio da
consciência prática (GIDDENS, 2000; 2003).
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Essa é uma forma reflexiva da cognoscibilidade dos agentes, que está profundamente
envolvida na “ordenação recursiva” das práticas sociais, das regras e dos recursos, das
atividades humanas. A monitoração reflexiva da ação depende da capacidade de racionalização
e tem por base o estoque de conhecimentos dos atores, sendo operada sobretudo por meio
da consciência prática (GIDDENS, 2003).
A consciência prática, condicionada por condições objetivas, abriga a maioria das regras
envolvidas na produção e reprodução de práticas sociais, apreendidas e aplicadas como saberes
e competências apenas tacitamente (de forma subentendida) pelos atores. A consciência das
regras expressa-se, sobretudo, na consciência prática e constitui o âmago da cognoscibilidade
que caracteriza os atores. A consciência discursiva concentra-se no tema ou refere-se ao estoque
de conhecimentos, e a consciência prática dirige-se à cena, à conduta, ao cenário. O
conhecimento tácito só pode ser expresso no discurso de modo parcial ou fragmentário.
Entretanto, os atores podem ampliar o seu campo cognitivo e associar à reflexividade prática
outras e variadas referências cognitivas, que permitem ampliar os seus esquemas de
monitoração e, de forma mais abrangente, as próprias ações (GIDDENS, 2000 2003).
Quanto à racionalização da ação, Giddens (2000 2003) diz que, rotineiramente e na
maioria dos casos, os atores possuem um “entendimento teórico” das bases de suas atividades.
Nesse contexto, essa dimensão é definida como a capacidade do ator de “explicar” por que
razão age de uma dada maneira, inclusive adiantando razões para a sua conduta. A
racionalização ocupa-se dos vínculos entre intenções, condutas e resultados destas. Entretanto,
o autor observa que entendimento e apresentação discursiva de razões para as condutas adotadas
não devem ser equiparados. Atores esperam de outros que sejam competentes ou capazes de
explicar a maior parte do que fazem, se indagados. Contudo, é necessário distinguir razões de
compromissos normativos. Estes são fronteiras na vida social e podem gerar atitudes
manipulatórias, sendo apenas parte da racionalização.
Para Giddens (2000), todo ator competente possui um conhecimento variado, mesmo
que ínfimo e sutil, da sociedade da qual é membro. Logo, o seu “conhecimento” terá de ser
entendido em termos de consciência prática (que é um conhecimento incorporado naquilo que
os atores “sabem como fazer”) e também de consciência discursiva25 (aquilo sobre o que os
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Não há uma linha divisória clara entre consciência discursiva e consciência prática. As diferenças entre elas
dizem respeito ao que é passível de ser dito (expresso) e o que se faz (ação concreta). Diferente do que ocorre entre
a consciência discursiva e o inconsciente, estando presente barreiras, especialmente a repressão (GIDDENS,
2003).
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atores são capazes de “falar sobre”). A racionalização da ação pode operar de modo tácito, mas
ela também é a fonte cognitiva de base usada para a explicação de razões. Contudo, deve-se
reconhecer que ainda que sendo ator competente o saber deste mostra-se “nebuloso” por razões
ideológicas.
Giddens (2003) admite a existência de uma racionalidade constituinte do ser humano,
mas a vê como processo, e não como um estado inerente à competência dos agentes. Além do
que, para ele, a racionalização, tal como as outras duas dimensões da ação, é uma espécie de
base para o exercício de competências generalizadas, que permitem, inclusive, avaliar outros
atores.
A motivação da ação humana é uma característica significativa da conduta humana, é
de caráter inconsciente e refere-se mais ao potencial para a ação do que à execução da ação em
si, compreendendo desejos e vontades que impulsionam a intervenção. Muito da ação humana
não é diretamente motivada. Os motivos tendem a influir diretamente na ação apenas em
circunstâncias relativamente incomuns, quando então são acessadas e expressas. Os objetivos
conscientes que levam às condutas podem variar em seus alcances e constituem-se em motores
conscientes das ações. Embora atores possam quase sempre discursar a respeito de seus
objetivos ao atuar ou acerca de suas razões para isso podem não fazer o mesmo em relação a
suas motivações (GIDDENS, 2003).
Quer dizer, embora os motivos estejam na base dos projetos mais gerais que estabelecem
certas condutas/ações, nem todas têm uma motivação clara, percebida e expressa pelos que as
realizam. Ainda que os atores/agentes sejam capazes de informar discursivamente a respeito
das intenções e motivações, há pontos obscuros da ação para aqueles na esfera das suas
consciências.
O fornecer discursivamente razões para a atividade diária está, de maneira bem próxima,
associado à racionalização moral da ação e encontra-se inevitavelmente intrincado às
exigências e aos conflitos que os encontros sociais acarretam. Além do que, a articulação entre
relatos e razões é igualmente influenciada pelos elementos inconscientes da motivação –
cognição ou impulsão impedida de se manifestar claramente à consciência (GIDDENS, 2000)
– e pelo grande volume de acúmulo de conhecimento, sobretudo de natureza prática, nominado
por Giddens (2003) de “conhecimento mútuo” incorporado em encontros, e que não é
diretamente acessível à consciência, ainda que não com os limites rígidos existentes entre o
inconsciente e o discurso.
Outro aspecto a considerar no modelo de Giddens (2003) acerca da ação diz respeito ao
fato de que, apesar de as ações serem intencionais, elas podem gerar consequências tanto
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impremeditadas (não esperadas) quanto não reconhecidas. Essas consequências podem,
inclusive, ser reconfiguradas/modificadas e, quando isso acontece, transformam-se em
condições também não conhecidas para novas ações, repercutindo na esfera das motivações.
De outro modo, diz-se que os atos têm consequências impremeditadas. Um exemplo, do próprio
autor, é o fato de se falar uma determinada língua corretamente, o que é intencional, e contribuir
de forma não intencional para a reprodução social da mesma.

Figura 7 - Modelo de estratificação da ação

Fonte Giddens (2000, p. 16)

Na TE, compreende-se que o ser humano individual ou em grupo, quando em ação, pode
não só reproduzir comportamentos/atividades, contextos e, nestes, situações, mas também
redesenhá-los. Isso porque ele, em alguma medida, exerce controle sobre as suas ações,
consegue regulá-las, tem alguma compreensão delas, dos seus contextos e das suas
consequências e movimenta-se em alternância entre coações e facilidades contextuais26
(GIDDENS, 2000). Embora esses aspectos, em si mesmos, não definam o que é a agência.
Assim sendo, a ação humana pode alterar o curso dos acontecimentos e o estado das
coisas sociais, embora esse poder não possa ser exercido com liberdade absoluta, visto que
podem existir coações sociais e materiais àquela e o ator se situar na esteira dos acontecimentos
por não conseguir modificá-los (GIDDENS, 2000).
No exercício de agir, o ser humano é agente quando perpetra uma determinada ação e
interfere no curso das coisas. Isto é, tem capacidade para efetivar as suas decisões em suas
atividades e, para tal, mobilizar as possibilidades presentes nos contextos vivenciados. Mais
amplamente, a agência se relaciona à capacidade do ser humano de realizar de “outro modo” e
tem relação com poder.

26

Tais polaridades e alternâncias devem ser consideradas nas análises (GIDDENS, 2000).
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Giddens (2003, p. 12) diz que o autor pode não ter a intenção de fazer e não querer
realizar, mas que, não obstante, faz. Inversamente, pode haver circunstâncias em que pretende
realizar alguma coisa e a realiza, embora não diretamente por meio de sua “agência”.
Dessa forma, para ele, ao enfocar a agência, deve-se “separar a questão do que um
agente ‘faz’ daquilo que é ‘pretendido’. ‘Agência’ refere-se a fazer” (GIDDENS, 2003, p. 12).
A agência “diz respeito a eventos dos quais um indivíduo é o perpetrador, no sentido de
que ele poderia, em qualquer fase de uma dada sequência de conduta, ter atuado de modo
diferente”. Ser capaz de “atuar de modo diferente” significa ser capaz de intervir no mundo ou
abster-se de tal intervenção, com o efeito de influir em um processo ou estado específico de
coisas. Isso pressupõe que ser um agente é ser capaz de exibir uma gama de poderes causais,
incluindo o de influenciar os poderes manifestados por outros (GIDDENS, 2003, p. 10-11).
A ação depende da capacidade do indivíduo de “criar uma diferença” em relação ao
estado de coisas ou curso de eventos preexistentes. Um agente deixa de ser agente se perde a
capacidade para “criar uma diferença”, isto é, de exercer alguma espécie de poder, ou seja, de
exercitar a capacidade de “fazer acontecer”, de resistir ou promulgar sancionamentos, de
produzir efeitos no mundo societário. Há, de tal modo, uma necessária conexão entre as noções
de poder e de agência apresentados pelo autor.
Sobre o poder, Giddens (2000, p.71) diz
“O poder expressa-se através das capacidades dos atores para fazerem com que
determinadas “descrições sejam válidas” e para promulgarem ou resistirem a
processos de sancionamento, só que estas mesmas capacidades mobilizam modos de
dominação estruturados sob a forma de sistemas sociais”.

Giddens (2000, p. 82) ainda conecta ação e poder, ao assinalar que
“[...] a ação implica a intervenção sobre os acontecimentos que ocorrem no mundo,
produzindo assim resultados explícitos, sendo a ação propositada uma categoria
daquilo que um agente faz, ou daquilo que se priva de fazer. O poder, enquanto
capacidade transformadora, pode assim ser considerado como referente às
capacidades dos atores para alcançarem tais resultados”.

Recursos são quaisquer fenômenos que incrementam o poder de um agente. Giddens
não conceitua o “poder” como restrições ou proibições externas às iniciativas dos agentes. O
poder é a capacidade de “fazer acontecer”, de produzir efeitos no mundo societário. É a
capacidade de influenciar um curso de eventos. Há dois tipos de recursos: de alocação ou
“alocativos” e autoridade ou “autoritativos”. Os alocativos proveem o domínio sobre entidades
materiais – incluem, por exemplo, os equipamentos tecnológicos de uma fábrica ou faixas de
terra cultivável do latifundiário. Os recursos de autoridade permitem o controle sobre pessoas
– por exemplo, o domínio de uma diretora de escola sobre o uso do espaço escolar.
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de autonomia e dependência entre agentes ou coletividades (1979). Uma assimetria de poder
implica uma distribuição desigual de graus relativos de autonomia e dependência entre agentes
dominantes e dominados, por exemplo, o chefe da empresa tem maior autonomia em relação
ao seu subordinado do que este em relação àquele. Toda relação de poder é, no entanto, pelo
menos em algum grau, uma relação de “mão dupla”. Mesmo a maior coerção estrutural deixa
alguma margem, ainda que mínima, à capacidade do ator coagido em agir de modo diferente
do que lhe impõe a coerção (exercer agência). Assim, toda estrutura de dominação envolve uma
“dialética do controle”, no sentido do exercício de influências.
O poder manifesta-se por meio de relações de autonomia e dependência entre agentes
ou coletividades. Ele se torna assimétrico quando há uma distribuição desigual de ambas entre
os mesmos. As assimetrias, no entanto, não anulam a possibilidade do exercício de poder em
algum grau. Dada a capacidade de agência, o ator coagido, em algum grau, pode agir de modo
diferente do que lhe impõe a coerção.
O mais autônomo dos agentes encontra-se até certo ponto dependente, do mesmo modo
que o mais dependente dos atores mantém para si alguma autonomia. Portanto, o poder em
sistemas sociais que desfrutam de certa continuidade no tempo e no espaço pressupõe relações
regularizadas de autonomia e dependência entre atores ou coletividades em contextos de
interação social (GIDDENS, 2003).
Na comunicação de significados, os atores se ancoram em esquemas interpretativos que
podem ser examinados como “regras semânticas”. Quando os agentes aplicam sanções, eles se
baseiam em normas conceituadas, como “regras morais” de avaliação da conduta. O exercício
de poder na interação depende do uso de “facilidades” que capacitam os atores a influir. Essas
facilidades são “recursos” constitutivos de estruturas de “dominação”, como relações de
autonomia e dependência (GIDDENS, 2003)
Há três “modalidades” pelas quais regras e recursos se ligam à (inter)ação situada.
Na comunicação de significado em interações, os atores ancoram-se em esquemas
interpretativos que, no domínio estrutural, podem ser examinados como “regras semânticas”.
Quando os agentes aplicam sanções, eles se baseiam em normas que, no âmbito estrutural,
podem ser conceituadas como “regras morais” de avaliação da conduta. O exercício de poder
na interação depende do uso de “facilidades” que capacitam os atores a influir em certas
ocorrências. Tais facilidades podem ser tidas como “recursos” constitutivos de estruturas de
“dominação” – pensadas como relações de autonomia e dependência. Na realidade concreta,
elas são mobilizadas conjuntamente (GIDDENS, 2003: 34)
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O teórico distingue três dimensões estruturais dos sistemas sociais a significação, a
dominação e a legitimação. Das estruturas de significação, apreende-se que os signos “só
‘existem’ como o veículo e o resultado de processos comunicativos em interação”. Assim,
estruturas de significação devem ser conjuntamente apreendidas em conexão com dominação e
legitimação. A dominação é a propriedade estrutural responsável por organizar e controlar os
recursos alocativos e autoritários, respectivamente. Já a legitimação é responsável pela
regulação das normas e regras, dando origem às instituições legais (GIDDENS, 2003, p. 36).
As condições estruturais nas quais os atores agem são historicamente variáveis e tanto
restritivas quanto capacitadoras, uma vez que as circunstâncias sócio-históricas impõem limites
ao que os agentes podem fazer, oferecendo também a estes os recursos que os habilitam a
produzir efeitos. Os atos são, assim, mediados pelas circunstâncias estruturais em que ocorrem,
e estas são sempre produzidas-reproduzidas por aqueles atos.

3.2.3 Contexto atual da modernidade e suas relações com a vida privada
Ao tratar da modernidade27 e das suas relações com a vida individual, Giddens (2002)
aponta o extremo dinamismo como uma das suas características mais óbvias. A modernidade
afeta o ritmo da mudança social e, também, a amplitude e a profundidade das práticas sociais e
os modos de comportamento preexistentes.
Nessa direção, o autor apresenta três conjuntos de elementos que explicariam o caráter
peculiarmente dinâmico da vida social moderna, a saber a separação tempo e espaço, o
desencaixe das instituições sociais e a reflexividade. Dos três, interessa à pesquisa
particularmente a reflexividade, mas antes situar-se-á os dois primeiros.
No que se refere à separação tempo e espaço, Giddens (2002) diz que a organização
social moderna intenciona a coordenação precisa das ações de seres humanos fisicamente
distantes; o "quando" (tempo) dessas ações está diretamente conectado ao "onde" (espaço), mas
não como em épocas pré-modernas, pela mediação do lugar.
Esse processo de esvaziamento do tempo e espaço é considerado crucial, por Giddens
(2002), para o desencaixe das instituições sociais, isto é, para o "descolamento” das relações

27

Giddens (2002, p. 21) utiliza o termo "modernidade", em uma visão mais geral, para se referir às instituições e
aos modos de comportamento estabelecidos pela primeira vez na Europa depois do feudalismo, mas que, no século
XX, tornaram-se mundiais em seu impacto. A "modernidade" pode ser entendida “como equivalente ao ‘mundo
industrializado’ desde que se reconheça que o industrialismo não é sua única dimensão institucional”. Nesse
contexto, o capitalismo configura-se como um “sistema de produção de mercadorias que envolve tanto mercados
competitivos de produtos quanto a mercantilização da força de trabalho”.
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sociais dos contextos locais e a sua rearticulação através de partes indeterminadas do espaçotempo. Nesse sentido, os mecanismos de desencaixe ocorrem por meio das "fichas simbólicas",
intercambiáveis em uma pluralidade de contextos, e os "sistemas especializados", com modos
de conhecimento técnico que têm validade independente dos praticantes e dos clientes que deles
fazem uso. Esses sistemas estendem-se às relações sociais e à intimidade do eu e não se limitam
às áreas tecnológicas.
Esses dois tipos de sistemas dependem essencialmente da confiança, uma noção que,
segundo Giddens (2002), desempenha um papel central. Não é preciso confiar em alguém que
está constantemente à vista e cujas atividades podem ser diretamente monitoradas. Pode-se
tomar a decisão de confiar por causa do terceiro elemento da modernidade, a reflexividade
intrínseca. A separação do tempo e espaço, em contíguo com os mecanismos de desencaixe,
afasta a vida social da influência de práticas e preceitos preestabelecidos, configurando o
contexto da reflexividade.
A reflexividade na modernidade refere-se à suscetibilidade à natureza, a aspectos da
atividade social e das relações materiais, à revisão à luz de novo conhecimento ou informação.
A reflexividade solapa a certeza do conhecimento, a dúvida torna-se inquietante e
existencialmente perturbadora e o risco e a aceitação do risco tornam-se elementos
fundamentais (GIDDENS, 2002).
Para Giddens (2002), a modernidade introduz um dinamismo nas coisas humanas
associado a mudanças nos mecanismos da confiança e nos ambientes de risco. Logo, para o
autor, a reflexividade estende-se ao núcleo do eu. O eu se torna um projeto reflexivo, pelo qual
o indivíduo se torna responsável. O eu alterado tem que ser explorado e construído como parte
de um processo reflexivo de conectar mudança pessoal e social.
Nesse contexto, mudanças em aspectos íntimos da vida pessoal encontram-se
diretamente ligadas ao estabelecimento de conexões sociais de grande amplitude (GIDDENS,
2002). De forma que muitos dos fenômenos que parecem dizer respeito apenas ao individual,
na verdade, refletem questões mais amplas.
Entretanto, embora haja nelas influência do contexto social, para Giddens (2002),
nenhum comportamento é determinado unicamente por esses contextos. As pessoas possuem e
criam a própria individualidade. O que elas fazem dá forma ao mundo social que as rodeia,
assim como, simultaneamente, são estruturadas pelo mesmo.
O eu sofre mudança intensa na vida moderna organizada reflexivamente, permeada por
sistemas abstratos e na qual se realinha o local com o global. De tal modo, tem-se, no nível do
eu, a escolha como um componente fundamental da atividade do dia a dia (GIDDENS, 2002).
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A tradição, ou os hábitos estabelecidos, ordena a vida dentro de canais relativamente
fixos. Com as mudanças mencionadas, há uma complexa variedade de escolhas, sem a correlata
ajuda sobre as opções a serem selecionadas (GIDDENS, 2002).
Falar de múltiplas escolhas não é o mesmo que supor que todas elas estão disponíveis
para todos ou que as pessoas tomem todas as decisões com total conhecimento das várias
alternativas possíveis. Padrões gerais de estilo de vida são menos diversos que a pluralidade de
escolhas disponíveis nas decisões cotidianas ou nas de longo prazo (GIDDENS, 2002).
O estilo de vida pode ser definido como um conjunto mais ou menos integrado de
práticas que um indivíduo abraça. Os estilos de vida são práticas rotinizadas (o que comer,
vestir, modo de agir), mas elas estão reflexivamente abertas à mudança, à luz da natureza móvel
da autoidentidade. Cada pequena decisão tomada todo dia contribui para essas rotinas. Todas
as escolhas são decisões não só sobre como agir, mas também sobre quem ser (GIDDENS,
2002).
Alguém comprometido com certo estilo de vida necessariamente iria ver outras opções
como "não adequadas" a ele(a), da mesma forma que outros com quem estivesse em interação
veriam. Além do que, a seleção ou criação de estilos de vida sofre influência de pressões de
grupo, da visibilidade de modelos e das conjunturas econômicas e sociais (GIDDENS, 2002).
Em um mundo de opções alternativas de estilo de vida, o planejamento estratégico da
vida também assume importância especial. Os planos de vida são o conteúdo substancial da
trajetória reflexivamente organizada do eu. O planejamento da vida é um meio de preparar um
curso de ações futuras mobilizadas em termos da biografia do eu. Esse planejamento pressupõe
um modo específico de organizar o tempo, uma vez que a construção reflexiva da
autoidentidade depende tanto da preparação para o futuro quanto da interpretação do passado
(GIDDENS, 2002).
As escolhas de estilo de vida e o seu planejamento não apenas são constitutivos da vida
cotidiana dos agentes, mas também de ambientes institucionais que ajudam a dar forma às
ações. Essa é uma das razões por que a influência naqueles independe de quão objetivamente
limitadas possam ser as situações sociais dos agentes ou de grupos (GIDDENS, 2002).
Para todos, as oportunidades de vida condicionam e são condicionantes das escolhas de
estilo de vida. Nesse contexto, a emancipação de situações de opressão é o meio necessário para
ampliar o alcance de tipos de opção por estilo de vida. Os hábitos do estilo de vida são
construídos pelas resistências da vida e também pela elaboração de estilos culturais e modos de
atividades distintos (GIDDENS, 2002).
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3.2.4 Pressupostos eleitos para a pesquisa a partir de Giddens

De Giddens, extrai-se que as ações das “adolescentes” que as levam ao engravidamento
só podem ser compreendidas relevando-se as suas características e inserção contextual. Assim,
na Figura 8, destaca-se a inter-relação desses elementos (ação-inserção contextual) na
linguagem de Giddens, adotada em sua perspectiva de dualidade da ação-estrutura.

Figura 8 - Representação da dualidade ação-estrutura

Fonte Figura produzida pela pesquisadora, com base nas produções de Giddens (2000 2003).

A inter-relação entre os elementos evidenciados na Figura 8 pode ser melhor
compreendida considerando-se os sentidos que Giddens atribui a esses e a outros elementos
correlacionados, especificados sinteticamente no Quadro 1 a seguir. Os mesmos foram
considerados nas análises e interpretações encaminhadas nesta pesquisa.
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Quadro 1 - Síntese da dualidade ação-estrutura proposta por Giddens
















A ação humana ocorre em um fluxo contínuo de intervenções, por meio dos quais
se produz efeitos no mundo ou se influi em um estado de coisas ou curso de eventos.
A “estrutura” refere-se às propriedades estruturantes (regras e recursos) e estas
encontram-se recursivamente implicadas na reprodução dos sistemas sociais.
As regras são códigos de significação e elementos normativos que os indivíduos
empregam e recriam ao compreender e desempenhar ações sociais.
Os recursos são capacidades e as posses que permitem aos indivíduos agir ou exercer
controle sobre o contexto e outros indivíduos. São de duas ordens: alocativos (porque
derivam do controle de produtos materiais) e impositivos (porque derivam da
coordenação da atividade dos agentes humanos). Os recursos são “veículos” por meio
dos quais o poder é exercido.
Ator e Agente são seres cognoscentes, intencionados, que monitoram reflexivamente
as suas ações, de outros e do mundo, e, como integrantes do mundo social, têm
capacidade de introduzir mudanças neste.
A agência humana não faz referência às intenções que as pessoas têm ao fazer as
coisas, mas à capacidade de elas realizarem essas coisas. Ela se relaciona à capacidade
do ser humano como perpetrador, que atua com “consciência” de que poderia tê-lo
feito de modo diferente. A agência implica também em poder.
O domínio da agência é limitado. Os seres humanos produzem a sociedade, mas a
fazem como atores historicamente localizados. Nessa direção, a estrutura social
coloca restrições a ação humana, embora também lhe seja possibilitadora.
Há articulação das dimensões que integram a ação entre si (monitorização reflexiva,
racionalização da ação e motivação da ação) e, também, com as propriedades
estruturantes do meio no qual aquela se insere (regras e recursos).
Regras e recursos mobilizam e são mobilizados pelos atores por meio da produção
de interações.
Momento e totalidade vinculam as mais ínfimas e triviais formas de ação às
propriedades estruturantes da sociedade em geral.

Fonte Quadro produzido pela pesquisadora com base em produção acadêmica de Giddens (2000 2003).

3.3 SEXUALIDADE,
ADOLESCÊNCIA

CONSTITUIÇÃO

FAMILIAR

E

REPRODUÇÃO

NA

Historicamente, dentro do sistema patriarcal, como parte do cenário de organização
social e familiar predominante, alicerçado por ideias cristãs, culturais, políticas e econômicas,
a atividade sexual era reservada ao casal (homem e mulher), em uma relação monogâmica.
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Nesse espaço, o sexo teria a finalidade exclusivamente reprodutiva. Além desse preceito, outro
estabelecia que à mulher caberia a submissão ao marido e a fidelidade sexual a ele. Já no final
do século XIX e início do século XX, autores dedicaram-se a pensar a sexualidade e a
reprodução a partir de um novo paradigma, recolocando-as mais amplamente, não apenas em
relação a questões biológicas, mas como parte de uma construção histórica, cultural e social
que está sujeita a mudanças (MEDEIROS OLIVEIRA, 2015). Ou seja, lança-se a compreensão
aqui adotada de que os exercícios da sexualidade e as práticas reprodutivas, estreitamente
correlacionadas, são processos que só podem ser amplamente compreendidos em suas inserções
sociais e movimentos.
Na contemporaneidade, Bonzon (2004) destaca a ampliação dos repertórios sexuais, a
diversificação das normas e das trajetórias da vida sexual e a multiplicação dos saberes e das
encenações da sexualidade. Como um importante marco dessas transformações, a difusão dos
métodos contraceptivos modernos permitiu que a fecundidade fosse pensada também como um
projeto pessoal cuja execução demandava preparo e reflexão. A decisão sobre ter ou não filhos,
quantos e quando, passou então a ser coordenada com outras escolhas realizadas em outros
domínios da vida.
Quer dizer, genericamente, a prática reprodutiva é vista tanto como um direito quanto
como um processo a ser agenciado pelos nela envolvidos diretamente. No caso desta pesquisa,
consideraram-se esses dois aspectos, enfocando-se, particularmente, o modo de gestão
reprodutiva realizado por determinadas mulheres adolescentes, no cenário atual, com uma
trajetória de vida e afetivo-sexual peculiar, em um contexto de vida de muitas carências e
vulnerabilidades.
Em produção acadêmica do autor supracitado com autoras brasileiras, a partir de uma
literatura socioantropológica, a sexualidade é referida como “um dos principais domínios que
incitam o jovem a criar uma esfera de autonomia individual relativamente à família de origem”.
Ou seja, a sexualidade é um cenário privilegiado para o exercício gradual da autonomia juvenil
(HEILBORN et al., 2016). Isso significa que ela é, em um sentido amplo, parte importante da
reconstrução da identidade infantil em direção à vida adulta, de modo que ela necessariamente
não se encontra colada a interesses reprodutivos.
Reis e Ribeiro (2017) assinalam que é coerente indicar que a iniciação sexual faz parte
de um processo de início da vida adulta e que este pode se tornar mais elaborado quando há
maior experimentação da sexualidade na adolescência. Isso não significa a exposição, em escala
hierárquica, do menos ou do mais experiente sexualmente, mas a necessidade de compreensão
dos “roteiros sexuais” de cada adolescente, ou seja, dos fatos marcantes, das expressões de
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sensações/sentidos/preparações, das experimentações, entre outros aspectos, vistos de um modo
personalizado.
De tal modo, se o foco é a prática reprodutiva, também cabe considerar esses aspectos
para melhor compreendê-la em suas relações com aspectos afetivo-sexuais, com a construção
da esperada autonomia adulta e com a elaboração de projetos de vida e de construção de uma
vida desejada em sua relação com sentidos, criação e felicidade.
No que tange à sociabilidade sexual dos jovens, cabe destacar que ela mantém estreita
e inescapável articulação com as questões de gênero, “obedecendo”, portanto, a uma construída
divisão social dos papéis entre homens e mulheres. Assim é que, por exemplo, ainda se mantém
uma forte expectativa, sobretudo no caso de adolescentes do sexo masculino, de demonstração
de virilidade (HEILBORN et al., 2016), enquanto de mulheres adolescentes espera-se que o
sexo seja exercido, resguardando-se a reputação destas, portanto, de forma articulada com
compromissos relacionais e, em especial, com as relações de constituição familiar.
Pesquisa de revisão que analisou estudos com adolescentes brasileiros publicados entre
2003 e 2013, para identificar fatores associados ao início da atividade sexual, indicou os
adolescentes do sexo masculino como aqueles que iniciaram mais precocemente a prática
sexual. Eles seriam orientados para a primeira prática sexual por imposições socioculturais que
lhes exigiam a prova da sua virilidade. Enquanto elas seriam cobradas pela abstinência antes
do casamento e/ou a manutenção da vida sexual monogâmica e um parceiro estável (SANTOS
et al., 2015).
Em um cenário com papéis culturais definidos para homens e mulheres, no que se refere
à sexualidade e à reprodução, também se encontra a interpretação, que recai reiteradamente
sobre as mulheres, de que a preocupação com a contracepção e a responsabilidade com esta é
delas. Assim, as consequências dos atos sexuais em termos de reprodução (como uma provável
gravidez) e o seu controle fariam parte de um cenário cultural em que tais questões seriam
inerentemente assunto de mulheres (CABRAL, 2007).
Na sociedade contemporânea, a ampliação de perspectivas quanto à realização pessoal,
familiar e profissional recoloca as mulheres em uma posição individualista, o que culminaria
no adiamento da constituição família e da maternidade para algumas delas, mas não para todas
elas. Em que pese as transformações sociais e as várias possibilidades de configuração familiar
existentes, a perspectiva do casamento como ideal ainda se revela presente. Também a
parentalidade pode significar um projeto de vida cujas motivações incluiriam aspectos tanto de
ordem social quanto subjetiva (FERREIRA, 2017).
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Nessa direção, considera-se, nesta pesquisa, o imbricamento entre processos
socioculturais, em especial de aspectos de gênero e sexualidade, e aspectos subjetivos e
agenciais das adolescentes como um eixo importante de compreensão dos seus processos de
intenção-ação perante o engravidamento.

3.4 SÍNTESE DAS PRINCIPAIS CONSTRUÇÕES TEÓRICAS QUE ANCORAM A
PESQUISA

A partir de todo o conjunto teorizado, que buscou situar o pensamento dos autores
considerados como referências básicas nesta pesquisa, apresenta-se, a seguir, uma
representação sintetizadora de entendimentos que ancoraram especialmente o trabalho de
campo e analítico por meio da Figura 9 e do Quadro 2.
Por meio da primeira síntese (Figura 9), apresentam-se os diferentes conjuntos e a
integração entre eles, inicialmente considerados na apreensão e abordagem do que influiu no
engravidamento das adolescentes do estudo. Na síntese subsequente (Quadro 2), explicitam-se
aspectos gerais que integraram cada conjunto.
A opção pela apresentação de vários conjuntos/aspectos é meramente didática, além de
sugestiva e genérica. Compreende-se que não só os conjuntos se interarticulam, como também
os aspectos que integram cada um deles, e, ainda, que o processo concreto de engravidamento
de mulheres/de adolescentes pode derivar de outros conjuntos e aspectos, de múltiplas conexões
entre eles e ser apreendido a partir de lógicas distintas. Além do mais, entende-se que é na
concreticidade dos processos que os possíveis influidores dos quais se fala revelam as suas
especificidades.
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Figura 9 - Inter-relação de conjuntos de aspectos que podem influir no engravidamento

Fonte Elaborada pela pesquisadora com base em produções acadêmicas de Bachrach; Newcomer, (1999), Luker
(1999), Zabin (1999), Kincaid (2000a), Giddens (2000; 2003), Santelli et al., (2003), Kincaid et al., (2012),
Bachrach; Morgan, (2013), Smith; Skinner; Fenwick, (2013), Babalola et al., (2015b), Sekharan et al., (2015),
Aiken et al., (2016), Mumford et al., (2016), Downey et al., (2017) e Goméz et al., (2018).

Quadro 2 – Conjuntos gerais alusivos a possíveis aspectos influidores no engravidamento de
mulheres (adolescentes)
CONJUNTOS
Direitos e suporte
social

Continua...

ASPECTOS A CONSIDERAR
Acesso a direitos sociais (saúde, educação, cultura, lazer, moradia,
entre outros).
Acesso, uso e interação com serviços de saúde.
Acesso a tecnologias médicas.
Acesso à informação ampla por meios de comunicação diversos.
Participação em processos sociais decisórios relativos à garantia de
condições de vida e saúde.
Rede comunitária de suporte (Escolas. Serviços de saúde. Assistência
social. Igrejas. Instâncias legais e juridícas).
Rede interpessoal de suporte (Familiares, parentes, pessoas próximas,
amigos, colegas).
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Cont. Quadro 2

Condições de vida

Segurança financeira e de moradia. Situação de emprego. Nível de
escolaridade. Exposição a violências.

Influências
culturais

Acesso a ideias e valores que circulam na vida social contemporânea
em torno de estilos de vida, da sexualidade, reprodução, concepção,
contracepção/métodos contraceptivos, gravidez, família, casamento,
maternidade, aborto, ser adulto/jovem, projetos de vida.

Influências
familiares

Constituição, dinâmica e relacionamento em família.
Segurança e violência familiar.

Outras relações
interpessoais

Influências na esfera da sexualidade, reprodução e em projetos de
vida de amigos, colegas, membros da igreja, líderes comunitários
e/ou espitiruais, profissionais de saúde e outros.

Relações afetivosexuais

Dinâmica relacional com o companheiro (relações afetivas de
proteção, de imposição, violência, outras). Habilidades
comunicacionais para se posicionar.
Habilidades de proteção pessoal.
Modos constituídos de comunicação/interação.

Desenvolvimento,
atitudes e
subjetividades

Etapa da vida, história, trajetória, experiências, modos de se colocar.
Condições físicas e mentais. Atitudes relativas à saúde.
Representações, intenções, decisões/agências, reflexividade,
conhecimentos, preferências e aceitabilidades, desejos, necessidades,
sentimentos, crenças, mitos, valores, autopercepção, autoeficácia,
autoimagem, atitudes, prontidão, em relação à sexualidade,
reprodução/maternidade, planejamento reprodutivo e contracepção e
projetos de vida.
Percepções de responsabilidade pessoal, risco e apoio social.

Fonte Elaborado pela pesquisadora com base em produções acadêmicas de Bachrach; Newcomer, (1999), Luker
(1999), Zabin (1999), Kincaid (2000a), Giddens (2000; 2003), Santelli et al., (2003), Kincaid et al., (2012),
Bachrach; Morgan, (2013), Smith; Skinner; Fenwick, (2013), Babalola et al., (2015b), Sekharan et al., (2015),
Aiken et al., (2016), Mumford et al., (2016), Downey et al., (2017) e Goméz et al., (2018).

Em seguida, na Figura 10, representa-se a inter-relação das dimensões individual e
social. Com ela se quer evidenciar, esquematicamente, os imbricamentos entre a esfera
contextual (regras e recursos) e os processos subjetivos que podem estar relacionados ao
intencionar-agir de pessoas/de adolescentes.
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Figura 10 - Intencionar-agir de pessoas/de adolescentes

Fonte Elaborada pela pesquisadora com base em produções acadêmicas de Bachrach; Newcomer, (1999), Luker
(1999), Zabin (1999), Kincaid (2000a), Giddens (2000; 2003), Santelli et al., (2003), Kincaid et al., (2012),
Bachrach; Morgan, (2013), Smith; Skinner; Fenwick, (2013), Babalola et al., (2015b), Sekharan et al., (2015),
Aiken et al., (2016), Mumford et al., (2016), Downey et al., (2017) e Goméz et al., (2018).

Destaca-se, pela perspectiva teórica assumida, que o ser humano, em alguma medida,
exerce controle sobre as suas ações, consegue regulá-las, tem alguma compreensão delas, dos
seus contextos e das suas consequências, movimentando-se em alternância entre coações e
facilidades contextuais, ideia esta discutida por meio dos achados empíricos desta tese, o que
se pretende melhor evidenciar nos resultados produzidos.
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4 METODOLOGIA

4.1 TIPO DE ESTUDO

Pesquisa do tipo interpretativa, com abordagem qualitativa, uma vez que analisa o
discurso de adolescentes grávidas em torno de suas intenções-decisões-ações de gravidez com
o objetivo de evidenciar o que nelas influi.
A metodologia qualitativa é apropriada para estudos que se ocupam dos significados,
motivos, aspirações, atitudes, crenças e valores, expressos na linguagem e ações da vida
cotidiana. Seu material primordial de análise é a fala ou o discurso. Este é revelador de
condições estruturais, de sistemas de valores, normas e símbolos e das representações de grupos
em determinadas condições históricas, socioeconômicas e culturais (MINAYO 2007b).
A pesquisa do tipo interpretativa é aquela cujo objetivo é explicar algo. Isto é, é aquela
que, além de descrever uma determinada realidade, busca aclarar ou elucidar o que a constitui.
De acordo com Rosenthal, (2014), a pesquisa interpretativa é interessada em explanar o modo
como agentes constroem, vivenciam e interpretam o mundo social e a própria realidade.

4.2 LOCAL DE ESTUDO

Desenvolveu-se a pesquisa em áreas de abrangência de seis Unidades de Saúde da
Família (USF), do bairro 27 de julho28, da região Sul de Cuiabá, capital de Mato Grosso, Brasil.
A eleição baseou-se em dados/informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de
Cuiabá-MT (CUIABÁ, 2016a 2016b 2018). A região Sul é a segunda com maior percentual
populacional do município; registra o maior número de gestantes cadastradas no sistema de
informações da SMS; e, ainda, o maior número de nascidos vivos de mães adolescentes. Por
sua vez, as USF do bairro 27 de julho concentram o maior número de mães adolescentes em
comparação com as demais USF da região Sul e, ainda, do município.

28

Esse nome é fictício e faz referência à data de falecimento de Ana Martinha da Silva, moradora do bairro. Ana
foi considerada, pelo livro dos recordes brasileiros, a mulher mais velha do país, tendo vivido quase 125 anos
(certificado número 341). Ela foi registro vivo da história da escravidão e, felizmente, da abolição no país. Uma
estátua erguida e informações sobre ela podem ser visualizadas no centro da principal praça do bairro. Na pesquisa,
ao destacar Ana, deseja-se homenagear todas as moradoras do bairro, incluindo as participantes da pesquisa.
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Na escolha também se considerou: 1) o reduzido nível socioeconômico do bairro, uma
vez que se pretendia trabalhar com adolescentes em situação de vulnerabilidade 2) o fato de as
USF encontrarem-se próximas a outros dispositivos sociais, como escolas, creches, Conselho
Tutelar e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), locais aos quais as adolescentes
grávidas poderiam estar vinculadas e os mesmos configurarem uma rede de apoio a elas, uma
vez que, na pesquisa, almejava-se analisar as relações comunitárias das adolescentes e as suas
possíveis influências em suas intenções-ações de gravidez; e 3) que todas as unidades eleitas
contassem com o pré-natal, ao qual as adolescentes deveriam estar cadastradas.

4.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO

Participaram da pesquisa adolescentes grávidas das USF eleitas, que atenderam aos
seguintes critérios de seleção: idade entre 15 e 19 anos; ter intencionado a gravidez; idade
gestacional (IG) menor que 38 semanas (por ocasião da abordagem inicial); ser residente do
bairro 27 de julho; encontrar-se cadastrada em uma das USF deste e, ainda, estar em
acompanhamento pré-natal.
Inicialmente, procedeu-se ao levantamento de todas as gestantes adolescentes com a
idade definida, cadastradas e em acompanhamento pré-natal nas USF eleitas. Para tal,
consultaram-se os registros manuais (prontuários e/ou livro de registros de gestantes) e/ou
eletrônicos (sistema de informação) produzidos pelas unidades, no período de 15 de abril a 31
de julho de 201929.
Identificaram-se, então, 67 adolescentes gestantes, “prováveis” sujeitos de pesquisa.
“Prováveis” porque havia a necessidade de indagar as adolescentes sobre ter intencionado a
gravidez30, sendo este um dos critérios estabelecidos para a pesquisa.
29

Considerando o fluxo contínuo de gestantes adolescentes que ingressam no serviço de saúde local para o
acompanhamento pré-natal, esse recorte temporal foi estabelecido para dar viabilidade à pesquisa, conforme
cronograma de recolha de dados estabelecido.
30

A princípio, as gestantes adolescentes eram abordadas tratando-se dicotomicamente da questão da intenção de
gravidez- "definitivamente não" versus qualquer outra resposta. Essa opção objetivou discriminar adolescentes
que expressavam algum grau de desejo (incluindo sentimentos ambivalentes) e diferenciar das que não queriam
engravidar. A confirmação da gestante adolescente como sujeito da pesquisa somente foi chancelada em conversa
mais longa e utilizando-se como referência perguntas norteadoras propostas pelos instrumentos NHCS/NSFG e
LMUP (ANEXOS 1 e 2), tais como você já usou algum método anticoncepcional? Se sim. Qual? Por quanto
tempo? Parou de utilizá-lo? Se sim. Por qual motivo? Você pensava em ter filho neste momento? Já pensou em
ter filhos em algum momento de sua vida? Sobre a sua atual gestação, você a considera cedo demais, tarde demais,
na hora certa ou tanto faz? Somente após a confirmação de que a adolescente havia intencionado a gravidez era
solicitada a sua participação na pesquisa e iniciada a sessão específica de entrevistas.
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Das sete gestantes da USF I, quatro não intencionaram a gravidez e três estavam em fase
final de gestação. Logo, dessa unidade, não se incluiu nenhuma adolescente.
Das sete gestantes da USF II, uma não intencionou a gravidez, duas estavam em final
de gestação, uma havia partejado e um o concepto tinha ido à óbito. Assim, duas adolescentes
foram selecionadas.
Das dez gestantes da USF III, quatro não intencionaram a gravidez, uma encontrava-se
em fase final de gestação e três tinham partejado. Desse modo, duas adolescentes foram eleitas.
Das dezesseis gestantes da USF IV, três não intencionaram a gravidez, duas haviam
partejado, cinco encontravam-se em fase final de gestação, duas haviam se mudado ou não
foram localizadas, uma o responsável não autorizou a participação na pesquisa. De tal modo,
foram incluídas três delas como participantes.
Das dez da USF V, três não intencionaram a gravidez, uma havia partejado, quatro
mudaram ou não foram localizadas e uma não morava na área de abrangência da unidade de
saúde. Então, apenas uma integrou a pesquisa.
Da dezessete gestantes da USF VI, quatro não intencionaram a gravidez, uma havia
partejado, três encontravam-se em fase final de gravidez, uma mudou-se e uma afirmou que
não faria mais acompanhamento pré-natal na unidade. Restaram, portanto, sete adolescentes,
inseridas na pesquisa.
Em síntese, selecionaram-se 16 adolescentes grávidas e excluídas 35. Do total de 67, 17
(47,2%) disseram que intencionaram a gravidez e 19 (52,8%) que não a intencionaram. Como
antes mencionado, uma das que intencionaram não atendeu aos critérios ético-legais de inserção
na pesquisa em função da não autorização do seu responsável.
A Figura 11 a seguir, apresentada sob a forma de diagrama, descrimina visualmente
como se chegou ao número de 16 adolescentes como sujeitos da pesquisa. O diagrama localiza,
em cada USF, o número inicial de gestantes adolescentes entre 15 e 19 anos, as razões para a
não inclusão de parte delas e o número final de participantes.
Na definição do número total de participantes, adotou-se, portanto, o critério de exaustão
recomendado para pesquisas qualitativas. Esse critério prevê a inclusão de todos os indivíduos
disponíveis no cenário e situação analisados (FONTANELLA et al, 2011).
Para a caracterização geral das 16 participantes, optou-se por um instrumento com
questões sobre aspectos socioeconômicos, demográficos e relacionados à saúde, saúde sexual
e reprodutiva (APÊNDICE A).
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Figura 11- Diagrama do número de adolescentes gestantes entre 15 e 19 anos de
idade por USF, razões de exclusão da pesquisa e número de inclusas

Fonte Dados da pesquisa

4.4 CONSTRUÇÃO DO CORPUS DE ANÁLISE DO ESTUDO

Nesta seção ou item, detalham-se as etapas do processo que resultou na construção do
corpus de análise da pesquisa. O mesmo contém o registro da entrada em campo, da trajetória
seguida para acesso e inclusão das adolescentes na pesquisa, da produção de dados e
informações de contextualização do estudo e da recolha de dados específicos de interesse com
as adolescentes. Várias ações dessas etapas foram concomitantes e também o processo de
revisão contínua dos passos e das estratégias planejados e/ou adotados pela pesquisadora, a
partir dos resultados alcançados.
Com o relato mais detalhado do processo, pretende-se evidenciar peculiaridades vividas
no trabalho de campo da pesquisa, por serem indicativas de questões relevantes na prática de
pesquisa com adolescentes, a serem consideradas por outros pesquisadores.
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Para favorecer a compreensão do processo, organiza-se o item em três subitens o
primeiro explicita a etapa de “entrada” no campo de pesquisa o segundo apresenta a etapa de
mediação estratégica de aproximação das adolescentes e definição da participação ou não destas
na pesquisa, com os limites e alcances atingidos; e o terceiro detalha a etapa de obtenção de
dados empíricos a partir das entrevistas.
O Quadro 3, a seguir, é empregado para indicar cronologicamente o processo de
construção do corpus de análise do estudo, que compreendeu o período de 15 de abril a 31 de
agosto de 2019.

Quadro 3 - Cronograma para construção do corpus de análise do estudo

CONSTRUÇÃO DO CORPUS DE ANÁLISE DO ESTUDO

Etapas na construção do corpus de análise
Etapa

Entrada no
campo de
pesquisa

Divisões

Subdivisões

Aproximação das
UFS e equipes de
saúde do bairro 27
de julho

Participação da
pesquisadora em
ações
promovidas pela
SMS e UFS
Estabelecimento
de contato com
os responsáveis
técnicos das
unidades e
demais membros
das equipes
Obtenção de
dados
relacionados à
região Sul, ao
bairro 27 de
julho, às UFS e à
área eleita para a
pesquisa
Consulta a
registros escritos
e eletrônicos das
UFS
Contato direto
com as gestantes
adolescentes no
interior das UFS

Recolha dos
dados/informações
de contextualização
do estudo

Acesso inicial às
gestantes

Continua...

Cronograma de execução
Abr

Mai

Jun Jul

Ago
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Cont. Quadro 3
Mediação
estratégica
de
aproximaçã
o das
adolescente
s
Obtenção
dos dados
empíricos a
partir das
entrevistas

Varal solidário
Oficina de
artesanato: Arte de
Gerar
Primeira rodada de
entrevista
individual
Entrevista em
grupo focal: uma
tentativa frustrada
Segunda rodada de
entrevista
individual

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

4.4.1 Etapa de entrada no campo de pesquisa
Uma vez formalizada e consentida a pesquisa pelos setores competentes, procedeu-se à
entrada em campo31 pela pesquisadora com intuito de conhecer o bairro, as USF eleitas, os seus
profissionais e as adolescentes gestantes vinculadas às unidades de saúde.
Assim, a entrada no campo de pesquisa abrangeu os seguintes passos 1) a chegada da
pesquisadora ao campo e a aproximação com os responsáveis técnicos e demais trabalhadores
das USF 2) o levantamento de dados/informações de contextualização da pesquisa, relativos
tanto à caracterização geral das USF e das suas práticas assistenciais, educativas e gerenciais
realizadas como das características físicas e sociais da região Sul, em especial do bairro 27 de
julho; e 3) a identificação e aproximação inicial das possíveis participantes da pesquisa.
Os referidos passos foram acompanhados de outras ações desenvolvidas, relatadas com
mais detalhes nos itens 4.4.1.1, 4.4.1.2 e 4.4.1.3.

31

Minayo (2007a) assinala que o trabalho de campo requer aproximação efetiva do pesquisador da realidade sobre
a qual formulou perguntas, assim como o estabelecimento de interação com os sujeitos de interesse que se inserem
nessa realidade, com efeitos na qualidade dos resultados dessa tarefa. Assim, considera-se esse um momento
relacional específico e prático.
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4.4.1.1 Aproximação das USF e equipes de saúde do bairro 27 de julho
Previamente ao contato direto com as equipes das USF eleitas, participou-se de ações
promovidas pela SMS na fase de trabalho de campo, voltadas aos enfermeiros da atenção
básica. Isso favoreceu o reconhecimento e a aproximação inicial com os responsáveis técnicos
das USF participantes da pesquisa, como também o acesso a dados documentais de interesse na
SMS.
Nesse sentido, atuou-se como palestrante em uma capacitação oferecida a enfermeiros
da atenção básica, promovida pela SMS, com o tema “O cuidado ao adolescente na perspectiva
do ser único e plural”, abordando-se questões emocionais da gravidez na adolescência. Ainda,
participou-se de reunião que divulgou o “Mapa de vinculação das unidades da rede básica ao
hospital de referência Santa Helena”, na qual se encontravam todos os enfermeiros da região
Sul do município.
Já nas USF eleitas, participou-se ainda da primeira caminhada viabilizada pelo projeto
local “Vida Saudável” e de reuniões educativas com usuárias e membros das equipes sobre os
temas “Shantalla em bebês” e “Baby blues na gestação”, realizadas nas unidades III e IV.
A participação nessas ações contribuiu, indiretamente, para a identificação das
adolescentes gestantes, a seleção destas e a entrevista individual com elas, havendo a
colaboração de enfermeiros e outros membros das equipes em todo esse processo, conforme se
detalhará adiante.
A aproximação direta com as USF estabeleceu-se por meio do contato local com os
enfermeiros, responsáveis técnicos pelas mesmas, sendo lhes apresentada a proposta de
pesquisa, seus objetivos e ações previstas. Na ocasião, solicitou-se o apoio dos profissionais
para a identificação das possíveis participantes da pesquisa e para a vinculação destas ao estudo.
Quanto à recepção pelos enfermeiros à pesquisa, apesar de observados graus variados
de disposição para colaboração com a mesma, não houve nenhuma oposição ao seu
desenvolvimento. Apenas um enfermeiro solicitou autorização atualizada da SMS, para o
desenvolvimento da pesquisa, justificando a tentativa de se resguardar legalmente, visto a
recente mudança em cargos na gestão municipal de saúde. Atendida a solicitação, manteve-se
a participação da pesquisa no local, embora o profissional tenha deixado implícito que não se
envolveria com a mesma.
A partir do contato com os enfermeiros, outros foram estabelecendo-se com os demais
membros das equipes de saúde – técnicos de enfermagem, recepcionistas, Agentes
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Comunitários de Saúde (ACS), vigias, entre outros. Os médicos colocaram-se sempre alheios
ao processo, apesar de tentativas da pesquisadora de envolvê-los.
Apesar de eventuais situações de resistências, obtiveram-se de todas as unidades
contatadas as informações e o apoio necessário ao desenvolvimento do estudo, sem
comprometimento do seu andamento.

4.4.1.2 Recolha de dados/Informações de contextualização do estudo
A recolha de dados/informações de contextualização do estudo norteou-se por um
instrumento elaborado previamente (APÊNDICE B). Para que todas as questões de interesse
fossem contempladas, escolheram-se diferentes estratégias.
Para a produção de informações relacionadas à região Sul e ao bairro 27 de julho
consultaram-se 1) sites eletrônicos (como o da Prefeitura Municipal de Cuiabá e do IBGE) 2)
publicações oficiais do município, disponíveis na Internet, com dados das regiões de Cuiabá e
dos seus bairros e 3) impressos cedidos pelo núcleo de informações da Prefeitura Municipal de
Cuiabá para a SMS.
Para obtenção de dados/informações relacionados às USF realizaram-se 1)
levantamento dos registros das USF sobre gestantes e gestantes adolescentes cadastradas e
acompanhadas 2) observação da infraestrutura e da rotina de atendimento às gestantes
adolescentes nas unidades e 3) indagações com as equipes de saúde (enfermeiro, técnicos de
enfermagem e ACS) para acesso, esclarecimentos ou aprofundamentos em torno da recolha de
dados. Essa aproximação também ocorreu em prol da criação de vínculo entre estes
trabalhadores e a pesquisadora.
Por fim, para a recolha de dados relacionados à área social da pesquisa (bairro eleito),
utilizou-se de 1) observações locais com o propósito de identificar equipamentos sociais,
condições sociossanitárias, opções de lazer e pontos de concentração de adolescentes 2)
registros fotográficos de locais, situações ou eventos que se apresentavam como significativos
para revelação sobre a área eleita e 3) contato com os profissionais, líderes de bairro e membros
da comunidade para conhecer melhor as condições de vida e de saúde, especialmente da
população de interesse.

O alcance desse último objetivo também foi favorecido pela
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participação da pesquisadora na organização do evento “Agosto Dourado”32 (Figura 12), no
qual esses aspectos foram explorados.

Figura 12 - Agosto Dourado

Fonte Arquivo da pesquisadora.

Durante todo o contato com as USF e a área eleita, levantaram-se dados/informações
para a contextualização do estudo, o que durou em média 300 horas.
O tempo de permanência em cada uma das USF e os dias e períodos de contato com
estas e/ou com a área eleita foram planejados e cumpridos no curso do trabalho de campo, de
acordo com as necessidades e possibilidades de acesso às informações de interesse. O
conhecimento das rotinas de atendimento praticadas foram especialmente úteis nesse
planejamento e no acesso às informações. O diálogo com as equipes também foi fundamental
na recolha dos dados de contextualização.

4.4.1.3 Acesso inicial às gestantes adolescentes
Um primeiro meio de obtenção de informações de acesso às adolescentes gestantes da
área deu-se por meio da consulta a livros de registros e prontuários impressos e/ou eletrônicos
do pré-natal das unidades. Apesar de o processo de informatização do sistema de saúde
municipal prever o uso de prontuários eletrônicos em todas as unidades, o mesmo ainda se
encontrava em processo de adequação, apresentando deficiências em sua operacionalização e
32

O evento “Agosto Dourado”, alusivo ao aleitamento materno como alimento ouro para a saúde dos bebês, foi
promovido pelas seis USF do bairro eleito e parceiros. A ação contemplou palestras educativas, brindes, pintura
artística em barriga, pula-pula, o varal solidário com ênfase na arrecadação de roupas de recém-nascidos e lanche
para todos os presentes.
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no armazenamento dos dados. Algumas equipes ainda mantinham o uso dos livros de registros
de gestantes ou prontuários impressos, mas também nestes as informações, por vezes,
apresentavam-se incompletas e/ou ausentes.
O acesso da pesquisadora às informações relativas às adolescentes foi autorizado em
todas as unidades, diferenciando-se apenas a fonte disponibilizada (prontuário e/ou sistema de
informação eletrônico e/ou livro de acompanhamento de gestantes).

Em três delas, o

responsável técnico disponibilizou a consulta em ambos os registros, escritos e eletrônicos. Em
outras três, houve disponibilidade de acesso apenas aos registros escritos. No entanto, isso foi
se modificando com o maior vínculo estabelecido entre a pesquisadora e os membros das
equipes. Ao final, apenas uma equipe não permitiu o acesso às informações eletrônicas, o que
não comprometeu o desenvolvimento da pesquisa.
Encontrando-se a pesquisadora inserida nas unidades, estabeleceu também contatos
diretos com gestantes que se encontravam no interior das USF - na recepção, pré-consulta ou
consulta, nesse último espaço mediante a permissão do enfermeiro. No contato, ela verificou
quais eram as adolescentes gestantes em acompanhamento. Porém, o contato, por meio dessa
estratégia, ocorria lentamente, aventando-se a necessidade de uma aproximação mais ágil
daquelas.
Reconhecia-se, previamente a essa ocorrência, a necessidade de realizar atividades que
motivassem as adolescentes grávidas à ida ao serviço de saúde ou em outro local com espaço
para trocas coletivas. Planejava-se a realização de grupos focais e de entrevistas individuais
posteriores a estes para a recolha de dados com elas.
Em conversa com as enfermeiras, a respeito da questão, estas mencionaram que as
adolescentes grávidas (como outras) não participavam de atividades propostas, exceto de
consultas e que, mesmo nestas, a adesão nem sempre era contínua, sendo elas muitas vezes
pressionadas para ida ao pré-natal, especialmente pelas mães.
Outro aspecto limitante no acesso da pesquisadora às adolescentes gestantes era o fato
de membros das equipes, inicialmente, pouco colaborarem nessa aproximação, em especial
alguns ACS.
De tal modo, nesse momento, o principal desafio e as tensões da pesquisadora
relacionavam-se à aproximação com as adolescentes grávidas da área/USF (as acompanhadas
e cadastradas nas USF), o mais rapidamente possível, e à viabilização do encontro coletivo
planejado para ouvi-las a respeito das suas intenções-ações perante a gravidez, uma vez que se
pressupunha que, em grupo, falariam a respeito do tema mais livremente ou facilmente.
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4.4.2 Etapa de mediação estratégica aproximações com as gestantes adolescentes e as suas
falas em torno do objeto de pesquisa
Considerando a necessidade de aproximações com as gestantes adolescentes e das suas
falas em torno do objeto de pesquisa, a etapa, aqui denominada de “mediação estratégica”,
oportunizou essa aproximação. Assim, antes de relatar o processo de obtenção de dados, tal
como efetivado com elas, descreve-se, a seguir, as possibilidades encontradas para alcançá-las
e com elas interagir em função da abordagem temática proposta pela pesquisa, destacando a
trajetória percorrida e os sucessos/insucessos nesta.
Essa descrição objetiva subsidiar outras investigações com o mesmo público e/ou que
pretendem adotar um perspectiva crítica de recolha e análise de dados. Após a descrição da
origem e objetivos da atividade e da exposição das estratégias adotadas, a mesma é avaliada
suscintamente quanto às dificuldades e suas contribuições para a pesquisa.
Adotaram-se duas estratégias de aproximação e de formação de vínculo com as
adolescentes grávidas da área, a realização do “Varal Solidário: encontro de adolescentes
gestantes” (Figura 13) e da “Oficina de artesanato Arte de Gerar”. Ainda, registram-se outras
estratégias elaboradas para a aproximação das gestantes adolescentes.

4.4.2.1 Varal solidário
Figura 13 - “Varal Solidário: encontro de adolescentes gestantes”

1

2

3

4

Obs.: USF I e II (Linha 1), USF III e IV (Linha 2), USF V (Linha 3), USF VI (Linha 4)
Fonte Arquivo da pesquisadora.
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A ação “Varal Solidário: encontro com adolescentes gestantes” com ênfase na
arrecadação de itens de vestuário para recém-nascidos e gestantes, envolvendo todas as
unidades do bairro “27 de julho”, foi idealizada e proposta pela pesquisadora. Porém, tomouse por referência a ação social “Varal Solidário” desenvolvida, esporadicamente, por duas USF
com objetivo de arrecadar vestuário para interessados da comunidade.
A atividade previa a divulgação, arrecadação e socialização de doações da comunidade
às adolescentes grávidas e a seus futuros recém-nascidos, no bairro “27 de julho”. Os objetivos
da ação subdividiram-se entre os de finalidade acadêmica e social. Com os de finalidade
acadêmica intencionou-se promover a integração pesquisa-serviço; promover o vínculo da
pesquisadora com a equipe de saúde e gestantes adolescentes; identificar as adolescentes
gestantes e, entre estas, as que se enquadravam nos critérios de pesquisa; e favorecer a adesão
das adolescentes nas etapas subsequentes da pesquisa. No que tange aos objetivos sociais, estes
previam atender a uma das necessidades sociais da população local e promover a atuação do
serviço de saúde local perante as necessidades de vida dos usuários pertencentes a sua área de
abrangência.
Antes da execução da atividade, realizaram-se quatro ações prévias 1) a aprovação da
atividade pelos responsáveis técnicos das USF da área 2) a divulgação da atividade,
direcionada ao público previsto; 3) a disponibilização de quatro caixas em pontos estratégicos33
para arrecadação das doações e recolha das mesmas com os itens arrecadados; e 4) a
organização dos itens para distribuição com igual divisão entre as unidades34.
Realizou-se a divulgação da ação por meio de cartazes, convites impressos, via meio
eletrônico (redes sociais e aplicativos de mensagens) e por contato telefônico. Distribuíram-se
os cartazes nos locais de arrecadação (USF e Faculdade de Enfermagem, da Universidade
Federal de Mato Grosso, câmpus Cuiabá- FAEN/UFMT) e os convites impressos foram
disponibilizados aos responsáveis técnicos e/ou recepcionistas para alcance do público
adolescente previsto. A ação foi compartilhada nas redes sociais da pesquisadora (Facebook e
Instagram).

33

Das quatro caixas, três foram alocadas na recepção das USF (I e II, III e IV e V e VI) do bairro 27 de julho e
uma caixa na Secretaria da Faculdade de Enfermagem, da Universidade Federal de Mato Grosso, câmpus Cuiabá.
Para essa coleta, solicitou-se a autorização da diretora da Faculdade.
34

Os itens foram obtidos por meio da ida da pesquisadora ao domicílio do doador, entrega na residência da
pesquisadora ou disponibilizados no interior das caixas de arrecadação. Na FAEN/UFMT, o prazo de arrecadação
foi de 5 dias. As caixas das equipes I, II, III e IV permaneceram nas unidades por 17 dias. As equipes V e VI, até
a data de realização do varal solidário, não haviam arrecadado nenhum item.
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O planejamento geral da ação contemplou cinco etapas. O encontro deveria ser
executado em aproximadamente 1h30. Inicialmente, previu-se a etapa de acolhimento das
participantes. Estas seriam acolhidas em um ambiente decorado pela pesquisadora.
Sequencialmente, cada gestante ao chegar receberia um número impresso, que seria utilizado
posteriormente na atividade. O acolhimento visava à recepção e à identificação das adolescentes
gestantes como prováveis participantes da pesquisa.
Após, previu-se nova atividade de aquecimento e interação entre todos os participantes
(Etapa 2) por meio da dinâmica “Quebra gelo”, intitulada “Cabeça, ombro, joelho e pé”35.
Uma vez gerado um ambiente descontraído, proceder-se-ia à realização de nova
atividade, um quiz de perguntas e respostas sobre as principais dúvidas na gestação36. Essa ação
tinha por objetivo estimular a interação e a participação das adolescentes. A cada acerto, seria
entregue um item, porém sem prejuízo no acesso aos demais itens arrecadados.
A ação de entrega dos itens doados contemplaria a seleção de quatro itens de interesse
por cada adolescente, de acordo com a ordem do número entregue a cada uma, por ocasião do
acolhimento, havendo rodízio entre elas até que se esgotasse o interesse nos itens. Essa
organização visava não gerar confusão, conflito e/ou a aquisição de itens sem atender ao que
realmente precisavam.
Por fim, ao final da atividade, previa-se uma breve avaliação e agradecimentos para
aqueles que cooperaram com a sua execução, oferecendo-se ainda um lanche a todos os
participantes na atividade.

Na aplicação da dinâmica, utilizou-se um vídeo para a execução da canção “Cabeça, ombro, joelho e pé”. Nele,
um urso carismático desafiava os que o viam a executar, em uma sequência cada vez mais rápida, os movimentos
contidos na letra da canção, produzindo risos, descontração e interação.
35

36

Os participantes sorteariam um número de 0 a 10. Cada número corresponderia a uma pergunta. Acertando a
questão, a participante tinha o direito de escolher uma doação. As questões versavam sobre sinais de gravidez,
alterações gravídicas, hábitos saudáveis durante a gestação, saúde bucal, sexo na gestação, dados sobre o bebê
correlacionados à idade gestacional materna (percepção de movimentos fetais, ausculta dos batimentos cardiofetais
e identificação do sexo do bebê), tempo previsto de gestação, parto, puerpério e amamentação.
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Para a ação planejada, arrecadaram-se mais de 400 itens, sobretudo úteis aos recémnascidos37 e que atendiam prioritariamente ao público enfatizado na ação. Além desses itens,
também houve doações para crianças38 e adultos, incluindo gestantes39.
A ação concretizou-se por meio de quatro “Varais Solidários”. O primeiro foi realizado
na USF VI. Nele, esperava-se a participação de 17 adolescentes gestantes. No entanto, do varal,
participaram apenas nove gestantes que tinham ido à unidade para a consulta pré-natal
agendada, sendo que, destas, apenas quatro eram adolescentes. A ida à unidade deu-se em
função do atendimento clínico, e não, especificamente, em função do varal proposto.
Na ocasião, essas quatro adolescentes foram questionadas sobre a intenção de gravidez.
Uma delas disse não ter intencionada a gravidez, duas encontravam-se com mais de 38 semanas
de gestação e apenas uma atendia aos requisitos da pesquisa. Logo, apenas uma delas foi
vinculada à investigação.
A atividade se abriu aos pacientes presentes na unidade, sendo positiva a doação
estendida, mas limitante para os objetivos do presente estudo. Considerou-se que a ausência de
itens doados na caixa disponibilizada na unidade, a não divulgação da atividade pelos ACS e a
baixa ou nenhuma articulação intra e interequipes para o desenvolvimento da mesma foram
aspectos que concorreram para o resultado limitado alcançado.
Contudo, os participantes apreciaram a atividade, uns a demandaram de forma contínua
na unidade e outros demonstraram interesse em doar. Constatou-se o interesse na atividade
despertado nos adultos e crianças participantes e, ainda, entre os membros das equipes. Esses
últimos, que até então desconheciam o motivo da presença da pesquisadora na unidade,
passaram a questioná-la sobre o trabalho que vinha desenvolvendo.

37

Para os recém-nascidos, as doações contemplaram calçados, meias, roupas (body manga curta e longa,
macacões manga curta e longa, pijamas, blusas e calças de frio, blusas de manga curta, shorts, cuecas e calcinhas),
além de bonés, chupetas, mordedores, mamadeiras, escovas de cabelo, saboneteira, água de colônia, fraldas
descartáveis e de pano, babadores, lençóis, cobertores, fronhas com ou sem travesseiros e brinquedos.
37

Para crianças do sexo feminino estavam disponíveis saias, shorts, blusas, vestidos e paletós; para as do sexo
masculino, blusas, shorts e calças.
37

O público adulto feminino, incluindo as gestantes, foi contemplado com doações de blusas, calças, saias e
vestidos. Houve também doação de itens de cozinha (capa de liquidificador, batedeira, botijão de gás e forro de
mesa) e itens de quarto (lençóis e fronhas).
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No segundo varal, realizado na USF V, previa-se a sua realização em dia de consulta
pré-natal, que foi antecipada pela enfermeira, sem que o mesmo ocorresse em relação ao varal.
A atividade ocorreu com as gestantes e demais usuários que se encontravam no local no dia
previsto para a atividade, contudo nenhuma das gestantes presentes possuía idade inferior ou
igual a 19 anos. Logo, o propósito de abordar as adolescentes gestantes nessa unidade não foi
alcançado.
O terceiro e o quarto varal foram realizados, respectivamente, nas USF III e IV e nas
USF I e II. Nessas unidades, os enfermeiros mobilizaram também os ACS para arrecadação e
divulgação da atividade. Nelas também houve maior envolvimento das equipes na realização
da atividade.
O enfermeiro da equipe III fez uma lista das adolescentes grávidas para a entrega do
convite da atividade pelos ACS, o que de fato ocorreu. Já o enfermeiro da equipe IV mobilizou
a ACS responsável pelas ações direcionadas às gestantes, que mostrou interesse em colaborar
com toda a ação. No dia da ação, compareceram dez gestantes, em função do convite que lhes
foi entregue. Entre estas, cinco eram adolescentes, sendo uma enquadrada nos critérios de
pesquisa. A ação permitiu maior aproximação com os prováveis sujeitos da pesquisa, porém
sem o alcance de todos eles (um total de 26).
Realizou-se o quarto e último varal das USF I e II, no mesmo dia e período do realizado
pelas equipes III e IV, ainda que em horários diferentes. Todavia, isso inviabilizou que as
gestantes adolescentes pudessem ser acolhidas pela pesquisadora e inqueridas sobre a sua
intenção de gravidez. Compareceram sete delas (de um total de 14), que não foram abordadas
individualmente para certificação da provável participação na pesquisa.
A realização dos vários varais gerou benefícios extensivos a moradores do bairro “27
de julho”, além de às gestantes. O que a princípio era para constituir uma forma de encontro e
articulação com as adolescentes gestantes, acabou tornando-se uma possibilidade estratégica
para as equipes de saúde, de abordagem de necessidades de vida dos usuários da área.
Tanto que ocorreu nova aplicação da ação de “Varal Solidário” no evento nominado de
“Agosto Dourado”, promovido pelas equipes das USF do bairro “27 de julho” e parceiros,
produzindo novamente avaliações satisfatórias por parte dos usuários e equipes.
A ação contribuiu para a interação da pesquisadora com as equipes, apesar de algumas
dificuldades na realização da ação de forma conjunta com o envolvimento de todos os membros
das equipes, como também para maior visibilidade da pesquisa em processo de
desenvolvimento. Todavia, para o alcance dos sujeitos de pesquisa, a ação revelou-se limitada.
A conversa com as adolescentes gestantes participantes foi pontual; a maioria não pôde ser
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abordada para exploração sobre a sua intencionalidade acerca da gestação. Apesar de as
conversas serem breves, estas favoreceram o contato da pesquisadora com as adolescentes em
seus domicílios.
Esse “insucesso”, assim como a atuação da pesquisadora na atividade, mobilizou maior
apoio dos trabalhadores às etapas vindouras da pesquisa. Aquela tornou-se uma referência na
ação “Varal Solidário”, avaliada como positiva por grande parte das participantes.

4.4.2.2 Oficinas de artesanato
A segunda atividade coletiva idealizada, voltada ao alcance das adolescentes gestantes
da área, foram as oficinas de artesanato, nominadas de Oficinas de Artesanato: “Arte de Gerar”,
como detalhadas a seguir (Figura 14):
Figura 14 - Oficinas de Artesanato: “Arte de Gerar”

Fonte Arquivo da pesquisadora

Com o enfermeiro da USF VI, aventou-se a realização de uma oficina de artesanato,
envolvendo as USF, para oportunizar ações criativas e possíveis geradoras de renda às
adolescentes gestantes e, ainda, atender à necessidade de aproximação da pesquisadora com as
mesmas.
Organizaram-se e efetivaram-se duas oficinas envolvendo apenas as equipes das USF V
e VI, que aceitaram incluí-las nas atividades. Idealizou-se a confecção de uma capa de caderneta
de vacinação da criança em EVA. Os recursos materiais foram cedidos pela pesquisadora e por
um dos membros da equipe da USF VI, com habilidades artesanais. Antecipadamente,
divulgou-se a ação por meio de um cartaz e as adolescentes foram convidadas também via
aplicativo de mensagens e convite impresso.
Contudo, nenhuma delas compareceu à oficina e a mesma foi redirecionada a grávidas
que se encontravam na unidade na ocasião. Dentre elas, duas eram adolescentes, mas não
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manifestaram interesse em integrar a atividade. Participaram oito gestantes e uma outra usuária
do serviço.
Das duas adolescentes que se encontravam na unidade, uma já havia sido 6anteriormente
abordada pela pesquisadora e inclusa na pesquisa, já a outra não atendia aos critérios
estabelecidos.
Houve receptividade à primeira oficina pelos participantes e equipes envolvidas. Assim,
realizou-se uma segunda oficina, nos moldes da primeira, aberta a gestantes interessadas. Em
comparação com a oficina anterior, houve maior interesse pela atividade, o que sugere o seu
potencial40. No entanto, a realização das duas oficinas não resultou em participação esperada
de adolescentes gestantes, de modo que a mesma, naquele momento, não atendeu ao objetivo
de aproximação da pesquisadora com elas.
Diante do ocorrido, assumiram-se duas frentes de trabalho 1) a continuidade da
identificação das adolescentes quanto à sua intenção de gravidez e ao aceite em integrar a
pesquisa, mas por meio de contato individual; e 2) a realização de entrevista com aquelas que
já tinham sido eleitas para a mesma. Nesse momento, ocorreu uma intersecção entre o “término”
da etapa de mediação estratégica e o “início” da obtenção dos dados de entrevistas.
Não mais se aguardou um momento de abordagem de todas as adolescentes, como
inicialmente planejado. Além disso, adotou-se a técnica da entrevista individual como primeiro
recurso de acesso inicial aos dados com as adolescentes, realizada no espaço da unidade de
saúde ou no domicílio destas. No projeto, previu-se a realização primeiro de grupo focal com
aquelas e, na sequência, de entrevistas individuais. De tal modo, inverteu-se essa proposição.
Decidiu-se, ainda, que todo contato com as adolescentes seria uma oportunidade de
acolhê-las e de indagá-las sobre a intenção de gravidez, caso atendessem aos critérios técnicos
e éticos da pesquisa de entrevistá-las. Mas, esse processo também abrangeu dificuldades.
O contato direto com adolescentes grávidas em domicílio ocorreu, sobretudo, com o
apoio direto de ACS. Porém, esse contato implicou em algumas dificuldades relativas à
localização dos endereços, à reduzida segurança na mobilidade em algumas áreas do bairro e
pelo fato de a pesquisadora ser pessoa “estranha” aos moradores/adolescentes.

40

Pela demonstração crescente de interesse das participantes, presume-se que as oficinas têm potencial para
promover a vinculação das adolescentes às unidades. Para sua realização, contudo, são necessários recursos físicos,
financeiros e materiais, além de pessoa habilitada em artes, com disponibilidade para dedicar-se à atividade.
Sugere-se a elaboração de um projeto em fluxo contínuo, com monitoração e avaliações periódicas, desenvolvido
em parceria entre a universidade e o serviço.

106

A partir da obtenção dos endereços das adolescentes com as unidades, identificou-se o
ACS responsável pela microárea de residência das mesmas. Coube a este agendar, com as
adolescentes, a ida da pesquisadora aos seus domicílios e indicar a esta os locais de residência
daquelas. Em duas equipes, os ACS sugeriram a constituição de um grupo de whatsapp para
troca de informações entre eles e a pesquisadora.
O acesso às adolescentes foi bastante favorecido pelo apoio dos ACS, assim como pelo
contato prévio estabelecido pela pesquisadora com algumas delas durante a ida daquelas à
unidade de saúde e/ou nas ações coletivas realizadas, antes relatadas. Contudo, o apoio dos
ACS não foi uniforme entre todas as unidades, o que tornou o processo lento. Nem mesmo o
grupo do whatsapp criado foi significativo para agilizar o processo. Dessa forma, também se
optou por visitas ao domicílio sem a presença daquele trabalhador, ainda que antevista a
limitação de as adolescentes e as suas famílias não conhecerem a pesquisadora e desta não saber
a localização exata das residências daquelas.
Nesse contexto, esse contato sem intermediação trouxe novas dificuldades, tais como
telefones ou endereços desatualizados ou incorretos ruas ou número de casas não
identificáveis longas distâncias entre as unidades e as residências não localização da
adolescente no domicílio mudanças de endereço, ainda que no próprio bairro; necessidade de
comunicar-se antes com o companheiro ou um familiar pelo fato de a adolescente não ter um
telefone pessoal; receio dos familiares por não conhecerem a pesquisadora; entre outras.
Apesar disso, essas dificuldades foram continuamente superadas pela pesquisadora e
não comprometeram significativamente a obtenção final de dados relevantes para o alcance dos
objetivos do estudo, conforme é explicitado na sequência do texto.

4.4.3 Obtenção dos dados por meio de entrevistas
O relato da etapa de obtenção dos dados de entrevista apresenta-se organizado em três
subitens, conforme descrito no Quadro 3. O subitem 1 registra a primeira rodada de entrevistas.
O segundo relata a tentativa subsequente de realização do grupo focal, que conforme descrito
na secção anterior foi pensado como técnica posterior à realização da entrevista individual. Por
fim, o terceiro tópico refere-se à segunda rodada de entrevista individual, com o uso de recursos
auxiliares não verbais, para o identificado necessário aprofundamento das entrevistas.
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4.4.3.1 Primeira rodada de entrevistas
Apontadas as principais estratégias adotadas para a identificação e aproximação dos
sujeitos da pesquisa, detalha-se, a seguir, a operacionalização da primeira rodada de entrevistas
com as adolescentes selecionadas. Empregou-se, no diálogo com elas, a técnica de entrevista
em profundidade, considerada adequada a um estudo qualitativo.
Neste, a entrevista media uma influência mútua entre pesquisador e participante. Seu
material básico é a fala, o permite compreender a realidade acessível por meio do discurso, tais
como interpretações e significados que as pessoas atribuem a si, aos outros, aos acontecimentos
e ao mundo circundante (FRASER; GONDIM, 2004).
Com esse objetivo, a entrevista em profundidade efetiva-se por meio de indagações,
voltadas à abordagem e compreensão aprofundada do assunto de interesse, admitindo itens
norteadores, e perguntas principais e complementares. O roteiro usado tem como âmago
principal provocar a fala, o relato de experiências e posições, bem como controlar o fluxo do
diálogo em torno do que é o foco da investigação (MORÉ, 2015).
A opção por esse modo de entrevista deu-se em virtude da necessidade de
aprofundamento do objeto de estudo e de compreender melhor as falas das adolescentes e o
contexto específico, história de vida e posições de cada uma. Usou-se um roteiro orientador das
entrevistas previamente elaborado com base nos objetivos do estudo, na fundamentação teórica
de referência e revisão de literatura relacionada (APÊNDICE C).
Na aplicação do roteiro, consideraram-se os itens norteadores e as perguntas
relacionados ao tema de estudo o tempo disponível para a realização da entrevista e a aplicação
cuidadosa das questões com vistas a guardar o direito da participante de expor ou não as suas
opiniões, experiências ou pontos de vista e a não expô-la e/ou constrangê-la.
As questões versaram sobre 1) identidade e vida das adolescentes; 2) intenções de
gravidez 3) ideias e experiências frente ao planejamento reprodutivo; 4) papel de atores sociais
na conformação da tomada de decisão sobre ter filhos.
Buscou-se favorecer o diálogo aberto com as adolescentes e fazer emergir aspectos
significativos sobre o tema, sendo privilegiada a livre manifestação da opinião das
entrevistadas. Atentou-se, ainda, para a comunicação não verbal das participantes, para o seu
tom de voz e para o vocabulário usado, que serão elementos complementares na análise dos
dados.
A sequência da entrevista englobou a apresentação dos objetivos da atividade, o reforço
do anonimato, a confirmação do assentimento e/ou consentimento de participação na pesquisa
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e a explicação do andamento da entrevista. Ao final de cada entrevista, deu-se oportunidade às
adolescentes de solicitarem a exclusão do registro de quaisquer trechos das suas falas. Ainda,
deu-se espaço para o esclarecimento de quaisquer dúvidas.
Nessa primeira etapa de entrevistas, realizou-se um encontro com cada gestante,
voltado, exclusivamente, à entrevista. Além desse encontro, contudo, outros contatos foram
estabelecidos com as adolescentes dentro da unidade de saúde, em seus domicílios e/ou dos
seus familiares ou via whatsapp, também aproveitados para apreender e melhor compreender
os aspectos de interesse da pesquisa.
No registro das falas das entrevistas, utilizou-se equipamento de gravação de voz,
considerado indispensável ao acesso posterior e de qualidade aos dados. Todos os dados foram
transcritos e analisados posteriormente, conforme consta no item “Análise dos dados”.
O número de entrevistas feitas levou em conta os objetivos da pesquisa. O tempo total
de gravação da primeira rodada de entrevistas foi de aproximadamente 800 minutos, o que
significou uma duração média de 50 minutos de contato com cada participante.
Na primeira fase de entrevista, constatou-se que a abordagem no domicílio foi mais
favorecedora do alcance dos objetivos da pesquisa do que a realizada no interior da unidade.
No espaço da casa, não se manifestou preocupação com o tempo e parecia haver maior liberdade
nas falas. Apesar de o vínculo com a pesquisadora ainda ser fraco, situações íntimas foram
compartilhadas, como abortos realizados, situações de abuso sexual sofridos na infância, uso
de drogas, convivência com parceiros em situação de prisão, abandono familiar, entre outras.
Entretanto, avaliou-se que essa primeira etapa de realização de entrevistas com as
adolescentes não tinha sido suficiente para o aprofundamento intencionado em torno das suas
ideias, vivências, situações e contextos particulares de vida e outras influências. Essa avaliação
é representada a seguir na Figura 15.
Figura 15 - O não dito por adolescentes

Em entrevista no domicílio, uma adolescente apresenta sua série de livros como seu entretenimento preferido e
diz que, muitas vezes, refugia-se dos problemas recorrendo à leitura. Apesar desse partilhamento, o não dito por
ela, naquele momento, expressa o que ocorreu na maioria das primeiras entrevistas, nas quais muito foi
desvendado, mas muito também não!
Fonte Arquivo da pesquisadora.
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4.4.3.2 Tentativa de entrevista grupal (grupo focal)
Figura 16 - “Fala com migo princesa”. “Não”

Muro grafado no bairro “27 de julho”. Expressa-se uma tentativa de comunicação negada.
Fonte Arquivo da pesquisadora.

A Figura 16, intitulada “Fala com migo Princesa” – “Não”, revela a tentativa de
comunicação que se buscou com as 16 adolescentes, por meio da técnica de grupo focal, e que
recebeu delas uma negativa.
Idealizou-se a realização de dois grupos e três encontros para a entrevista coletiva
modalidade grupo focal (grupos A e B), com oito participantes cada um, previstos para dias
destinados ao pré-natal nas unidades, esperando-se melhor adesão das adolescentes. Todas as
participantes da pesquisa receberam pessoalmente, em momento prévio, um “porta-retrato
convite”41 (Figura 17).

Figura 17- Porta-retratos convite para a atividade de grupo focal

Fonte Arquivo da pesquisadora.

A preparação dos dois primeiros encontros de grupo focal contemplou a decoração do
ambiente, lembrancinhas personalizadas, sorteio de brindes e lanches (Figura 18).
41

No convite constava escrito Olá (Nome). Com grata alegria informamos que você foi uma das selecionadas
para a 2ª etapa da pesquisa ‘Planejamento reprodutivo’. Caso aceite participar dos nossos encontros em grupo, eles
serão realizados nos dias (especificados os dias), às (especificadas as horas), na unidade de saúde (especificado o
local), do bairro (especificado o bairro). Contamos com a sua presença.
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Figura 18 - Fotos do ambiente preparado para o encontro do grupo

Fonte Arquivo da pesquisadora.

Em cada encontro, previam-se acolhimento das gestantes, dinâmicas de aquecimento e
interação e a exploração dos dados de interesse da pesquisa através de meios lúdicos e criativos
com a utilização de desenhos, fotos e imagens selecionadas.
Não obstante, no primeiro grupo focal previsto (A), compareceu apenas uma gestante,
ainda assim para avisar que não poderia ficar em razão do compromisso assumido com o
marido. No segundo grupo focal (B), apenas uma gestante e seu filho foram ao encontro.
Avaliou-se que insistir na realização dos grupos ou indagar sobre as possíveis razões
não levaria ao novo acesso às adolescentes. Optou-se, então, por nova fase de entrevistas
individuais. Considerou-se que, como as equipes abordavam as adolescentes sobretudo por
meio das consultas de pré-natal, isso possivelmente dificultaria ver o espaço da unidade para
além da oferta daquele serviço. Inferiu-se, ainda, que a ausência delas estivesse relacionada a
certa recusa em colocar aspectos de sua vida privada de modo coletivo. Essa preocupação, entre
algumas delas, estendia-se aos seus responsáveis.

4.4.3.3 Segunda Rodada – Entrevistas de aprofundamento
Figura 19 - A “Chegada”

Imagem de um caminho longínquo de acesso a uma das participantes selecionadas. Representa o caminho
trilhado no trabalho de campo, longo e com dificuldades, mas que levou ao lugar desejado.
Fonte Arquivo da pesquisadora.
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A segunda rodada de entrevistas englobou a transcrição dos registros verbais da primeira
rodada, a análise sucinta dos aspectos levantados, a elaboração e novas questões de
aprofundamento das ideias e experiências inicialmente relatadas pelas adolescentes. Com elas,
avalia-se que se obteve material empírico relevante para as análises pretendidas (Figura 19).
Em linhas gerais, essas questões foram referentes à biografia e trajetória sexual e
reprodutiva das participantes, o que e com quem as adolescentes compartilham as intenções de
gravidez, quais os aspectos psicossociais mais significativos na decisão de ter filhos, os
cuidados do planejamento reprodutivo oferecidos e realizados pelos serviços de saúde.
Para tanto, além das questões do roteiro orientador da primeira rodada das entrevistas e
das levantadas na análise primária das mesmas, utilizaram-se, também, recursos não verbais de
fomento das conversas. Tanto a técnica do desenho, feito pelas adolescentes – o autorretrato e
o mapa relacional – como o recurso de imagens selecionadas e fornecidas pela pesquisadora –
a foto-elicitação – foram usados.
A inclusão de dimensões não linguísticas na pesquisa se configura como outras
possibilidades expressivas e permite melhor acessar e representar níveis de experiência. Essas
dimensões podem, ainda, ajudar a superar os silêncios e a incluir os aspectos da vida de alguém
que, por alguma razão, é difícil de mencionar em palavras. Para o autor, uma tarefa criativa
pode incentivar o pensamento de maneira não padronizada (BAGNOLI, 2009).
Cabe salientar que nesta tese não se intencionou a análise técnica do material produzido,
mas melhorar a participação das adolescentes, sua reflexividade e fala. Apresenta-se, a seguir,
um quadro-síntese (Quadro 4) com as principais informações sobre os recursos utilizados.
Quadro 4 - Autorretrato, mapa relacional e foto-elicitação

Mapa relacional

Definição

Continua...

Ferramenta gráfica de
elicitação - Os métodos
de elicitação gráfica
geralmente envolvem o
uso de diagramas, que
podem ser produzidos
pelo pesquisador ou
pelos participantes
(PROSSER LOXLEY,
2008).

Objetivos
Investigar o papel de
atores sociais na
produção dos
significados pelos
indivíduos.

Etapas previstas
Solicitar que os participantes
escrevam os nomes de todos
que consideram
significativos em uma série
de círculos concêntricos.
Indicar o grau de
proximidade, sentida pela
sua proximidade com o
centro do círculo
(ROSENEIL, 2006).
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Foto elicitação

Autorretrato

Cont. Quadro 4
Técnica projetiva
baseada em arte
(BAGNOLI, 2009) - Por
técnica projetiva
compreende-se aquela
que traz à expressão
necessidades, motivos,
emoções e afins humanos
(ALLEN, 1958).
Enquanto a técnica
baseada em arte inclui
uma variedade de
metodologias que
empregam alguma forma
de arte como método
(FINLEY, 2008).
A foto-elicitação referese ao uso de uma única
fotografia ou de
conjuntos delas durante
uma entrevista
(PROSSER, 1998).

Incentivar a reflexividade
dos participantes e leválos a pensar
holisticamente sobre suas
identidades e vidas
(BAGNOLI, 2009).

Solicitar ao sujeito que
desenhe quem ele é
Orientá-lo a adicionar, se
quiser, coisas e pessoas
importantes para ele
Pedir para que ele explique o
que desenhou (BAGNOLI,
2009).

Produzir respostas e
memórias, a revelar
atitudes, pontos de vista,
crenças e significados
(PROSSER, 1998).

Inserir foto(s) em uma
entrevista de pesquisa. Pode
ser feita pelo pesquisador,
pelo participante ou apenas
tratar-se de uma imagem
encontrada (ROSE, 2007).

Fontes BAGNOLI (2009) ALLEN (1958) FINLEY (2008) ROSENEIL (2006) PROSSER (1998) ROSE
(2007) PROSSER LOXLEY (2008).

No Apêndice D são explicitados os recursos visuais utilizados (autorretrato, mapa
relacional e foto-elicitação) com informações sobre sua aplicação na pesquisa, quanto aos seus
objetivos, orientações iniciais aos sujeitos da pesquisa, recursos materiais utilizados, aspectos
para discussão, sequência de ações adotadas e aspectos éticos considerados.
Ainda sobre essa segunda rodada de entrevistas, tem-se que esta foi facilitada pelos
contatos anteriores e maior vínculo com as adolescentes; pelo relato inicial de suas histórias de
vida; possuir os seus contatos telefônicos e saber a localização de suas residências assim como
a abertura de várias delas para o novo encontro e aprofundamento das questões.
Manteve-se a estratégia de contatá-las no próprio serviço, em dia de pré-natal agendado,
ou em seus domicílios, sendo essa última a mais satisfatória. A espera pela data de agendamento
das consultas de pré-natal das adolescentes retardou o encontro com algumas delas, sobretudo
entre as que foram reagendadas em função de necessidades do serviço. Nessa situação, ainda
que previamente comunicadas, elas não compareciam à unidade.
Algumas haviam dado à luz e alteraram as suas rotinas. Outras viajaram, mudaram de
endereço ou de contato telefônico, não se encontravam em casa no dia combinado ou não
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retornaram as mensagens via aplicativo de celular. Algumas questionaram o motivo de um
segundo contato.
Promoveram-se várias tentativas de contato por meio de ligações telefônicas ou
mensagens em aplicativo a elas e/ou a familiares, de idas aos domicílios, além da certificação
da data de consulta pré-natal e do seu comparecimento. Das 16 selecionadas, 14 foram visitadas
em domicílio a partir do consentimento das mesmas.
Duas adolescentes recusaram o novo contato. Uma delas sugeriu responder aos
questionamentos da pesquisadora via aplicativo de mensagens, o que foi acatado. A adolescente
justificou afirmando que tinha uma viagem agendada com o esposo. Porém, apontou à
pesquisadora questões que não gostaria que fossem publicadas na tese, tendo sido ditas por ela
na primeira entrevista. A outra adolescente, após várias tentativas, alegou indisponibilidade e
justificou a recusa pelo fato de o filho ter recém saído da UTI, deixando em aberto a
possibilidade de uma visita em outra oportunidade.
Algumas adolescentes, pessoalmente ou por meio de mensagens em aplicativo,
buscaram apoio da pesquisadora para auxílio com alimentos, orientações sobre intercorrências
na gestação ou acerca da unidade, troca de informações relacionadas ao tema da pesquisa e
viabilização de atendimento na unidade de saúde.
Todos os contatos com as adolescentes foram importantes para maior compreensão das
suas vidas e alcance dos objetivos da pesquisa. A segunda etapa permitiu não apenas o
esclarecimento de algumas questões tratadas na primeira, mas também o aprofundamento de
algumas delas. Aspectos que foram ocultados na primeira entrevista vieram à luz. Algumas
adolescentes apresentaram maior liberdade para falar de si em relação ao momento anterior.
Outras falaram como se não tivessem mais o que partilhar.
Os contatos estabelecidos entre a pesquisadora e as participantes, mesmo após o término
da coleta de dados, reforçam a suposição de que a recusa das falas das adolescentes estaria mais
relacionada à posição não identificada por estas ou, ao contrário, assumida por elas de não falar
sobre si e/ou de outros (companheiros e familiares) do que propriamente uma falta de empatia
com a pesquisadora.
O fato de a adolescente gestante identificar a sua participação na pesquisa como
voluntária ou livre também pode ter contribuído para a recusa de algumas à segunda rodada de
entrevistas. Não obstante, considerando as atividades promovidas (varais, oficinas, reuniões
educativas, eventos), bem como a não participação das adolescentes apesar dos prováveis
benefícios que teriam com elas, vê-se que a sua recusa não pode ser explicada por aquela via
única.
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Cogita-se que a centralidade das consultas nas unidades de saúde também não possibilita
que as adolescentes visualizem os serviços de saúde como espaços de ações coletivas e também
promotores de interação com e entre elas. Fato é que nenhuma das participantes da pesquisa se
conhecia por intermédio das unidades de saúde, mas apenas em função de laços de parentesco
ou amizade que já haviam sido estabelecidos previamente.
Por fim, aventa-se que as atividades propostas possam não ter interessado às
adolescentes e, nesse sentido, caberia pensar na elaboração de outras estratégias que as
motivem.
Das dificuldades encontradas para a aproximação das adolescentes, constatou-se certa
vigilância dos seus responsáveis e familiares sobre o que seria dito por elas. Também o controle
da própria adolescente em torno da expressão de particularidades da sua história pregressa de
vida e/ou dos seus parceiros e/ou familiares, incluindo aspectos relacionados à sua vida
reprodutiva e à gravidez atual.
Apesar disso, ainda que tenha existido um controle sobre o dito e feito entre as
adolescentes, especialmente por seus parceiros e familiares, elas também gerenciaram o que
disseram, recusando possibilidades e tomando decisões.

4.5 ANÁLISE DOS DADOS

Na análise do material empírico, dos fundamentos teóricos antes apresentados, serão
consideradas as categorias teóricas: intenção-comportamento de planejamento reprodutivo;
aspectos psicossociais influidores no planejamento reprodutivo; agente, agência humana e
reflexividade; significados construídos, expressos e poder e ideologia; contexto e modernidade.
Na operacionalização analítica, aplicou-se a Análise de Conteúdo na modalidade temática.
A análise de conteúdo, segundo Bardin (2011, p. 105), consiste em um conjunto de
técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos
de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitem a
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas)
dessas mensagens. Já o tema “é a unidade de significação que se liberta naturalmente de um
texto analisado segundo certos critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura”.
Minayo (1993), apoiada em outros autores, propõe a ultrapassagem do alcance
meramente descritivo da mensagem para atingir, mediante inferência, uma interpretação mais
profunda. A análise de conteúdo em termos mais gerais deve relacionar significantes com
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significados dos enunciados ou falas. Ela articula “a superfície dos textos descrita e analisada
com fatores que determinam sua característica: variáveis psicossociais, contexto cultural,
contexto e processo de produção da mensagem” (MINAYO, 1993, p. 203), o que corresponde
aos objetivos da pesquisa.
Para atingir os significados manifestos e latentes do material, operacionalmente, a
análise abrangerá etapas articuladas entre si: 1) exploração inicial do material e organização
deste e do processo de análise a partir de critérios; 2) identificação das unidades de sentido de
interesse no material, conforme objeto e objetivos do estudo, e categorias de análise
estabelecidas; 3) processo de categorização (MINAYO, 2006). Na primeira fase, são centrais a
organização e classificação inicial do material obtido, bem como a sua codificação, ambos a
partir de uma visão de conjunto e de critérios. Na segunda fase, o foco encontra-se na leitura
interpretativa aprofundada do material, voltada à apreensão das particularidades e repetições
nele presentes, bem como dos seus sentidos ocultos, de interesse para a pesquisa. Nesse
momento, é necessário aprofundar a classificação inicial feita, separando-se e articulando
núcleos de sentido de interesse, tendo em vista responder às questões de pesquisa e/ou alcançar
seus objetivos. Na terceira fase, aprofunda-se esse processo, sendo essencial para a contínua
construção das categorias (ou classificação de respostas e outros achados) e para a organização
da sua apresentação lógica a interpretação vertical e transversal de todo o material com base no
quadro teórico e na inferência.
Há regras básicas propostas por Gomes (2009) para o processo de categorização, que
segundo ele deve ser derivado de um único princípio de classificação; exaustivo, sendo possível
colocar qualquer resposta em uma das categorias do conjunto; mutuamente exclusivo, não
devendo ser possível colocar determinada resposta em mais de uma categoria do conjunto.

4.6 ASPECTOS ÉTICOS

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética e aprovada pelo parecer nº 3.228.384
(ANEXO 3). Respeitaram-se todas as determinações da Resolução 466, de 12 de dezembro de
2012, do Conselho Nacional de Saúde/MS, que regulamenta a realização de pesquisas com
seres humanos. Isso incluiu todas as exigências de privacidade e anonimato das participantes,
bem como as de aceitação e disponibilidade destas para participarem do estudo. Previamente,
obteve-se o consentimento da SMS de Cuiabá, órgão responsável pelas USF locais (ANEXO
4).
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Empregaram-se nomes fictícios ou códigos alfanuméricos, com vistas à preservação da
identidade das participantes e do local de pesquisa, incluindo o nome do bairro e das unidades
de saúde eleitas. O bairro, conforme antes mencionado, foi denominado 27 de julho e as USF
especificadas com os numerais romanos I, II, III, IV, V e VI.
Informou-se as adolescentes que elas poderiam desistir da participação na pesquisa e
responder apenas às questões que quisessem ou se sentissem confortáveis. Após
esclarecimentos, as adolescentes que aceitaram participar assinaram o Termo de Assentimento
Livre e Esclarecido (TALE) (APÊNDICE I) e o responsável por elas o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE J). Aquelas com idade igual ou maior que 18 anos
assinaram unicamente o TCLE (APÊNDICE K).
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5 CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO

5.1 O MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Capital do estado do Mato Grosso, Brasil, o município de Cuiabá, conforme sua
organização geopolítica, contempla quatro regiões Norte, Sul, Leste e Oeste (CUIABÁ,
2007a), conforme ilustra a imagem abaixo (Figura 20).
Figura 20 - Organização Geopolítica de Cuiabá

Fonte Prefeitura Municipal de Cuiabá. Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano – IPDU. Cuiabá
2007b. 130p.

Cuiabá, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), de 2010, possuía uma população de 551.098 pessoas (IBGE, 2010). Estimativa de
2016, desse mesmo órgão, indicou uma população residente no município de 585.367 pessoas,
sendo 285.944 homens e 299.423 mulheres. Dentre estas, 23.691 e 26.140 eram adolescentes
do sexo feminino, de 10 a 14 anos e 15 a 19 anos, respectivamente (CUIABÁ, 2016a).
A partir dessa estimativa de 2016 (CUIABÁ, 2016a), em termos de número absoluto e
percentual por região, indicou-se a região Leste como tendo o maior contingente populacional,
de 165.025 (28,72%), seguida da região Sul, com 155.446 (27,06%), região Norte, com 129.522
(22,54%), e região Oeste, com 124.451 (21,66%) pessoas.
A rede de atendimento à saúde da população de Cuiabá conta com Unidades Básicas de
Saúde (UBS), hospitais e pronto-socorro, Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e
policlínicas, Centro de Especialidades Médicas (CEM), Centros Odontológicos, Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS), Central de Regulação, Serviço de Doenças Sexualmente
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Transmissíveis (DST) e Vigilância em Saúde. As UBS compõem-se de Centros de Saúde, em
número de 21, e as USF totalizam 65. A região Sul conta com 3 centros de saúde e 21 USF,
destas 6 são localizadas no bairro 27 de julho (CUIABÁ, 2019).
Cuiabá apresentou, em 2015, 147 óbitos entre menores de um ano de idade, por mil
nascidos vivos, o que correspondeu a um coeficiente geral de mortalidade infantil (CMI
geral/1000NV) de 13,9. Já o CMI geral/1000 NV de mães adolescentes foi maior, de 17,4,
indicando o maior risco de morte entre nascidos vivos de adolescentes (CUIABÁ, 2016b).
Em 2015, o coeficiente geral de mortalidade materna (CMM geral/100mil NV) do
município foi de 57,0 (CUIABÁ, 2016b). No país, a meta é reduzir a mortalidade materna para
30/100 mil nascidos vivos até 2030 para atender aos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável-2015/2030 (BRASIL, 2018).
Dados de 2015 indicaram 1.666 nascidos vivos de mães adolescentes, o que corresponde
a um percentual de 15,6% do total de nascidos vivos do município. Dessas mães, 1.439 (86,3%)
possuíam de 8 a 11 anos de estudo, 788 (47,4%) se declaravam em união consensual e 758
(45,5%) solteiras, apenas 963 (57,8%) delas haviam realizado 7 ou mais consultas de pré-natal
(CUIABÁ, 2016b).

5.2 REGIÃO SUL DE CUIABÁ

A região Sul, em 2016, apresentou a estimativa populacional de 78.687 mulheres e
76.759 homens. As adolescentes eram em número de 6.489 e 7.008, entre as de 10 a 14 anos e
15 a 19 anos, respectivamente. Os adolescentes entre 10 e 14 anos somavam 6.330 e entre 15 e
19 anos, 6.836 (CUIABÁ, 2016a). A região Sul é a segunda mais populosa do município, com
número de mulheres adolescentes superior aos dos homens adolescentes.
Apresenta-se, a seguir, a região Sul e a sua divisão em bairros (Fig. 21). O bairro 27 de
julho corresponde a um dos 33 bairros que a compõem (CUIABÁ, 2013) e sua localização é
destacada com uma seta preta na figura baixo.
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Figura 21 - A região Sul e a sua divisão em bairros

Fonte Cuiabá. Prefeitura. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU, 2013.

Na região Sul, em 2016, registrou-se o maior número de nascidos vivos de mães
adolescentes, entre 10 e 19 anos, um total de 477. A região Norte apresentou 412 a Leste 280 e
a Oeste 232.
Dados das mães adolescentes da região Sul, de 2015, similares aos da população de
Cuiabá, indicaram que 92,03% (439) delas possuíam de 8 a 11 anos de estudo; 315 (66,03%)
declararam-se solteiras e apenas 276 (57,86%) realizaram 7 e mais consultas de pré-natal
(CUIABÁ, 2016b).
No Sistema de Acompanhamento do Programa de Humanização no Pré-Natal e
Nascimento (SISPRENATAL), em 2017, foram cadastradas 3.197 mulheres gestantes e, destas,
178 tratavam-se de adolescentes. A região Sul apresentou o maior número de gestantes
cadastradas, 1.264, dentre estas, 81 eram adolescentes (CUIABÁ, 2018).
O bairro 27 de julho, em 2017, tinha 35 mães adolescentes, 43,2% do total da região e
19,66% da população de mães adolescentes cadastradas no SISPRENATAL (CUIABÁ, 2018).

5.3 O BAIRRO 27 DE JULHO

Segundo o perfil socioeconômico dos bairros de Cuiabá, de 2007, o bairro 27 de julho
possuía uma população de 18.563 pessoas. Destas, 9.462 (50,97%) correspondiam ao valor
absoluto de homens e 9.101 (49,03%) ao de mulheres. Entre 15 e 19 anos, o número era de 931
(5,02%). Entre os responsáveis pelos domicílios, predominava o grupo de 4 a 7 anos de estudo.
O bairro enquadrava-se como de renda baixa, sendo que a média da renda dos responsáveis
pelos domicílios era de 2.33 salários (CUIABÁ, 2007a).
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Durante a coleta de dados, as equipes de saúde apontaram como principais problemas
enfrentados pelos adolescentes que residem na área o uso de drogas ilícitas, o consumo de
bebidas alcoólicas, a depressão e o suicídio, a exploração sexual de adolescentes, entre outros.
A Figura 22, que trata de um registro fotográfico na entrada do bairro 27 de Julho,
expressa a força crescente do setor imobiliário na região Sul, com a venda de lotes e casas
financiadas, indicada pelas faixas no local. Em contrapartida, a placa que indica a oferta de
bolos, salgados, sucos, café e água reporta-se à economia local de parte dos moradores do
bairro.
Figura 22 - Economia local do bairro 27 de julho

Fonte Arquivo da pesquisadora

As vias públicas do bairro são predominantemente asfaltadas, há o emprego de fossa
para destino dos dejetos humanos e a coleta seletiva de lixo ocorre em dias alternados. No
chamado “Cinturão Verde”, há a presença de locações urbanas, mas também áreas rurais como
chácaras e sítios.
A Figura 23 representa o limite geográfico do bairro (com traçado em vermelho), que
sugere a sua extensão territorial e mostra a sua área mais e menos povoada.
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Figura 23 - Limite geográfico do bairro 27 de Julho

Fonte Google Maps. Acesso em 16 nov. 2019.

Há escolas de primeiro e segundo graus no bairro, assim como igrejas e centros
comunitários. Conta ainda com uma creche, uma Associação de Crianças com Deficiência
(ACD), o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), uma Policlínica, o Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (SENAI), um Conselho Tutelar e o Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS). Esses equipamentos sociais, além das USF, conformam a rede de
apoio social aos adolescentes da área. Para lazer (Figura 24), há campos de futebol, um
miniestádio e praças, que constituem pontos de encontro entre aqueles.

Figura 24 - Locais de encontro de adolescentes do bairro 27 de julho

Fonte Arquivo da pesquisadora.
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5.4 AS USF DO BAIRRO 27 DE JULHO
As seis USF eleitas organizam-se em espaços integrados e compartilhados42 – I e II, III
e IV e V e VI. As mesmas atendem de segunda a sexta-feira, em horário comercial.
Excepcionalmente, funcionam aos sábados, em situações de campanhas. Nestas, o acesso ao
atendimento requer ser cadastrado, morador da área de abrangência e, prioritariamente, ter
agendado as consultas.
A equipe de saúde das unidades é composta por médico, enfermeira, técnicos de
enfermagem, recepcionista, atendente da farmácia, ACS, vigias e, em quatro delas, há presença
do profissional odontólogo e do auxiliar de consultório dentário (ACD).
Todas as unidades ofertam basicamente consultas médicas e de enfermagem,
imunização, procedimentos variados (curativos, nebulização, coleta de exames, retirada de
pontos, mensuração de pressão arterial e de glicemia, coleta para exame de colpocitologia
oncótica, exames de teste rápido [Human Immunodeficiency Virus (HIV), Hepatite B e Sífilis],
entre outros) e, na existência da equipe de saúde bucal, o atendimento odontológico.
As consultas são organizadas na semana, em dias e períodos variados, com um número
de vagas também variado, direcionadas basicamente a situações clínicas, hipertensão e diabetes,
hanseníase

e

tuberculose,

pré-natal,

acompanhamento

do

crescimento

e

desenvolvimento/pediatria e a pacientes que usam remédios controlados.
As ações educativas são pontuais e ocorrem em sala de espera, geralmente em datas
alusivas a uma questão de saúde (agosto dourado, outubro rosa, novembro azul, entre outras).
A ação de promoção de saúde acadêmica com idosos é uma exceção e ocorre apenas em uma
das unidades com a prática de exercícios físicos na água (hidroterapia).
As visitas domiciliares por médicos e enfermeiros atendem a demandas específicas
intermediadas pelos ACS. A gerência das equipes de saúde é delegada aos enfermeiros, que são
os responsáveis técnicos pelas unidades.
A busca dos adolescentes por ações das USF ocorre comumente para consultas clínicas,
exames, imunização, acompanhamento pré-natal, acesso a medicamentos e a recursos
anticoncepcionais (pílula e preservativo), entre outras eventuais.

42

Espaços compartilhados sala da recepcionista, sala de espera, sala de coleta de exames, sala de curativos, sala
de vacinação, sala de nebulização, sala de atendimento odontológico, farmácia, sala de esterilização, expurgo,
almoxarifado, sala de reuniões, sala de pré-consulta, copa e banheiros de usuários e funcionários. Espaços próprios
de cada unidade: apenas os consultórios do médico e do enfermeiro.
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Não há ações sistemáticas voltadas aos adolescentes nas USF, exceto a consulta
direcionada ao grupo, desenvolvida em apenas uma das unidades, como antes mencionado.
Nessa consulta, em que a demanda é reduzida, abordam-se questões sobre o uso de
anticoncepcionais e atende-se a orientações solicitadas pela adolescente e/ou seu
acompanhante. As demandas dos adolescentes são, geralmente, incorporadas às consultas
médicas ou de enfermagem da rotina na unidade.
Também as ações educativas voltadas ao grupo são pontuais, ocorrem na própria
unidade ou em outros equipamentos sociais que a demandam. As mesmas concentram-se na
abordagem de temas como suicídio, educação sexual e uso de preservativo, Infecções
Sexualmente Transmissíveis (IST), saúde alimentar, saúde bucal, entre outros.
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, pontua-se sobre a utilização do termo “adolescente” (entre aspas) para se
referir às participantes desta pesquisa. Tal consideração se assenta no fato de que o termo
“adolescente” é fortemente vinculado à idade, a uma fase ou período e, aqui, compreende-se
que a demarcação etária é apenas um dos aspectos inclusos nas múltiplas dimensões (biológicas,
sociais, culturais e psicoemocionais) do ser adolescente.
Na perspectiva assumida, registra-se que durante o contato da pesquisadora com as
participantes da pesquisa houve certo constrangimento da primeira quanto ao uso de termos
como menina e adolescente. Infere-se que isso ocorria tanto pelo entendimento do caráter
classificatório e delimitador etário dos termos quanto pela postura assumida pelas participantes
perante a pesquisadora, ao demonstrarem fazer escolhas, tomar decisões, manter-se firmes em
seus posicionamentos e utilizar-se de falas objetivas e claras do que pretendiam em torno do
processo de engravidamento, o que obviamente não pode ser generalizado a todas elas nem a
todos os momentos.
O uso do termo “gravidez na adolescência” também por vezes foi omitido pela
pesquisadora com as “adolescentes”, pelos mesmos motivos já expostos anteriormente. Cabe
salientar que neste tese o referido termo é utilizado por seu uso corriqueiro e amplo
reconhecimento na literatura, mas também se interroga se ele seria o mais adequado para
referência àquelas que engravidam e que são reconhecidas por sua faixa etária entre 10 e 19
anos.
Anterior à apresentação dos resultados e discussões, também é apresentada a figura
(Figura 25), na qual há uma descrição sucinta de características pessoais, relacionais, sexuais e
reprodutivas e/ou de condições de vida de cada participante da pesquisa. O objetivo da inserção
de informações da “adolescente” nesse momento é dar visibilidade a elas e “envolvê-las nos
resultados, dando, também, mais significado a estes.
Assim, feitas essas considerações iniciais, apresentam-se brevemente as categorias
encontradas, a partir dos achados empíricos desta pesquisa. Elas estão organizadas em número
de sete, a saber
Na categoria 1, “Engravidar e constituir família: intenções-ações de mulheres
"adolescentes” relativas à reprodução”, é discutida a prioridade dada à maternidade e
constituição familiar pela “adolescente”
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Na categoria 2, “Engravidar e constituir família: busca de afeto, proteção, felicidade,
completude, poder e sentido para a vida”, é somada a discussão das ideias em torno da primeira
categoria à manifestação da necessidade e busca de materialização de permanentes relações de
afeto e de vida feliz pela “adolescente”, sobretudo com a maternidade
Na categoria 3, “Engravidar e constituir família:

posição firme, “preparo” e

prerrogativa de escolha”, pontua-se como as “adolescentes” se viam (mulheres e em condições
de serem mães), por que consideravam o momento apropriado para a maternidade, por quais
razões e quais as atitudes e capacidades interpretavam como necessárias para o exercício de ser
mãe
Na categoria 4, “Engravidar e constituir família: meio de recompor histórias de
sofrimentos vividos em família”, é explicitada a vivência de sofrimentos relacionais familiares
marcantes na vida da “adolescente” que influiu, seguramente, na decisão de algumas delas de
constituir uma família própria e com filhos como alternativa para superarem, refazerem ou
redirecionarem o vivido
Na categoria 5, “Engravidar e constituir família: “boa” relação de afeto, identificação
e compartilhamento de propósitos com o parceiro”, focaliza-se a discussão na qualidade da
relação afetiva com o parceiro, na convivência, no compartilhamento de ideias e
comportamentos comuns e nas perspectivas orientadas para os mesmos objetivos como
questões que favoreceram as decisões de engravidamento
Na categoria 6, “Engravidar e constituir família: modelos, cobranças e apoios como
influências familiares”, enfatiza-se o modelo de família compartilhado pela “adolescente”, a
experiência de cuidado de crianças, as cobranças de familiares, assim como o suporte material
disponibilizado pelas famílias
Na categoria 7 e última, “Trajetória relacional afetivo-sexual que leva ao
engravidamento: curto intercurso, vários eventos e sequências diversificadas”, organizada em
três subcapítulos (Trajetória relacional afetivo-sexual: eventos, intercurso, sequência Método
anticoncepcional; e Negociação” entre o casal sobre ter filho), objetiva-se melhor evidenciar
aspectos em torno da gestão da vida sexual e reprodutiva das “adolescentes”, que influíram em
seu engravidamento. Abordam-se seus percursos relacionais afetivo-sexuais (o tempo e a
sequência dos eventos até a gravidez); o uso da contracepção e o papel coadjuvante desta no
evento em questão; e a negociação do casal em torno da decisão de ter filhos.
Finalmente, vale ressaltar a articulação entre todas as categorias e os aspectos que se
encontram no interior delas.
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Figura 25 - Características pessoais, relacionais, sexuais e reprodutivas e/ou de condições de vida da participante

Fonte: Dados da pesquisadora

127

6.1 ENGRAVIDAR E CONSTITUIR FAMÍLIA:
"ADOLESCENTES” RELATIVAS À REPRODUÇÃO

INTENÇÕES-AÇÕES

DE

MULHERES

O engravidamento desejado e ações intencionais correspondentes à sua efetivação,
encontrados entre as mulheres “adolescentes” da pesquisa, mostraram-se fortemente
imbricados à precedência dada, por elas, à maternidade em suas vidas e à constituição de uma
família própria. Esse lugar de destaque, por sua vez, respaldava-se em determinados
significados atribuídos às mesmas e ao papel social que, como mulheres, cabia-lhes,
componentes de suas histórias de vida e dos seus contextos de inserção, em especial de regras
sociais relacionadas.
Adiante, em outras categorias, outros ângulos somados à questão serão expostos,
ampliando-se as explicações. Aqui, apresentam-se especificamente dois conjuntos articulados
entre si: a) características subjacentes à prioridade dada à maternidade e constituição familiar
pelas “adolescentes”; e b) significados (ou representações) aos quais essa anterioridade vinculase, conforme expostos em suas falas (ou discursos).

6.1.1 Prioridade dada à maternidade e constituição familiar
No momento estudado, a maternidade e a constituição familiar entre as “adolescentes”
constituíram o “plano” de vida que desejaram e concretizaram, com prioridade perante outras
possibilidades, tais como continuar os estudos e inserir-se no mercado de trabalho,
hegemonicamente defendidas socialmente para adolescentes em nosso contexto, como antes
problematizado na pesquisa.
As “adolescentes” não viam as suas vidas sem a inclusão do exercício da maternidade.
De igual modo e como um caminho para este, também tinham a intenção de constituir uma
família própria, embora esta não fosse manifestada como uma condição indispensável para
aquela. Chamou atenção o fato de expressarem ter o desejo de engravidar antes mesmo de
viverem um relacionamento afetivo-sexual. A maternidade, tal como idealizada entre as
“adolescentes”, era preferência, um plano que tinham para as suas vidas, ao qual as demais
posições, desejos e necessidades se submetiam.
Isis exemplifica o que ocorria, em linhas gerais, com as demais “adolescentes”, ao
expressar o seu forte desejo de formar uma família própria e de ser mãe. Ela engravidou a
primeira vez aos 16 anos, desejando. No momento da entrevista, com 18 anos, encontrava-se
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na 2ª gravidez, de um segundo companheiro, com quem morava desde antes do
engravidamento:
“Eu tava com 15 anos quando eu fui embora (referindo-se à moradia conjunta
com o primeiro parceiro). Aí nisso eu fiquei, demorou mais um ano para
mim engravidar. Na verdade nós queríamos. [...] Aí depois de um ano que
eu engravidei do neném. Aí quando eu me separei dele, o Daniel (nome
fictício do primeiro filho) tinha 1 ano e 5 meses mais ou menos. [...] Eu fiquei
seis meses separada para depois conhecer o Rogério (nome fictício do
segundo parceiro). [...] Ele não tinha nem filho ainda. Na verdade ele nunca
casou. Ele sempre tinha namorada. Namorou uma menina quase dez anos.
Não sei o quê. Não deu certo. Mas casar assim nunca tinha casado ainda
não. Aí agora que... (referindo-se à gravidez) nós ficamos felizes, porque
agora fica a neném e o Daniel. E aí encerra por agora. [...] Falava. A gente
conversava (referindo-se ao diálogo entre o casal sobre ter filhos) [...] Eu
achei até melhor né. Que vem agora e cresce junto com meu rapazinho. [...]
Os dois cresce junto. Vai na escola junto. Brinca junto. Na hora de namorar
os dois namoram tudo juntos. [...] Então eu prefiro ter os dois juntos logo que
cresce e brinca junto. [...] Eu sempre coloquei na minha cabeça, vindo
perfeitinho e com saúde é melhor a família aumentar, do que diminuir
(referindo-se à morte)”.

A prioridade de vida das “adolescentes” era engravidar, cuidar do(s) filho(s) e dar-lhes
conforto. Ainda que algumas delas também admitissem ou intencionassem retomar os estudos
e/ou trabalhar remuneradamente, haviam suspendido, sobretudo, antes da gravidez ou
eventualmente no início desta, e/ou cogitavam para adiante, reconhecendo que dependiam de
apoio no cuidado do filho para tal, e sem que planejassem como colocariam em prática qualquer
uma das possiblidades.
Isis idealizava para a sua vida, primeiro, ter os dois filhos e dar-lhes conforto com a
aquisição de determinados bens de moradia. Remetia ao futuro ter um emprego e retomar os
estudos, admitindo como sua responsabilidade familiar o cuidado dos filhos pequenos e, na
situação, viver do trabalho e remuneração do parceiro:
[...] “Como eu não estou precisando trabalhar... Ele (companheiro) fala: Você fica em casa, cuidando das crianças, por enquanto. Aí, quando o bebê
crescer um pouquinho, eu trabalho. [...]. Eu tenho planos para mim, mais
para a frente, fazer as minhas coisas. As crianças crescer (primeiro) e fazer
a minha casinha, uma atrás, maior. [...]. Graças a Deus eu e ele (o
companheiro) temos o mesmo pensamento. O pai desse daqui... só pensava
em comer. Não pensava em ter nada, ter carro, casa. [...]. Compramos uma
bicama para as crianças. Um guarda roupa para os dois. [....] Mais para a
frente, as crianças não vão dormir no meu quarto. [...]. Se eu pudesse e o
dinheiro desse eu queria mesmo é uma estradinha (um carro), que podia
colocar o carrinho lá atrás. O dinheiro não está dando, ainda. Deus
abençoando, na frente... [...]. Aí, com dois, já não dá para ir à escola. Eu
começando a trabalhar, eu quero pagar para mim terminar online. Tirar a
carteira, ainda. [...] Eu gosto de ter o meu dinheiro. [...]. Se eu não tivesse
grávida agora, eu ia fazer um negócio da Prefeitura, acho que é concurso.
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[...]. Só que, aí, até eu ganhar neném... [...] A gente fica um pouquinho triste,
mas as crianças, para mim, é a prioridade”.

Raia não olhava para além do cuidado do filho que teria e da intenção de ter um segundo
filho. O retorno aos estudos (parou antes de engravidar), embora cogitado, era, concretamente,
uma indefinição. Admitia que lhe faltava vontade para seguir estudando, ao inserir-se na escola,
e carecia de apoio para o cuidado do filho para frequentá-la (possibilidade projetada em outra
mulher da família), além de que dependia de retomar uma vaga na escola:
[...] “Não vem nada (sobre o futuro). Não tô pensando alto ainda. Ah, não
sei. Eu pretendo cuidar. Educar ele. Eu quero ter mais (filho), mais para
frente.. [...]. Eu não sei se eu vou estudar à noite ou de manhã. Porque se
eu tiver que estudar de manhã vai ser muito ruim. Não tem onde deixar ele.
Vou ver se eu consigo estudar à noite, porque de manhã não tem ninguém.
A minha cunhada estuda o dia inteiro. A minha sogra também trabalha o dia
inteiro. [...]. A noite seria a minha cunhada (quem cuidaria). Quando você
não tá na escola dá uma vontade de voltar, mas quando você tá, dá vontade
de ficar em casa. [...]. Eu parei na oitava (básico). Eu quero ver se consigo
chegar pelo menos até no primeiro ano (do secundário)” [...].

Fani, 18 anos e primigrávida, também tinha sua atenção centrada no filho. Preocupavase com a situação material que vivia, pois enfrentava dificuldades financeiras na família,
desejava ter sua própria casa e não depender de aluguel. Contudo, por se responsabilizar pelo
cuidado do filho, entendia que estava impedida de trabalhar. Dessa forma, não conseguia
projetar a sua vida para além da vivência materna:
[...] “Por enquanto eu tô pensando só no meu filho. Eu quero construir logo
a minha casa. Aqui é aluguel. Aí não é fácil. Ainda mais ele (referindo-se ao
parceiro), que é encostado (acidentado e com suporte financeiro do INSS).
Eu ainda não posso trabalhar”. [...]

Anela considerava que mulher não precisava ser dependente financeiramente do
homem. Assim, intencionava cuidar de outras crianças para ganhar algum dinheiro e disse estar
fazendo movimentos nessa direção. Todavia, significava o cuidar do filho como seu papel e
admitia trabalhar remuneradamente como uma possibilidade para viabilizar, sobretudo, a
maternidade desejada ou, mais especificamente, o cuidado material do filho:
[...] “Eu falei: - Já que a gente vai querer mesmo, a gente vai ter que batalhar
muito, porque roupa de criança é cara. Fralda é o que mais usa. Lenço
umedecido. Aí eu falei: - Mas eu posso trabalhar. Ele falou: - Você
trabalhar? Não! É de homem trabalhar, não é de mulher. Mulher tem que
ficar em casa. Homem tem que tá ralando. Aí falei: - Nem todas as mulheres
são assim. Toda mulher não quer ser dependente de homem. Eu mesma não
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quero ser dependente de homem. Aí, por enquanto, eu tô aqui. Mas eu estou
caçando criança para mim cuidar. Eu quero ganhar um dinheirinho. Mas
ele ficou muito preocupado. Ele fica com medo de eu passar raiva e jogar o
neném fora. Ele tem medo disso." [...]

Ao falar do futuro, Anela revelou a intenção de ter mais um filho. Seu sonho mais
próximo era conhecer um shopping, mas não contrapunha o parceiro de que a prioridade para
gastos, naquele momento, era o filho a caminho. A escola tinha sido abandonada por ela antes
da gravidez e, tal como as outras “adolescentes”, somente cogitava a possibilidade de voltar e,
nesse caso, não via impossibilidade de o filho acompanhá-la:
(Futuro) [...] “Não consigo pensar em nada. (Filho) Só esse e outro mais lá
na frente. Parceiro interrompendo: - O único lugar que eu consegui levar ela
foi no Shopping. Que nós fomos lá assistir um filme. Aí quando tiver uma
condição melhor [...]. Porque, para a neném, é mais o que a gente tem que
pensar. Então, pensar nela primeiro para depois fazer coisa para nós. Anne
retoma: - Ah, o pessoal fala muito em Shopping. Shopping tem isso e aquilo.
Vamos ver se um dia eu vou realizar meu sonho, né amor? [...]. Eu estava
estudando. Parei em 2017. Eles me reprovaram. Eu estava no 7º ano, não
estava faltando muita aula, mas eles me reprovaram. Depois eu me revoltei
por causa disso. Aí eu parei. Mas em 2020 eu vou voltar a estudar. Eu vou
estar com bebê no colo. Aí dá para levar ele à noite." [...]

Como parte da valorização da experiência da maternidade em suas vidas, outras
alternativas eram pensadas e aceitas entre algumas das “adolescentes” para viabilizá-la, em
especial a adoção, sobretudo em situações que supunham que poderiam não a efetivar, uma vez
que suspeitavam de infertilidade própria ou do companheiro.
Uma provável infertilidade era interpretada como uma barreira à concretização do
desejo e intenção de constituição familiar, especialmente do “ser mãe”. A possibilidade de
infertilidade era cogitada com base no não engravidamento em um período de tempo julgado
“longo” (segundo o entendimento construído), em tentativas anteriores frustradas, da mulher
e/ou do companheiro, ou em situações conceptivas ou de saúde prévias que julgaram produzir
implicações negativas para a fertilidade, anunciadas ou não por ocasião dos eventos.
Para Lisa, 16 anos, primeira gravidez, a provável infertilidade do parceiro estaria
fundamentada no fato de este não ter tido um filho em relacionamento anterior, mesmo
tentando. Além disso, por considerar que estava “demorando” a engravidar:
[...] Porque a gente não usava nada e, mesmo assim, não engravidava.
Porque ele achava que tinha problema. [...] Porque ele foi casado, né!? Ele
tentou ter filho em outro casamento e não conseguiu. [...] Aí depois eu fiquei
grávida. [...]
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Já Rael, 19 anos e grávida pela primeira vez, baseou-se na experiência ou indicação de
conhecidos para analisar o seu não engravidamento em dado tempo como possível infertilidade.
Ao supor que ela ou o parceiro poderia ser infértil, sofreu e imaginou maior sofrimento ainda,
caso não suprisse o seu desejo de engravidar:
[...] “Porque eu fiquei três meses sem tomar remédio. Falei para ele: - Se
no quarto mês eu não engravidar, a gente vai caçar alguma coisa para ver
se a gente não pode ter filhos. Ele falou assim: - Tudo bem, nós vamos. Mas
eu acho que não tem nada a ver! Mas eu falei: se não acontecer, vamos no
postinho [...]. Todo mundo falava para mim: - Eu parei de tomar remédio e
com três meses eu já engravidei. E eu pensava um monte de coisas. Pensava
que ele não podia ter filho. Que eu não podia ter filho. Quando eu engravidei
eu ficava com medo de perder tal. Ficava com muito medo. [....]. Aí foi em
janeiro que eu engravidei (quarto mês após a interrupção do MC). Eu ficava
pensando besteira. Sei lá. Se eu chegasse à conclusão que não poderia... eu
não sei o que eu faria. Porque eu ia entrar em depressão. Meu Deus, só de
esperar eu já ficava com medo. Imagina se acontece isso”. [...]

Rael dizia querer um filho seu, consanguíneo: [...] “Eu queria um filho para a gente,
do sangue da gente. Acho que é muito bom!” [...]. Contudo, mesmo que desejasse um filho
“de sangue”, considerou que exerceria a maternidade por meio da adoção, se necessário fosse:
[...] “Ter um filho de sangue é importante. Eu acho importante ser mãe.
Tenho certeza que muitas têm vontade. Têm muitas, aí, que quer ter filho e
não pode. Eu adotaria (se não pudesse tê-lo). Não seria de sangue, mas era
um filho. Eu ia cuidar dele como se fosse meu. Eu acho que não ia ser
diferente. Ele ia ser a mesma coisa, só que não ia ser do meu sangue. Mas,
você que ia cuidar dele. Você que ia dar de comer para ele. Você que ia
comprar roupa para ele”. [...]

Lita, 17 anos, segunda gestação do então companheiro, após um aborto anterior, pelo
qual responsabilizava o pai adotivo, manifestou a vontade ainda maior de ter filho, ainda mais
pela “indicação médica” de que teria dificuldade em engravidar sem tratamento:
[...] “Eu sempre quis ter um filho. Era meu sonho ser mãe. [...] Depois disso
(do aborto) minha vontade de ser mãe foi maior, porque eu perdi o neném e
o médico disse que, caso eu quisesse engravidar de novo, eu precisaria fazer
um tratamento. [...] Aí eu fiquei doida. Não, eu quero ser mãe! Eu não
acredito nisso. Nessa possibilidade de que eu não possa ter normal (sem o
tratamento)! [...] Porque eu me senti muito mal por aquilo e eu fiquei com
mais desejo de ter o prazer de ser mãe”. [...]

Em síntese, a suspeita de infertilidade e medos relacionados, então, estimularam duas
atitudes por parte das mulheres (em algumas situações, também entre seus companheiros) com
consequências no engravidamento. A primeira foi a persistente testagem da fertilidade, com a
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suspensão do uso de métodos contraceptivos, e, ainda, recorrendo a cuidados populares de
saúde considerados apropriados. Já a segunda atitude foi deixar o acontecimento da gravidez
ao acaso, adotando-se uma atitude fatalista.
Outra situação que gerou atitudes similares a essas acima apontadas foi a vivência de
abortos por “adolescentes”.
Agnes, 16 anos, grávida pela segunda vez, do segundo e então parceiro atual, julgava
necessitar de tratamento para engravidar por ter tido um aborto anterior e julgar ter descuidado
de sua saúde. Ainda, por considerar que havia demora no seu engravidamento, apesar das
tentativas:
[...] ”Quando eu conheci ele, eu não tomava remédio para evitar. Depois do
aborto, eu nunca mais fui no médico. Eu sentia muita dor no pé da barriga
e minha menstruação era desregulada. Aí ele comprou um remédio para mim
(chamado ‘Saúde da Mulher’). Depois que eu tomei, aí que eu engravidei.
Eu achei que ia ter que fazer tratamento para mim engravidar.” [...]

O que se depreende dos achados é que, para mulheres “adolescentes” que queriam muito
ter filho e constituir família, o desejo de confirmação da possibilidade biológica de ser mãe
encontrava-se imbricada ao desejo e ações voltadas ao engravidamento, particularmente quando
julgavam haver uma questão de infertilidade envolvida. Com aquele mesmo objetivo, ou seja,
na hipótese de inviabilidade de ter um filho consanguíneo, como desejado, este “poderia” ser
substituído pela adoção.
Assim é que Glaci, 19 anos e primigesta, afirma que se não tivesse um companheiro ou
não casasse adotaria um filho para concretizar a sua aspiração de exercer a maternidade,
rompendo com a ideia de constituição familiar tradicional, mas não com o projeto de ser mãe:
[...] “Eu até tinha medo de não poder gerar. Por gostar tanto (de
criança). Aí chegar na hora, me decepcionar, que eu não vou poder ter.
[...] Eu até falava para a minha mãe, se eu não casasse eu ia adotar uma
criança, porque eu queria ter um filho. De todo jeito eu queria ter. Ela (mãe)
falava que um dia eu ia casar e ter o meu. Quando eu era pequenininha meu
pensamento não era casar. [...] Eu tinha medo de ter de mim. Então, eu ia
adotar. Então, era uma coisa que eu sempre tive vontade de ter... uma
criança.” [...]

Entende-se que, no momento vivido pelas “adolescentes”, a contundente primazia da
maternidade na vida de todas elas levou-as ao engravidamento e ainda à formação familiar.
Agregaram-se a esse fato, de forma entrelaçada, outros aspectos peculiares, presentes na
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história de cada uma, revelados pela pesquisa, tais como a suspeita de infertilidade e a vivência
de aborto.
Assim é que as “adolescentes” se referiram ao desejo de ser mãe antes mesmo de
construírem uma relação afetivo-sexual ou afetivo-conjugal com um companheiro. Entre
algumas, a constituição familiar mostrou-se um caminho para o suprimento dessa necessidade,
embora também percebida como uma condição dispensável para tal ou o contrário como um
evento necessariamente conectado ao engravidamento.
Mais que isso, grande parte das “adolescentes” do estudo havia abandonado a escola
antes mesmo da gravidez, e a continuidade dos estudos não se incluía decididamente em seus
planos. Quase todas não tinham, também, qualquer experiência de trabalho remunerado ou o
apresentava como um projeto imediato de vida. Na condição de grávidas e com um
companheiro aceitavam o lugar de cuidado da casa e do filho, eventualmente com alguma
resistência em relação à primeira tarefa. Do companheiro esperavam o suporte financeiro e a
providência de moradia para viverem e cuidarem do filho.
Nas entrelinhas, percebeu-se que ser mãe era um acontecimento tão importante para elas
que o colocavam à frente da construção de um relacionamento amadurecido, como se verá com
mais detalhes na pesquisa, e também da preocupação e busca de viabilização de algumas
condições sociais, como ter uma moradia privativa onde pudessem conviver e alguma
segurança financeira. Nesse sentido, também se verá adiante que, geralmente, apenas morar
junto era condição material suficiente para o engravidamento. Para a trajetória feita,
inicialmente, acreditavam que teriam apoio das famílias, em especial facilitando a moradia
conjunta, o que geralmente aconteceu.
Esses achados põem em debate, à princípio, a posição técnico-político hegemônica de
que é preciso enfrentar o “problema” da gravidez na adolescência investindo especialmente na
mudança das condutas sexuais, sobretudo das mulheres nessa fase da vida, ampliando a oferta
de métodos contraceptivos e de informações sobre estes, bem como a respeito das repercussões
indesejáveis do engravidamento na vida e saúde daquelas e dos seus filhos, e o retardamento
das atividades sexuais. Essa é, em linhas gerais, a posição prioritariamente defendida na
literatura científica que aborda o tema e, ainda, nas políticas governamentais de atenção
dirigidas ao grupo em nosso país. Por detrás dessas posições encontra-se o entendimento de que
a ocorrência da gravidez no grupo relaciona-se, principalmente, à falta de acesso aos métodos
anticoncepcionais, à escassez de informações sobre estes e ao início das relações sexuais em
idade precoce, sendo estas estimuladas em nossa cultura. Aqui não se trata de negar tal
entendimento, embora se questione os seus limites.
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Esta pesquisa mostra que, entre “adolescentes” de baixa renda que intencionavam a
gravidez, a questão é bastante complexa. Para melhor compreendê-la não se pode anular os
históricos de vivências daquelas, em meio às suas peculiares configurações familiares,
comunitárias (escolas, igrejas, redes de apoio, pares de convivência, dentre outras) e, de forma
mais ampla, socioculturais (pobreza, iniquidades, desigualdades culturais, dentre outras). Quer
dizer, as ações que levam ao engravidamento envolvem aspectos simbólicos e recursos de
ordem material e imaterial (como exercícios de poder), partes dos contextos de vida que
modulam as intenções-decisões-ações das “adolescentes” e dos seus companheiros. Além do
que, a complexidade da questão, além de pertinente a essas várias dimensões, também é pela
agência exercida, ou não, pelas “adolescentes” e, ainda, por seus companheiros, o que envolve
relações, representações e reflexividade que conduzem à gravidez.
De tal modo, mostra-se nesse primeiro item de apresentação do empírico que o
engravidamento agenciado pelas “adolescentes” e os seus companheiros tinha forte ancoragem
em suas ideias ou conhecimentos relativos à maternidade, à instituição familiar e ao papel da
mulher e do homem nesta. Como já mencionado, adiante, na pesquisa, reportar-se-ão outras
interpretações valorizadas por elas – sobre o que sobreviria da experiência, do suporte que
teriam, dentre outros aspectos, além de aspectos psicoemocionais específicos, aspectos
relacionais com o companheiro e condições de vida.
Aqui, compreende-se que um par de dualidades no nível individual e social resulta no
comportamento. Recursivamente, ao longo da vida, as pessoas pensam e interpretam as suas
experiências, por exemplo, em torno da sexualidade, maternidade, gravidez e família, em uma
conjuntura específica. Há interação entre os processos cerebrais cognitivos (esquemas, afetos e
autorrepresentações) e o contexto com circunstâncias específicas, em que atores, cenários,
oportunidades, restrições e expectativas intercruzam-se (MORGAN BACHARCH, 2011).
Sendo assim, considera-se que o comportamento de engravidar é construído nas
trajetórias particulares de vida das “adolescentes” (histórias de vida contextualizadas e
significados nela elaborados) como parte de referências culturais acessadas, reconstruídas e
reforçadas por elas e suas famílias, em meio à força social que estas têm em nossa sociedade, e
também vinculadas a condições sociais e familiares de inserção de vida. Dessas últimas,
destacar-se-ão as que se constituem em limites a que tenham opções ou oportunidades,
experiências e projetem e articulem ações, sejam quais forem, tendo como possibilidades
variadas direções para as suas vidas. Isto é, para que a capacidade de agência do grupo não seja
limitada pelas restritas condições do contexto sociocultural.
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O ser social se constitui na e por meio da práxis, ou seja, constituindo-se em condições
espaciais, temporais e históricas da vida cotidiana, como também transforma as circunstâncias
nas quais está inserido. As “propriedades estruturantes”, regras e os recursos são resultados de
ações anteriores, além de condições para ações posteriores, portanto, simultaneamente meio e
resultado das práticas sociais. Estas são continuamente recriadas pelos atores sociais por meio
dos próprios meios pelos quais eles se expressam como atores (GIDDENS, 2000 2003). Ou
seja, ainda que a estrutura contingencie, há um caráter criativo na ação humana.
Historicamente, desde meados do século XX, a partir de contribuições de Beauvoir e
depois da filósofa Badinter, na França, e do movimento feminista, contesta-se o determinismo
biológico ou o destino divino associado à maternidade, bem como a ideia de que o amor materno
é da ordem somente do instinto.
Badinter (1985, p. 365), seguidora de Beauvoir, reforça a culturalidade do desejo
feminino de “ser mãe” e a sua relação com a “ideologia maternalista”, historicamente
construída. Contudo, põe em cheque o mito do instinto materno e o fato de que existe uma
conduta universal de mãe e indispensável a ela. Assim, realça a natureza cultural da
maternidade, ao dizer
Esse sentimento pode existir ou não existir; ser e desaparecer. Mostrar-se forte
ou frágil. Preferir um filho ou entregar-se a todos. Tudo depende da mãe, de
sua história e da História. Não, não há uma lei universal nessa matéria,
que escapa ao determinismo natural [Negrito adicionado].

É defendida e divulgada a ideia de que o desejo e a necessidade de “ser mãe”, bem como
o de constituir família, não são exclusivamente da ordem do natural, sendo construções
históricas e sociais, situadas e variantes, no tempo, nos espaços e nos exercícios de agências.
De tal modo, essas duas práticas sociais, incluindo o engravidamento, envolvem entendimentos
e ações diversos que variam entre grupos sociais e pessoas individualmente, em especial sobre
a maternidade, filhos, família e a respeito dos papéis a serem exercidos por mulheres e homens
frente a estes.
Mais que isso, concepções a respeito desses eventos encontram-se articuladas na
história, afetando-se mutuamente, e são construídas e reconstruídas nas diversas gerações, pelos
grupos sociais e, como parte destes, pelas pessoas, nas relações sociais, sobretudo por meio de
discursos e ações. Quer dizer, aquelas concepções e ações correlacionadas encontram-se
enraizadas simbólica e socialmente e o valor dado a elas vem variando ao longo da história
(RESENDE, 2017). Nesse contexto, o discurso e as ações médico-biologicistas assumem um
lugar de autoridade moral de destaque frente à questão.
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Olhando-se para a inserção histórica da “ideologia maternalista”, sabe-se que a
naturalização da maternidade e do amor materno se deu por ocasião da reorganização da família
moderna burguesa. Em um contexto no qual a vida infantil passou a ser alvo de preservação
social, projetada com a participação materna, tendo se tornado de interesse na nova ordem
econômica, a sociedade capitalista, como futura mão de obra produtiva (FOUCAULT, 1977;
RESENDE, 2017). De tal modo, elaborações socioculturais sobre o significado da maternidade
estão historicamente associadas às reconfigurações familiares e aos significados dados à fase
da infância e à criança.
Ao fim do século XVIII, não só se promove o mito do amor natural e espontâneo de
toda mãe pelo filho e se institui uma imagem idealizada de mãe, como também foi “imposta” à
mulher a obrigação social de ser mãe, antes do exercício de quaisquer outros papéis,
estabelecendo-se o sentido de ser mulher como ser mãe (BADINTER, 1985).
Nesse momento histórico, a família burguesa, que surge como estrutura familiar
dominante, caracterizava-se pela valorização da intimidade e da maternidade. As vivências
domésticas eram organizadas focalizando na ideia de um sólido ambiente familiar, lar
acolhedor, filhos educados e esposa dedicada e companheira do marido. A ideia de mulher,
enquanto mãe dedicada e atenciosa, passa a ser um ideal somente atingido dentro da esfera da
família burguesa, vinculando, portanto, a maternidade à família (D’INCAO, 2006).
A “ideologia maternalista” passa a afirmar a maternidade como desígnio natural da
mulher, como o caminho para a realização desta e a fonte da sua felicidade e como
acontecimento abençoado que requereria desta sacrifício e doação. Estimularam-se, assim,
culturalmente, sentimentos positivos para com o ser mãe e de realização da mulher por meio do
evento, bem como a divisão de tarefas no interior do universo privado da família.
Essa ideologia, então, propõe e afirma, no âmbito da própria prática social como meio
e resultado, quais os desejos e as necessidades que as mulheres devem ter e satisfazer, quais os
projetos de vida aos quais elas devem se voltar, o que devem aceitar, almejar, buscar e realizar
para serem felizes. Obviamente que na dependência da sua força e aceitação no campo social,
e não sem oposições.
Moreira (2009) ressalta que, no século XX, deu-se a transição do modelo tradicional de
maternidade para o que chamou de modelo moderno de maternidade, emergindo com a
consolidação da sociedade industrial, com o crescente acesso da mulher à educação e o seu
ingresso no mercado de trabalho. Nesse novo modelo, a mulher é também definida como mãe,
mas dentre outras possibilidades de vida, ainda que se reconheça a concreta e forte presença da
figura feminina no espaço privado.
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Badinter (2011) observa que, a partir da metade do século XX, a maternidade passou a
assumir uma dimensão reflexiva cuja análise passou a considerar condições econômicas, sociais
e culturais das mulheres e do casal. A maternidade foi situada, então, como escolha, e não mais
como destino, atribuindo-se poder de decisão às mulheres em ações relacionadas ao seu próprio
corpo.
Isso aconteceu em um novo cenário social de transformações econômicas, familiares,
de avanços tecnológicos, da comunicação e dos movimentos feministas, que se constituíram
elementos importantes para a reconfiguração ideológica do evento e da relação entre família,
ser mãe e ser mulher.
A descoberta e disseminação das técnicas contraceptivas, no fim do século XX,
permitiram que mulheres se tornassem “responsáveis” pela sua fecundidade/fertilidade,
podendo optar por ter ou não ter filhos. Paralelamente, a não opção pela maternidade tornou-se
crescente, assim como o adiamento desta, uma vez que o desejo de ter filhos conflitou com
outros imperativos da vida da mulher, como assinalam Barbosa; Rocha-Coutinho, 2007.
Bernardi, Féres-Carneiro e Magalhães (2018) dizem que, na atualidade, a maior valorização
dos sujeitos aos seus projetos pessoais e profissionais teria dificultado a relação a dois e
contribuído para o adiamento dos filhos.
Ainda, segundo Bernardi, Féres-Carneiro e Magalhães (2018), dentre os principais
aspectos associados ao adiamento dos filhos, estaria o advento das técnicas de reprodução
assistida, que permite o adiamento dos planos de ter filhos o aumento dos anos de estudo como
condição necessária para a inserção no mercado de trabalho e a demora para os jovens obterem
estabilidade profissional, dada a maior competitividade no espaço laboral.
No século XXI, a realidade observada por Badinter (2011) é a de uma mulher em
conflito com o que nominou de Mito do Amor Materno. A autora considera que esse mito ainda
permeia o imaginário social, porém posto em questão a partir das transformações sociais e dos
outros domínios que a mulher veio a conquistar.
Scavone (2001), cientista social brasileira, também estudiosa da maternidade, considera
que a questão, no presente tempo, permanece acompanhada de conflitos ter ou não filhos, ser
ou não ser mãe; quantos, quando, como; quem cuidará dos mesmos.
Badinter (2011) observa que, muitas vezes, é o relógio biológico que tem forçado as
mulheres a se decidirem pela maternidade. Para ela, as mulheres querem e buscam garantir a
sua independência por meio de estudos, cada vez mais demorados, para depois ascenderem em
um trabalho gratificante e só então viria o lugar dos filhos.
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Para Moreira e Rasera (2010, p.536), “ao regular a sociedade a partir de uma única
descrição de maternidade, cria-se a expectativa de um modelo a ser seguido firmemente
demarcado”. Nessa mesma linha de intelecção, Badinter (2011, p. 20) enfatiza o fato de que as
pautas prescritas sobre a maternidade, ainda que variáveis ao longo dos anos, não levam em
conta que existem “tantas mulheres quantos desejos”.
Na contemporaneidade, tanto a maternidade quanto a constituição familiar tradicional
(pai, mãe e filhos) permanecem como valores em sua essência (PEREIRA, 2016). Souza et al.
(2017) consideram que novas possibilidades de escolhas também têm sido possíveis,
construídas socialmente. Porém, observam que ainda é fortemente esperado que mulheres sejam
mães e constituam família. A continuidade da família, inclusive com um filho biológico,
permanece vinculada a um alto valor social.
Conforme Barbosa e Rocha-Coutinho (2007), ao mesmo tempo em que há um incentivo
à profissionalização das mulheres e uma cobrança por parte dos pais e da sociedade para que
estudem e invistam em uma carreira profissional, permanece a expectativa de que um dia elas
venham a cumprir seu "principal" papel, o de mãe.
Nos achados empíricos, a despeito das mudanças na contemporaneidade em torno da
maternidade, como o adiamento do projeto de ter filhos, o desejo de escolarização e a
profissionalização anterior à gravidez, entre as “adolescentes” entrevistadas, conforme já
pontuado, manifestou-se a primazia dada à maternidade em suas vidas e à constituição de uma
família própria. De tal modo, infere-se que tais achados estejam relacionados à permanência
social da centralidade do projeto de maternidade/família na vida da mulher, sendo observadas
ausência ou restrita circulação e socialização de outros projetos de vida entre elas.
No meio social em que as adolescentes viviam era comum o entendimento do “término”
dos estudos, quando findado o nono ano do ciclo escolar básico unir-se a um parceiro e a
constituição da própria família ter filhos para tornar-se mãe; e a demanda de alguma forma de
renda, particularmente para o parceiro. A gravidez era um evento que fazia comumente parte
da realidade social delas, seja por meio da experiência da própria “adolescente” ou de pessoas
próximas, como pares e familiares. Em algumas situações, captou-se a ideia da gravidez na
adolescência como evento esperado e/ou corriqueiro dentro do contexto de inserção das
“adolescentes”.
Conforme já dito, a centralidade do projeto da maternidade fazia, inclusive, com que
projetassem o alcance do objetivo de ter filhos por meio da adoção e dentro de um
relacionamento constituído ou não, rompendo, portanto, com a tradicional ideia de filhos
consanguíneos e dentro do casamento, o que também é destacado por outras pesquisas.
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De acordo com Leão et al. (2017), há mulheres que, apesar das cobranças sociais dos
modelos tradicionais, optam pela maternidade por meio da adoção. Entre os motivos dessa
escolha estaria o forte desejo de ser mãe, dentre outros. As modificações em torno da concepção
de família nuclear abrem espaço para novas configurações familiares baseadas no vínculo
afetivo e estes sobrepor-se-iam à consanguinidade. Quer dizer, mantém-se, em parte, a
ideologia maternalista, mas reconstroem-se modelos tradicionais de família, abarcando outras
configurações.
Souza et al. (2017) observam que, às vezes, para legitimar a condição de pais, casais
podem abrir mão da genética em favor da conjugalidade, realizando o sonho parental por meio
da adoção, considerando que a infertilidade se apresenta como uma ruptura da normatividade
social de procriar naturalmente.
Souza et al. (2017), ao considerarem a relação entre o alto valor social da família e ter
filhos biológicos, em nossa cultura, evidenciam o reverso disso – o significado social do não
procriar. Assim sendo, reportam-se ao estigma social de infértil associado particularmente à
experiência de não engravidar no tempo e da forma imaginada. Muitas vezes, quando um casal,
a mulher ou o homem não conseguem o engravidamento no tempo desejado ou conjecturado
ou supõem que não poderão efetivá-lo, por alguma razão atribuída ou mesmo suspeita, põem
em questão o cumprimento dessa tarefa social.
Seja pela via biológica ou pela adoção, reafirma-se que, na atualidade, ter filho se
mantém como algo esperado na vida da mulher e/ou do casal. Segundo Pereira (2016), a
negativa de ter filhos permanece sendo vista como estar fora do padrão social, que abrangeria
marido, esposa e filho(s), embora também se reconheça a existência da opção de não ter filho(s)
e/ou postergá-los na busca por novas e melhores interações afetivas e/ou por razões
profissionais, econômicas e individuais.
Outro aspecto que se quer destacar nessa discussão é a relação de centralidade da
maternidade ao novo projeto político construído em torno da decisão de ter ou não filhos, que
pressupõe a gravidez-maternidade como um plano racional, tardio e opcional, privilegiando-se
outros projetos de vida.
Para Nunes (2012, p. 57), o referido projeto vincula-se à preocupação política com a
produção da vida e da qualidade do corpo social, em que a mulher e a maternidade tornam-se
objetos privilegiados de controle e intervenção. Ou seja, como peça-chave nessa construção, a
mulher-mãe se tornou um dos pilares essenciais do biopoder. Esse projeto teria sido sustentado
e mantido com bastante sucesso no Brasil, até a segunda metade do século XX, a partir do qual
as mudanças na cultura e na ampliação do horizonte feminino abriram novas perspectivas de
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vida para muitas mulheres. Embora se registre que essas novas perspectivas não tenham
significado “um arrefecimento da medicalização do corpo feminino, muito menos uma
transformação no projeto biopolítico de gestão populacional”.
No contexto descrito acima, Nunes (2012) assinala que o planejamento dos filhos,
quantos e quando, tornou a reprodução biológica um fenômeno altamente investido racional e
tecnologicamente. Ter ou não filhos passou a ser uma decisão deliberada. Nessa decisão, deverse-ia considerar antecipadamente questões como colocação no mercado de trabalho,
estabilidade do casal, desejo de concluir os estudos, meios disponíveis para proporcionar uma
vida saudável e uma boa educação, o que resultou no aumento da idade ideal de procriar.
Portanto, ao contrário do previsto, a maternidade na adolescência situaria em um campo
oposto ao projeto racional de reprodução divulgado na atualidade. Na ocorrência da gravidez
na adolescência, esta se situaria como “fora de hora”, tornando-se um problema para o qual
devem ser previstas políticas para o controle da reprodução individual e coletiva (NUNES,
2012).
As “adolescentes” da pesquisa afirmaram que tiveram a intenção de engravidar, sendo
a gravidez reconhecida, por quase todas, como um evento “oportuno”. Já o planejamento da
gravidez, apesar de afirmado como necessário por algumas delas, é também questionado, o que
se pode apreender dos diferentes sentidos verbalizados em torno da ideia de planejar.
Infere-se que a permanência social da maternidade como projeto central na vida da
mulher também o colocaria como prioritário na vida da “adolescente”. Assim, com a intenção
de ter filhos, esta empreenderia ações para o alcance do resultado pretendido - o
engravidamento, dentro de uma lógica de planejamento e em um tempo subjetivamente
determinado por elas, embora não seja o que a sociedade espera.
Nessa direção, outros estudos, que também trazem discussões em torno do projeto
racional, tardio e planejado de maternidade, autenticam esses achados nesta pesquisa. Estudo
de Araújo e Mandú (2015), que buscou compreender a construção social de sentidos sobre a
gravidez-maternidade entre 12 adolescentes grávidas residentes na região Sul de Cuiabá-MT,
identificou que o evento da gravidez respondia ao que as adolescentes projetavam para si, em
um contexto restrito de oportunidades sociais. Valorizavam-no com base em um ideal social de
maternidade e de constituição de uma família. O estudo ainda sugeriu a resistência entre
mulheres adolescentes ao novo projeto racional planejado e tardio proposto socialmente para a
maternidade. As autoras observaram que outros projetos na vida das adolescentes, para além da
maternidade, mostraram-se como algo distante da realidade das mesmas. De tal modo, as
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adolescentes buscavam possibilidades mais próximas, como ter sucesso em uma nova vida
familiar.
Logo, na contramão do discurso hegemônico à respeito da gravidez na adolescência
como um problema de saúde pública fundamentado em possíveis consequências negativas, a
gravidez-maternidade respondia, para as “adolescentes” do estudo, ao que queriam para as suas
vidas, ainda que dentro de um contexto com oportunidades sociais limitadas (ARAÚJO
MANDÚ, 2015).
Outra pesquisa, com o objetivo de compreender os projetos de vida, antes e após a
gravidez, de um grupo de 16 adolescentes gestantes, residentes em Curitiba-Paraná, Brasil,
apontou que a ausência de um projeto de vida consistente refletia as condições materiais de vida
das entrevistadas e convertia a gravidez, entre estas, em um projeto de vida alternativo. Em
meio à carência de espaços de reflexão, de desenvolvimento do pensamento crítico e de
elementos materiais diversos para a criação dos seus projetos de vida, a maternidade convertiase, entre as adolescentes, em um projeto “precário”, constatado como tal com a gravidez e, mais
concretamente, após o parto (KUDLOWIEZ KAFROUNI, 2014).
Quanto aos projetos de vida antes e após a gravidez, as autoras ainda sinalizaram que
estes eram ausentes ou vagamente estruturados em torno do “estudar e trabalhar”.

As

adolescentes não demonstraram conhecimentos consistentes com projetos de longo prazo,
incluindo as estratégias a adotar ou os caminhos a serem trilhados para alcançar os objetivos
pretendidos (KUDLOWIEZ KAFROUNI, 2014).
Heilborn et al. (2002) também trouxeram discussões importantes em torno do impacto
da parentalidade adolescente sobre os projetos de carreira escolar e profissional dos jovens de
classe média e populares. A pesquisa das autoras tinha como objetivo discutir a construção da
gravidez na adolescência enquanto um problema social. Para tanto, elas combinaram
procedimentos qualitativos (123 entrevistas semiabertas) e quantitativos (aplicação de 4.500
questionários, mediante amostra domiciliar), em três capitais brasileiras - Porto Alegre, Rio de
Janeiro e Salvador. A partir da análise do material oriundo das entrevistas, destacaram-se dos
percursos escolares de jovens de classes populares a brevidade, a repetência e a interrupção.
Por gênero, as autoras destacaram que entre os homens, o principal motivo para a evasão escolar
estava relacionado à sua inserção no mercado de trabalho. Já entre as mulheres, a tarefa de
cuidar de casa e dos irmãos menores anunciava-se como razão importante e exclusivamente
feminina para a evasão escolar.
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A inserção precoce no mercado de trabalho pelos jovens homens e/ou o exercício
delegado de funções maternais as jovens mulheres autorizariam a precocidade da vida adulta
ou da brevidade da adolescência nas classes populares, sendo questionamento, portanto, a ideia
de prolongamento da juventude nesse contexto (HEILBORN et al., 2002).
Para Heilborn et al. (2002), considerando o estreito horizonte de oportunidades, que
restringe a possibilidade de planejamentos futuros e de previsões em médio ou longo prazo
pelos jovens, seria mais apropriado utilizar a ideia de “sonhos” ao invés de projetos com eles.
Os projetos diriam sobre o futuro e no contexto em que vivem os jovens organizariam o seu
sentido de viver no presente.
Com relação aos projetos de vida na adolescência, pesquisa de revisão da literatura de
22 artigos nacionais e internacionais, produzidos de 2000 até 2012, indicou a partir da análise
dos artigos encontrados que o “projeto de vida” não é um “sonho” de adolescente, mas ele
realmente existe e pode ser investigado. As autoras também destacaram que a adolescência é
um período fértil do desenvolvimento para a construção de projetos de vida, embora seja
reconhecido que a sua construção não seja tarefa fácil, especialmente no atual contexto de
incertezas e falta de sentido, do qual também os jovens fazem parte (DELLAZZANA-ZANON
FREITAS, 2015).
Para Giddens (2002), o planejamento estratégico da vida assume importância
especialmente em um mundo de opções alternativas de estilos de vida. O planejamento da vida
não é simplesmente constitutivo da vida cotidiana dos atores sociais, mas também compõe a
conjuntura social que ajuda a dar forma as suas ações. Os planos de vida são o conteúdo
substancial da trajetória reflexivamente organizada do eu. Eles são normalmente revisados e
reconstruídos com as alterações nas circunstâncias sociais e/ou individuais.
Dos achados empíricos, ainda que não se tenha registrado um plano de vida formalizado,
com intenções de gravidez previamente elaboradas e documentadas pelas “adolescentes”, isso
não significa a ausência de um processo em alguma medida refletido em torno da ação que
resultou no engravidamento da adolescente. Além disso, conforme já sinalizado nos
fundamentos teóricos deste trabalho, a intenção pode não preceder a ação.
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6.2 ENGRAVIDAR E CONSTITUIR FAMÍLIA: BUSCA DE AFETO, PROTEÇÃO,
FELICIDADE, COMPLETUDE, PODER E SENTIDO PARA A VIDA

Entre as “adolescentes” pesquisadas, a incisiva, desejada e prioritária constituição de
uma família própria e com filho(s), parte da conformação cultural da “ideologia maternalista”,
da qual se tratou no item anterior, somou-se à manifestação da necessidade e busca de
materialização de permanentes relações de afeto e de vida feliz, sobretudo com a maternidade.
Para Anela, família e maternidade eram um “sonho” e julgava que para o companheiro
também. Só a possibilidade de sua concretização já lhe fazia vivenciar sentimentos de alegria e
felicidade:
[...] “O nosso sonho é construir uma família, né (dela e do parceiro). Ele
não tem filho. Ele tem 22 anos e não tem filhos! E é também meu sonho.
Apesar de que ainda eu sou menor de idade. [...]. Perguntou a ele: - Você
não quer construir uma família, comigo?. Aí ele falou bem assim: - É meu
sonho também, construir uma família. Principalmente do lado de uma
pessoa que eu amo, que é você”. Eu disse: -Tá, vamos tentar!. Aí a gente
tentamos. Senti além de alegria, felicidade. Não sei explicar." [...]

A família e a maternidade, além de trazerem felicidade a Anela, também eram
possibilidades projetadas, por ela, para vivenciar carinho e amor, dando-os e recebendo-os,
particularmente porque julgava não os ter recebido da família nuclear:
[...] “Eu quero dar ao meu filho, para a minha família, o que ninguém me
deu. Ninguém me deu carinho, amor. Essas coisas. Eu imagino ele no colo,
dando de mamar. Eu imagino muitas coisas... (O que sente) Uma felicidade
imensa, infinita. Mas eu tô com medo dele nascer meio assim... Eu fico com
medo dessa doença que eu tô (rubéola). Dele nascer defeituoso." [...]

Fani também buscava, por meio da experiência de ser mãe, exercitar e ter retorno de
afeto, como amor e carinho, particularmente imaginado por “gostar de criança”. Ela queria
satisfazer esse desejo com a perspectiva de que essa resposta seria permanente:
[...] “Como eu já sou apaixonada por criança, falei: - Vou tentar, né? [...].
Eu queria experimentar um que fosse meu. Que eu pudesse dar amor e
carinho todos os dias, toda hora. [...]. É que eu sempre tive vontade de ter o
meu filho”. [...]

Para Raia, ter um filho tinha equivalência com a felicidade desejada e o retorno de
segurança e proteção futura para ela, pois assim manifestou:
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[...] “Porque eu queria uma criança. [...]. Para me fazer feliz... vai... cuidar
de mim, né!? [....]. Quero mesmo sabendo que é difícil de cuidar, mas
sempre veio na minha cabeça. [...] Só sendo mãe para saber o amor de mãe.
[...] É porque é seu. Saiu de dentro de você. É um amor maior. Né, mãe? É
um amor maior. [...] Eu mesmo quero que ele cresça. Viva junto comigo.
Não deixe eu nunca. Eu falo para ele: - Mamãe não quer ver você
namorando não; quer que você estuda; arruma um serviço; e fica do lado
da mamãe; trabalha e cuide da mamãe. Igual eu cuido de você”. [...]

Pode-se ainda identificar, na fala de “adolescentes”, além da expectativa de que por
meio da maternidade teriam afeto, alegria e felicidade de forma inabalável, também o
entendimento de que o filho era uma parte de si mesmas.
Para Zoe, 17 anos e primeira experiência de gestação, o filho representava alegria e
amor duradouros, a concretização da mais elevada forma de amor crível – “É o amor da minha
vida”, e ainda mais, o filho era considerado algo de si, das suas entranhas e dela inseparável.
[...] “Acho que é o amor da minha vida. Tá nascendo dentro de mim. Porque
existe ex-marido, ex-mulher, mas não existe ex-mãe, ex-filho. Minha mãe
sempre me falou isso. Entendeu? Eu acho que vai trazer uma alegria muito
grande para mim. Eu vou amar ele bastante”. [...]

Com essas interpretações e expectativas em torno da maternidade, as “adolescentes”
também expressaram uma procura de sentido para a própria vida, o que, com as outras
influências, acabou levando-as a ações voltadas ao engravidamento. Assim é que expressam
que um filho supriria a necessidade de ser importante para alguém, de ser reconhecida como
pessoa e, de tal modo, de se completar ou se tornar inteira. Ao afirmarem essa perspectiva, além
de enfocarem a dimensão existencial que naquele momento mais valorizavam – a maternidade,
exprimiram e endossaram a representação cultural do ser mãe/ter filhos como essência da
mulher, e mais, revelaram a necessidade que elas têm de ser.
Raia manifestou esse conjunto de ideias, especialmente em relação à experiência da
maternidade. Esta foi associada, inerentemente, a sentimentos de felicidade, alegria, amor
especial (o maior amor), tanto a dar quanto a receber. Ser mãe era entendido, além de uma
experiência inalterável e integrante do que se era (um filho que “saiu de você”), também como
uma experiência central na vida da mulher:
[...] “É uma coisa assim, de felicidade, porque é um trem que vai ser meu
para o resto da vida. Eu vou cuidar desde pequeno, vou ver crescer. Uma
coisa tão grande, porque filho é uma coisa que todo mundo ama. Todas as
mães amam os filhos. [...] Só sendo mãe para saber o amor de mãe. [...] É
porque é seu. Saiu de dentro de você. É um amor maior. Né, mãe!? É um
amor maior. Poder chamar de filho. Poder falar: - Esse aqui é meu. [...] Tá
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do lado do filho. Não deixar ele sozinho. [...] Eu vejo mãe que não quer o
filho. Eu fico pensando: - Por que que eles faz isso? Uma pessoa tão linda,
vindo de você, que saiu dentro de você. Para que jogar fora? Acho que se
meu filho morresse, eu nem sei o que eu faria. Que é um sentimento tão...
Quando ele fica doente, você já fica triste... Imagina. Eu não sei o que eu
faria”. [...]

Como pronunciou Isis, o filho era a sua vida – “tudo” para ela. Além disso, com base
na experiência familiar própria, ainda considerava o mesmo em relação à família, vendo-a como
essencial em sua vida:
[...] “Meu filho é a minha vida. Eu amo ele demais (filho). Deus me livre se
acontece alguma coisa com esse menino. Ele é tudo para mim. Não gosto que
ninguém judia, que ninguém briga [...]. A família dá gente é tudo para a
gente [...]. Meu pai, de uma hora para outra, ‘pum’, acabou! (Faleceu). Meu
pai era tudo para mim, minha mãe, todo mundo (da família). Depois que
houve a separação (a morte do pai) foi um corte no coração”. [...]

Glaci disse que ser mãe era se completar e, também, um meio para suprir aquilo de que
carecia, companhia. Com a maternidade tornaria-se necessária ou importante para outro – o
filho, seria capaz de produzir vida e teria algo para dedicar-se, algo seu:
[...] “Desde quando eu casei, eu deixei ele ciente que eu queria ser mãe. Mas
ele, por ser mais velho, ter mais maturidade, falava que não era o momento
ideal. Nos primeiros meses, eu já... (queria). Porque a gente estava se
estabilizando financeiramente. O companheiro queria dar um futuro bom
para o filho dele. [...] Antes de a gente casar, a gente pensa em ser mãe. Mas
parece que depois que a gente casa... (O desejo é maior). O casamento é
bom. Só que a gente vai sentindo um vazio depois, uma necessidade, que tá
faltando alguma coisa, para completar a família ali. Então, muitas vezes,
como eu estava ficando mais em casa, então eu queria tipo uma companhia.
Uma coisa que eu pudesse me dedicar. Que eu percebesse que eu era
importante, que tinha necessidade de mim ali. Que o bebê necessita de você.
Necessita de cuidado. Você se torna importante. Não que eu não fosse
importante para ele (o companheiro), mas é uma coisa minha. Tipo assim,
uma coisa que eu achava: - Eu tô precisando; eu necessito. E é um presente;
não dá para explicar. [...] Eu tenho vontade de ter o meu. De saber que eu
fui capaz. Que eu fui capaz de gerar. Eu fui capaz de ter uma criança. Tipo
de gerar uma vida. De cuidar dela. De fazer ela ser uma pessoa do bem.
Essas coisas que eu quero”. [...]

A maternidade daria às “adolescentes”, além do mais, poder sobre alguém – o filho, e
ainda poder sobre outros, em relação a esse mesmo “objeto”. Esse aspecto despontou na fala de
todas, particularmente ao se referirem ao filho adjetivado como “meu”, comumente enfatizado.
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Raia revelou que ser mãe garantiria o ter para si. Ela disse: [...] “Porque, com os meus
sobrinhos, eu nunca tive, assim, um amor. Um amor. De não ser seu. Poder chamar de filho.
Poder falar esse aqui é meu.” [...].
Sarah foi bem enfática nesse sentido, sendo o mais claro exemplo do aspecto
evidenciado ao revelar que com o filho manteria uma relação simbiótica. Ele seria a razão do
seu viver e, além de torná-la uma pessoa reconhecida, por meio dele tinha a grande expectativa
de ter algo seu, sob seu governo (“Vai ficar aqui comigo. Ninguém tira. Ninguém toma.
Ninguém trisca. É meu! Meu!”), de uma forma inalterável:
[...] "Ah ter uma pessoinha que não vai desgrudar de você. Vai precisar de
você. Então, você vai ter uma motivação para tá vivo. Você não vai ser tipo
uma pessoa insignificante. Vai ter alguém que você vai ser a principal
importância. Então é isso que eu penso. Não tem coisa melhor do que você
olhar e assim: é meu! Meu! Vai ficar aqui comigo. Ninguém tira. Ninguém
toma. Ninguém trisca. É meu! Meu! É uma coisa que vai ser minha mesmo.
Minha! Só vou dar para o mundo depois que tiver grande. Era isso que eu
acho que eu sempre quis ser. Ser mãe”. [...]

Um último aspecto analisado foi a manifestação, entre as “adolescentes”, de
pensamentos com “grande” fantasia a respeito da maternidade, quer dizer, a projeção do ser
mãe mostrou-se acompanhada de expectativas ou certezas de que o imaginado se concretizaria,
em especial nos efeitos psicoemocionais e relacionais que produziria em suas vidas.
A fala de Fani realçou a maternidade como exercício de amor, como algo que seria bom
e permanente. Embora tenha considerado que ela poderia vir acompanhada de “muito” trabalho
e/ou algum estresse, expressou como uma motivação importante a curiosidade e o desejo de
experimentá-la, tendo por referência a vivência de amigas e a experiência anterior de
participação no cuidado de irmãos:
[...] “Ah, porque eu sempre tive essa vontade de ver, de experimentar como
que é ser mãe. [...] Ah, eu queria descobrir como é ser mãe... O amor de mãe
que todo mundo fala. O amor de mãe é bom, só que dá trabalho também, as
crianças. [...] As minhas amigas falam que é muito bom ser mãe. Tem amiga
minha que fala (isso). Já tem amiga minha que fica estressada com a
criança. É só para rir... [...] Eu queria experimentar um que fosse meu. [...]
Que eu pudesse dar amor e carinho todos os dias. Toda hora. É que eu
sempre tive vontade de ter o meu filho. Eu sempre cuidei dos meus irmãos.
Dos filhos das minhas amigas. [...] Porque daí o amor é mais diferente, né!?
Que nem os filhos das minhas amigas. Eu amo demais, mas eu queria ter o
meu. Porque é das minhas amigas. Eu vou embora não é mais meu. Aí eu
queria ter o meu, para viver 24 horas comigo”. [...]
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Ainda que se espere que na contemporaneidade a maternidade seja uma escolha feita de
forma reflexiva (BADINTER, 2011 SCAVONE, 2001), o posicionamento das participantes da
pesquisa mostrou-se predominantemente baseado no que supunham ou desejavam, e não em
experiência, reflexão ou diálogo com o parceiro e a família. Algumas expressões
frequentemente usadas por elas confirmam isso: “acho que”; “espero que”; “espero”; “vai
dar tudo certo, graças a Deus”; “imagino assim”; “deve ser muito bom”; e “vai ter que”.
Por exemplo, Rael explicitou a preocupação da sua mãe com os conflitos que vinha
tendo com o seu parceiro antes da gestação. Entretanto, julgava que o seu relacionamento com
ele havia mudado para melhor com a confirmação da gravidez e acreditava (ou desejava muito)
que isso se manteria após o nascimento do filho:
“Minha mãe falou para mim: - Oh, agora vai ser difícil. Você vai ter um filho.
Vai ter que cuidar. Eu (Rael) acho que vai ser difícil, mas eu acho que
também vai ser bom! Falei para ela: - O que acha que pode ser difícil? Ela
(a mãe) pensa assim... (que poderia ser abandonada pelo companheiro).
Porque a gente não se dava bem (ela e o companheiro). Disse a mãe: - E se
brigar e largar, e já tiver com neném? Aí ela pensa assim. Aí eu falei assim:
- Não mãe, do jeito que nós tá, graças a Deus, vai tudo dar certo! Eu falei
para ela. Ela falou: - Tomara!” [...].

Além disso, Rael sentia-se solitária em sua nova casa e assim pensava no filho como
uma alternativa para preencher o seu tempo:
Porque eu sempre fico sozinha aqui em casa. E meu marido está
trabalhando. Então, eu penso assim: que quando ele nascer ele vai estar
aqui comigo. Tudo que eu fazer ele vai estar. Vai ser legal. [...] Eu acho que
quando eu estiver com ele eu acho que não vou mais me sentir sozinha. [...].
Por enquanto eu tento fazer alguma coisa para passar o tempo. [...] Ele
(parceiro) trabalha o dia inteiro.

Zoe acreditava em uma mudança comportamental do parceiro a partir do nascimento do
filho com a responsabilização dele por ela e pela criança, o que se constata a partir de sua fala
[...] “Com o bebê isso pode mudar (referindo que o companheiro prefere
permanecer fora de casa, mesmo quando não está trabalhando. Não retorna
as ligações telefônicas quando ela tenta localizá-lo. Não faz boa gestão do
dinheiro, com relato de falta de comida em casa), porque acho que ele vai
tomar vergonha na cara dele. Vai saber: - Não, eu tenho a minha esposa e
o meu filho para mim cuidar. Entendeu?”.

Zoe, tal como Rael, também se sentia só e entendia que o filho poderia distraí-la e tirar
o foco da necessidade de presença do parceiro:
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Com 6 meses de casados (já falavam sobre filhos). Eu me sentia muito só
nessa casa. Não tem TV. Não tem o que fazer. Não tem nada. Falei: - Me
arruma logo um filho para me entreter. Para mim cuidar. [...] Vi que é bom
ter filho agora, ainda mais eu solitária. [...] O sono (ajuda a não se sentir
sozinha), porque aí eu durmo e esqueço de tudo. [...] Ler me dá sono. Sério.
É eu parar para ler, em dois minutos, o meu olho já está fechando. [...] Eu
assisto mais novela pelo celular, de tarde. [...] Vou limpar casa. Vou limpar
casa, porque me distrai até ele chegar. [...] Eu vou ter a minha filha, aí eu
vou ter outra coisa para mim distrair. [...] Eu não sou essas pessoas que
gostam de ficar de casa em casa, todo dia. Entendeu? Na minha mãe é
raríssimo eu ir. Eu fui criada assim. Minha mãe me criou assim. Tem que ficar
em casa. Então eu já me acostumei com esse ritmo. [...] Antes eu morava com
a minha mãe. Tinha TV lá. Tinha tudo. Tinha música. Eu gostava de música.
[...] Penso: por que ele sai para trabalhar? Menina do céu eu fico sozinha.
Por isso que eu venho mais para a minha mãe. Eu fico sozinha em casa. Aí
chega de noite, aquela rotina de ir para a igreja. Chega em casa comer e
dormir. Aí só o outro dia de manhã. A mesma rotina. Aí eu acho muito chato,
porque eu quase não tenho tempo para ele e nem ele para mim, mais só no
final de semana, que eu fico junto dele. Aí pelo menos eu tendo o meu filho
eu esqueço que ele existe.

De forma fortemente ideada, Nina, 15 anos e primeira gravidez, disse, ainda grávida,
que ser mãe e cuidar de um bebê seria muito bom e bonitinho. Cuidou dos irmãos e desde então
imaginava-se brincando de boneca, ideia que parecia se manter. Ela falou: “É uma coisa muito
boa (ser mãe). [...] É muito bonitinho cuidar de bebezinho. Eu cuidava dos meus irmãos. Ficava, tipo,
brincando de boneca. Não tem?! É muito gostoso ficar limpando bunda de neném...”.

Anela, ao falar sobre si, descreveu uma mudança repentina no gostar de crianças, após
a descoberta da gravidez. De uma posição de não gostar para o desejo de dar amor a todas elas:
Eu não gostava de criança antes. Eu não gostava. Quando eu descobri, eu
não gostava muito de criança. Aí, depois, quando eu descobri, mudou. Parece
que eu amo. Eu comecei a amar de uma hora para outra. Eu não gostava.
Eu acho isso muito estranho, porque até esses dias eu não estava gostando de
criança. Não queria nem saber de criança. Vontade de... (demonstra
irritação). Depois que eu descobri que eu estava grávida, mudei. Mudei. Dá
vontade de pegar todas as crianças e colocar todas numa casa, só para
cuidar. Dar amor. Encher de amor. Carinho. [...] Desde pequenininha, ia
criança lá, eu falava: - Vamos brincar? Aí, quando ia para o corredor, eu
mordia. Eu batia. Não gostava. Eu tinha pavor. Foi indo. Aí, depois, não
podia bater no filho dos outros. Depois (da gravidez) mudou. Se você me
conhecesse antes você ia dizer: - Nossa, como você mudou. Mudei. Nossa.
Não sei nem explicar.

A maternidade constituía-se em depositária de muitas expectativas entre as
“adolescentes”, direcionando àquela não só o que possivelmente não tiveram ou não tinham
(carinho, proteção e mesmo uma família tal como imaginada), como também a solução para
alguns problemas vividos, como na relação com o parceiro. Somaram-se a isso curiosidade,
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necessidade de experimentação, imaginação em torno da reprodução de experiências anteriores
e, ainda, o desejo de equiparação com amigas que já tinham tido filhos (CARMONA RAMOS,
2019).
Retomando-se sinteticamente todos esses achados, avulta-se como interpretações das
“adolescentes” da pesquisa: o amar e ser feliz como intrínsecos à vivência da maternidade; e
filho como sendo uma unidade com a mãe, a razão de ser e o sentido da vida da mulher, o que
a tornaria completa, importante socialmente e com maior poder.
Um primeiro aspecto que se reforça, já destacado no item anterior, é que essas ideias
refletem construções culturais históricas que relacionam a maternidade com o ideal de amor,
felicidade, completude e sentido da vida da mulher.
Vários estudos têm registrado, desde a última metade do século passado, o caráter
sociocultural e político-ético, histórico e dinâmico dos saberes, relações e práticas que
deliberam lugares, papéis e modos de ser da mulher, na família e sociedade, e, igualmente,
relações entre o feminino e masculino e o papel da maternidade nestas (BRASIL; COSTA,
2018), sobretudo por meio de diferentes formas de comunicação e interação.
Badinter (1985), que é um marco nessas construções, reforçada na atualidade em
estudos sobre o tema, como o de Resende (2017), sobre a construção histórica e social da
maternidade, evidencia a construção moderna e a massificação cultural da compreensão da
maternidade enquanto devoção da mulher ao filho, justificada e reforçada, discursivamente,
como integrante da natureza da mulher. Isto é, como sentimentos e práticas inerentes à mulher
dada a sua participação biológica na reprodução humana. A ideia de devoção, apontada por
ambas, esclarece achados desta pesquisa – a interpretação de que a fonte de alegria, amor e
felicidade estaria em ser mãe é, uma vez que, culturalmente, tais sentimentos são considerados
uma decorrência natural da doação materna ao filho.
Esse discurso acerca da maternidade é considerado tradicional e ainda tem força na vida
contemporânea, embora em meio a outras novas construções com justificações relacionadas.
As influências socioculturais na vida das pessoas e dos grupos sociais são sempre plurais e
manifestam-se com forças e implicações variadas, a depender também das trajetórias e posições
destes. De tal modo, as construções sobre ser mãe e mulher, dentre outras, também são múltiplas
no tempo-espaço, nas situações, manifestando-se ou não de forma conjugada, contraditória,
evidente.
Louro (2003, s/p), ao tratar da natureza cultural dos corpos, sugere a dinamicidade e a
pluralidade dos significados culturais construídos, assim como a respeito das influências
variadas destes nas elaborações dos sujeitos, que bem se aplicam à questão em discussão:
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Significados que não são sempre os mesmos — os grupos e as culturas
divergem sobre as formas adequadas e legítimas de interpretar ou de ler tais
características (corporais). Alguns desses aspectos podem ser considerados
extremamente relevantes (para alguns grupos) e, então, podem vir a se
constituir em marcas definidoras dos sujeitos — marcas de raça, de gênero, de
etnia, de classe ou de nacionalidade, decisivas para dizer do lugar social de
cada um. Para outros grupos, as mesmas marcas podem ser irrelevantes e
sem validade em seu sistema classificatório [Negrito acrescido].

Historicamente, por influência de diferentes elaborações feministas, científicas e não
científicas, ganhou espaço social a problematização da associação entre maternidade e
identidade feminina como processos inerentes, ou seja, o entendimento do ser mulher e do viver
a vida por meio do necessário exercício da maternidade. Firmou-se a ideia de que o que
configura a intenção-ação de ser mãe é, de fato, o significado social atribuído a esta. Em síntese,
a maternidade e a não maternidade foram postas como uma escolha consciente e autônoma, na
atualidade.
Na contemporaneidade, vem sendo amplamente debatidas questões ligadas à vida
privada e ao gênero, e como parte desse conjunto a maternidade assume uma concepção
pluralizada, foco de vários discursos sociais (BRASIL; COSTA, 2018). No Brasil, é a partir
dos anos 1980 que os significados tradicionais em torno da relação maternidade-mulher foram
mais intensamente debatidos, contextualizados e contrapostos (SCAVONE, 2001). No novo
cenário, desenvolveu-se um novo projeto político, que pressupôs um posicionamento refletido
acerca do ser mãe, isto é, como decorrência de um plano racional, tardio e opcional das
mulheres. Valorizaram-se outros projetos de vida, ainda que mantida a maternidade como uma
opção (NUNES, 2012).
Scavone (2001), já no início do século XXI, apontou o surgimento da experiência da
maternidade como fruto de uma decisão racional de mulheres, se e como ela seria vivenciada,
influenciadas por novas condições subjetivas, econômicas e sociais. Assim, ponderou a
existência não só de novos modelos de realização da maternidade, como também de relações
familiares (mulheres com investimentos prioritários em suas carreiras profissionais; proles
reduzidas; criação de filhos sem parceiro; mães e pais juntos ou separados casais hetero e
homoafetivos; cuidados maternos por profissionais especializados).
Essas modificações seguem o desenrolar da modernidade com transformações no
mundo do trabalho, aceleração de conquistas tecnológicas, maior liberdade sexual, atenção às
diversidades culturais, dentre várias outras. As mulheres conseguem maior independência
econômica, autonomia e possibilidades de escolha. As mesmas, de forma destacada, inserem-
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se no mercado de trabalho, constroem carreiras profissionais, manifestam outras motivações e
posições, bem como acessam novas possibilidades tecnológicas produzidas no campo da
concepção e contracepção.
A vida moderna, segundo Giddens (20022008), introduz um importante dinamismo nas
coisas humanas. A vida privada sofre mudanças intensas, em um contexto de surgimento da
reflexividade (de suscetibilidade e revisão das posições ou escolhas à luz de novos
conhecimentos e informações) e de intensificação de relações sociais entre agentes fisicamente
distantes uns dos outros. Para o autor, a reflexão passou a conectar mudança pessoal e social; a
escolha, a dúvida e a responsabilidade tornaram-se componentes fundamentais da atividade do
dia a dia; em meio à influência do contexto social, as pessoas criam a própria individualidade e
dão forma ao mundo social que as rodeia.
Badinter (2011) aponta que um novo modo de abordar a questão da maternidade na
atualidade desmistifica os modelos históricos construídos, em especial o modelo tradicional que
atrela inexoravelmente a vida da mulher à maternidade, descortinando-se outras possibilidades
e escolhas entre elas, que necessariamente não incluem a maternidade, acrescentando-se, além
disso, outros modos de vivenciar a maternidade.
Pesquisa que objetivou levantar os motivos que levam casais heterossexuais a optarem
por não ter filhos entrevistou cinco casais na cidade de São Paulo. Entre as razões para a opção
de não ter filhos estariam a inviabilidade de um “estilo de vida” marcado pela liberdade e
independência a dificuldade concernente à criação de filhos em grandes metrópoles; e a
interferência em projetos de vida que envolvem a necessidade de investimento de tempo e
dinheiro e em maior escolaridade, exigências, estas, que seriam impostas pelo próprio mercado
de trabalho (CAETANO MARTINS MOTTA, 2016).
No que tange às intercorrências preconceituosas em razão da opção por não ter filhos,
todos os homens disseram que não foram passíveis desse tipo de atitude. Ao contrário, todas as
mulheres responderam afirmativamente terem sido vítimas de reações preconceituosas ao
recusarem a maternidade. Para as autoras, no caso das mulheres, ainda se mantém estreita a
relação entre sexualidade-procriação e feminilidade-maternidade (CAETANO MARTINS
MOTTA, 2016).
Produção material do Conselho Federal de Psicologia com o objetivo de compreender o
fenômeno da violência perpetrada por mães contra seus filhos e como os cuidados à criança
pode ser fator de risco para a incidência de violência e para o adoecimento mental feminino
destacou a imagem ideal construída socialmente de mãe como aquela que sempre prioriza os
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filhos e o marido em detrimento de si. Essa imagem unívoca excluiria, por exemplo, as que não
desejam a maternidade ou as que privilegiam a carreira acadêmica e/ou profissional (XAVIER
ZANELLO, 2016).

Segundo Xavier e Zanello (2016, p.133-34)
Ao criar uma figura unívoca, as mulheres que não desejam a maternidade ou
que não a exercem de uma maneira considerada aceitável passam a ser
rechaçadas a um estatuto inferior, perdem inteligibilidade social ou, ainda, são
incompreendidas, percebidas como loucas ou acometidas por algum
transtorno ou aflição psíquica.

Nessa direção, as autoras compreendem como necessário o compartilhamento do
cuidado da criança com ampliação da sua rede de proteção. Também o espaço para que as
mulheres exponham desconfortos, dificuldades e mal-estar da maternidade. Ao se impor o amor
idealizado, natural e dito como instintivo, não se permite falar do mal-estar relacionado a
maternidade (XAVIER ZANELLO, 2016).
Os resultados desta pesquisa, perante essas novas construções, colocam em pauta a
indagação quanto a essas possíveis modificações não se manifestaram entre o grupo estudado.
Para refletir, um primeiro aspecto a considerar é o posicionamento, antes registrado, de que os
significados culturais dinamicamente (re)construídos são sempre plurais e não atingem a todos
do mesmo modo, isto é, não se pode homogeneizar nem os contextos, nem os grupos e pessoas,
nem as ideias, nem os seus efeitos. Com base em Giddens (2002), pode-se afirmar que as
mudanças socioculturais das quais se falou não atingem os grupos e as pessoas do mesmo modo,
dadas as diferenças sociais (de contexto), de trajetórias de vida, dos modelos de referência e
dos modos de exercício da agência na condução da vida.
Giddens (2002) chama a atenção, também, para o fato de que não se pode supor que
todas as possibilidades de escolhas estejam disponíveis para todos ou que as pessoas tomem
decisões com total conhecimento das várias alternativas possíveis. Para ele, padrões gerais de
estilo de vida eleitos são, de fato, menos diversos que a pluralidade de escolhas possíveis nas
decisões cotidianas ou nas de longo prazo. Mais que isso, as escolhas serão tanto mais reflexivas
quanto maior a possibilidade de acesso à informação, à cultura e ao conhecimento
especializado.
Além disso, considerado o que apontam outros estudos (HERNANDÉZ, 2014
MOTTA PARENTE, 2019), as expectativas e cobranças tradicionais em torno da função
reprodutiva feminina permanecem como fortes referências, sobretudo entre as populações
femininas mais pobres.
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Ser mãe, como uma regra social fortemente naturalizada, ainda se mantém como um
imperativo, influindo na vida de mulher, mesmo para as que adiam a maternidade ou optam
pela não maternidade. Tanto que não ter filhos ou não os desejar ainda produz questionamentos
e julgamentos sociais. De modo que, mesmo entre mulheres que refletem e escolhem outras
opções, as decisões ainda geram muitas ambiguidades e conflitos (PEREIRA, 2016
BERNARDI FÉRES-CARNEIRO MAGALHÃES, 2018).
Permanece o realce social dado à maternidade como um acontecimento idealizado,
ligado ao alcance da felicidade e realização pessoal. A mulher ainda tem o lugar de mãe
profundamente traçado na sociedade, sem que necessariamente se dê luz a construções,
interesses e limites socioculturais nos quais se alicerçam e que permeiam ou invadem os corpos,
as sexualidades, os gêneros e as suas relações, a divisão do trabalho, as condições de vida, entre
outros temas. Certamente, dar luz a essas construções permitiria escolhas mais autônomas
perante a maternidade (pelo sim ou pelo não) ou com menor idealização.
Adolescentes com condições de vida adversas, como as desta pesquisa, enfrentam uma
realidade que reduz suas possibilidades de refletirem, decidirem e concretizarem outros projetos
sociais, com a maternidade ou não, ao mesmo tempo ou não respaldadas em recursos materiais
e de poder para tal.
Pesquisa que analisou a construção social de sentidos sobre a gravidez-maternidade
entre adolescentes pobres grávidas, na capital de Mato Grosso, Cuiabá, baseada em Fairclough,
não só apontou a contraposição ao discurso dominante da maternidade na adolescência como
um problema, prevendo reconhecimento social, comprovação da feminilidade e maior poder e
autonomia, mas também a relação entre o que projetavam para si, a natureza social e ideológica
disso, e a condução de suas vidas em um contexto de oportunidades sociais restritas. Assim,
destacam que:
“Na falta de condições que permitam às adolescentes definir ou ampliar seus
projetos de vida, o desejo de tornar-se mãe ganha lugar principal no processo
de subjetivação de várias delas. [...] A importância dada à maternidade reflete
a forma de subjetivação concretizada em um contexto de restritas
oportunidades sociais, além de valores tradicionais incorporados sobre o papel
social da mulher. De igual modo, sugere resistência ao projeto racional
planejado e tardio proposto socialmente para a maternidade” (ARAÚJO
MANDÚ, 2015, p.1143).

A maternidade como a alternativa entre mulheres, jovens ou não, idealizada e em meio
às condições de vida desfavoráveis, é um aspecto já evidenciado em outros estudos, embora
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nem sempre relevados na história familiar construída por adolescentes (KUDLOWIEZ
KAFROUNI, 2014 PRESADO, CARDOSO, CARMONA, 2014).
As adolescentes da pesquisa, a despeito de entrarem em contato, de algum modo, com
um universo de outras possibilidades de vida, sobretudo por meio das mídias, como a TV e a
internet, partilham ambientes familiares e comunitários nos quais estabelecem relações
frequentes com outras mulheres com condições sociais semelhantes às que possuem e que
fizeram a “escolha” pela maternidade e constituição familiar, algumas desde muito jovens. É
frequentemente assim, com amigas, colegas, irmãs, mães, parentes, conhecidas. Ou seja, essa é
a principal referência ou modelo que possuem. Não são mulheres “adolescentes” que têm
referências fortes em relação à possibilidade de uma carreira acadêmica ou profissional, o que
torna mais difícil se projetarem nessa direção. Isto é, ver outras possibilidades como
possibilidades para si. As mulheres com as quais se relacionam comumente pararam de estudar
antes mesmo de completarem o segundo grau e, se trabalham, fazem isso para auxiliar ou
manter uma renda familiar, mas não em postos bem pagos do mercado de trabalho, e não por
falta de perspectiva apenas.
A maternidade é a alternativa de vida que conseguem mais bem administrar como uma
possibilidade em suas vidas, utilizando-se de seus corpos e afetos, que de algum modo lhes
pertencem. As escolas que as “adolescentes” frequentam, onde vivem, além de rotineiramente
não atraírem a sua atenção, são possibilidades concretas apenas até o segundo grau, isso quando
não têm dificuldade de acesso a elas. Mulheres com as mesmas condições sociais que elas
trabalham em postos que exigem no máximo até o segundo grau. Para concorrerem a vagas no
ensino superior, elas também precisariam superar dificuldades financeiras, de locomoção, de
educação, entre outras, que possuem. É claro que podem exercer agência nessa direção, mas
certamente com muitas dificuldades e enfrentamentos.
Um segundo aspecto explicativo dos achados, que aqui se destaca, é que, por meio das
ideias das “adolescentes”, como relatadas, pode-se também identificar, além da expressão e
reforço da construção moderna da “ideologia da maternidade”, a manifestação das necessidades
de afeto, pertencimento ou reconhecimento, completude e poder, e de expectativas de satisfação
das mesmas por meio da experiência de ser mãe. Esta muitas vezes instigada diretamente pelo
companheiro, por amigas ou por vivências positivas ou negativas em relações de afeto com
pessoas significativas.
Em expressões subjetivas das “adolescentes”, diante da maternidade, identificaram-se
essas necessidades, manifestas de forma mais contundente sobretudo entre as que as suas
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histórias de vida e de interação familiar envolviam relações conflituosas, perdas de pessoas
significativas, rejeição e/ou alguma forma de violência.
Investigação anteriormente mencionada (ARAÚJO; MANDU, 2015) referente à
construção de sentidos sobre a gravidez-maternidade entre adolescentes grávidas também
apontou que elas, além de espelharem a incorporação do ideal de maternidade, como felicidade,
realização e amor, de forma semelhante a esta pesquisa, viviam sentimentos positivos (alegria,
amizade, carinho, paz) e tinham em perspectiva a possibilidade de cuidarem de algo “seu” e de
terem parceria constante e a percepção de completude em suas vidas.
De uma perspectiva sociológica em torno da questão da maternidade, na
contemporaneidade, Campos (2002, p. 216) diz que, apesar dos esforços para se evidenciar
amplamente as ideias do caráter mítico do amor materno, “estas são ainda as bases da ideologia
dominante da maternidade na atualidade”. Muitas delas experimentam uma relação simbiótica
com os seus filhos, sendo Um o Outro, e outras encontram, na maternidade, a oportunidade de
realização de seus selfs, de suas vidas, encontrando sentido para a sua existência e sentindo-se
felizes.
Zanchi et al. (2016) também constataram que a maternidade na adolescência para jovens
de classes econômicas desfavorecidas proporcionou ganhos, a exemplo, da supressão do
sentimento de solidão. O filho sanaria a solidão evidenciada ainda antes da maternidade,
conferindo à mulher um sentimento de plenitude. Esse sentimento possivelmente seria provindo
das tarefas, cuidados e responsabilidades cotidianas, somadas à presença e dependência
constante do filho à mãe. Ainda para as autoras, esse sentimento de solidão contrapor-se-ia à
descrição das jovens no que se refere à intensa socialização.
Brandão e Heilborn (2006), em investigação socioantropológica com 13 jovens de
camadas médias do Rio de Janeiro, na qual analisou o fenômeno da gravidez na adolescência,
lembram que o exercício da sexualidade nessa fase é uma via privilegiada para aquisição
gradativa de liberdade e autonomia, assim sendo as alternativas escolhidas/assumidas por
adolescentes, em torno da gravidez-maternidade, integrarão o processo de construção da
identidade dos mesmos.
Dias e Okamoto (2019), a partir de uma leitura psicanalítica, em pesquisa com gestantes
entre 14 e 17 anos, em Unidades Básicas de Saúde de Assis, São Paulo, Brasil, afirmam que,
ao contrário do que é maciçamente divulgado em torno da gravidez na adolescência, como algo
inesperado, a mesma muitas vezes se configurava como possibilidades na vida de mulheres
adolescentes. Para estas, a gravidez permitia que acessassem um lugar social valorizado - de
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mulher mãe, e de pertencimento, portanto. Foi a partir da constituição de uma família que
muitas delas passaram a ser vistas como mulheres adultas.
As autoras supracitadas também identificaram que a gravidez e a maternidade
carregavam sentidos de preenchimento de um vazio afetivo e de reparação de perdas e rupturas
de vínculos familiares. Ter “um filho só seu” revelava-se como uma forma de preenchimento
desse vazio vincular e afetivo. O filho trazia para as adolescentes a esperança da reconstrução
das vivências infantis, pois intencionavam que a criança não fosse privada daquilo que elas
foram anteriormente. Filho representava, além da melhor companhia, alguém fortemente ligado
a elas, a possibilidade de uma união afetiva intensa, sem risco da perda. A sensação de
segurança e vínculo inabalável diante do temor da perda de objetos significativos vivenciados
ao longo da vida. A gestação era vivenciada como um momento de plenitude,
independentemente da idade da gestante, visto que esta se encontrava literalmente
“preenchida”.
Quanto mais forte o temor da perda de afeto e segurança, internalizados pelas
“adolescentes” em suas histórias, mais significativas as suas representações construídas, uma
vez traduzidas, conscientemente ou não, em possibilidades de superação de limitações e
sofrimentos vividos.
Pesquisa de Ottoni e Pimenta (2018) sobre a representação psíquica da maternidade e
sua relação com altos índices de gravidez em populações de baixa renda, em Belo Horizonte,
Minas Gerais, também concluiu que o estado gestacional proporcionava prazer à mulher, com
uma sensação que também acabava o vazio e o desamparo inerente à existência. Filhos
preenchiam e ocupavam um espaço significativo, atribuindo à mulher a nomeação de “mãe”,
levando-a a ser alguém e a ter um lugar de privilégio, diferentemente do papel assumido
anteriormente, apenas como mulher.
No caso da pesquisa ora relatada, supõe-se que se vê importante ou valorizada, tanto
para o filho como socialmente, além de ter relação com o papel de mãe valorizado pela
sociedade, também permitia às “adolescentes” que se vissem e fossem socialmente situadas
como adultas, um lugar também de maior valor social em comparação à adolescência.
Atingir a autonomia e alcançar o status de adulto foi caracterizado como o ideal de
completude do sujeito moderno. No processo de amadurecimento, o sujeito enfrentaria conflitos
e desafios necessários para se tornar um indivíduo autônomo, capaz de se autodeterminar. Esse
momento de “crise” era interpretado como necessário para o ideal de sujeito. A crítica é que
essa abordagem desenvolvimentista da adolescência a transformaria em um fenômeno universal
e atemporal, ao invés de uma perspectiva de construção social (BERTOL SOUZA, 2010).
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Para Scott (2001, p. 70), a “respeitabilidade” do adulto, quando dificultada pela via da
inserção no mercado trabalho, é identificada em outros caminhos, sendo a formação da família,
que se define por “casar” e “ter filhos”, um deles. Para os jovens, não depender da autoridade
parental é uma declaração de autonomia e individualidade. Do autor, extrai-se ainda
A ambiguidade de ser jovem, mas com poucas oportunidades de estudo e com
cobrança sobre a participação no orçamento familiar e vigilância sobre a sua
atividade sexual, faz com que a passagem para ser mãe possa denotar, para
ela, uma saída desta liminaridade (não mais criança, ainda não adulta) e um
ingresso numa fase de jovem adulta.

Já a respeito das manifestações das entrevistadas sobre a completude a partir do filho,
Dadoorian (2003, p. 86), apoiando-se em Freud (1931)43, coloca a questão feminina
intimamente relacionada com a maternidade. Por meio do filho a mulher se sentiria plena, com
a percepção de que nada lhe falta: “O filho funciona como um objeto que completa as suas
carências e os seus desejos mais íntimos. O desejo de ter um filho, isto é, o desejo de ter o falo,
é algo bastante forte no inconsciente feminino”.
Estudo de Ferrari, Piccinini e Lopes (2007, p. 310), também a partir de uma teorização
psicanalítica, discutiu sobre a construção do bebê imaginado feita pela mãe durante a gestação.
Citando Nasio (1997)44, os autores dizem que uma montagem narcísica oferece à mulher a
ilusão de satisfazer, por meio do filho, que ao mesmo tempo é ela mesma, as frustrações
impostas pela vida. Na gestação, “o narcisismo materno parte do objeto fantasiado,
possibilitando que o objeto real surja como separado do seu eu. O objeto que partiu da fantasia
pode se deixar amar e desejar pelo eu que o criou”.
Para Moura (2013), a maternidade confere a mulher não apenas a capacidade de gerar
um corpo dentro do seu próprio corpo, mas torna aquela responsável por possibilitar ao filho
uma vida subjetiva, que, por sua vez, é tecida por meio do desejo. Nesse sentido, a maternidade
estaria em íntima relação com o poder e a culpa.
Segundo Penna et al. (2012, 549), com base em Rangel e Queiroz (2008)45, a
constituição familiar “representa a potencialidade máxima da trajetória do feminino
demonstrando que a mulher cumpriu satisfatoriamente a expectativa que lhe é atribuída ao
longo de toda sua formação, ou seja, seu papel reprodutivo”. As autoras fundamentadas em
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Oliveira (2010)46 acrescentam ainda que “a reprodução sexual parece constituir um elemento
de poder e maturidade sobre o qual a pessoa jovem tem maior controle e acessibilidade, do que
a possibilidade de se atingir um bom nível de escolarização ou obtenção de um bom emprego”
(OLIVEIRA, 2010 apud PENNA et al., 2012, p. 549).
Em síntese, o que os achados da esfera psicoemocional e os autores referidos na
discussão destes permitem destacar é que, entre mulheres “adolescentes”, a maternidade pode
ser vivida de forma muito positiva, oportunizando amadurecimento, resolução de sofrimentos
existenciais e de carências de vínculo, amparo e afeto, alimentando esperança na vida – de
reconstrução de uma trajetória com essas limitações, promovendo a vivência de valorização e
reconhecimento social, a realização pessoal, o encontro de sentido para a própria vida, além de
uma existência mais integral e articulada.
O terceiro aspecto de discussão que se traz diz respeito a características de
desenvolvimento culturalmente encontradas entre as “adolescentes” que, embora não possam
ser tomadas como típicas de todas elas, são comuns no processo de desenvolvimento humano,
tais como manifestações do pensamento mágico ou fantasioso, que inclusive permite relativizar
os aspectos positivos antes apontados.
Para Prioste e Amaral (2015), a partir de leituras de Freud (2010 1996a1996b)47 e
Freud e Breuer (1996)48, as fantasias ocupam um lugar central na constituição subjetiva e são
uma marca essencialmente humana, presentes desde a origem do pensamento, vinculadas à
satisfação de necessidades ou desejos. As fantasias formam uma realidade psíquica pela qual o
sujeito interpreta o mundo ao seu redor. Elas são uma forma de defesa contra a realidade ou
uma forma de sublimação criativa, na qual o sujeito se utilizaria da fantasia nos seus processos
criativos, tal como a criança faz ao brincar, transitando entre a imaginação e a realidade. Com
base no pensamento freudiano, essas autoras apontam que, na adolescência, comumente, ocorre
o afastamento da autoridade parental e a busca por novas inserções sociais, e perceber os pais
e a si como sujeitos pode ser sofrido para os adolescentes. Com as mudanças corporais e as
46
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novas exigências socioculturais, estes podem refugiar-se em fantasias, mascarando sentimentos
de impotência vivenciados.
Pesquisa (PRIOSTE AMARAL, 2015) que analisou o que atrai adolescentes ao
ciberespaço compreendendo as possíveis implicações em sua constituição subjetiva, realizada
em uma escola pública e outra privada do município de São Paulo, com 48 meninas entre 13 e
16 anos, encontrou que, entre as que frequentavam a escola pública, eram notáveis o
rebaixamento do amor próprio e a necessidade de supri-lo com um companheiro ou com um
filho, como se a existência delas dependesse exclusivamente de um vínculo simbiótico com o
outro. Um dos grupos de jovens, da escola pública, relatou colecionar fotos de bebês em redes
sociais, mantendo perfis fakes nos quais elas alternavam o papel de mãe ou se apresentavam
como sendo o próprio bebê. Mas, a maternidade não era apenas uma fantasia, sendo parte da
realidade da maioria delas. Algumas argumentaram em favor da maternidade, ressaltando o
amadurecimento, mostrando-se empolgadas com fotos de casal no Facebook. Elas reconheciam
as relações transitórias e sem compromisso com os pares, em oposição ao desejo de vínculo e
proteção que inconscientemente buscavam. Contudo, mostraram hipervalorização da
maternidade como forma de obter cuidados, atenção e reconhecimento social.
Ainda, para a autora supracitada, na adolescência, o conflito edípico de dependência e
afastamento em relação aos pais pode deixar a menina mais vulnerável. No caso, a gestação
poderia representar uma espécie de solução de compromisso: adquire-se um falso
reconhecimento social de adulto e, ao mesmo tempo, obtém-se maior cuidado e atenção, que
foram perdidos ao entrar na puberdade. Além disso, ter um bebê poderia manifestar a tentativa
de concretizar o desejo de ser eternamente amada pelo filho ou, ainda, uma maneira de manter
um elo amoroso, tornando-se “um” com o amado por meio do bebê. A indústria cultural
estimularia fantasias de maternidade e, ao mesmo tempo, fantasias de tornar-se objeto sexual,
a serviço da satisfação masculina, como se os papéis femininos na sociedade fossem balizados
pela perspectiva sexual.
Também de uma análise psicanalítica, achados de Ottoni e Pimenta (2018) sobre a
representação da maternidade de dez mães com quatro ou mais filhos, sendo pelo menos um de
pai diferente, em Belo Horizonte, Minas Gerais, revelam que estas não planejaram nem
organizaram as suas vidas para a chegada de um bebê, apenas se submetendo à lógica do querer.
Elas queriam ter um filho e tiveram sem pensar nos impasses e dificuldades de tê-lo. A partir
do nascimento do mesmo é que veriam as responsabilidades advindas.
De uma perspectiva sociológica, para Bajoit (2003), os jovens são cada vez mais
solicitados (pelos pais, pela escola, pela televisão, pelos colegas) a saber o que querem e a ter
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um projeto pessoal para se realizar. Contudo, o apelo à autorrealização individual e a um
relacionamento reflexivo em torno da norma e da autoridade entram em contradição com a vida
normativa e com a angústia existencial a que estão sujeitos. No contexto de incertezas, o autor
interroga sobre a complexidade da escolha (de ordem reprodutiva ou outras), se confundida
com uma ordem cultural.
Pesquisa (ZANCHI et al., 2016) cujo objetivo foi identificar as transformações oriundas
da maternidade na adolescência, na perspectiva de 34 jovens de reduzido estrato
socioeconômico, aponta que a maternidade lhes trouxe ganhos oriundos da ressignificação do
modo de vida, como o abandono de condutas ilegais e criminosas, a aquisição de autoconfiança,
a supressão do sentimento de solidão e a redução da exposição à violência intrafamiliar,
conferindo-lhes ainda um sentimento de plenitude trazido pela experiência de ser mãe.
Em síntese, a partir dos autores supracitados, constata-se que as manifestações de
pensamento mágico ou fantasioso em torno da gravidez podem operar no sentido de permitir à
adolescente um falso reconhecimento social de adulto, a obtenção de maior cuidado e atenção
ou até a manutenção de um elo amoroso. No entanto, a partir do nascimento é que se
concretizariam as responsabilidades advindas com a materialização do filho, embora sejam
ainda reconhecidos por algumas delas apenas os ganhos da experiência.

6.3 ENGRAVIDAR E CONSTITUIR FAMÍLIA: POSIÇÃO FIRME, “PREPARO” E
PRERROGATIVA DE ESCOLHA

Os achados da pesquisa indicam que os entendimentos das participantes a respeito do
que é ser “adolescente”, em contraponto ao ser “adulto” e ao que a maternidade requer,
influíram em suas iniciativas para o engravidamento. Nenhuma delas, classificadas como
adolescentes na pesquisa, com base em critérios ou caracterizações da cultura que as situam na
fase da adolescência, assim se via ou definia.
Estar na adolescência significava, entre elas, aproveitar a vida – sair para festas e
“curtir”, e/ou ter irresponsabilidade ou imaturidade – como estar sempre brigando com o
parceiro. Se isso já tinha sido experimentado ou superado, em suas vidas, julgavam que se
encontravam prontas para a próxima fase – a “vida de responsabilidade” que a maternidade

161

exige. Isto é, para elas, a fase adulta e a maternidade tinham coincidência pelo cumprimento do
critério ter condições de assumir a responsabilidade no cuidado de um filho.
Todas as “adolescentes” se viam apenas como mulheres e em condições de serem mães.
Assim, suas manifestações indicam o que consideravam tanto o momento de vida apropriado
para tal e por quais razões como as atitudes e capacidades necessárias e que julgavam
suficientes para o exercício da maternidade.
No primeiro sentido, entendiam ser coincidentes ser jovem e ter filhos. Entre algumas,
isso era referenciado em observações da idade de outros ou outras, seus pares, que já haviam
vivenciado a experiência, além de no desejo ou intenção de serem mães ainda “novas”, em
oposição ao ser “velha” para o acontecimento.
Anela, 15 anos, demonstrou surpresa ao saber que o parceiro, 22 anos, ainda não tinha
tido a experiência da paternidade. A justificativa espontânea da sua admiração, pelo fato,
baseou-se na idade com que via outros jovens passarem pela experiência. Embora depois tenha
se corrigido para a pesquisadora expressando critérios conhecidos da cultura, possivelmente
por julgar que seriam “ideias mais apropriadas”, como a sequência de eventos a serem
previamente cumpridos – estudar e ter uma moradia própria, bem como uma possível idade
“ideal” – acima dos 23 anos:
Nós amigamos. Aí, depois, eu perguntei para ele se tinha filhos. Ele falou
que não tinha. Aí eu falei: - Nossa! Sério? [...]. Então, disse a ele: - Tem
muita gente que é pai cedo, com 17 anos. Rapaz novinho já tem filho. Depois
teoriza para a pesquisadora: – Para ter filho você tem que estudar, ter a sua
casa própria... Eu falo que tem que ter uns 23 para cima. Mas achei bom.
Ah, porque é o meu primeiro filho também, e eu estava procurando uma
pessoa que seria o primeiro filho também. [...]

Anne, que tinha apenas 18 anos, julgava-se atrasada ou, como disse, já “velha” para ter
um filho. Seu sonho era ser uma mãe “nova”, em oposição a ser uma mãe “velha”, não existindo,
para ela, o meio termo entre ambas:
[...] “Eu sabia que eu queria ser mãe nova. A minha mãe fala que tem horas
que eu exagero. E diz: - Chegar na idade, tipo, quando você tiver uns 20 anos.
Por causa que, eu falo para ela: - Oh mãe, eu já tô velha e tal. Aí ela fala: Se você fala que tá velha, eu tô nova. Aí, por isso que eu queria. Sempre
quis. O sonho de ser mãe nova.” [...].

Raia, que engravidou com 17 anos, também tinha o mesmo ponto de vista que Anne,
ao afirmar que deveria ter engravidado mais jovem ou “mais cedo”, sugerindo que isso havia
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ocorrido “tarde”, dado o parâmetro etário que permeava seus pensamentos e desejos em relação
ao acontecimento:
[...] “Não sei o que deu em mim, de não ter filho cedo. Sempre veio isso na
minha cabeça. Meu Deus, eu quero ter filho cedo. Quero ter filho cedo.
Mesmo sabendo que é difícil de cuidar, mas sempre veio isso na minha
cabeça.” [...]

Ser mãe “nova” implicava, para elas, em melhores condições físicas e mentais para a
experiência, o que as protegeria de certos problemas. Dito de outro modo, era melhor ter filho
mais “jovem”, uma vez que quanto mais “velha”, maior a possibilidade da manifestação de
problemas obstétricos, limitações, dores físicas e de impaciência, o que dificultaria cuidar e
brincar com os filhos.
Nesse sentido, Anne ressaltou as limitações e dores físicas que já vinha sentindo,
atribuindo ao envelhecimento, além de que achava “bonito” ser uma mãe jovem para não se
distanciar muito da idade do filho:
[...] “Eu sempre pensava: eu quero ser mãe nova, porque quando o meu
filho tiver uns 15 anos, eu vou tá nova. [...] Ah, não sei, eu sempre achei
bonitinho, a questão da mãe nova. [...] Eu falo da minha mãe, porque é,
assim, ela agora sente dores e tal. Eu agora acho que sinto mais dores do
que ela. Eu não posso abaixar. Às vezes eu tô lá na chácara, onde a minha
priminha mora, aí a mãe dela fala: - Troca ela para mim ou eu falo: - Deixa
eu banhar ela. Aí eu não consigo passar 5 minutinhos abaixada assim, que
eu já tô quase para morrer. Eu falei: - Mãe, quando eu tiver com uns 35
anos, eu não vou andar mais. Aí eu falei: - É bom ser mãe nova, porque
agora eu ainda consigo fazer algumas coisas. Brincar com o meu filho,
porque senão... [...]. Muito mais (limitações físicas com o tempo). [...]
Também, eu acho que a minha cabeça já é ruim um pouco. Até a minha
prima diz que sente dor, também. Aí ela fala: - Nossa, eu já tô velha, e tal.
Morrendo... [...]

Já Zoe, 17 anos, que também achava bom ter filho ainda “nova”, enfatizou que se o
evento ocorresse ao estar “velha” estaria mais sujeita não só a dificuldades no parto, mas
também à falta de paciência para o exercício da maternidade:
[...] “É bom ter filho quando você está nova, porque quando você tá velha
tem mais complicações. [...] Não conseguir parir. [...] Eu vou ter filho já de
idade? Eu não vou ter paciência mais não. [...] Ter filho com 30 anos... a
minha paciência já foi embora”. [...]
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Ser mãe “jovem” garantiria, para si e para o companheiro, a possibilidade de divertiremse com os filhos, de ensiná-los e de aprenderem com eles, como também facilitaria receber o
cuidado deles no futuro, para ambos, tal como disse Graça, 19 anos:
[...] Porque quando eu tiver velha, mais ele (o parceiro), eles que vêm cuidar
da gente. Aí (sendo jovem), vai curtir junto com os filhos. Vai se divertir com
os filhos. Ensinar. E aprender também. [...]

Também, entre as “adolescentes”, estar pronta para a gravidez-maternidade encontravase ancorado na disposição de mudar o estilo de vida, relacionado à fase da adolescência e
considerado incompatível com ter filhos, em autoperceber-se como responsável, experiente,
capaz de amar e de cuidar do filho e da casa, bem como nos significados atribuídos ao que seria
uma “boa” ou “responsável” mãe, com base em critérios de qualidade do cuidado materno, tais
como priorizar as necessidades do filho e ter compromisso com este.
Vivian (cuja fala é representativa de outras participantes), 18 anos, julgava que já estava
deixando de ser “jovem” (adolescente), apostava ou tinha a expectativa de que amadureceria
com a maternidade e teria a responsabilidade exigida para tal. Isto é, mudaria a vida social que
tinha, o que significou ficar mais em casa, deixar de beber, assumir o cuidado do filho segundo
as demandas deste, protegê-lo dos perigos e do desconforto das festas que frequentava. Em
suma, via-se em condições de pensar primeiro nas necessidades do filho, assim como seu
companheiro:
[...] “Eu acho que depois que o bebê nascer eu vou amadurecer muito. Eu
já estou começando. Aí, depois que o bebê nascer, eu vou amadurecer
demais”. [...] Eu acho que agora eu vou começar a pensar só nele. Porque
eu já to pensando só nele. Eu acho que eu vou deixar muita coisa de lado.
Muita coisa de lado, porque antes eu bebia. [...] Então, agora... eu ia
bastante para festa. Mas agora eu vou me sossegar. Tenho que sossegar.
Igual a minha mãe falou: - Filho não é brinquedo não. Agora você vai ter
que amadurecer. Eu disse: - Você fica tranquila mãe, porque eu vou dar
conta. Quando eu namorava com ele. Eu e ele ia muito para festa. Agora
quando o bebê nascer, eu não vou poder ficar saindo. Então, ela quer que
eu fique sossegada em casa. Então a questão é isso. Agora, um filho para
criar, a responsabilidade. Ah, eu tô preparada. Eu não me acho uma pessoa
‘tão irresponsável’. (Corrige) Eu não sou irresponsável. Eu vou evitar
muitas coisas. Eu tive muitas atitudes de jovens. Tipo, evitar brigar com ele.
Porque, às vezes, a gente tem uma briguinha besta e fica sem se falar. Tem
que parar com isso. [...] Ele também vai amadurecer. Quando for fazer
alguma coisa, pensar no bebê. Pensar: agora, eu tenho um filho. Pensar
nisso. Porque, depois que ele nascer, eu tenho que cuidar dele. Vou ter que
dar atenção para ele. Vou passar muita coisa, porque a minha sogra falou...
sempre quando a criança chora, ela fala: - Tá vendo? Vai aprendendo aí.
Bebê sempre chora de madrugada. Você dorme bem! Porque quando o bebê
nascer, você não vai poder dormir. Você aproveita bem, porque você vai ter
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que acordar de madrugada, para cuidar do bebê. Tal. Aí, eu fico assim, de
festar, sair. Porque o bebê não pode frequentar lugares assim. Mas, para
mim é normal. Eu já tava querendo mesmo ter filho, então para mim não
vai ser difícil abrir mão dessas coisas. Para mim, no meu pensamento, eu
aproveitei o que eu tinha que aproveitar. Como eu conheço ele desde 15
anos, a gente já está junto desde esse tempo, a gente já aproveitou bastante.
A gente curtiu bastante. Agora a gente vai ser pai e mãe. A gente vai cuidar
de um filho nosso.

Zoe, também representando a fala de outras que se viam prontas para a constituição de
uma nova família e para serem mães, disse que se autopercebia como responsável, experiente,
amorosa e capaz de cuidar do filho e da casa. Isso porque se via em condições de assumir
compromisso com o filho e de ter um estilo de vida coerente:
[...] “Eu já me acho responsável também para ter um filho agora. Eu tenho
muita responsabilidade. Que eu cuidei do meu irmão desde recém-nascido
para a minha mãe. Sei como funciona. [...] Eu cuidava como se fosse a mãe
dele (aos 12 anos). Dava banho. Ela (mãe) chegava em casa e ele tava
limpinho. Botar para dormir. Colocava para dormir. Trocar ele. [...] Com
nós é tudo diferente. Com o filho da gente é diferente, porque você tem mais
amor. [...] (Irresponsável) Igual aquelas mães que têm os seus filhos, saem
para a festa, deixa com a mãe. Aquelas pessoas que não têm obrigação
nenhuma. Não têm compromisso nenhum com o filho. Eu já tenho mais
responsabilidade. Ser uma mãe irresponsável seria não cuidar, sair. Não
cuidar da casa.

Ser madura, responsável, experiente, amorosa, capaz de assumir os cuidados do(s)
filho(s) e da casa foram características vistas em si mesmas ou que julgavam que adquiririam
imediatamente e que sinalizavam o quanto estavam prontas ou em condições para serem mães.
Em síntese, de uma perspectiva sociocultural, expressaram características agrupadas e/ou
isoladas esperadas ideologicamente do desempenho da “boa” mãe – que, além de gestar e parir,
deve bem cuidar, bem educar, amar e priorizar os seus filhos.
A partir das análises apresentadas, destaca-se para discussão o entendimento das
participantes do estudo de que estão prontas para a maternidade por se verem como mulheres,
que já viveram a fase da adolescência e têm idade para tal, e por apresentarem o potencial ou
as capacidades requeridas para o exercício da maternidade. Além disso, devido à correlação de
caráter prático que estabelecem entre a maternidade/ paternidade e ser “jovem”.
Outros estudos têm mostrado alguns resultados próximos. Nunes (2013), ao avaliar o
lugar da maternidade na constituição da subjetividade de um grupo de adolescentes entre 16 e
18 anos, das camadas populares do Rio de Janeiro, encontrou que o sonho da maternidade
também era acalentado desde cedo entre elas e igualmente se viam em condições de exercê-la.
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Entre algumas, a maternidade naquela faixa etária não era considerada precoce, sendo muito
tardio ser mãe em torno dos 35/40 anos.
Relembra-se que, no contexto atual, muitas mulheres priorizam primeiro a constituição
das suas carreiras profissionais e optam por filhos na faixa etária dos 30 anos, em
correspondência com o projeto racional da maternidade, opcional, planejado e tardio,
construído como uma referência na vida contemporânea. Projeto esse que, como se constatou,
não era o modelo afirmado pelas “adolescentes” do estudo, desfavorecidas economicamente.
Outra investigação que buscou compreender a construção social de sentidos sobre a
gravidez-maternidade igualmente referiu que “adolescentes” grávidas se viam como mulheres,
com acesso à vida adulta, concretizado pela superação da fase adolescente, entendida como
curtição, imaturidade e irresponsabilidade. De tal modo, julgavam ter as condições requeridas
para a maternidade, a disponibilidade para mudar de pensamentos, comportamentos, decisões
e para as novas experiências, em face do amadurecimento e responsabilidade (ARAÚJO
MANDÚ, 2015).
Outra pesquisa com o objetivo de investigar as redes sociais de mulheres jovens que
ficaram grávidas na adolescência entrevistou 26 adolescentes e mulheres jovens, entre 15 e 24
anos, residentes em bairros e favelas da região Centro-Sul de Belo Horizonte, Minas Gerais.
Entre os seus achados, identificou-se que a definição do que é ser jovem foi semelhante entre
os grupos populares e de classe média, sendo explicitadas palavras como irresponsabilidade,
curtição e aventuras. No entanto, quando questionadas se sentem ou não como uma pessoa
jovem, houve discrepância entre os grupos. Particularmente nos grupos populares, as
adolescentes entrevistadas não se viam como adolescentes, pois criar uma criança exigiria delas
responsabilidades que não se compatibilizariam com o que definem como ser jovem. Ser mãe
afirmaria o papel esperado de uma pessoa adulta (ANDRADA CHACHAM, 2016).
O predicado dado a elas em nossa cultura, de “adolescentes”, tem por base o pressuposto
da existência de uma etapa de transição da vida infantil para a vida adulta, em um período etário
comumente classificado entre 10 e 19 anos. Neste, além do desenvolvimento físico-sexual,
construiria-se, por meio de variadas experiências sociais, a identidade adulta, qualificada
sobretudo pelo atributo da autonomia, perante o núcleo familiar (em relação à independência
econômica, à constituição familiar própria, a tomadas de decisão) e em relação a
comportamentos sociais e ao conjunto de valores. Nesse contexto, diz Marinho (2015, p. 43):
“Tornar-se adulto é deixar de ser criança, é assumir o papel de provedor de suas próprias
necessidades e de seu próprio mundo quando possível, em um sentido máximo, agir como
agente de seu destino”.
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Contudo, conforme se mostrou, a interpretação sobre a adolescência, bem como viver e
transpor essa fase, entrando no mundo adulto, tinha conotações peculiares entre as jovens da
pesquisa. Isso é coerente com o entendimento de que essa fase de transição é vivida e
interpretada: 1) em função da posição social que ocupam (RIBEIRO, 2014); 2) pelo fato de
serem mulheres (SANTOS QUEIROZ VERONA, 2019); 3) pelo histórico de vida peculiar de
cada uma (GIDDENS, 2002); 4) pelo legado de vida que recebem de gerações anteriores
(MARINHO, 2015); e, também, do contexto presente da modernidade (GIDDENS, 2002).
Como mencionado em item anterior, a busca de autonomia entre elas não parece ter se
dado pela via do estudo, do trabalho e da aquisição de independência financeira, mas pela
conquista de um companheiro, pela saída da casa da família e desvinculação do sustento desta
(ainda que permaneçam com alguma dependência das famílias envolvidas). Iniciativas, nesse
sentido, aconteceram quando se sentiram em condições de exercer algum domínio na esfera
afetivo-sexual e as mesmas eram, até certo ponto, aceitas, desejadas e até estimuladas por suas
famílias, como se verá com mais detalhes adiante.
Gonçalves e Knauth (2006), em pesquisa realizada com adolescentes que tiveram filhos
e suas mães, em Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, exploraram a ideia “aproveitar a vida” para
melhor entender percepções de ambas sobre a gravidez juvenil. As autoras apontam que,
usualmente, entre as investigadas, o termo significava sair, namorar, ficar, divertir-se, paquerar,
dançar, curtir e, além de ter certa conotação sexual, também tinha o sentido de desfrutar a
vitalidade dos anos. Para as autoras, culturalmente circula outra ideia de “aproveitar a vida”,
idealizada como entrada no mercado de trabalho, escolarização ascendente e posterior união (e
filhos como uma consequência desta), mas esse padrão não era o aceito e valorizado naquele
grupo, uma vez que as expectativas de vida se diferenciam com influências da classe social.
Entre o grupo de adolescentes das classes populares, encontrou-se maior valorização da fase
adulta por esta conformar maior possibilidade daquelas se tornarem menos dependentes dos
pais.
Nesta pesquisa, a fase da adolescência correspondeu à fase da escolarização das
participantes (no máximo até o segundo grau) e, particularmente, à ideia do aproveitar a vida,
com destaque à diversão. Já a saída dessa fase correlacionou-se ao alcance da capacidade de
“ser responsável”, sugerida pela aceitação da mudança do estilo de vida, pelo compromisso
com a vida familiar e doméstica (embora algumas vivessem em um dos núcleos familiares de
origem do casal) e pela aceitação das demandas de cuidado prioritário do filho.
Entre elas, a vida adulta mostrou-se não só mais valorizada, mas também, de certa
forma, desvinculada da idade cronológica. Mais que isso, o sentido de urgência que tinham para
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viver a maternidade encontrou respaldo na argumentação de que era melhor e mais bonito ser
mãe “jovem”, isto é, com a menor idade cronológica possível, em função da proteção obstétrica
e/ou da futura e imaginada interação com os filhos, sendo, contudo, mínima a distância etária
entre as classificações mãe “jovem e mãe “velha”. De tal, presume-se que essa perspectiva
sugere, sobretudo, que tinham certa pressa para engravidar.
Algumas das “adolescentes” da pesquisa, vendo-se como mulheres e com a
possibilidade de serem “boas” mães, baseadas em parâmetros socioculturais retraduzidos,
manifestaram recusa a insinuações, afirmações ou julgamentos, ouvidos de conhecidos, de que
eram novas (demais) para terem filhos ou mesmo de que era muito cedo para engravidar pela
segunda vez ou de que um filho atrapalharia as suas vidas.
Em reação, afirmaram, com certa contundência, que essa era uma questão de ordem
particular e que cabia somente a elas (ou a elas e ao companheiro) a prerrogativa de decidir pelo
que era melhor – engravidar ou não. Quer dizer, entendiam e asseguraram que estavam prontas
também para decidir sobre a questão e/ou que era delas essa prerrogativa ou direito. Embora,
essa posição não tenha despontado sem contradições, já que também manifestaram medos e/ou
arrependimentos relacionados.
Lita mostrou-se contrária ao posicionamento de amigos, de que era “nova” para ter
filhos, e reforçou querer tê-los. Seu argumento era de que eles já tinham tido a oportunidade de
decidir e passar pela experiência de ter filhos. Na situação, a oportunidade e a prerrogativa de
escolha eram dela, vendo aquela manifestação como uma intromissão indevida em sua vida, na
ocasião e no desejo que tinha:
[...] ”Eles (amizades da igreja) ficam falando: - Não sei por que ter filho
agora? Eles já têm filhos (Os que falam). O tanto de criança que tem ali!
Dizem: - Oh, o trabalho que dá! Às vezes eu respondo, às vezes eu fico quieta.
Digo que cada um já teve o seu filho, todo mundo já sabe o que é. Eu não.
Eu quero isso. Ah, esse povo fala merda demais. É isso que eu penso. Não
tem nada o que falar”. [...]

Em contrapartida, argumentos justificadores foram realçados entre elas, relacionados a
retornos positivos que teriam com o engravidamento; condições sociais que preenchiam ou
responsabilidades que assumiriam com a maternidade; experiências de maternidade
estimuladoras de seus pares; e aposta no apoio familiar e da escola.
No primeiro sentido, Zoe discordou do posicionamento de conhecidos da sua
comunidade, de que era “nova” para ser mãe, argumentando que não via razão para não ser,
uma vez que ter filho era uma experiência boa:
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[...] “Não tem ninguém que me influenciou não (para ter filho). O povo falava
que era bom ter filho mais na frente. Que eu tava muito nova e tal. Mas não
me influenciaram para ter filho. Falavam que ter filho é bom, mas mais na
frente. [...] Ah... Para mim eu acho sem sentido, né. Porque se o filho é bom,
porque eu vou deixar para ter depois.

Rael também avaliava que a experiência de ter um filho seria boa para ela e mudaria
para melhor a sua vida, logo a opinião de terceiros não era relevante:
[...] “Muita gente já chegou em mim e falou... Igual umas amigas da minha
irmã, falou bem assim: - Ah é, agora você foi besta de engravidar, que não
sei o quê... Eu só ficava quieta. Eu ficava olhando e falei assim: - Melhor
coisa é o silencio. Aí elas ficaram falando e tal. Até a minha irmã chegou de
falar: - Agora vai ser difícil... só que eu nem liguei. Pensava: fala para eles
que a vida é sua! Passava um monte de coisa na minha cabeça: ter e pronto;
não liga para o que os outros falam. Por mais que eles estejam falando isso,
vai ser bom para mim. Ah, porque para mim vai ser bom. Não importa o que
vai ser para eles. Entendeu? [...] (Fala das contradições vivenciadas) Tem
hora que eu esqueço. Tem hora que eu... eu nunca cheguei de pensar coisa
ruim. Antes de eu engravidar eu pensava assim: eu vou engravidar. Eu vou
ter um filho. Coisa boa mesmo. Vai mudar a minha vida. E tal. E agora, eu
grávida, eu pensava um monte de coisa ruim. Que não ia dar certo. Tal. Que
eu e Gabriel ia largar. Tal. Pensava altas coisas. Altas coisas. Aí pior, que
eu fico sozinha em casa. Eu fico pensando só dele nascer logo. Só isso. Só
isso que eu fico pensando. Eu imagino, assim, eu cuidando dele. E tal. Deve
ser muito bom cuidar de uma criança”. [...] Acho que, para mim, vai ser
bom. Só isso que eu penso. (Razão) Ah, porque vai mudar tudo na minha
vida. Eu vou ter uma criança. Eu fico tão feliz quando eu falo que eu tô
grávida.” [...].

Para Agnes, a gravidez veio na hora certa, pois supostamente corrigiria dificuldades na
relação com o parceiro e favoreceria o abandono do uso de drogas:
[...] “Para mim eu acho que veio na hora certa. Que nós estava precisando
mesmo. Antes dele ir preso nós estava, assim, muito, muito distante um do
outro. E nós tava aprontando muito. Que antes nós fumava (maconha). Aí
depois... eu acho que eu tava precisando mesmo disso para mim. Para mim
amadurecer. Para mim ter mais juízo. Pensar não só em mim. Que não tava
legal. Mesmo, assim... mesmo que a minha carne gostava. Que meu corpo
gostava. Lá, no fundo, não era daquele jeito que eu queria viver. [...] O jeito
que eu era muito, muito irresponsável. Não pensava em ninguém. Qualquer
coisinha eu já queria estar fumando. E quando eu tentava parar, era muito
difícil para mim. Eu sentia muita dor de cabeça. Eu ficava estressada. Eu
ficava com dor na barriga. Quando eu sentia o cheiro eu ficava agoniada,
querendo. Aí depois que eu engravidei, para mim, não faz nem falta. É como
se eu nunca tivesse usado. [...] Eu sinto o cheiro, porque aqui na rua, né...
Mas, quando eu sinto o cheiro, eu sinto até enjoo. Dor de cabeça. Horrível.
Para mim é horrível. Agora inverteu.
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No segundo sentido, Anne recusou a crítica de que era muito “nova” para engravidar,
vinda de pessoas que não eram afetivamente próximas. O fato de estar casada, de o marido ter
um emprego, de a família estar feliz com o acontecimento e, ainda, de identificar a fragilidade
da própria vida (havia vivenciado a possibilidade de morte) validavam a sua decisão de
engravidamento, bem como a sua recusa de qualquer atenção à opinião alheia contrária,
entendida apenas como julgamento:
[...] “A minha cabeça sempre foi... gente... aí eu vou engravidar, o povo vai
ficar falando de mim. Engravidar tão nova e tal. Aí depois que eu
engravidei, a minha cabeça mudou totalmente. Aí eu pensava... o povo não
tem nada a ver com a minha vida. Eu tô casada. O meu marido tem um bom
emprego. Aí vamos dizer... eu tô de boa. Tem gente engravidando aí (sem
essas condições) e o povo fala mal. Continua falando mal do mesmo jeito
(em situação como a minha). Então, ninguém tem nada a ver com a minha
vida. Então vou viver a vida. (Ouvia) Engravidar cedo... Por que engravidar
agora? Ah, não tem trabalho! Não tem emprego! Essas coisas... Ah, não
tem uma faculdade. E tal. Essas coisas que a maioria fala. [...] A partir do
acidente, para cá, eu tenho outro pensamento... nem só da gravidez, de
outras coisas também. Eu tenho uma outra visão da vida. Vamos dizer assim,
que eu não tenho que dar satisfação para as pessoas. Se você tá feliz, se seu
marido tá feliz também e se seus familiares que também amam você estão
feliz, por que você vai ouvir pessoas que praticamente não gostam de você?
[...] Pensa: a qualquer momento a gente pode morrer e acabou tudo. E
poderia ter tido um filho. Alegrado o marido. Alegrado a família. Igual, está
todo mundo alegre”. [...]

Graça, 19 anos, segunda gestação, igualmente considerava que a decisão sobre ter filhos
cabia a ela e ao parceiro, uma vez que a criação do filho lhes cabia, ou seja, a responsabilidade
pelo filho seria deles, portanto a deliberação também:
(Pessoas do convívio dizem) Falam, não! O menino tá muito novo. Não sei
o quê... Ah, quem vai criar ele é nós! Ficavam colocando que é difícil.
Colocando um monte (de coisas). Mas tá muito pequeno... Ah, vai vivendo.
Quem vai criar é nós. Eu vou na minha mesmo.

No terceiro sentido, Fani contestou a ideia de que a maternidade atrapalharia a sua vida,
em especial de estudante e para diversão, ponderando em torno de experiências positivas de
amigas que poderia repetir. E mais, não se via com as mesmas necessidades após o casamento
e também apostava no suporte familiar e da escola:
[...]. “O povo fala que ia atrapalhar meus estudos, atrapalhar isso... Eu não
acho, cara. Porque aqui mesmo, onde eu estudo, eles falaram que, quando
as aulas voltarem, é só eu levar o atestado lá. Eles vão mandar trabalho,
mandar prova para eu fazer em casa. Não vai me atrapalhar em nada.
Quando o neném tiver alguns meses, eu deixo ele com a minha mãe ou eu
levo ele para a escola. Tem gente que leva o filho para a escola. E tem gente
que fala que atrapalha. Eu não acho que atrapalha. Para mim vai ser
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normal. É o que eu espero. Tem gente que fala que atrapalha na vida, assim,
de sair, tudinho. Eu só saía mesmo quando eu era solteira. Saía para festa.
Depois que eu casei eu fiquei muito caseira. O meu marido também não é
de festa... Ele teve que parar depois do acidente. Aí ele ficou mais caseiro
também. Eu fiquei caseira por causa dele. [...] Atrapalha nada não. Tem
duas amigas mesmo que estão se formando. Tem duas amigas que se formou
esse ano já. E elas têm criança pequena e levam tudo para a escola. [...]

Em síntese, a questão posta e respondida, entre e por elas, era: por que não ter filhos e
aceitar a opinião de outros de que era precoce engravidar? Ou por que não ter filhos e concordar
com a ideia de outros de que teriam prejuízos importantes em suas vidas com a maternidade?
Dois aspectos são, então, postos ao debate, considerados os posicionamentos
apresentados: primeiro, que balanço cabe entre o positivo e/ou o negativo da maternidade para
as suas vidas e a partir de quais referências; e segundo, a quem cabe dizer e decidir sobre a
questão.
Segundo o conjunto das análises feitas até aqui, para as “adolescentes” do estudo,
ideologicamente, ter filho era bom e seguramente traria muitos retornos positivos para elas.
Assim, consciente ou inconscientemente, desejavam obtê-los, projetando-os para o futuro,
transformando-os em objetivos e buscando-os. E tudo isso vinha acompanhado de maior ou
menor fantasia e/ou maturação.
Em defesa das suas posições, destacaram como vantagens a melhoria na relação com o
parceiro, o amadurecimento e a passagem para a vida adulta, mudanças no estilo de vida e a
adoção de uma vida mais benéfica. Porém, mais que isso, antes se apresentou que, para elas, a
maternidade primeiramente estava relacionada a uma vida com mais amor, alegria, sentido e
disciplina.
Além disso, viam-se em condições de viver a experiência, de acordo com parâmetros
que construíram ou aceitavam, que incluem a correspondência a determinadas exigências
sociais, como maturidade, responsabilidade e condições de sustento, da família ou de pessoas
afetivamente importantes (o que se verá em um próximo item) e de outros grupos de referência
(da escola e igreja), por exemplo, comportamentos morais a adotar previamente.
Em especial, ressalta-se que as suas interpretações também vão se configurando ou
confirmando ou não na própria experiência de engravidamento e como atribuem significados a
ela – em suas repercussões na relação do casal, nos sentimentos, em relação ao apoio familiar
e à aceitação do parceiro, perante a satisfação de determinadas necessidades sentidas, dentre
outras.
É fato que, dadas as referências e intenções que possuíam, o engravidamento era visto
positivamente por elas, pelo menos no momento de vida em que se encontravam, a despeito da

171

tentativa de outros de apresentarem referências de outra ordem ou consequências negativas
daquele decorrentes. Com base no referido pelas adolescentes, aquelas foram apresentadas a
elas mais como julgamento do que como elementos de reflexão e de desenvolvimento da
autonomia.
Muitos estudos têm se voltado às repercussões positivas da gravidez na adolescência,
considerando ou não o ponto de vista das envolvidas. Entre os que não consideram, têm
apontado ganhos, tais como união dos membros familiares, com melhora do ambiente da
família amadurecimento rápido e precoce da adolescente abandono de “más companhias”
(HOGA BORGES REBERTE, 2010); e maior responsabilidade, aprendizado, realização,
transformação e proximidade entre mãe e filha (CUNHA WENDLING, 2011).
Já entre as pesquisas que têm procurado dar visibilidade a como a experiência é vivida
e interpretada entre grupos variados de mulheres adolescentes, dando evidência a aspectos
positivos, têm sido apontados acesso ao mundo adulto, visto como de maior autonomia e
reconhecimento social comprovação da feminilidade (ARAÚJO MANDÚ, 2015) desejo e
possibilidade de ascensão social vivência de um momento de plenitude reconstrução de
experiências infantis, de modo que seus filhos não sejam privados do que elas foram sensação
de segurança e vínculo inabalável, diante do temor de perdas de objetos significativos (DIAS
OKAMOTO, 2019), percepção de plenitude e bem-estar, aquisição de autoconfiança, supressão
do sentimento de solidão, do abandono de condutas ilegais e criminosas e da redução da
violência intrafamiliar (ZANCHI et al., 2016).
Considerando-se a leitura positiva que “adolescentes” fazem ou podem fazer da
experiência do engravidamento ou da maternidade, com maior ou menor amadurecimento, e
mesmo diante do que pesquisas têm apontado nesse sentido. Cabe realçar que, de modo
nenhum, posicionamentos morais ou julgamentos baseados em experiências e em referências
próprias são ou serão úteis à decisão-ação de envolvidas a respeito da questão.
Para Giddens (2000), o ser humano não apenas reproduz comportamentos, contextos e
situações, mas também os redesenha. Ainda que se movimente em alternância entre coações e
facilidades contextuais, ele exerce controle sobre as suas ações, regulando-as e compreendendoas, assim também como o seu contexto e suas consequências. Ainda para o autor, o ser humano
é agente quando capaz de “atuar de um modo diferente” em qualquer fase de uma dada
sequência de conduta. Como um agente exibe poderes causais, incluindo o de influenciar os
poderes manifestados por outro. Seu poder pode ser expresso ao fazer com que determinadas
descrições sejam válidas, mas também ao resistir a processos de sancionamento.
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Logo, mesmo na presença de posicionamentos morais e julgamentos, a “adolescente”
exercia algum controle sobre as suas ações, seus contextos e consequências.
O outro aspecto decorrente dos achados apresentados no item, que requer reflexão,
refere-se ao posicionamento das “adolescentes” a respeito de a quem cabe decidir sobre o
engravidamento e em qual momento da vida do casal. Para as mesmas, esse é um direito que
cabe a elas e ao parceiro cuja interferência no máximo pode ser de quem as ama (da família),
em especial porque entendem que a questão é de ordem privada, assim como assumi-la em suas
consequências.
Dispositivos de Lei e aspectos normativos asseguram que a reprodução é livre decisão
do casal. Ao Estado compete propiciar recursos educacionais e científicos para o seu exercício,
sendo vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições públicas e privadas. Embora
assegurado em lei e reconhecida a importância dos saberes jurídicos e, também, médicos, no
trato da questão do planejamento familiar, para Moás e Vargas (2015), não se pode perder de
vista o plano da experiência de indivíduos e grupos, visto que há questões do campo subjetivo
que devem ser consideradas.
Na direção assinalada, o planejamento familiar, ainda que uma vez idealmente
concebido como livre expressão da autonomia do indivíduo, pode por ocasião de interferências
na atividade sexual do casal tornar estas incômodas, indesejadas e invasivas. Nesse sentido,
questiona-se sobre os recursos aos procedimentos médicos, que é uma escolha, embora tal
escolha implique, em alguns casos, em uma interferência na atividade sexual (MOÁS
VARGAS, 2015).
Uma “invasão” de privacidade na decisão reprodutiva do casal não estaria relacionada
somente à experiência de tratamentos, mas sujeita à dinâmica das relações com a família e/ou
parentes, por vezes, consideradas invasivas, o que contrariaria a ideia de um projeto e escolha
individualizada do casal, e, portanto, que deveria se ver livre de qualquer tipo de imposição
(MOÁS VARGAS, 2015).
Tomado ainda o universo da questão, Vargas, Russo e Heilborn (2010) destacam os
termos “espontaneidade” e “privacidade” como expressões obrigatórias no exercício da
sexualidade contemporânea. Intervenções médicas no agenciamento da concepção
comprometeria o ideal de espontaneidade dos encontros sexuais do par. Nesse caso, a
valorização da concepção como evento “natural” e da sexualidade como experiência também
“natural” se viriam “estilhaçadas”. Para as autoras haveria, portanto, formas divergentes ou
mesmo contraditórias em torno da vivência da parentalidade, pois se de um lado o filho é tido
como resultado “natural” da relação conjugal, de outro seria fruto de uma escolha racional.
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Quanto à livre decisão em torno do planejamento reprodutivo, Costa (2016) assinala que
o simples fato de ser permitido em Lei (liberdade formal) não capacita necessariamente o
indivíduo a realizar o ato com liberdade substancial ou real. Apoiando-se em Martha Nussbaum
(2012)49, defende que é preciso reconhecer em face das escolhas que têm sido livremente feitas,
se as pessoas estão realmente satisfeitas com a situação em que vivem. Pessoas menos
favorecidas teriam escolhas regidas por condições injustas a que estão sujeitas, logo teriam
“preferências adaptativas”, e estas não podem significar liberdade de escolha.
Para Costa (2016, p. 52), alicerçada em Amartya Sen (2002) 50, famílias que se
encontram às margens do desenvolvimento comumente não terão liberdade de exercício do
planejamento familiar. “Se os sujeitos não estiverem livres da miséria ou da carência de
oportunidades sociais, certamente não terão condições de suprir de maneira satisfatória suas
necessidades existenciais, nas quais se inclui a formação do núcleo familiar”.
Cabe por fim ressaltar, a partir dos achados, o que afirmam Dias e Collares (2017), que
não é exatamente a idade um problema na questão da gravidez na adolescência, o agravante
está nas condições sociais e econômicas que estão inseridos os sujeitos, incluindo condições
inadequadas de vida, desigualdades no exercício cotidiano do poder, acesso limitado a serviços
e recursos sociais e exposição à violência.
Dito de outro modo, a maternidade na adolescência, ainda que envolva agência e direito
de escolha das adolescentes, pode configurar-se como uma desvantagem social, se ocorrer em
meio à forte desigualdade de direitos e de oportunidades.
Para Giddens (2002), o indivíduo é um agente fundante na construção da sua identidade
e mesmo diante da influência das “tendências globalizantes da modernidade” o sujeito realiza
escolhas. Todavia, é do próprio autor a afirmação de que múltiplas escolhas não é o mesmo que
supor que todas elas estão disponíveis ou que as pessoas tomem todas as decisões com o
conhecimento das várias alternativas disponíveis. Também, não se pode desconsiderar as
influências das conjunturas econômicas e sociais no conjunto de práticas que o indivíduo adota.

6.4 - ENGRAVIDAR E CONSTITUIR FAMÍLIA: MEIO DE RECOMPOR HISTÓRIAS DE
SOFRIMENTOS VIVIDOS EM FAMÍLIA
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A busca de afeto, de proteção, completude e felicidade, por meio da maternidade e da
constituição familiar, manifestou-se entre todas as “adolescentes”. De forma singular, entre
algumas delas, essas necessidades expressaram-se como partes de uma história de problemas e
sofrimentos em família, que incluía violência, dificuldades afetivo-relacionais e perdas
significativas. A esses aspectos já se fez referência no item anterior. De outro modo, releva-se,
nesta categoria, o fato de que a vivência de sofrimentos relacionais familiares marcantes influiu,
seguramente, na decisão, de algumas das “adolescentes”, de constituir uma família própria e
com filhos, vendo nessa passagem uma alternativa para superarem, refazerem ou
redirecionarem o vivido.
Lita relatou uma história de abuso sexual pelo pai e de constantes conflitos relacionais
com este, que ela própria apresentou como justificativa para a sua decisão de casamento e
maternidade. Ela conta que aos 3 meses de vida foi “entregue”, pela mãe biológica, ao atual
pai, não biológico. Na época, eram oito irmãos e ela a menor entre eles. O abuso sexual exposto
iniciou-se precocemente pela ausência da companheira do pai no espaço do domicílio. A união
do pai ocorreu quando Lita tinha cerca de 8 anos de idade com aquela que era também sua irmã
por parte materna. Dessa relação resultou um filho, seu “irmão” não biológico e, ainda, sobrinho
biológico.
Para a “adolescente”, o “pai” não a via como filha, mas como “mulher”. Para expor o
abuso, primeiro o caracterizou como um pai “meloso” para então fazer referência às práticas
sexuais abusivas sofridas. Estas se somavam a outras formas de violência adotadas contra ela
pelo mesmo. Tinha a percepção de que ele restringia as suas saídas, não aceitava os seus
relacionamentos amorosos e neles interferia até o rompimento.
Aos 14 anos de idade, Lita teve o seu primeiro namorado, com quem ficou por cinco
meses. Intencionava sair de casa e ter um filho em virtude da violência sofrida. O parceiro
compartilhava do desejo da “adolescente”. Assim, engravidou, tendo, porém, um aborto
espontâneo. Para ela, o seu pai foi o responsável por esse acontecimento. Separados, o parceiro
teve conhecimento da gestação apenas posteriormente. Viveu a situação com intenso
sofrimento psíquico.
Lita teve um segundo relacionamento amoroso por oito meses. Igualmente, viu nessa
relação subsequente a possibilidade de concretizar o seu desejo de sair de casa. Porém, antes
que isso se concretizasse, morou com a mãe biológica por um mês para “escapar” do controle
do pai. Após o período de moradia com a mãe, Lita uniu-se ao novo parceiro, por dois meses,
reconhecendo que seu desejo era retomar o primeiro relacionamento, o que ocorreu, resultou
em união e em uma gravidez, então em desenvolvimento.
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Dada a sua experiência familiar de violência, a “adolescente” manifestou o desejo de
sair da casa da família para ter a oportunidade de reescrever a sua história e, assim, projetou e
concretizou a constituição da sua própria família:
[...] “Antes, eu tinha um sonho de ser mãe. Mas vontade de ser mãe,
mesmo, eu tinha mais para sair de casa, porque meu pai era muito... Meu
pai era muito daqueles pai meloso... Não de rígido. Sim ele era rígido, mas
ele era muito mais meloso que rígido. Entendeu? Não gosto. Aí ele me
prendia. Qualquer namoro meu, quando tava dando certo, ele ia lá, acabava
com o meu namoro. Ele fazia de tudo para não ver eu com alguém ou, tipo
assim, feliz. Sempre... Igual eu e o meu marido, a gente estava super feliz.
Cinco meses juntos e ele acabou estragando tudo. Ele tinha muito ciúme de
mim. (Melosa) é uma pessoa que não reconhece uma filha como filha.
Entendeu? Tipo, quer como se fosse mulher. É isso. [...] Ele chegou até de
abusar de mim. Aí, foi por isso que eu acabei indo morar com outra pessoa,
antes do meu marido. Entendeu? Que eu já não aguentava mais. [...]. Aí eu
sempre falei que eu queria ter um filho, que eu queria ir embora. Na verdade,
na verdade, eu sempre quis casar. Igual depois que eu conheci meu marido,
eu queria casar. Minha intenção era ter um filho e sair de casa. Eu vou na
igreja. Tipo assim, para mim, Deus sempre dá uma oportunidade para a gente
fazer as coisas novas. [...] Eu penso assim, que independente do que
aconteceu comigo, eu tiro um aprendizado. Se isso não tivesse acontecido
comigo, nem ia ter pensado em querer ter a minha família, em querer ter meu
filho”. [...]

A vivência de uma história de abuso sexual na infância também foi relatada por Agnes,
que tinha o desejo de esquecer a sua história de sofrimento, buscando, assim, apoio no
casamento e na maternidade. Ela conta que sua família (padrasto, mãe e seis irmãos) residia em
uma chácara, cuidada por um “amigo” da família. Este, nas ausências da sua mãe, tornava-se o
responsável pelo cuidado dela e dos seus irmãos. Nas ocasiões, cometia os abusos sexuais e
ameaças para que ela se calasse. Suspeitava que o mesmo ocorresse contra seus irmãos menores.
Somente após a dispensa do “cuidador”, aos 13 anos, relatou à mãe os abusos, alegando medo
e vergonha. Considerava que a sua família não a tinha protegido, responsabilizava, sobretudo,
a mãe, pelo abuso sofrido, embora reconhecesse dificuldades familiares enfrentadas por
condições de vida restritas.
Agnes viu na maternidade a possibilidade de pôr uma “pedra” nessa história, exercendoa de outro modo, proporcionando ao filho todo o cuidado e a segurança que jugava não ter tido:
[...] Para evitar o que aconteceu. Faltou (responsabilidade). [...] Tipo... não
confiar... Tipo... ficar mais atento. Não confiar em qualquer pessoa. [...] É...
Ficar tipo... Não deixar sozinho... Ficar o tempo todo. Deixar mais, assim,
com uma pessoa que você sabe que... tipo, de preferência, com uma mulher.
A mãe. A avó. [...] É, não tinha opção também, porque nós não morava perto
de nenhum parente. Nós morava em outra cidade. [...] (Referindo como
evitaria o abuso, caso fosse com a sua filha) Eu acho que é, tipo, deixar com
a minha mãe ou a minha avó. [...] Não (fazendo referência de que não havia
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ninguém para ficar com ela). A minha avó morava aqui em Cuiabá. E nós
morava em Rondônia. [...] Tinha amigas, só que... elas também
trabalhavam e não gostavam de ficar com criança. [...] Nós estudava, só que
era assim, tinha vez que não tinha aula. [...] Eu consegui tipo... perdoar.
Deixar para atrás. [...] Esquecer, tirar da cabeça, não tem como. Mas, eu
não sinto mais aquela raiva que eu sentia. [...] Tentar apagar. Tipo, colocar
uma pedra em cima do passado. [...] Eu não quero que meu filho passe a
mesma coisa que eu passava. Que eu já passei. Quero que seja tudo diferente
para ele. Aí, comigo, eu vou tentar fazer diferente”. [...]

Registram-se, também, outros aspectos da vida de Agnes que se somam ao relatado e
caracterizam um cenário familiar no qual vivenciou certo abandono e um consequente desejo
de proteção. O conjunto permite melhor compreender como o vivido no espaço da família, com
algum grau de sofrimento, influiu na sua decisão de casamento e maternidade.
Agnes possuía uma família numerosa que sempre vivenciou dificuldades por condições
precárias de vida. As suas vivências afetivo-sexuais e reprodutivas também lhe trouxeram
sofrimento. Aos 13 anos, ficou grávida do seu primeiro parceiro sexual e teve por desfecho um
aborto. O parceiro não assumiu o filho nem lhe deu qualquer apoio. Aos 14 anos, já vivendo
em área urbana da cidade, Agnes conheceu o companheiro com o qual morava na ocasião, no
domicílio da família deste. O domicílio era habitado por nove pessoas (ela, o parceiro, a sogra,
um cunhado, duas cunhadas e três sobrinhos). Ela ajudava nas tarefas domésticas. Seu parceiro
ficou recluso em um sistema prisional por roubo, por três meses, quando ela se encontrava com
cinco meses de gestação.
Entre as razões apontadas, para a decisão de morar com o parceiro, apresentou, além de
gostar dele, o desejo que tinha de se sentir acolhida pelos familiares do mesmo e, ainda, reduzir
o trabalho doméstico da sua mãe para que esta pudesse se dedicar mais ao cuidado dos irmãos
menores. Sua saída de casa também “colaboraria” com a renda financeira familiar, pois “havia
muita gente para sustentar e poucas trabalhando”.
Percebeu-se, na história de Agnes, a busca por cuidado, proteção e segurança, o que
sempre desejou receber, por parte de sua família, e projetava na sua inserção na família do
parceiro. Agnes e Lita tinham histórias parecidas em certos aspectos, embora diferentes em
outros, pois a falta do cuidado desejado, vindo da família, fez com que experimentassem
sentimentos de “abandono” e de “descuido”, com a consequente busca de “proteção” e de outras
oportunidades para superarem a história vivida com sofrimentos significativos. Como antes
dito, isso se tornou um importante reforço para a união/saída de casa e o subsequente
engravidamento.
Sarah também enfrentava dificuldades relacionais com a família de origem. Disse
sentir-se abandonada e humilhada pela mãe, tendo sido cuidada, desde criança (não especifica
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a idade), pela avó. Tinha afeto pelo pai, embora não convivesse com este. A “adolescente”
queria, assim, construir nova trajetória com o filho, cuidando, acompanhando e protegendo-o:
[...] (Quero) fazer uma coisa diferente que a minha mãe fez comigo e com
os meus irmãos. Minha mãe deixou eu e os meus irmãos morando com a
minha avó e vazou. Casou e vazou. Eu não quero ser a mesma coisa.
Entendeu? [...] Não deixar ele sozinho. Não deixar jogado. Se pai não
quiser, não deixar jogado para pai. Não deixar jogado para avó. É eu e ele
no mundo. Se eu tiver que passar por alguma coisa, ele não é obrigado a
passar. Eu vou fazer de tudo para ele não passar por nada, de ‘negócio’.
Nada de humilhação. Perrengue na casa dos outros. Nada. Eu praticamente
fui dada para a minha avó cuidar. Porque desde pequena quem cuida é a
minha avó. Então eu quero ser mãe de verdade para o meu filho. O meu filho
chegar em mim, contar alguma coisa na hora... Eu mesma nunca deixar
alguém fazer mal para o meu filho.

Da trajetória de vida de Sarah, apreende-se que ela vivia em conflito, não apenas com a
sua mãe, mas também com os próprios irmãos, o parceiro e os familiares deste. Com os irmãos,
relatou contínuos desentendimentos. Em certa ocasião, chegou a ameaçar os familiares com
uma arma branca, ficando em reclusão temporária em um sistema prisional para menor infrator.
Também, não se relacionava bem com a sogra e a irmã do parceiro. Temia que a guarda do
filho fosse requerida por elas. Com o parceiro, Sarah vivia em constante desarmonia, com
separações e retomadas do relacionamento. Não obstante, identificava nele certo apoio, ele era
alguém que “lhe dava” afeto.
Por receptação de objeto roubado, seu parceiro cumpriu pena em sistema prisional por
duas vezes. Após a primeira liberdade do parceiro, Sarah engravidou, submetendo-se à
“pressão” que ele fazia para ela ter um filho, mantendo a sua dependência afetiva dele. Tanto
ela como o parceiro utilizavam substâncias psicoativas, embora tenha mencionado que
suspendeu o seu uso com a gravidez.
Como Sarah, Anela também permaneceu sob a guarda dos avós até 11 anos de idade.
Entedia que a mãe não a queria como filha. Sua mãe havia dito que pensou em abortá-la, mas
foi impedida pela mãe (avó de Anela) e que, na ocasião, desejava um filho homem, e não
mulher. A “adolescente” achava que a sua mãe a tratava sem afeto, diferente de como se
relacionava com as suas irmãs. Segunda filha, de um total de três mulheres de pais diferentes,
Anela cresceu sem a presença dos seus progenitores. Apenas a partir dos 11 anos de idade
passou a morar com a mãe e o padrasto, com quem Anela dizia manter o melhor relacionamento.
Anela tinha o desejo de sair de casa quando conheceu o seu parceiro, aos 13 anos de
idade. Para isso, estava inicialmente procurando um trabalho como babá. Mas, antes de
viabilizar esse emprego, estabeleceu o relacionamento com o então parceiro, que a levou para
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casa dos pais dele. A moradia conjunta com o parceiro também foi motivada pela “pressão”
exercida pela mãe. Esta julgava que, uma vez iniciada a atividade sexual, ela deveria
permanecer com o parceiro.
Anela expressava o desejo de reescrever a sua história dando ao filho uma família e
carinho, o que em sua percepção nunca teve:
[...] Depois a minha mãe falou: - Você já tá indo... (para a casa dos pais do
parceiro) e tá com o cara. Já tem que morar por lá mesmo. Já tá tendo
relação com o cara. Você tem que ficar com ele mesmo. Aí depois eu parei e
pensei. Eu cheguei nela e falei: - Mãe, você gosta de mim? Ela falou que
não gostava porque ela não queria eu como filha. Ela pensou até de me
abortar só que minha avó que não quis. Aí ela falou que não queria. Que
ela queria um guri. Não queria uma menina. Que menina dá mais trabalho.
[...] Eu queira saber a verdade. Porque ela sempre jogava na minha cara.
‘Canhava’ comida para mim. [...] Ela era um amor com as duas (referindose às duas irmãs). Só comigo que ela era assim. [...] Eu quero dar ao meu
filho, para a minha família, o que ninguém me deram. Ninguém me deram.
Carinho. Amor, essas coisas. [...]

Lisa, outra “adolescente”, tinha uma trajetória marcada por muitos conflitos relacionais
e por violência, envolvendo a sua família nuclear, o parceiro e os familiares deste.
Os conflitos, tensões e brigas entre Lisa e a sua própria família se davam por motivos
como o abandono escolar e os seus relacionamentos amorosos. A sua união com o então
parceiro não era aceita pela família por ele ser usuário de droga, pela rapidez com que a sua
gravidez ocorreu e porque tinham outras expectativas de futuro para ela.
Lisa também tinha conflitos com o parceiro e os familiares deste. O casal desentendiase com frequência em questões cotidianas. Ele exercia controle sobre ela e as suas decisões,
impelindo-a a engravidar, apesar de desejar apenas adotar uma criança mais velha.
Em uma ocasião de conflito, seu parceiro a agrediu verbal e fisicamente, o que os levou
à separação. Ela realizou, assim, um boletim de ocorrência da agressão. O parceiro, então,
foragiu e a culpava pela situação. Pressionada, Lisa optou por retirar a queixa policial e passou
a afirmar que ocorreu apenas uma discussão entre eles, motivada pelo consumo de drogas do
parceiro. Como consequência, o pai de Lisa suscitou uma situação de conflito na casa do seu
parceiro, feriu um colega dele e foi preso temporariamente, assim como o seu irmão. Lisa,
então, entrou em trabalho de parto prematuro.
A família de Lisa já havia enfrentado o assassinato do irmão adotivo por envolvimento
com a criminalidade e drogas lidava com o transtorno psiquiátrico da mãe, com relatos de
automutilação; e vivenciava, ainda, as agressões físicas do pai contra a mãe. Lisa tinha apoio
afetivo e financeiro da avó, de uma prima, em quem confiava, e da própria mãe, apesar de esta
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não concordar com suas decisões em relação ao parceiro e de, frequentemente, desentenderemse. O pai era significado, por ela, como o que exercia controle sobre as mulheres da casa e
provocava as ofensas e brigas no ambiente familiar com todos.
Apesar dessa dinâmica relacional, seus pais permitiram que voltasse a viver com a
família, embora os irmãos não concordassem com o seu retorno. Com o nascimento do filho,
todas as tarefas decorrentes ficaram sob sua exclusiva responsabilidade. Embora quisesse voltar
a estudar e trabalhar para ter a sua independência não via, na situação, condições para tal. Assim
sendo, o desejo de Lisa de sair da casa da família e se tornar independente, em desacordo com
o que ali vivenciava, com o idealizado respaldo da sua união conjugal, voltava a desafiá-la em
pleno exercício da maternidade.
Em síntese, as histórias relatadas falam de circunstâncias sociais, cenários familiares e

vivências de “adolescentes”, como a ocorrência de violência, conflitos, restrições, controles,
perdas, abandono, rejeição, descuidado, desproteção material e afetiva, intermediados por
relações familiares de convivência, de origem e recém-constituída.
Como consequência e parte dessas vivências, vislumbra-se a presença de
desejos/necessidades, significações, intenções-buscas em torno de cuidado, de afeto, apoio,
segurança e mudança de registros emocionais profundos que carregam, fazendo-as sofrer.
Viviam tudo isso sentindo e pensando, tentando encontrar saídas, projetando, idealizando e
agindo, em cenários de inserção com possibilidades, mas também com muitas restrições (com
enfrentamentos nem sempre possíveis por elas) e sob várias outras influências (como antes se
viu). Nesse conjunto, presume-se que muitas delas inseriram, como alternativa e solução, os
seus relacionamentos afetivo-conjugais – a relação amorosa, o sexo, a união formal ou informal
– e também o engravidamento/maternidade.
Na presente pesquisa, paulatinamente, destacam-se e discutem-se os diversos aspectos
encontrados empiricamente que juntos e com diferentes pesos e modos de influência levaram
as “adolescentes” à situação de engravidamento. Nesse item, ressaltam-se influências
relacionais do espaço familiar, considerando que estas podem concorrer para o evento de forma
tanto negativa como positiva no exercício da família de suas funções sociais.
De uma perspectiva multifatorial e de risco, estudos têm associado o fenômeno da
gravidez na adolescência a inúmeros fatores de ordem individual, familiar e social. De outro
modo, estudos ainda abordam a multimensionalidade desse acontecimento, reportam-se a esses
mesmos conjuntos, porém inter-relacionando-os. Ambas as perspectivas permitem-nos situar e
refletir sobre os achados da categoria, ao enfocarem influências familiares no engravidamento
das “adolescentes”.
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Nesse sentido, de forma mais geral, há referências à história familiar prévia de gravidez
adolescente (PATIAS; GABRIEL; DIAS, 2013; BLANCO; CEDRE; GUERRA, 2015), à
insuficiência da educação sexual pela família (PATIAS; GABRIEL; DIAS, 2013; TORRES et
al., 2018), ao restrito apoio familiar (PATIAS; GABRIEL; DIAS, 2013; TORRES et al., 2018;
SALAZAR-ARANGO, ÁVILA-NAVARRETE, BERNAL-VELÁSQUEZ, 2018; TISSOT;
FALCKE, 2018) e, como antes evidenciado nesta pesquisa, também a modelos de família e,

nestes, à incorporação/reprodução de estereótipos de gênero (PACHECO-SÁNCHEZ, 2016;
TISSOT; FALCKE, 2018).

Interessa neste item, particularmente, as influências familiares no engravidamento
reconhecidas em estudos, relacionadas à presença intrafamiliar da violência (PATIAS;
GABRIEL; DIAS, 2013; SALAZAR-ARANGO, ÁVILA-NAVARRETE, BERNALVELÁSQUEZ, 2018; TISSOT; FALCKE, 2018), a famílias disfuncionais (TORRES et al., 2018;
BLANCO; CEDRE; GUERRA, 2015; SALAZAR-ARANGO, ÁVILA-NAVARRETE,
BERNAL-VELÁSQUEZ, 2018; TISSOT; FALCKE, 2018) e a parentalidades disfuncionais
(PATIAS; GABRIEL; DIAS, 2013; TISSOT; FALCKE, 2018). Isso porque esses são aspectos
mais diretamente relacionados com o apreendido empiricamente.
Para melhor compreender essas influências, é preciso antes situá-las nas construções das
funções familiares, em nossa sociedade, e, nela, considerar peculiaridades da relação pais e
filhos perante a vivência cultural da adolescência.
No contexto contemporâneo, a família conforma-se como uma instituição social plural,
na qual os seus membros constituem relações de afetividade e compromisso entre si e, ainda,
de divisão de responsabilidades para se protegerem (OLIVEIRA, 2018). Tal proteção se dá
orientada para o suprimento de muitas das necessidades dos seus integrantes, o que constitui
um importante alicerce social ao longo da vida destes. É primeiramente no espaço da família
de origem que se espera ser cuidado, amado, orientado, suprido, protegido. Quando a família
falha nessas funções esperadas, comumente, problemas decorrentes serão enfrentados por seus
membros, como se viu neste estudo.
As funções familiares no presente, configuradas historicamente, são fundamentalmente
as de proteção e de oferta de condições para que cada um dos seus membros se desenvolva,
tenha seguridade de sobrevivência, direitos respeitados e, ainda, o acolhimento que cada um
necessita na esfera psicoemocional (OLIVEIRA, 2018). O satisfatório resultado de cada uma
dessas funções sociais depende desse conjunto, não sendo estas responsabilidades exclusivas
das famílias, mas também de várias outras instituições da sociedade. Quer dizer, o cumprimento
dessas funções depende do suporte social que a família tem para bem desempenhá-las.
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Considerado o pensamento de Giddens (2002; 2003), entende-se que as famílias
exercem essas funções, entre outras, com base em suas concretas e variadas formas sociais de
organização e dinâmica, que são também agenciadas por seus integrantes. No exercício das suas
funções, as famílias agem de acordo com as suas histórias peculiares, as suas inserções sociais,
culturas absorvidas e reconstruídas e desenvolvimento-aplicação de mecanismos agenciais
próprios, o que pode variar na dependência do acesso a regras sociais e a recursos materiais e
de poder.
Em sentido abrangente, as famílias, ao ocuparem espaços diferenciados em sua luta pela
sobrevivência e pela reprodução da vida, estabelecem relações de convivência, externas e
internas, conflituosas ou não, nas quais trocam experiências, acumulam saberes, habilidades,
hábitos e costumes, modos de sentir, agir e reagir, produzindo, reproduzindo e modificando a
cultura, suas concepções e práticas (TRAD; BASTOS, 1998).
No presente paradigma de família brasileira, encontra-se a valorização do ser humano.
De tal modo, esta tem sido, dentre outros aspectos, instrumento de integração social e de
desenvolvimento da personalidade dos seus membros. Nela, as uniões interpessoais
configuram-se em razão do vínculo afetivo e para a constituição de uma convivência
compartilhada, uma vez que as pessoas necessitam se inter-relacionar, amar e ser amadas
(ALMEIDA, 2014).
Sendo assim, no caso das “adolescentes” do estudo, as suas específicas famílias
conformam o espaço social anterior, presente e imediato de desenvolvimento e estruturação de
suas identidades, ambas obviamente em contínuo movimento de transformação, influindo
globalmente nos seus modos de pensar, situar-se, sentir, perceber-se, relacionar-se, posicionarse e agir diante de outros e das várias questões da vida. Por essa razão, os modelos de famílias
são tão importantes, como antes discutido, e também o conjunto das bases que estas oferecem
ao longo da vida, para os seus membros autoperceberem-se e ao que os cerca, e para tomarem
decisões e agirem.
Especificamente, os contextos familiares diversos, com suas referências, dinâmicas,
experiências e suportes, são intermediados por inter-relações de natureza afetiva, que podem
concorrer positiva ou negativamente para o desenvolvimento e os modos de ser, posicionar-se
e agir dos seus membros, desde o nascimento e ao longo do processo de socialização destes.
Como a família é uma instituição vinculada socialmente, o meio, a cultura, as políticas
públicas, a própria comunidade da sua inserção, os grupos sociais de referência com os quais
se relaciona, dentre outros aspectos, a afetam e, consequentemente, o modo como
desempenham as suas funções, entre as quais as suas relações de compartilhamento e afeto.
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De tal forma, a dinâmica relacional familiar, que interessa de modo particular neste
momento da pesquisa, não é decorrência apenas do modo de agenciar a vida das famílias (de e
por seus membros ou com outros em inter-relações), mas também da interação desse modo com
condições extrafamiliares, traduzidas e retraduzidas, continuamente, em condições
intrafamiliares.
O afeto que caracteriza as relações familiares e de convívio no dia a dia, referido como
um elemento de vida muito importante entre “adolescentes” desta pesquisa, o qual, como
necessidade, orientava as buscas e soluções destas, diz respeito, segundo Almeida (2014), à
identificação com o outro, à compreensão e ajuda mútua, à solidariedade e à busca de amor e
felicidade com a participação do outro. Essa afetividade vincula-se à necessidade de proteção,
aproxima as pessoas, rompe com a individualidade e alinhava objetivos e trajetórias comuns
quanto aos meios e fins das suas vivências e convivências, no caso, da constituição família51.
Contudo, essa dimensão da vida é também entendida de outra perspectiva, que abarca
conteúdos psicológicos opostos, que podem produzir ou não união entre os membros familiares.
Na psicologia, outro modo de entender o afeto situa-o como uma dimensão do psiquismo
humano, como um conjunto dinâmico de características voltadas à valoração que se dá à vida,
às outras pessoas, aos objetos ou experiências. Nesse contexto, ele é entendido como a
organização de significados e conteúdos psicológicos, assim como de estados de ânimo que se
intercomplementam – amor e ódio, alegria e tristeza, esperança e desesperança, prazer e dor,
inveja e admiração (PINTO, 2015). A afetividade, assim, diz respeito a como as pessoas se
deixam afetar ou a como percebem e sentem a respeito de si e do que as cerca por meio de
conteúdos que se movimentam entre esses polos.
Ao falar de “adolescentes” da pesquisa, no entanto, trata-se da necessidade de afeto com
um sentido positivo, como um direito individual a ser assegurado tanto pelo Estado, sem
discriminações, como no âmbito familiar, com igualdade de todos os filhos à (boa) convivência
familiar e com direito absoluto da criança e do adolescente (LOPES, 2019).
Essa perspectiva não exclui os conflitos familiares. Eles são comuns no ambiente familiar,
não sendo, necessariamente, algo nocivo aos seus membros, a não ser que interfiram
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negativamente no cumprimento das funções da família (OLIVEIRA, 2018) ou daquilo que dela
se espera, socialmente e especificamente por seus membros. Ou, como se identificou neste
estudo, produzam efeitos negativos significativos, com consequências que requerem atenção,
compreensão, prevenção e cuidado.
Na adolescência, não são incomuns conflitos familiares em função do que se espera
culturalmente do adolescente e das mudanças pelas quais ele passa, como também a própria
família. Também, as influências da família nas experiências vividas durante a infância, entre
outras influências culturais e históricas mais abrangentes, podem propiciar uma adolescência
de desenvolvimento gradual e não conflitivo ou uma adolescência de crises e tensões, inclusive
com a família.
De tal modo, ao destacar nesta investigação situações relatadas por “adolescentes”,
constata-se a necessidade de considerar tanto as diferentes perspectivas da adolescente e dos
demais membros da família incluídos nas relações consideradas importantes por aquela quanto
a fase da vida em desenvolvimento, no caso a fase cultural da adolescência, sem deixar de situálos no cenário de vida familiar, isto é, no conjunto dos demais elementos que caracterizam a
inserção e dinâmica desta. Não se tem dados empíricos específicos para tal nesta pesquisa.
Contudo, as histórias relatadas remetem a alguns desses aspectos, permitindo, assim, algumas
reflexões, dada a sua importância.
A adolescência cultural é uma vivência fundamental na constituição identitária, uma vez
permeada por mudanças, remodelamentos subjetivos e ressignificações de diversas ordens. O
adolescente reedita sentimentos e vínculos primários em relação às figuras parentais, revisando,
dessa forma, seus objetos internos e a sua identidade (JORDÃO, 2008).
É fato que o adolescente cuja inserção social é permeada por muitas restrições ou
situação de exclusão social, como parece ser a situação vivida pelas “adolescentes” cujos relatos
de sofrimento foram apresentados, assim como a das demais, tem esse período de vida
comumente abreviado, ainda que se admita que em graus diferenciados. Nesse contexto,
certamente as adolescentes são pressionadas a assumir um nível de “autonomia” e
responsabilidade precocemente.
Contudo, isso não significa que adolescentes, nessa situação, tenham tido tempo para
elaborar e amadurecer seus processos e conflitos maturacionais. Por um lado, essa condição
restringe a possibilidade de experiências intelectuais e afetivas, não permite errar, fracassar,
reformular, questionar e duvidar. Por outro lado, os pais podem sofrer dificuldades com elas
por não saberem como lidar com a necessidade de autonomia e, ao mesmo tempo, ser
supervisionado e dependente do contexto familiar (PATIAS; GABRIEL; DIAS, 2013).
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Para os pais, muitas vezes, trata-se de um processo angustiante e confuso, já que
necessariamente irão se deparar com questões referentes à separação, finitude, alterações de
lugares e papéis na dinâmica familiar, além de inevitáveis frustrações decorrentes do
crescimento e das escolhas dos filhos (PATIAS; GABRIEL; DIAS, 2013).
Muitos dos conflitos concentram-se em torno das necessidades de provisão, vividas
pelas famílias e apresentadas pelos adolescentes. Há também os conflitos na esfera da
sexualidade e as ambiguidades dos próprios pais em suas práticas de controle-autonomia do
jovem e em estabelecer diálogos com este. O pai é comumente o membro da família mais
distante dos filhos, isso pode fazer com que os adolescentes temam as suas reações em relação
ao exercício da sexualidade (PATIAS; GABRIEL; DIAS, 2013).
Presume-se que, de algum modo, esses aspectos intermediavam as interações e os
conflitos relacionais vividos em família e revelados por “adolescentes” da pesquisa. Isso
porque, entre elas, houve quem se reportasse ao desejo de trabalhar e de sair de casa para ter
mais independência e fugir do controle dos pais ou do pai sobre as suas ações e/ou citasse o
enfrentamento de dificuldades familiares de sobrevivência. Também houve quem mencionasse
a não aceitação dos familiares quanto as suas escolhas e caminhos amorosos, bem como seus
envolvimentos com o que consideravam inaceitável, como as drogas e a delinquência, dentre
outros aspectos.
No que se refere à atuação dos pais com os filhos, os extremos de flexibilidade e de
rigidez daqueles com estes têm sido apontados como um dos possíveis fatores causais
associados à situação de gravidez adolescente (HOGA et al. 2010).
Conforme Silva (2017), muitos pais têm dificuldades em assumir papéis parentais por
terem vivenciado situações adversas em suas famílias, o que pode produzir uma relação
conflituosa com os seus filhos adolescentes.
Investigação a respeito de como a negligência emocional paterna propiciou a gravidez
em um grupo de jovens mães entre 12 e 19 anos, de Bogotá-Colômbia, apontou que o evento
foi favorecido pelo descuido com o afeto, com o acompanhamento, o apoio e carências de
educação/educação sexual, de suporte a necessidades de sobrevivência e de cuidado à saúde
(SALAZAR-ARANGO; ÁVILA-NAVARRETE; BERNAL-VELÁSQUEZ, 2018).
Quer dizer, como já mencionado, trata-se de um conjunto de condições que somadas
constituem um cenário familiar delicado e adverso, o qual, com outros elementos, em especial
a perspectiva cultural em torno da maternidade que permanece em nossa sociedade, vai
favorecer o desejo de constituição familiar e/ou o engravidamento pelas adolescentes e a
tomada de decisões-ações que a favorecem.
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Pesquisa de revisão que analisou fatores de risco de ordem individual, familiar e social
implicados na gravidez na adolescência, com base em estudos da Biblioteca Virtual de Saúde,
destacou, especificamente sobre os componentes familiares, a influência de perdas de figuras
significativas e a ausência de uma família funcional. Essas situações, no desenvolvimento das
adolescentes, geram carências afetivas que as jovens comumente não sabem resolver,
incentivando-as a terem relações sexuais, o que tem muito mais de submissão para receber afeto
do que vínculo genuíno de amor. Além disso, a pesquisa destaca que adolescentes engravidam
mais se vivem apenas com uma mãe que não consegue oferecer atenção adequada às suas
necessidades devido ao trabalho, sobrecarga familiar e econômica. Além de que, adolescentes
que vivenciam essas situações geralmente se comunicam mal, e a família como um todo tem
um baixo nível de escolaridade (TORRES et al., 2018).
De modo próximo, este era o contexto de vida de Sarah e Anela, que tinham sido/se
viam “abandonadas” pelas mães, sentindo-se humilhadas, rejeitadas e sem carinho por parte
destas. Ambas iniciaram seus relacionamentos sexuais com 15 e 13 anos de idade, e Anela já
tinha por objetivo constituir uma família própria, com filhos; Sarah, por sua vez, submeteu-se
à pressão do parceiro.
Estudo da prevalência de indicadores emocionais negativos e fatores associados, entre
mães adolescentes de 14 a 16 anos de Porto Alegre, RS, encontrou a prevalência de sofrimento
psíquico intenso entre 32,6%, associado, entre outros aspectos, ao relacionamento ruim com a
mãe. A prevalência de autovalorização negativa, a segunda maior, foi de 15,4%, permanecendo
associada também a dificuldades relacionais com a mãe e ao fato de não possuir uma pessoa
confidente (ROSSETTO; SCHERMANN; BÉRIA, 2014).
Portanto, as dificuldades relacionais não são sem consequências quando presentes no
âmbito familiar, assim como o abandono, a falta de cuidado e de troca de afetos positivos, a
presença de controles somados à ausência de diálogo e alguma forma de violência, dentre outros
aspectos apontados. Estes, com causas diversas, podem expressar-se tanto na atitude dos pais
quanto das adolescentes e mesmo na dos demais membros das famílias. Ao atingirem, de algum
modo, crianças, que serão futuramente adolescentes, não são vividos sem sofrimentos por estas,
tanto nos momentos de suas manifestações quanto porvindouro, em especial se trilham
caminhos que as levam a novos problemas, como se viu nas histórias de Sarah, Lisa e Agnes,
que ou reproduziram situações de violência e/ou se relacionaram com parceiros que se
envolveram com contravenção e uso de drogas e/ou elas próprias tornaram-se usuárias de
drogas e/ou se expuseram à violência física.
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Nesse conjunto de problemas, com relevante gravidade, encontram-se as situações de
violência sexual, com nas histórias de Lita e Agnes. O abuso e outras formas de violência, da
criança e/ou adolescente, em suas diferentes formas, como um acontecimento intrafamiliar, por
pais, irmãos, parentes ou conhecidos, incluindo o parceiro, encontram-se associados não só a
grande sofrimento emocional, dentre outros aspectos psicossociais, mas ao próprio
engravidamento na adolescência.
A literatura científica correlaciona a violência sofrida por mulheres, sobretudo na
infância e adolescência, com sofrimentos psicoemocionais e problemas cognitivos, relacionais
e afetivo-sexuais; ainda, com a gravidez na adolescência, mesmo, com dificuldades advindas
da maternidade. Essas manifestações, dentre outras, comumente se sobrepõem e geram diversas
necessidades, como também vários modos de agenciá-las, por quem as enfrenta, entre os quais
os modos antes relatados.
A correlação entre violência sofrida e engravidamento na adolescência, bem como
problemas decorrentes, tem sido constatada em vários estudos no Brasil e em outros países, em
especial por meio de abordagens quantitativas e métodos de associação, que serão descritos a
seguir.
A prevalência de fatores sociodemográficos, psicossociais e clínicos associados à
gravidez na adolescência, estudada entre mulheres adolescentes, grávidas e não grávidas, em
Medellín, na Colômbia, apontou a associação desse acontecimento com a violência sexual. No
subgrupo de gestantes, 66,7% relataram ter sofrido estupro previamente (MARTÍNEZ et al.,
2017).
Revisão de literatura, principalmente do continente americano, de 2004 a 2013, que
estudou a predisposição da violência sexual, na infância e/ou na adolescência, para a gravidez
nessa última fase, reafirmou que ambas se encontravam significativamente associadas. A
revisão também indicou que, entre os principais perpetradores da violência, estavam os
membros da família. Como consequências, distinguiu que as vitimadas interiorizavam o trauma
e, além da gravidez na adolescência, manifestavam comportamentos, tais como automutilações,
tentativas de suicídio, depressão, psicose aguda, abuso de drogas, delinquência, evasão escolar
e comportamento sexual precoce (CAVALCANTE et al., 2015).
Outro trabalho destacou manifestações similares. Farinas e Abdo (2016), no debate da
pesquisa “Sexual Conspecific Aggressive Response (SCAR): a model of sexual trauma that
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disrupts maternal learning and plasticity in the female brain”, de Shors e cols”,52 realizada em
ratas jovens, com o objetivo de entender como o cérebro feminino pode ser impactado pelo
abuso sexual, destacou, a partir dos resultados do estudo citado, a experiência de abuso como
estressante e traumática, podendo acarretar dificuldades de aprendizagem e no futuro exercício
do papel de mãe. As autoras acrescentaram ao debate que o abuso sexual durante a infância
correlaciona-se a problemas psíquicos (depressão e baixa autoestima), cognitivos (dificuldades
de aprendizagem), relacionais (dificuldades parentais), sexuais (menor satisfação com o sexo),
comportamentais (maus- tratos infantis, agressividade e impulsividade) e, ainda, ao maior risco
de gravidez na adolescência.
Revisão de estudos observacionais, realizada na base de dados Pubmed (de julho 2010
a julho 2013, exceto em países africanos e asiáticos) e na Lilacs (de 2006 a 2013), ao analisar
a frequência e o peso de fatores de risco psicossociais que predispunham à gravidez precoce e
à evasão escolar entre adolescentes, afirmou que a violência na adolescência e o abuso sexual
encontravam-se correlacionados a esses dois eventos, bem como à baixa autoestima e à baixa
unidade familiar, dentre outros (RAMÍREZ et al., 2016).
Quer dizer, previamente ou com o engravidamento, apontado como uma presumível
consequência da violência sexual intrafamiliar, é esperada a manifestação tanto de grande
sofrimento psicoemocional, expresso de variadas formas, como de comportamentos que podem
gerar novos problemas, como o uso de drogas, o comportamento sexual precoce, a baixa
autoestima, as dificuldades relacionais em família e fora dela, que foram mencionados como
constituintes das experiências de “adolescentes” desta pesquisa.
O modo de lidar com esses problemas da esfera da saúde mental e relacional pode
ocorrer ou não de forma isolada pela própria adolescente, como se viu nesta tese, ou com
suporte familiar-social. Isso certamente depende dos contextos que circundam as vítimas e dos
recursos externos e internos que elas dispõem, reconhecem/validam e acessam ou não.
Nessa direção, a análise da percepção familiar e de apoiadores sobre a revelação de uma
situação de abuso sexual intrafamiliar, em um estudo de caso único, de uma mulher abusada
pelo padrasto dos 9 aos 14 anos, assinalou a complexidade do fenômeno em relação a
dificuldades tanto na revelação como no seu enfrentamento. Nesse contexto, o estudo
apresentou que contribuem para a não revelação a visão idealizada de família, a lealdade da
vítima para com o sistema familiar, as ameaças recebidas, os medos, a dependência emocional
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e financeira do agressor e o isolamento emocional na família. Já os enfrentamentos, além desses
aspectos acima, dependem também dos apoios advindos de pessoas da rede comunitária (igreja,
vizinhança, escola), do próprio sistema familiar (pais, irmão, outros) e da rede de apoio
institucional (COUTINHO; MORAIS, 2018), em especial dos serviços de apoio jurídico,
emocional e social.
Nos eventos de violência relatados pelas participantes desta pesquisa (de Lita e Agnes),
essa rede de apoio não funcionou nem para elas nem para as suas famílias, de forma que, na
fase da adolescência, elas resolveram e caminharam sem o suporte desses recursos. Ou seja,
decidiram sair de casa e lançaram-se em relacionamentos afetivo-conjugais com o desenlace do
engravidamento, sem o apoio necessário daquela rede acima mencionada. Assim sendo, não
cabe uma relação direta entre a violência e a gravidez, se não situada ou referida sobretudo a
recursos internos e externos de sustentação, em sua disponibilidade ou não.
Diante da violência sexual, a gravidez não pode ser exclusivamente situada como um
problema associado. Enfatizando outro ângulo da questão, estudos também têm mostrado como
a gravidez pode ser protetiva para algumas adolescentes que viveram situações de violência
e/ou criminalidade, no sentido da reconstrução de suas histórias de vidas, quando marcadas por
sofrimentos em família.
Estudo sobre as transformações oriundas da maternidade na adolescência na perspectiva
de 34 jovens, de estrato socioeconômico baixo, de um município do Sul do Brasil, assinala entre
os seus achados que a vivência da maternidade possibilitou ganhos como a proteção da
exposição à violência familiar, de caráter físico ou psicológico, como também do uso de drogas
não lícitas. A gravidez tornou-se protetiva por favorecer resgatar vínculos familiares
fragilizados ou inexistentes ou por possibilitar à adolescente outros espaços de vida cotidiana e
cenários relacionais que a tiraram de uma situação de violência enfrentada (ZANCHI et al.,
2016).
Em uma análise psicanalítica, a respeito do desejo pela gestação e do lugar ocupado pelo
filho no imaginário materno, Dias e Okamoto (2019) apontam que o filho pode ser aquele que
irá possibilitar a reconstrução das vivências infantis negativas da adolescente. A busca desta
pode ocorrer no sentido de impedir que o filho seja privado do que ela foi, anteriormente,
interrompendo o histórico familiar. Contudo, observam também que essa perspectiva pode não
se fazer acompanhar de pensamentos e práticas consistentes em relação ao futuro do mesmo.
Tal dificuldade poderia configurar-se pela própria impossibilidade de a adolescente dar ou fazer
algo que também nunca teve ou fez.
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Entende-se que essas indicações cabem tanto para a violência sexual quanto para o
abandono, a falta de amor e a rejeição familiar encontrados nesta pesquisa. De certa forma, a
contraposição acima apontada também se revela em histórias de “adolescentes” deste estudo,
dentre as quais se destaca a exemplar história de Lisa. No caso dessa “adolescente”, o desejado
e o imaginado por ela não se concretizaram (uma união feliz e que a protegesse), os sofrimentos
psicoemocionais vividos possivelmente não seriam significativamente superados pelo caminho
que trilhava e/ou porque as condições de vida e o apoio que possuía eram tão restritos que não
lhe permitiriam ir muito adiante em seus projetos, e o novo relacionamento construído era frágil
e vivido sem suporte.
Há que se considerar ainda que a saúde de adolescentes durante a gravidez pode ficar
bastante fragilizada em situações difíceis como as relatadas, uma vez que estas podem favorecer
o comprometimento do desenvolvimento da criança, a interrupção da gravidez, o parto
prematuro, dentre outros problemas. Na pesquisa, encontrou-se particularmente o relato de
abortos, espontâneo e induzido, e da ocorrência do parto prematuro.
Ainda mais considerando que a permanência dos efeitos da violência pode reverberar
durante toda a trajetória de vida da “adolescente” por meio das lembranças dos eventos que
trazem sofrimento psíquico. Nessa direção, pesquisa apontou marcas visíveis e “invisíveis” das
vítimas de violência. Com a intenção de compreender a importância, do ponto de vista da
vítima, das marcas originadas no episódio violento e utilizando-se de dados estatísticos obtidos
em relatórios do Departamento Especial de Polícia para Mulheres de Salvador, Bahia, e de
entrevistas com dez mulheres que apresentaram tais relatórios, as conclusões da pesquisa
revelaram que as cicatrizes referidas não eram unicamente físicas, mas também psicológicas
(baixa autoestima, vergonha e humilhação), que repercutiam juntas na subjetividade e nas
relações sociais da pessoa que foi vitimada, evidenciando a dimensão do sofrimento psíquico
vivido (DOURADO; NORONHA, 2015).
Reafirma-se, portanto, que concorre para o engravidamento de “adolescentes” a
vivência da violência intrafamiliar de qualquer ordem, seja sexual, física e psicológica, e as
relacionais, incluindo o abandono, a rejeição e a falta do afeto em uma perspectiva positiva,
especialmente em um contexto de vida de privações e de falta de apoio, interno e externo às
famílias, e sob o estímulo cultural do exercício da maternidade como a perspectiva de vida para
as mulheres. Embora não se possa desconsiderar que, em seus efeitos, a correlação entre os
problemas relacionais no espaço familiar e o engravidamento das “adolescentes” pode ocorrer
tanto de forma positiva como negativa.
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6.5 ENGRAVIDAR E CONSTITUIR FAMÍLIA: “BOA” RELAÇÃO DE AFETO,
IDENTIFICAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE PROPÓSITOS COM O PARCEIRO

Entre quase todas as participantes do estudo, a qualidade da relação afetiva com o
parceiro era considerada “boa” e havia identificação entre eles em relação à vida em comum.
Se ver bem tratada, amada e protegida, ter confiança nele e contar com o seu companheirismo
favoreceram suas decisões de engravidamento. Do mesmo modo, também implicou o fato de
conviverem, compartilharem ideias e comportamentos comuns e de terem perspectivas
orientadas para os mesmos objetivos.
Isis, que vivia com um parceiro de 29 anos, caminhoneiro, manifestou a importância da
“boa” relação com este em sua decisão de engravidamento, isto é, o fato de ser “bem” tratada,
com carinho:
[...] “Ele não tinha aquele carinho (o parceiro anterior). Aquela atenção. Aí
eu achei melhor não ter. Só porque a gente tá grávida acha que pode tratar
a gente feito lixo? Acha que a gente não vai arrumar ninguém. Aí eu não
queria mais. Grávida, achou que podia fazer do jeito que quisesse. [...] Não!
– Eu posso ficar com qualquer pessoa, mas com você eu não vou viver nunca
mais. Como se eu tivesse com AIDS...alguma... sei lá. Falei não, isso acaba.
[...] Ele (o atual companheiro) é de outro jeito. Tem um jeito carinhoso. De
me carinhar. Conversar comigo. Conversar com o D. A neném nem nasceu,
conversar e carinhar ela. Já comprou um monte de coisinha para a neném.
A gente fica tão feliz. O pai do D. dizia: - Quando nascer eu dou carinho”.
[...]

Vivian, que tinha um parceiro de 18 anos, trabalhador de um serviço terceirizado de
limpeza, sentia-se “amada” por ele e o “amava”, o que um determinado tempo de convivência
e uma separação temporária confirmaram. Valorizava por ele acompanhá-la, ser carinhoso,
querer um filho com ela e de conjecturar que seria um bom pai:
[...] “O que mais incentivou eu ter filhos... é porque a gente se gostava
bastante. Tava junto há um bom tempo assim. Pensei assim: - Vamos ter
um filho nosso. A gente gosta bastante de criança. E acabamos tentando. Até
que veio. Ele gostava de mim bastante. Eu queria ter um filho meu. Sim
(referindo que isso era importante para ela). [...] Eu acho que eu acreditei
pelo fato de a gente estar bastante tempo juntos. Porque com o tempo a
gente vai conhecendo mais a pessoa. E se a pessoa te aguentou até aquele
tempo é porque ela realmente gosta de você. Tipo quando a gente brigava.
Tipo quando eu falei que a gente terminou. A gente ficou mais ou menos um
mês separado. A gente ficou um mês separado, mas ele que me procurou,
que eu sou muito orgulhosa. Ele me procurou para a gente conversar e

191

como eu gostava muito dele a gente acabou voltando e tal. Tipo pelo jeito
dele ele gosta bastante de mim, porque ele ainda é carinhoso, ainda se
preocupa. Vem comigo em todas as consultas. Então para mim ele ainda me
ama. [...] Como eu tenho um filho, eu vou ter junto com ele... eu já sei que
ele vai ser um bom pai. Eu já sei que ele vai me ajudar. Porque eu conheço
ele. Se eu tivesse namorando só dois meses com a pessoa, aí já engravidasse,
eu acho que eu não ia gostar muito. Não sei se daqui para a frente ele ainda
vai gostar de mim. (Se não), então eu vou sentir que a pessoa tá comigo pelo
bebê. [...] Eu acho melhor nós dois tá morando junto, porque assim ele
participa mais da minha gravidez. Fica mais perto. Eu acho bom”. [...]

Em síntese, além de sentirem-se amadas e bem tratadas, também se mostrou importante
para a decisão do engravidamento, pelas adolescentes, o fato de se sentirem protegidas, de terem
confiança no parceiro e a sua habitual companhia, além de objetivos de vida e reprodutivos em
comum.
Sarah cujo companheiro tinha 19 anos e, na ocasião, encontrava-se preso por
reincidência em receptação de veículo roubado sentia-se protegida por ele. Viu nele a
possibilidade de companheirismo, apreciava o fato de ele expressar que queria um filho, apesar
de não saber se era fértil:
[...] (Parceiro levou os pertences dela para onde residiriam.) “Ele mostrou
que ele, no momento que eu mais precisasse, ele estaria do meu lado. Aí foi
isso que...sei lá... me fez mais ficar mais ao lado dele. Que eu não tinha muito
sentimento por ele. Aí, depois disso começou a criar um vínculo mais forte.
Eu nunca fui de me apegar muito. [...] Atitude de companheirismo. Não (tinha
vivido isso com outras pessoas). [...] (Ele dizia que queria ter um filho com
ela.) Eu gostava, só que eu não me sentia tão bem, porque como eu disse
para você, eu não sabia que eu poderia ter filhos. Para mim, eu tinha um
negócio, que eu não podia engravidar”. [...]

Nina tinha um parceiro de 19 anos, desempregado na ocasião, e valorizava, sobretudo,
a confiança na relação de ambos:
[...] “Eu nunca fui de ficar de namorado. Eu não saía daqui da porta de casa,
porque eu sabia que se fosse acontecer alguma coisa... ia... mas também
demorou para eu ganhar a confiança com o H. Demorou. Aí a gente entrou
no quarto. Nós já era acostumado de ficar no quarto assistindo Netflix. Mas
não aprontava nada. O pai dele vivia falando, usa camisinha. Aí, um dia, a
gente começou a beijar e o fogo abaixou” (4 meses de iniciada a
aproximação; 2 a 3 meses, após, foi morar com o parceiro e engravidou 2
meses depois). [...]

Para Luna, com parceiro de 22 anos e trabalho na construção civil, seu desejo de ter
filho juntou-se ao fato de “se dar bem” com ele, isto é, de conviverem sem conflitos, de
entendê-lo e ter adaptado-se ao seu jeito:
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[...] “A gente convive bastante tempo juntos. Bastante tempo entre aspas. A
gente dá superbem. Eu acho que quanto mais você convive com uma pessoa,
mais você vai tendo a noção do que ela significa para você. E eu já tinha
uma certa vontade de ter um filho, né? Então, (Conhecer a pessoa): é se dar
melhor com ela. Tentar entender o lado dela. Conviver. Conhecer, assim, se
adaptar mais, né?! O jeito dele. Ele ao meu. Porque na verdade a gente
conhece a pessoa pouco. A gente conhece o lado que elas querem que a gente
conheça. Eu sempre tive muita vontade de ser mãe. Eu acho que o sonho de
toda mulher também. Então. Eu acho que é isso”. [...]

Fani apreciava na relação com o parceiro comportamentos em comum que tinham e
também o companheirismo. Seu primeiro parceiro gostava de festa, bebida e de sair. O segundo,
atual na ocasião, com 19 anos, afastado do trabalho por acidente, era visto como caseiro e,
assim, identificava-se mais com ele, que também era para ela presente e companhia nas
situações do dia a dia:
[...] “O meu ex-marido não queria muito assim. Porque ele é aquele que gosta
de festa. De balada. De bebida. E eu já não. Sempre fui mais caseira. E com
esse já é diferente. Com esse ele sempre quis ter outro. Tentar de novo. E ele
não é de sair. Ele gosta de ficar em casa. Ele é caseiro. Sempre me
acompanha nas consultas. Tudinho. Ele é presente. Tudo do neném ele
acompanha. No postinho. Para tomar vacina. Tudo. Até para levar na
farmácia. Ele acompanha tudo. (Se ele fosse de ficar mais na rua) Aí o pau
ia quebrar na cabeça dele. (A decisão de ter filhos com o parceiro) Ia mudar,
porque o companheirismo ajuda bastante”. [...]

O parceiro de Zoe tinha 28 anos e trabalhava em empresa de pedras decorativas. Dele,
ela esperava carinho, comprometimento com as necessidades do bebê, manifestação de
felicidade com a sua vinda, maior maturidade, melhor comunicação e companheirismo. A
carência desses elementos na relação provocava sentimentos de raiva e, assim, expressou que
não senti-la era uma exigência que tinha para o engravidamento:
[...] (Como vê a relação, se não tiver o neném.) “Sem sentido, né!? Ele é
mais velho que eu. Eu penso totalmente diferente dele. Eu acho que eu tenho
mais maturidade do que ele. Olha, tipo agora, ele tá na rua, se ele tivesse ido
resolver alguma coisa importante, tudo bem, mas não! Ele fica o dia todo
na rua. Ainda, vou perguntar onde ele tá, (se dissesse): - “Tô na rua”. Tipo
assim. Mas não fala! Ele quer que eu penso que ele tá fazendo o quê? Você
me faz passar cada raiva. Falei: - Se fosse para eu engravidar e você me
deixar passando raiva eu preferia nem ter engravidado. E eu falava isso para
ele bem antes de eu engravidar. O dia que eu engravidar, se você me fizer
passar raiva, eu prefiro nem engravidar. Que é muito chato. Ele, assim, não
é aquela pessoa carinhosa. Ele é, assim, mais na dele. E eu já sou mais
carinhosa. Ele não gosta de ficar demonstrando as coisas. Nem parece que
ele vai ter um filho. Era para ele tá bem feliz, mas assim, não sei. Aí esses
tempos atrás ele ganhou mil reais. Ele falou isso aqui é para comprar as
coisas para o bebê. Aí eu fiquei feliz com a atitude dele. Aí, quando foi no
outro dia, ele trocou o carro dele [...] E devolveu esses mil”. [...]
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Além disso, também se encontrou entre ”adolescentes” a manifestação da ideia
encontrar a “pessoa certa” como um requisito para a decisão de engravidamento. Agnes, que
tinha um parceiro de 20 anos, em situação de prisão, por furto, reforçou a ideia de encontro da
“pessoa certa” para constituir família porque ele desejava isso com ela, gostava dela, tratava
bem, sentia seu amor, tinha intimidade com ele e família e gostava dele:
(O companheiro queria ter uma família com ela.) “Parece que fazia eu
ainda gostar mais dele. E ter certeza que ele ia ficar marcado na minha vida.
Porque antigamente a gente já se separou. Dois meses separados. Aí depois
que a gente voltou, que ele sentia mais vontade de ter filho comigo. Porque
nos largamos e ficamos dois meses. [...]. Com outras meninas ele falava
que não era o tempo certo ainda. Não era a pessoa certa para ele. Porque
antes de conhecer ele, eu namorava com a pessoa errada e achava que todo
mundo era do mesmo jeito. Aí eu achava que nunca ia encontrar a pessoa
certa para mim. Mas um dia eu acabei encontrando. O jeito dele comigo é
diferente. O jeito dele me tratar. Dele falar comigo. Assim parece que eu
encontrei mais amor nele do que nas outras pessoas. E desde que eu conheci
ele, eu também já tinha mais intimidade já com ele. Assim... como se eu já
tivesse conhecido ele há muito tempo já. Aí você mora em uma casa. Aí você
entra em uma casa que nem você conhece a pessoa direito. Não sente à
vontade. Eu não. Quando eu cheguei aqui eu já me senti bem, como se
tivesse em família. Eu me senti à vontade, como se eles fossem da minha
família, do meu sangue. Acho que demorou uns ‘diinhas’. Mas não demorou
muito não. (Separados) A gente percebeu que não consegue ficar longe. É
uma pessoa importante para mim. O filho tipo renova ainda mais, eu
conhecer mais ele. Ele dá mais atenção. Ouve o que eu tenho para falar.
Conversa. Pergunta o que eu tô sentindo. Na verdade, antes de eu conhecer
ele, era difícil eu gostar de alguém. Para mim namorar sério. De ficar sério.
De ter o sonho de ter uma família. De construir uma família. Aí depois que
eu conheci ele, eu tive essa vontade de ter uma família com ele. De morar
junto com ele. Acho que ele... acho tinha que ser ele mesmo, né”. [...]

Em resumo, as análises sugerem que influiu nas decisões das “adolescentes”, de
engravidarem, a boa relação afetiva com o parceiro, de fato ou imaginada. Esta foi traduzida
como amor, carinho, convivência sem conflitos, ser entendida, ter uma comunicação favorável
e ajustamento das diferenças. Outros aspectos por elas considerados foram a proteção, a
confiança, o comprometimento com a gravidez/filho, o companheirismo, a identificação e os
objetivos em comum – de vida e o desejo de ter filho, além da possibilidade de o parceiro ser
um “bom” futuro pai para o filho. Por conseguinte, entre todas, mostrou-se relevante o vínculo
afetivo estabelecido com o parceiro e entre este e o filho, bem como certa segurança na
continuidade da relação.
Os aspectos afetivo-relacionais têm sido apontados, entre pesquisadores do assunto,
como um dos fatores que importa nos posicionamentos de homens, mulheres e casais a respeito
da concepção. Aiken et al. (2016) inserem esses aspectos no modelo construído de apreciação
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da percepção e aceitabilidade da gravidez como parte dos aspectos externos a serem
considerados. Isto é, realçam que a dinâmica íntima e social dos relacionamentos conjugais é
parte da decisão-ação de mulheres a respeito dos aspectos reprodutivos.
Tal como na pesquisa ora apresentada, outras, realizadas em contextos diversos e com
mulheres em diferentes fases da sua vida reprodutiva, também revelam que a qualidade do
relacionamento amoroso entre elas e os pares é um elemento que concorre para a decisão
conceptiva, influindo tanto no significado atribuído à gravidez e a um filho quanto na
aceitabilidade e efetivação desta. Ainda que os qualificativos apreciados nos relacionamentos
não sejam necessariamente os mesmos.
Downey et al. (2017), que estudaram a decisão contraceptiva com 38 mulheres negras
e latinas, na área de baía de São Franscisco, Califórnia, Estados Unidos, encontraram que a
mesma convergia com outras decisões e prioridades, além do status da relação do casal. Este
era avaliado positivamente com base, entre outros aspectos, na conexão, seriedade e
convivência entre os parceiros, como também no comprometimento existente entre eles,
considerada a projeção de quanto tempo o relacionamento continuaria no nível presente e/ou se
aprofundaria.
Pesquisa realizada nessa mesma sociedade, por Gómez et al. (2018), com 88
participantes (incluindo mulheres jovens 18-24 e seus parceiros) que não desejavam a gravidez,
encontrou, entre 37 deles, como razões que concorreriam para a aceitação de sua ocorrência a
estabilidade e felicidade no relacionamento conjugal. Ao contrário, a baixa qualidade deste e a
sua instabilidade o situavam como estressante e incerto para que considerassem a gravidez
aceitável.
Ottoni e Pimenta (2018), em estudo sobre a representação psíquica da maternidade, com
mães de alunos de uma escola municipal em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, concluíram
que mulheres optam pela gravidez na tentativa de vinculação com o parceiro. Para elas, o filho
assumiu uma conotação de presente, uma oferta dada ao parceiro. Engravidar atenderia ao
pedido daquele e objetivaria mantê-lo junto a si. Contudo, a autora observa que, a despeito do
esperado – a vinculação, os dados sugeriram o contrário, isto é, a não responsabilização pelos
parceiros.
Destacam-se, dentre os qualificativos, convivência, conexão, comprometimento e
estabilidade, apontados pelas pesquisas mencionadas. Esse último associa-se à razão
psicoemocional de constituição e manutenção de um vínculo. Sugere-se que as “adolescentes”
desta pesquisa, por meio da gravidez, também procuraram, além de exercer a maternidade,
como analisado em outras categorias, constituir vínculo com os escolhidos. Ao mesmo tempo,
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a presença ou imaginação deste alimentou, em alguma medida, a decisão de ter um filho. Alguns
dos qualificativos por elas destacados – sentirem-se amadas, protegidas, respeitadas e com a
vida compartilhada – reforçam isso. Quer dizer, com o critério claramente expresso – ter um
relacionamento afetivo satisfatório com o parceiro – expressaram-se, indiretamente, a
manifestação do desejo e a necessidade de estabelecer vínculo afetivo significativo e duradouro.
Na psicologia, o vínculo afetivo refere-se à ligação que se estabelece entre pessoas, que
passam a ser consideradas importantes entre si. Carvalho e Bussab (2013) o apresentam este
como ligação afetiva entre pessoas, considerado um estado psíquico interno desenvolvido ao
longo do tempo.
O vínculo diz respeito a laços intersubjetivos, responde a necessidades humanas de
amor, carinho, segurança, apoio, cuidado e tem grande influência sobre a construção de valores
pessoais, atitudes e comportamentos ao longo da vida (ROMEIRO; MELCHIORI, 2017).
Portanto, também é relevante em decisões das pessoas.
Na sociologia, essa ligação é enfatizada em seu caráter social, sendo tratada, sobretudo,
em sua inserção contextual. Considera-se que as relações afetivas modernas, nas sociedades
ocidentais, encontram-se intrinsecamente conectadas ao surgimento da família centrada na
conjugalidade e à construção da sexualidade. Já na contemporaneidade (ou modernidade tardia,
como nomina Giddens), elas são conexas à privatização da vida íntima, ênfase na
individualidade e na construção de identidades em conformidade com projetos individuais
(GADEA; LEITE, 2016; PENNA, 2017). Assim sendo, caracteristicamente na modernidade, a
construção de vínculos afetivos tem um importante lugar na família conjugal, considerada um
lugar, por excelência, da afetividade, nas relações do casal, e do conjunto dos seus membros,
ainda que essa perspectiva encontre-se em remodelação.
É da relação e intimidade conjugal que se espera a resposta àquelas necessidades como
algo de cunho pessoal. De tal modo que a busca de satisfação individual das necessidades
afetivas manifesta-se por meio de muitas expectativas entre os sujeitos da relação e de um para
com o outro.
A conjugalidade configura-se com base na escolha individual do parceiro, priorizandose a satisfação sexual, o prazer e o amor. É a perspectiva cultural de amor romântico que vai
articular amor e casamento, o primeiro como a razão do último, isto é, a relação conjugal como
o lugar próprio para o suprimento da demanda afetiva individual e lugar de construção da
felicidade (GADEA; LEITE, 2016).
Consideradas essas duas perspectivas, pode-se dizer, então, que a necessidade e a busca
por suprimento de vínculos afetivos – como amor, proteção, vida compartilhada e
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comprometimento duradouro – presentes na vida das “adolescentes”, particularmente por meio
da constituição familiar conjugal, possuem uma natureza biossocial. Assim sendo, suas
decisões de engravidamento ancoram-se em necessidades psíquicas e em respostas socialmente
construídas para estas, transformadas em perspectivas individuais e orientadoras das decisõesações que encaminham.
Romeiro e Melchiori (2017), ao tratarem do tema aplicado a adolescentes, observam
que estes, ao longo do seu desenvolvimento, estabelecem vínculos particularmente com a mãe
ou com quem a substitui e, ainda, com várias outras figuras. Fizeram isso durante a infância,
fazem durante a fase da adolescência e essa tendência continuará na vida adulta.
A sólida formação de vínculos, assim, concorrerá para o desenvolvimento e exercício
emocional satisfatório para a saúde mental das pessoas. O vínculo tem sido considerado em sua
importância para a subsistência, o desenvolvimento maturacional sadio, a capacidade funcional
da personalidade, a segurança e o apoio (ROMEIRO; MELCHIORI, 2017). Isto é, ele é uma
base afetiva que alicerça toda a existência, construída em experiências que se dão, sobretudo,
nas inter-relações.
De uma perspectiva psicanalítica, os vínculos afetivos são relacionados à sensação de
existência, continuidade e segurança, ou seja, à capacidade de encontrar, no outro, segurança
emocional e acolhimento, sendo considerados continência para as angústias humanas. Contudo,
se a pessoa em seu desenvolvimento precisa alimentar-se de outros, ao mesmo tempo precisa
também se diferenciar deles, o que deve acontecer de forma paulatina, segura e integrada
(BIAZUS; RAMIRES, 2012).
Logo, para o saudável funcionamento psíquico de adolescentes, esses dois momentos
devem se dar desde a infância, de forma equilibrada, para produzir segurança interna e, também,
construção da independência ou autonomia. Na adolescência, psíquica e culturalmente, esperase que a pessoa vivencie um processo de diferenciação e separação dos pais/substitutos,
tornando-se cada vez mais independente destes. Processo esse que envolve, comumente, a
sensação de perda da identidade pessoal, nesse contexto de separação e individuação, e a
correspondente vivência de inseguranças e defesas (BIAZUS; RAMIRES, 2012).
Entre as “adolescentes” do estudo, certamente esses processos apresentam
peculiaridades que ajudariam a melhor entender a conjugação entre as suas decisões-ações de
engravidamento, a constituição de uma família própria e as suas necessidades de vínculo afetivo
e de construção de autonomia em relação a pessoas significativas de referência em sua vida
emocional. Embora este não seja um objetivo da pesquisa, cabe observar que tanto a
constituição de uma nova família como a decisão-ação de engravidamento, entre elas, podem
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ter se dado em meio à vivência de muitas inseguranças, dificuldades de individuação e defesas,
constituindo-se a gravidez em uma experiência que “supriria” as suas necessidades afetivas por
meio do próprio filho, como antes apresentado, ou por meio da relação conjugal constituída,
esperando-se desta a proteção da qual necessitam, emocional e de vida, o que se tornou possível
por meio do “amor” encontrado.
Assim sendo, releva-se nas análises que, entre as participantes do estudo, a apreciação
de que encontraram em seus pares o que desejavam ou necessitavam ocorreu em uma vivência
relacional geralmente de poucos meses, como se verá mais claramente na categoria 6.7.1, e/ou
a partir do contraponto com relacionamentos que não foram adiante ou “não deram certo” e/ou
por apenas “sentirem” que encontraram a “pessoa certa” (desejada) ou a que “devia ser”,
podendo-se pressupor certo grau de ilusão-projeção e/ou certo fatalismo que sugerem a
interpretação acima pressuposta.
Estudo da Sociedade de Psicoterapias Analíticas Grupais do Estado de São Paulo, que
investigou a existência de projetos de vida relativos a relacionamentos afetivos entre
adolescentes de 14 a 16 anos, de nível socioeconômico baixo, constatou que nenhum deles se
referiu espontaneamente a esse tipo de projeto, embora os tivessem, uma vez que não eram
objeto de reflexão daqueles. O relacionamento afetivo futuro foi traduzido por eles como
sinônimo de casamento, com base em um modelo de gerações anteriores. Assim é que o mesmo,
em formato tradicional, foi associado à coabitação e criação de filhos. Para o casamento, então,
esperavam o encontro da “pessoa certa” para a possibilidade de realização do projeto de casar
e ter filhos (RITER; DELLAZZANA-ZANON; FREITAS, 2019).
Nessa pesquisa, observou-se que o casamento, visto como ocorrência natural do curso
da vida, situava os adolescentes em uma posição passiva e de espera pela pessoa, descrita
idealmente. Nesse sentido, como pessoa disponível, compreensiva, que traria felicidade e
companhia. Portanto, pensada sem a implicação de si na concretização do projeto. Os jovens,
passivamente, não questionavam sobre como teriam um bom relacionamento ou construiriam
possibilidades de casar e ter filhos no futuro, colocando essa responsabilidade no outro e nas
qualidades deste. O casamento era desejado pelos jovens, mas não como algo no qual investir,
mais como decorrência da vida, na dependência do encontro de uma pessoal ideal, a qual seria
responsável pela concretização do casamento feliz desejado ou imaginado.
Entre as “adolescentes” desse estudo, esses mesmos aspectos também se encontravam
presentes em larga medida – a posição passiva, a idealização, a perspectiva de relacionamento
pensada/imaginada sem o outro, e não como construção. Isso como constituinte de um “projeto”
de vida e de relacionamento afetivo ancorado, sobretudo, na vida familiar, marital, e na
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maternidade, o que leva à pressuposição de que, entre elas, a vivência de muitos e diferentes
sentimentos, com os quais ainda estavam aprendendo a lidar, encontrou suporte em um modelo
social construído e reproduzido, entre as suas referências de convivência e padrões culturais
acessados, de resposta a necessidades afetivas e de proteção de vida. Ainda mais se considerar
os padrões sociais construídos de relação conjugal entre homem e mulher e, nesta, o que cabe
prioritariamente a cada um.
Nessa direção, o estudo acima mencionado (RITER; DELLAZZANA-ZANON;
FREITAS, 2019) traz para reflexão que experiências próprias e/ou observadas em outros
mostraram-se relevantes nas escolhas amorosas e no desenvolvimento da concepção de amor
entre os participantes. Tanto que apenas os que estavam ou já haviam vivenciado o namoro e/ou
observado casais próximos apresentaram respostas mais elaboradas.
Os autores observaram, ainda, que a despeito das inúmeras mudanças culturais presentes
nos relacionamentos amorosos, como inexistência de compromisso, responsabilidade ou
fidelidade, busca de prazer, experiência de diferentes práticas afetivo-sexuais e parceiros, e de
os adolescentes do estudo estarem em uma fase suscetível a elas, ao relatarem que essas formas
de se relacionar estavam presentes entre eles, enunciaram projetos de casar e de ter filhos,
relegando as formas de relacionamentos acima à conduta adolescente, e não adulta.
Portanto, no caso das integrantes desta pesquisa, por acontecer algo similar, presume-se
que as experiências relacionais-amorosas pessoais vividas ou observadas, ao lado de
interpretações e posições valorativas também representam uma base forte em suas escolhas
amorosas e na constituição familiar no modelo tradicional. Particularmente, no próximo item,
será visto que o modelo familiar partilhado e, entre algumas, a experiência de cuidado dos
irmãos acabaram por influir em como cada uma se colocou perante a conjugalidade e
maternidade. Contudo, isso não significa que não adotavam comportamentos na esfera das
relações afetivo-sexuais mais próximas ou em consonância com novos ideais culturalmente
construídos. Tanto que algumas delas expressaram trajetórias nas quais estavam presentes o
ficar, a inexistência de compromisso ou fidelidade, a busca de prazer e de experiência na esfera
sexual, e o casamento significava basicamente morar junto e necessariamente não requeria uma
fase anterior de namoro (e noivado), como na tradição.
Para Giddens (1993, p. 174), os ideais culturais do amor romântico historicamente
construído (que, no caso desta pesquisa, ainda se reproduzem entre as “adolescentes”)
encontram-se, na contemporaneidade, sob a pressão da emancipação e da autonomia sexual
feminina. O amor romântico depende da identificação projetiva e confere aos indivíduos uma
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sensação de totalidade com o outro. Já o amor confluente, presente na vida atual, é de algum
modo oposto a tal identificação, pois ele:
“É um amor ativo, contingente, e por isso entra em choque com as categorias
“para sempre” e “único” da ideia do amor romântico. [...] Quanto mais o amor
confluente consolida-se em uma possibilidade real, mais se afasta da busca da
“pessoa especial” e o que mais conta é o relacionamento especial”.

Aboim (2006, p. 803) afirma que “enquanto o amor romântico se orienta para a visão
fusional do casal, o confluente comporta embrionariamente os germes da autonomia
individual”, valorizada na contemporaneidade. Porém, para a autora, as conjugalidades
contemporâneas encontram-se divididas entre um ideal de fusão afetiva, em que se concentram
expectativas de felicidade pessoal, e o investimento na realização individual. Para ela, o casal
organizar-se-ia prioritariamente em torno da fusão (privilegiando o “nós”) ou da autonomia
(privilegiando o “eu”), mas entre um polo e outro muitas conjugalidades seriam possíveis.
Haveria, assim, maneiras plurais e em transformação de reconstruir e orientar a afetividade na
vida a dois em virtude da multicausalidade existente na construção social desta.
Isso faz pensar que o vínculo afetivo-relacional com o parceiro, considerado de algum
modo no engravidamento pelas mulheres “adolescentes”, encontra sustentação, em alguma
medida, em suas necessidades e buscas afetivas, em suas experiências e modelos, como também
em representações tanto tradicionais quanto em revisão que dinamicamente possuem, dentre
outras, acerca do amar e ser amada, da experimentação sexual, da conjugalidade e do
casamento, o que parece se configurar com o desejo de fusão pela segurança e proteção que
buscam, mas que não excluem a perspectiva de certa autonomia no desenvolvimento dos seus
relacionamentos amorosos.

6.6 ENGRAVIDAR E CONSTITUIR FAMÍLIA: MODELOS, COBRANÇAS E APOIOS
COMO INFLUÊNCIAS FAMILIARES

Nas decisões-ações de engravidamento das participantes da pesquisa, também se
mostraram proeminentes referências construídas no núcleo familiar de origem e o apoio
recebido deste ou do núcleo do companheiro. Nesse sentido, encontrou-se o modelo de família
compartilhado, a experiência de cuidado de crianças, as cobranças de familiares, assim como o
suporte material disponibilizado pelas famílias.
Glaci construiu a sua própria família tendo por referência o modelo de família de
origem, em analogia às relações de convivência do casal, aos laços afetivos entre seus membros,
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ao cuidado nela ofertado e recebido, à quebra de estereótipo na relação pai-filha. Também,
espelhando-se no arquétipo de família constituída por pai, mãe e filhos ou pela conjugalidade e
filhos decorrentes.
[...] “Casei para construir uma família, ter filhos. Minha família – eu, meu
pai, minha mãe e meu irmão, sempre fomos bem unidos. E tipo assim, eu
nunca vi meu pai fazer nada com a minha mãe e nem a minha mãe comigo.
Nossa relação sempre foi boa. Meus pais são evangélicos, então sempre
cuidavam bem da gente. Meu pai sempre foi aquele paizão. Onde ele tava,
ele me levava. Porque pai, geralmente quando é menina, ele quer deixar
para a mãe. Já a minha mãe fez com que eu fosse muito apegada com o meu
pai. Então, eu tinha para mim que a minha família era uma família perfeita.
Não tinha defeito. Então, eu queria construir uma igual. Eu meio que me
espelho neles. Meu casamento meio que foi espelhado neles.” [...]

Para Glaci, os filhos eram uma decorrência do casamento ou da constituição de uma
nova família e a completavam. Havia sido assim em sua família. Esta, com filhos, era
considerada a possibilidade de dar continuidade às gerações, como tradicionalmente:
[...] “Porque tipo, para mim, o casamento é você casar com alguém e
construir uma família – ter filhos, ter netos. Você tem que continuar aquilo
que a sua geração vem fazendo. [...] Do meu casamento eu não tenho o que
reclamar. Eu sou muito feliz. [..] Eu casei novinha. Meu pensamento era: Você casou, tá vivendo bem, tem que completar a história”. [...]

Isis também tomou por referência a sua família e o modelo de sua estruturação. Com
base em sua experiência nela e no que observava em relação aos seus irmãos, considerou,
inclusive, que deveria gerar irmãos próximos em idade para que crescessem e vivessem as
experiências da vida juntos, o que julgava ser uma vantagem nas relações entre eles:
[...] “Isso, porque os dois cresce junto (Está falando de seu desejo de ter
filhos com idades próximas). Vai na escola junto. Brinca junto. Na hora de
namorar, os dois namoram juntos. Crescem juntos. [...] Eu e o meu irmão
nós brincamos juntos. Criamos juntos. Sempre fomos unidos. Na hora de
namorar, namoramos tudo junto. Casamos. E foi assim. A minha irmã mais
velha e o meu irmão mais novo têm diferença de cinco anos. Hoje, ela quer
ficar no celular, sair para o shopping, e o meu irmão quer brincar. [...]

Sumariamente, a representação de família encontrada abarcou aspectos da sua
constituição ou estrutura, a partir do modelo nuclear, além de referências afetivas e pertinentes
à sua dinâmica interacional e a suas implicações na continuidade de uma história familiar e na
manutenção de vínculos peculiares.
Como parte do modelo familiar compartilhado, encontrou-se a experiência de
“adolescentes” no cuidado dos irmãos, influindo em como estas se colocaram diante da
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maternidade. Experiências com esse cuidado, no seu próprio núcleo familiar e em outros
núcleos de pessoas afetivamente significativas, mostraram-se relevantes nas suas decisões de
engravidamento.
Fani cuidou dos seus irmãos e, ainda, de filhos de amigas. A experiência a aproximou
do exercício da maternidade, permitindo-lhe o julgamento de suas capacidades para exercê-la,
além de reconhecê-la como uma experiência positiva e de confirmá-la como apreciada e
desejada:

Dos meus irmãos mesmo. Eu sempre cuidei deles. O meu primeiro irmão
me chama de mãe, por causa que eu cuidei dele. Nós morávamos na fazenda.
A minha mãe tinha que trabalhar com o meu pai, senão a gente não tinha
dinheiro. Aí eu que ficava com o meu irmão, todo o tempo. [...]. Eu que
sempre cuidei dos meus irmãos; e dos filhos das minhas amigas. Que nem
os filhos das minhas amigas, eu amo demais”. [...]

Glaci também passou por uma experiência parecida com a de Fani. Nela, no contato e
cuidado de crianças, também pôde reconhecer o seu desejo de ter o próprio filho:
Aos 9 anos eu já cuidava do bebê de uma vizinha. Sempre gostei muito. [...]
Não era bem babá. A mãe da criança tinha epilepsia. Ela tinha uns ataques
e não tinha quem ficar com o bebê. Quando ela ficava ruim, o bebê ficava
assustado, quando via isso. Aí a minha mãe levava o bebê para casa, ficava
cuidando da mãe dele e eu ficava lá tomando conta dele para ela. [...] Depois
que eu casei, os sobrinhos influenciaram para eu ter filho. Quando eu casei,
um já estava nascendo. Já tinha um com dois meses. Então, tinha bastante
criança para mim pegar, mas eu queria o meu.

Outro aspecto vivido em família e que, de alguma forma, teve reflexos na decisão-ação
de “adolescentes” de constituírem família e engravidarem foi a “pressão” exercida por esta ou
por um de seus membros, em especial mães e sogras, para a efetivação de união com o
parceiro/então namorado (para morar junto ou casar) e, na sequência, para a geração de um
filho, ao que pareceu, com base em valores morais e preceitos religiosos compartilhados em
família.
Vivian era cobrada pela mãe, com base em um preceito moral, de fé ou religioso desta,
para que morasse com o parceiro (o que significava casamento e compromisso), pois poderia
engravidar (uma consequência da atividade sexual), sendo ela solteira. De tal forma, aquela a
cobrava para agilizar a sequência namoro, moradia conjunta (casar) e, então, gravidez:
Meu pai é mais de boa: - Quer ficar juntos? Fica junto, e tal. Mas a minha
mãe ficava no pé. Ela tinha medo, porque como a gente não morava junto...
Ela não levava a sério o nosso namoro. Ela ficava com medo de eu
engravidar e a gente não tá junto. Não tá morando junto. É que a minha mãe
é evangélica. Aí ela sempre levou muito a sério. Ah, sexo só depois do
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casamento. Namorar, assim, desse jeito... muito tempo... não é certo. Porque
daqui a pouco vai vir um filho. Tem que tá casado. Como ela via que dormia
na casa dele, ela já colocava na cabeça dela: vai vir um filho. Ela perguntava
para mim: - Você tá tomando remédio? Falava: - Eu tô. Só que ela ficava
naquela dúvida. Aí ela ficava apressando para a gente morar junto logo,
porque como a gente tava muito tempo namorando e a gente não ia morar
junto, ela achava que não era sério. Aí eu falava: - Calma, mãe. Calma! [...]
Meu pai via... mas ele não falava. Ela pegava no pé mesmo. Se eu falasse
alguma coisa que ela visse que eu estava mentindo, ela pegava no meu pé.
Minha mãe ia atrás para ver se era verdade. A preocupação dela era eu ficar
grávida e pelo fato de eu ficar grávida namorando. Para ela não ia ser bom
para mim, ela tinha medo dele me largar, a gente ficar separado... e eu
grávida solteira. Ela falava: - Casa logo, para depois vocês criarem uma
família.

Anela também revelou igual preocupação de sua mãe, com o início da atividade sexual,
pela perda da virgindade e uma provável gravidez antes do casamento. Assim sendo, ela
também a pressionava para que morasse logo com o parceiro:
Quando a gente brigava, ela (mãe) sempre me mandava embora. Aí depois
fiz 13 anos, eu conheci ele. Aí que ela pegou mais no meu pé, porque antes
eu era virgem. Eu era moça. Mas todo mundo falava que eu não era, porque
eu tinha bunda. Agora a minha bunda acabou. Aí a minha mãe achou que eu
já estava tendo relação. Aí que ela começou a pegar no meu pé. [...] A
preocupação dela era isso - de gravidez. Eu pedia sempre para a minha mãe
deixar eu dormir aqui (na casa do namorado). Mas a gente não fazia nada.
A gente só dormia. Aí quando chegava cedo eu ia embora. [...] Ele sempre
queria (ter relação). Eu falava não. Eu tinha medo dele me pegar. Porque
têm uns meninos que pegam e saem falando. Eu tinha muito medo. Aí foi
indo. Foi indo. Foi passando os tempos, até que me entreguei. Aí, depois, a
minha mãe falou: - Você já tá indo... tá com o cara. Já tem que morar por
lá mesmo. Já tá tendo relação com o cara. Você tem que ficar com ele
mesmo.

Lita, igualmente, foi pressionada para a moradia conjunta, mas pela sogra,
possivelmente por razões morais similares, dentre outras. O filho já tinha uma experiência
anterior de união e uma filha, o que ela não queria repetir, sem que houvesse um compromisso
prévio:
[...] “Na verdade a gente estava pensando em namorar um tempo escondido,
porque ninguém aceitava. Na minha família, nem na dele. Aí a gente ia falar
para todo mundo. Só que a gente foi na festa da L. Chegando lá, o pai dele e
a mãe dele estavam lá. O pai dele também trabalha lá. Aí, de noite, a mãe
dele falou: - Eu quero conversar com vocês. A gente foi. Ela falou que
namorinho para nós dois não dava mais certo, que casava ou largava. Aí ele
falou comigo: - Eu prefiro casar do que largar. Aí a gente acabou morando
com ela. E depois a gente mudou de lá, porque ela não aceitava. [...]. Na
verdade, eu não queria, como eu disse (referindo-se à decisão de morar
juntos). Aí ela falou: - Ou vocês vêm morar aqui em casa ou vão alugar uma
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casa. [...] Aí a gente ficou morando na casa da mãe dele”. [...] Acho que não
queria cada hora uma mulher lá, porque ele já tinha um filho”. [...]

De forma direta, não havia pressão familiar para que as “adolescentes” engravidassem.
A preocupação era com o acontecimento do evento antes que um compromisso ou a união fosse
constituída, o que se daria pelo morar junto. Essa exigência, que se transformou em alguma
forma de pressão, mostrou-se pautada em valores morais, religiosos ou de fé.
O que a realidade pesquisada permitiu entrever e, em especial, os fragmentos acima
apresentados, é que as “adolescentes” eram impulsionadas a seguir um modelo de constituição
familiar, em uma sequência de passos: namoro e/ou atividade sexual; moradia conjunta;
liberação para filhos, pois as famílias (mães e pais) não consideravam outras possibilidades por
meio da educação sexual. Assim sendo, o engravidamento era estimulado na medida em que a
união era acelerada para se garantir condições prévias de comprometimento e atenção a padrões
sociais incorporados na família.
Em razão da prioridade dada a essas condições que elas se sobrepunham à apreciação
e/ou à exigência de condições materiais ou de outra ordem para o encaminhamento da vida em
comum do novo casal. Pelo contrário, algumas famílias deram apoio material para a
concretização da morada conjunta do futuro casal, principalmente por meio da viabilização de
uma casa exclusiva para o mesmo ou integrando-o na família de origem de um ou outro.
Entre as “adolescentes”, a conquista dessa última condição mencionada era projetada
para o futuro e não as impediu de morarem junto com o parceiro, no espaço possível, bem como
de engravidarem. De tal modo, o apoio dado pelas famílias, para que a exigência de moradia
conjunta fosse cumprida, permitiu-lhes ir adiante e engravidar.
Luna e o companheiro trabalhavam, ela como manicure e ele como servente de
pedreiro, e foram morar juntos em uma casa cedida pelo pai dela. Depois veio a gravidez. Para
o futuro reprodutivo, a “adolescente” considerava que, a cada filho, seria preciso ponderar as
condições financeiras disponíveis ao cuidado do mesmo para então decidir a respeito de tê-los
ou não. Além desse critério, ainda julgava necessário ter condições emocionais e
responsabilizar-se pelo cuidado do filho, o que considerava que possuía (já se tratou desse
aspecto). Para o engravidamento de Luna, o apoio material familiar foi imprescindível, pois
apesar de não disporem dessas condições, ela e o parceiro priorizaram o desejo que tinham de
ter filhos:
[...] (Quantos filhos ter) “Eu acho que quanto você dá conta de cuidar bem.
Um cuidado bom, de não deixar faltar as coisinhas para ele. Essas coisas.
Quando você se sentir preparada. Quando tiver uma estabilidade tanto
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emocional quanto financeira boa. Acho que esse é o momento. Antes de
engravidar, eu pensei como cuidar daquele ali, que eu ia esperar primeiro.
Depois que engravidasse (do atual), do outro (o próximo), eu ia pensar sobre
como criar ele. E pensar quantos eu poderia cuidar, um, dois ou três. Se eu
ia ter estabilidade para cuidar dessa quantidade. Fazer um filho é fácil, difícil
é assumir e criar. [...] Eu acho que não é difícil. Difícil é a responsabilidade.
Que não é todos que têm. [...] Eu sempre tive vontade de ter filho. Aí a gente
foi conversando. Só que não foi muito planejado. Tipo, a gente planejava
ter uma estabilidade melhor né, do que a gente tem hoje, para cuidar da
criança. Só que não foi o caso. A gente tem uma estabilidade boa, mas não o
suficiente para cuidar da criança. Hoje a gente já está melhorando, porque
a gente já conseguiu a nossa casa. Não é nossa casa própria, mas a gente
mora na casa do meu pai. Não é juntamente com ele. Ele tem uma casa e
deu para a gente morar. Não precisa a gente pagar aluguel. Aí já fica
melhor. Diminuiu uma coisa. Tanto eu quanto ele, a gente queria muito
(referindo-se a ter filhos). A gente acabou esquecendo um pouco das outras
coisas. A gente já sabendo o que iria acontecer e o que não poderia
acontecer. As dificuldades que a gente poderia enfrentar e as que não”. [...]

Para Vivian, o apoio dos sogros foi necessário para poder morar com o parceiro. Ela
aceitava a situação, mas desejava ter a sua própria casa. Valorizava o fato de ambos estarem
trabalhando e de poderem contribuir com os gastos domésticos. Para comprar o que o bebê
necessitava, julgava que o trabalho de ambos era indispensável. Entretanto, a sua instabilidade
no emprego e não ter um espaço privado para morar não a impediram de engravidar, porque
assim desejava. Mais importante que as condições materiais, era poder morar com o parceiro e
viabilizar o seu desejo de ser mãe:
[...] “Quando eu comecei o meu trabalho (Pro Jovem – empresa de produtos
farmacêuticos). Quando ele começou a trabalhar (Setor de limpeza de uma
empresa), nós pensamos: nós já estamos bastante tempo juntos. Nós dois tá
trabalhando. Então vamos ficar juntos (morar junto). Aí a minha mãe
também. A gente já dormia junto. [...] Eu ia esperar até eu ser efetivada.
Como eu trabalho como menor aprendiz, eu ainda ganho pouco. Meu contrato
é só de um ano. Que a empresa falou que ia me efetivar. Aí, quando eu
começasse a ganhar um pouco mais, que a gente ia morar juntos. Só que aí
ela foi apressando (a mãe). Porque assim fica mais fácil. Nós dois
trabalhando, consegue comprar as coisas para nós e para o bebê. [...] Como
a gente tá morando com a minha sogra. Então, nós também ajuda bastante
em casa. [...] Ia ser puxado para um (caso um ou outro não trabalhasse). Se
nós dois não tivesse com o filho, a gente ia deixar para morar junto só
quando a gente conseguisse uma casa, porque é meio chato morar na casa
do sogro. Ou quando a gente tivesse condição de pagar um aluguel”. [...]

Agnes também morava com a sogra e engravidou depois que se mudou para a casa dela.
Tinha a expectativa de ter uma moradia própria, pois havia saído da sua família nuclear pelas
dificuldades financeiras desta. Contudo, não possuía emprego e o seu parceiro tinha sido preso
por três meses, por furto após desemprego, quando já estava grávida de três meses, passando,
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então, a depender, para morar e comer, sobretudo da família do parceiro. No domicílio da
família deste viviam, então, nove pessoas. Por se sentir bem na casa da sogra, aceitava a
situação. Também no caso de Agnes, o seu desejo de morar com o parceiro e de engravidar
tiveram prioridade:
[...] “Eu acho que eu estava com 14 anos quando eu conheci ele. Eu casei
com ele e até hoje estou. A gente namorou só um pouco. Depois a gente veio
morar juntos. Foi nós dois que decidimos juntos. Nós queríamos ficar e
morar junto. Aí a gente foi e conversou com a minha mãe. E a minha mãe
deixou. [...] Eu queria morar junto com ele, porque eu gostava dele. E
também eu não gostava muito de ficar lá na casa da minha mãe. Eu gostei
de ficar aqui, também (na casa da sogra). [...] A gente passava necessidade,
às vezes (em sua família de origem). [...] Minha irmã mais velha tem 18
anos. Eu tenho 16. O outro tem 14. O outro tem 12. A minha irmã tem 10 e a
outra tem 9. [...] Ela não tinha condições de comprar as coisas para dentro
de casa. Tinha bastante gente né para sustentar e pouca gente trabalhando”.
[...]

Em síntese, o modelo de família, a cobrança e o apoio familiar para que algumas das
“adolescentes” constituíssem uma nova família – à princípio, que morassem com os seus
parceiros e “garantissem” a responsabilidade deste – mostraram-se implicados no
engravidamento delas.
Analisando-se o primeiro aspecto, a referência de constituição e dinâmica familiar
baseada na conjugalidade, filhos e em relações de afeto, destaca-se que a mesma ainda tem um
grande espaço em nossa cultura, por ser um modelo da modernidade, situado em meio à
transição nas relações privadas contemporâneas.
Esse modelo de família, socialmente construído53, compõe-se tipicamente por um
homem e uma mulher, baseia-se no casamento ou na união estável e supõe-se que seja de longa
duração. Nele, a mulher cuida da casa e dos filhos e o homem (chefe da família) possui
autoridade (poder) sobre todos, bem como a responsabilidade pelo sustento financeiro familiar.

53

A família nuclear estruturou-se na Europa, no fim do século XVII e início do XVIII, com as transformações
econômicas da Revolução Industrial e as mudanças no lugar social da criança e da família. Socialmente, a família
tornou-se a “célula social” e a “base dos Estados”. Nela, a intimidade ganhou prioridade e a afeição entre os
cônjuges tornou-se necessária ao melhor cuidado das crianças (ARIÈS, 1986). O casamento por amor foi defendido
abertamente no século XIX, quando se estabeleceram as condições materiais necessárias para a liberação da
escolha conjugal, pois esta não mais ameaçava o patrimônio familiar. Esse novo modelo de família ganhou espaço
ao tempo que o indivíduo tornou-se a unidade social mais importante, sendo a base da subsistência a venda
individual de força de trabalho. Em resumo, a família nuclear estruturou-se como parte das transformações
econômicas, do avanço dos processos de urbanização, da expansão da escolaridade e das mudanças na posição
social da mulher, que passa a ser valorizada sobretudo como mãe e em sua função de cuidado (TINOCO;
FÉRES-CARNEIRO, 2003).
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De tal modo, as perspectivas encontradas, entre as “adolescentes” do estudo, correspondem a
construções configuradas como normas sociais, no contexto social e familiar daquelas.
Esse padrão de família, como dito em outros itens, adota orientações patriarcais ou
baseadas na distribuição desigual de poder entre os seus membros. Nele, cabe à mulher as
tarefas reprodutivas, isto é, a reprodução biológica (gravidez), a reprodução cotidiana (tarefas
domésticas) e a reprodução social (socialização dos filhos) (TINOCO; FÉRES-CARNEIRO,
2003).
A família nuclear possui uma ideologia “familista”, uma vez que o parentesco e o
mesmo sangue definem as responsabilidades e obrigações com os seus membros (TINOCO;
FÉRES-CARNEIRO, 2003). De igual modo, define a participação de cada um no conjunto das
tarefas, tal como o auxílio de irmãs mais velhas no cuidado dos irmãos mais novos, como
encontrado neste estudo.
Além da família nuclear, na vida contemporânea, encontram-se também outras
modalidades de família, a extensa, a poligamia, a monoparental, a homoparental, entre outras.
Há uma diversidade de composição, de relações intersubjetivas, responsabilidades e
distribuição de tarefas, de comandos e funções sociais.
Desde o final do século XIX, o feminismo passa a atuar mais ativamente, gerando
mudanças nas relações familiares e no casamento, o que se configura em meio a aspirações de
crescimento manifestas entre as mulheres cuja união conjugal e família, tal como estruturadas,
não podiam mais satisfazer (TINOCO; FÉRES-CARNEIRO, 2003).
Com a crescente democratização das relações sociais e no espaço das famílias, a
intimidade passa a ser definida pela via do “relacionamento puro”, sem a interferência da
comunidade, do patrimônio familiar ou de outras instâncias, e passa a se considerar que nada
de externo pode determinar o início ou continuidade de um relacionamento (GIDDENS, 1993).
O amor, o direito de escolha e o contato das famílias com valores democráticos
permitiram que uma nova diversidade chegasse ao casal, aos pais e filhos, aos parentes e
amigos, gerando uma multiplicação de novas relações. Nas novas configurações, as relações
familiares passam a se basear em uma comunicação mais livre e aberta, pautada no diálogo e
na democracia. Desse modo, novos caminhos são indicados nessas esferas, em meio às
transformações sociais são chamadas de pós-modernidade (TINOCO; FÉRES-CARNEIRO,
2003) ou modernidade tardia (GIDDENS, 2002).
Segundo Giddens (2008), durante o século XX, nas sociedades ocidentais, o predomínio
da família nuclear sofreu uma erosão constante, em especial o seu papel na maior parte das
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sociedades industrializadas. O casamento deixou de ser a base exclusiva de união entre duas
pessoas e configurou-se uma grande diversidade de formas familiares.
Essas transformações vêm se configurando em um contexto social dinâmico, de
globalização, de avanços tecnológicos, de mudanças culturais, ideológicas, comunicacionais,
com a participação de pessoas, grupos e instituições sociais. Há uma ligação entre modificações
dessas ordens e as transformações na vida pessoal e familiar. Essas últimas não como pura
consequência das primeiras, mas como delas integrantes, conforme observado teoricamente por
Giddens (2002; 2003), por meio de movimentos de mudanças e permanências.
Assim é que Giddens (2008) não deixa de reconhecer que, na contemporaneidade, as
duas instituições, casamento e família, com laços entre si, ainda permanecem como modelos de
relação. Vários estudiosos apontam isso, bem como elementos indicativos daquele movimento.
Neiverth e Alves (2002), ao discutirem as mudanças no papel social da mulher em seus
reflexos na gravidez não programada na adolescência, igualmente observam que a crescente
industrialização e urbanização contribuíram para que as concepções em torno do casamento e
da maternidade fossem alteradas. Mas, afirmam, também, que há a permanência do papel social
da mulher como esposa e mãe, propiciando não só a constituição de famílias, mas ainda a
gravidez entre adolescentes, assim como a permanência da concepção moral de pureza da
mulher, inicialmente atribuída à virgindade e, presentemente, ligada mais ao número reduzido
de parceiros e à entrega física por amor, o que favoreceria o não uso adequado dos métodos
contraceptivos.
Pesquisa realizada com 10 entrevistados homens e mulheres, entre 27 e 34 anos,
pertencentes a segmentos médios da sociedade carioca, com o objetivo de compreender como
os planos de constituir uma família foram inseridos em projetos de vida desses jovens,
identificou a valorização de liberdade e individualidade nos relacionamentos, bem como a
certeza de que os relacionamentos amorosos chegariam ao fim. O casamento era visto como
algo limitador das possibilidades de vida, mas mantinham o desejo de ter filhos e, ainda, de ter
um companheiro ou companheira que, embora desejável, não era imprescindível. De tal modo,
considerou-se, na pesquisa, como perspectiva de reconstrução familiar, a combinação de
liberdade, fluidez na relação amorosa e filhos. Ainda assim, apontou-se que o núcleo conjugal
tradicional de família ainda permanecia, entre alguns, como o ideal (BORGES MAGALHÃES
FÉRES-CARNEIRO, 2014).
Embora as transformações na vida íntima componham a realidade contemporânea
ocidental e se mostrem idealmente ou concretamente como possíveis novos modelos de família
e de relações nesta, a família baseada no casamento duradouro, monogâmico e com filho(s) era
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objeto de desejo das “adolescentes” deste estudo, tanto na sequência namoro, casamento,
relação sexual e filhos quanto namoro-relação sexual, morar junto e filhos.
Como apresentado, as influências culturais das famílias de inserção das “adolescentes”
tiveram um forte peso no modelo de relação afetivo-sexual por elas adotado (possivelmente
também o mesmo ocorreu com seus parceiros), assim como na rapidez com que constituíram
os novos núcleos e, como parte destes, engravidaram. Isso apesar de, presentemente, as pessoas
encontrarem-se envoltas em um complexo de eventos e informações, veiculadas por meio das
mais variadas formas de comunicação. Ou seja, apesar de as “adolescentes” entrarem em
contato com os novos modelos.
Tanto que, em alguma medida, é possível também identificar nas relações familiares das
“adolescentes”, ainda que pontualmente, posições e práticas que sugerem certa adesão a novas
perspectivas de relações. São exemplos disso separações/divórcios, rearranjos familiares
diversos, cogitação da adoção de filhos e a possibilidade de tratamentos para infertilidade.
O que predominantemente se encontrou entre as “adolescentes”, a adoção do modelo de
família nuclear, põe em questão o que explicaria tal achado. Isto é, por que esse modelo tem
forte repercussão entre elas? Souza e Lima (2019), ao discutirem a respeito da família,
conservadorismo e políticas sociais no Brasil, permitem-nos algumas reflexões.
Eles consideram que a formação socio-histórica brasileira imprime peculiaridades à
nossa cultura, logo traz fortes rebatimentos nas famílias (assim como no Estado e em suas
políticas sociais). Argumentam que a subserviência cultural e econômica do Brasil aos países
centrais, periférico no capitalismo mundial, acompanhou a história brasileira e imprimiu
características próprias em sua cultura, como o autoritarismo, o verticalismo, a tutela e o favor
(SOUZA; LIMA, 2019).
Chauí (1994) observa que a perspectiva autoritária se encontra presente nas relações
sociais em todas as esferas da vida social do país. Destacam-se, aqui, as esferas da cultura e da
família por ela apontadas. A estudiosa afirma que vivemos em uma sociedade verticalizada e
hierarquizada, na qual as relações sociais se baseiam ou na cumplicidade, quando os sujeitos
sociais se reconhecem como iguais, ou sob a forma de mando e obediência, quando os sujeitos
são percebidos como não iguais.
Essas, entre outras características socioculturais históricas da nossa sociedade,
permitiram ao modelo familiar patriarcal surgir e tornar-se hegemônico nela, na vida moderna,
o homem como chefe da família e, ainda e prioritariamente, com poder econômico e político
nos espaços públicos. Apesar do movimento feminista e suas conquistas, esse modelo
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permanece predominante na vida contemporânea em nossa cultura (SOUZA; LIMA, 2019),
sobretudo entre os mais pobres.
O ‘familismo’ presente nas políticas sociais respalda-se em um discurso de acesso aos
direitos, mas reforça a sobrecarga das famílias e, dado o modelo patriarcal, principalmente das
mulheres, responsabilizadas pelas tarefas domésticas e pelo cuidado dos membros da família.
Assim, o cenário no qual essa relação e característica se materializam é de intensificação das
desigualdades, de precarização de direitos sociais e das condições de vida, que afetam
sobremaneira as famílias da classe trabalhadora (SOUZA; LIMA, 2019). Nesse sentido, dizem:
Observamos, na verdade, um Estado sintonizado com as diretrizes do
capital, que atua mais no sentido de fortalecer a “solidariedade
informal”, os apoios provenientes das redes primárias ou informais, e
não no impulsionamento de políticas alicerçadas no conhecimento, no
respeito e na análise crítica e ampliada da realidade que perpassa o
cotidiano daquelas famílias (p. 150).
No país, já na modernidade, propagou-se a ideia de preservação da família como
instituição responsável pela ordem, estabilidade e moralidade da sociedade, em resposta a
necessidades, como a religião, a tradição, a estabilidade e a segurança, cuja efetivação
dependeria de autoridades e hierarquias. Na atualidade, esse mesmo pensamento conservador
encontra-se recrudescido, localizado entre agentes institucionais e no discurso governamental,
de modo que a idealização da família revela tal conservadorismo (SOUZA; LIMA, 2019).
É certo que todos, em alguma medida, incorporam valores dominantes das sociedades
em que se inserem. Todavia, faz-se necessário considerar que as “adolescentes” desta pesquisa
e as suas famílias vivenciam a pobreza, fruto de desigualdades sociais, da falta de condições e
de respostas satisfatórias a muitas de suas necessidades na esfera da educação, emprego, renda,
apoio social, dentre outras. É possível que, para elas e as suas famílias, estruturar uma nova
família talvez seja a melhor possibilidade de provisão de necessidades vitais que possuem.
Além do mais, dadas as carências na esfera socioeducativa, famílias e adolescentes
pobres têm também poucas oportunidades de desenvolverem valores emancipatórios que lhes
permitam problematizar, para começar, as condições e os valores aos quais se encontram
expostas, em suas origens, significações e consequências para as suas vidas.
Conforme as análises apresentadas, a aproximação e adoção, pelas “adolescentes”, do
padrão nuclear de suas famílias de inserção foram favorecidas: 1) pelo que observavam nelas,
pois manifestaram a intenção de repetir as histórias consideradas positivas; 2) pelas
experiências no cuidado de crianças e projeção desse papel com um filho; e 3) ao conviverem
com os papéis tradicionais de mulheres e homens, embora eventualmente com algumas
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modificações. Todas essas situações propiciaram a identificação delas com os padrões
acessados. Além dessas situações, também contribuíram, para tal, as cobranças e o apoio
familiar recebido. De modo similar, esses achados somam-se aos de outros estudos.
Um deles, realizado com o objetivo de analisar aspectos transgeracionais da gravidez na
adolescência com jovens de 12 a 19 anos e suas mães, que também tiveram sua primeira
gravidez na adolescência, nas cidades de Parobé e Taquara, Rio Grande do Sul, Brasil, concluiu
que mães e filhas orientaram-se por modelos de suas famílias de origem. Enquanto as mães
manifestaram o desejo de abandonar algo “não tão bom” (como o relacionamento intrafamiliar),
na busca por vivências diferentes, as filhas intencionavam construir algo “tão bom ou melhor”
do que viveram nas suas famílias (como a harmonia, o apoio entre irmãos e os bons exemplos
observados). A família era representada pela presença do cônjuge, a moradia separada dos pais
e a aquisição dos bens próprios (CUNHA WENDLING, 2011).
Outra investigação, realizada com o objetivo de compreender a trajetória de
adolescentes na primeira gravidez, contemplando realidades e perspectivas de 30 delas,
assistidas em um ambulatório em Fortaleza, Ceará, Brasil, identificou, entre os seus resultados,
que a responsabilização de adolescentes pelo cuidado no âmbito familiar as encorajava ao
cuidado do próprio filho. Reconhecendo a maternidade e o cuidado com o filho como um papel
a ser desempenhado, elas se sentiam satisfeitas com este e tinham forte exigência consigo
(SANTOS et al., 2018). Dias e Okamoto (2019), em pesquisa já contextualizada, também
localizaram, entre os motivos que levaram ao desejo de gestação, entre adolescentes, o contato
prévio com crianças e o papel exercido como cuidadoras, seja de familiares ou a partir de
vínculos empregatícios como babás.
Já uma pesquisa que analisou representações do ser mulher na família, entre mulheres
que tiveram filhos, 10 na década de 1960 e 10 na de 1990, estas filhas das primeiras, de estrato
socioeconômico médio e baixo, concluiu que, apesar da maior escolarização e da possibilidade
de exercício profissional pela mulher, entre as últimas, o papel da maternidade na vida delas
não sofreu grandes alterações. No ser mãe repousava a identidade feminina para a maioria das
participantes (COUTINHO MENANDRO, 2015), tal como se encontrou entre as
“adolescentes” desta pesquisa.
Como antes mencionado, dadas as tarefas sociais reprodutivas da mulher na família
nuclear, esta é, de acordo com o padrão estabelecido, a responsável pela socialização dos filhos,
destacando-se, assim, na orientação e no controle, por meio do exercício de poder, da trajetória
afetivo-sexual das filhas. É o que se viu nesta investigação, inclusive pela “sogra”.
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Dentre as funções sociais culturalmente atribuídas às famílias, encontra-se a regulação
sexual (TINOCO; FÉRES-CARNEIRO, 2003). Desse modo, na manutenção da ordem social
familiar, tal como apreendida e aceita pelas famílias, e, nestas, pelas mães (tanto das
adolescentes como de seus pares), valoriza-se o casamento ou a união (morar junto),
oficializando o foro legítimo ou prioritário tanto para as necessidades afetivo-sexuais como para
a procriação.
Reconhecendo o papel das mulheres na família, especialmente das mães, em torno da
regulação sexual das filhas, principalmente na adolescência, estudos têm se ocupado com as
representações delas a respeito da sexualidade, do casamento, da gravidez e da maternidade.
Esses estudos permitem ver, entre outros aspectos, que, com a desaprovação da vida sexual e
maternidade antes do casamento ou mesmo o contrário, quando esses eventos são vistos com
“naturalidade”, as mães (famílias) muitas vezes se omitem da educação sexual de suas filhas,
contribuindo, assim, para o engravidamento das filhas adolescentes.
Com o objetivo de analisar fatores associados às reações de mães de adolescentes
grávidas e o impacto percebido da maternidade na vida das filhas, pesquisa com 255 mulheres
e suas filhas adolescentes grávidas, atendidas no Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo
Integral del Adolescente de la Facultad de Medicina de la Universidad del Chile, concluiu que
dois terços preferiam que a filha não engravidasse até os 20 e 22 anos; dois terços pensavam
que a filha não estava preparada para ser mãe nessa idade; e mais da metade entendia que a
gravidez arruinaria o futuro da filha. Isso por não poder continuar os estudos, alcançar uma
carreira e casar-se “bem”. Apesar do reconhecimento da vida sexual cada vez mais precoce, as
mães negavam a possibilidade de que as suas filhas estivessem mantendo relação sexual e
desaprovavam a atividade sexual antes do casamento (GONZÁLEZ, 2013).
Apesar de as mães do estudo acima não estimularem diretamente as suas filhas
adolescentes para o casamento, tal como se mostrou nesta pesquisa, elas não só desaprovavam
a atividade sexual prévia, como também não se ocupavam da educação sexual das mesmas, o
que também se encontrou no presente estudo.
A negativa de aspectos relacionados à sexualidade das filhas igualmente foi expressa
em pesquisa com mulheres que foram mães na adolescência, realizada em uma Unidade Básica
de Saúde (UBS) de Francisco Sá, Minas Gerais, Brasil. O estudo constatou que questões em
torno da sexualidade eram um assunto delicado e difícil entre mães e filhas, sendo estas
consideradas novas por suas genitoras para a abordagem do tema. Algumas mães não
acreditavam que as filhas fossem vulneráveis a uma gestação precoce, dado o conhecimento e
acesso às informações que estão disponíveis às filhas (PEREIRA et al. 2017).
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Revisão integrativa da literatura que sumariza evidências dos estudos publicados em
periódicos de Enfermagem, de 2004 a 2014, a respeito de como os pais de adolescentes
promovem a educação sexual dos seus filhos, apontou que a comunicação sobre educação
sexual entre pais e adolescentes auxilia na redução do comportamento de risco, que os pais
comumente reconhecem a importância de conversa com seus filhos adolescentes, mas também
entendem que os assuntos relacionados à sexualidade devem ser tratados em parceria com os
meios sociais, escolas e unidades de saúde. Os pais, nesse exercício, são tomados por dúvidas,
anseios, angústias, expectativas, principalmente perante a sexualidade, e assim, muitas vezes,
sentem-se incapazes de orientar, ajudar seus filhos a enfrentarem essa nova vivência e educálos para exercer sua sexualidade com prazer e responsabilidade (ARAÚJO et al., 2015).
As religiões, em geral, cumprem um papel ideológico e político-social em relação à
sexualidade, orientando comportamentos segundo uma dada moral. Em nossa cultura, há uma
diversidade de afiliações religiosas, mas sobretudo as de tradição judaico-cristã identificam-se
com preceitos de regulação da sexualidade. Nesse sentido, entre vários, têm sido afirmados
valores a serem preservados na família, como o casamento com filhos, a atividade sexual após
este e os papéis tradicionais de homens e mulheres.
A influência das religiões e da religiosidade, em geral, na sexualidade, constituição
familiar e fecundidade de adolescentes vem sendo documentada em vários estudos, no país e
no mundo, incluindo as referências incorporadas e pressões praticadas pelas famílias.
Uma interessante e consistente revisão sistemática (COUTINHO; RIBEIRO, 2014), que
mapeia a literatura nacional e internacional sobre a associação entre religião, religiosidade e
iniciação sexual de adolescentes e jovens, entre outros objetivos, publicada em inglês e
português entre 1950 e abril de 2014, aponta que, em pouco mais de meio século, a influência
da religião parece ser mais forte entre os jovens que são mais religiosos, embora estes se vejam
divididos entre o discurso normativo da comunidade religiosa e outros do convívio social mais
amplo, disponíveis para a maioria da população. Na revisão, os autores também destacam que,
apesar de o catolicismo e o protestantismo serem contra o sexo pré-marital, há indícios de que
o segundo seja mais influente no comportamento dos jovens, apesar de não existir,
necessariamente, unidade na vivência destes em ambas as religiões.
As religiões sempre influíram na família, particularmente nas ideias ou significados
construídos, nos modos de ser, comportar-se e em atitudes das mulheres, por meio de regras
morais, com maior ou menor rigidez e coerência. As famílias, por sua vez, desenvolvem-se em
meio a essas ideias e participam da sua construção e reconstrução. Apesar das mudanças
contemporâneas na instituição família, nas instituições religiosas e na sexualidade e da
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modificação da tradição, heterogeneamente, no contexto religioso e familiar, percebe-se que o
modelo idealizado de família segue sendo o de base nuclear, valorizando-se a cultura do
casamento para procriação e os papéis de gênero bem definidos.
Em um estudo conduzido em cidades da Colômbia, com meninas menores de 15 anos
grávidas, encontrou-se que a imposição ou convencimento para moradia conjunta do casal, além
de feita, predominantemente, pelos próprios parceiros das adolescentes, também tinham sido
exercida pelas famílias, de modos diversos, levando à união. De tal modo, havia uma tendência
à união antes da gravidez, com moradia conjunta, à princípio na casa dos sogros. Mediante a
gravidez, porém, as meninas muitas vezes retornavam à casa materna com seus parceiros. Isto
é, o casal terminava morando na casa de um dos pais (SANCHÉZ, 2015). Esses achados
indicam que as famílias tanto pressionavam quanto davam apoio à união, antes mesmo do
acontecimento da gravidez, tal como se encontrou nesta pesquisa.
Estudo voltado à compreensão de como adolescentes entre 11 e 18 anos, de camadas
populares de uma cidade do Rio Grande do Sul, Brasil, gestantes e não gestantes, percebiam o
casamento/união, identificou que, entre algumas, este era valorizado. Para as jovens gestantes,
dentre os motivos para morarem com o parceiro estaria a própria gravidez e o desejo de ter
relações sexuais, o que só seria moralmente aceito após a oficialização da união. Já as não
gestantes esperavam casar ou morar junto com o parceiro quando sentimentos de confiança e
amor estivessem estabelecidos entre o casal. Para as autoras, significados e a finalidade em
torno do casamento e da união, respectivamente, entre jovens parecem ser capazes de tornar
adolescentes vulneráveis à união precoce (DIAS et al., 2013).
Autores (SANCHES et al., 2018) de uma pesquisa que analisou a influência da religião
católica no planejamento familiar, em cidades do Paraná, Brasil, concluíram que, ainda que a
mesma não exerça muita influência sobre a escolha do método contraceptivo a faz em torno da
parentalidade responsável e do planejamento consensuado entre o casal, o que consideram que
realça o papel da religião na decisão sobre ter filhos ou não, em que condições e momento.
Outra investigação, que analisou a associação entre afiliações, frequência em atividades
religiosas e comportamento sexual, utilizando-se de dados de natureza transversal com
representatividade nacional obtidos na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 1996 e da
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de Mulheres e Crianças de 2006, também concluiu
que há uma forte associação entre fecundidade pré-marital na adolescência e o envolvimento
religioso. Para os autores, a religião assumia um papel importante na comunicação sobre o
comportamento sexual e reprodutivo a ser adotado entre adolescentes e jovens, incluindo

214

sanções punitivas, ocupando, por vezes, o espaço da família e escola (VERONA JÚNIOR,
2012).
De tal forma, confirmam-se as influências que a família exerce no estímulo ao
casamento precoce entre adolescentes, com base em preceitos religiosos e de fé, sendo
sobretudo as mulheres mães as vocalizadoras dos mesmos, como se viu nesta pesquisa,
antevendo-se a possibilidade de uma gravidez que, por sua vez, não é refletida e tratada como
uma das possibilidades perante outras, em meio a um exercício de educação sexual abrangente.
Por fim, reafirma-se também o achado que revela que, mesmo com condições restritas
de sobrevivência, “adolescentes” necessariamente não as veem como impedimento para a união
e o engravidamento, em que o apoio dos pais para ampliar essas condições, quando presente,
mostra-se colaborativo.
Pesquisas (SANTOS et al., 2018; SOUZA et al., 2012) mostram que, entre os mais
pobres, a carência de condições financeira, em especial a falta de uma moradia privada,
comumente não constitui impeditivo para que adolescentes estabeleçam união e tenham filhos,
contando com o apoio familiar. Sob condições de sobrevivência restritas, ajustes nas famílias
são promovidos, viabilizando a moradia conjunta do casal, em especial, ampliando o número
de seus membros. Isso ocorre, como se viu neste estudo, com a ajuda da família da
“adolescente” ou do companheiro desta.
Estudo das atitudes e práticas em torno do casamento e das uniões informais (as mais
comuns no Brasil), na infância e adolescência, em comunidades de baixa renda, nas capitais do
estado do Pará e Maranhão, encontrou uma idade média de união e do nascimento do primeiro
filho de 15 anos, sendo os homens, em média, 9 anos mais velhos. A união era considerada,
pelas adolescentes ou familiares, a possibilidade de proteção perante contextos de insegurança
econômica e oportunidades de vida limitadas. Além desse aspecto, contribuíram para a mesma
a vontade da família, dada a gravidez indesejada, a proteção da reputação da
menina/adolescente ou família e o interesse em assegurar a responsabilidade do homem.
Também contribuíram o desejo familiar de controle dos comportamentos sexuais considerados
‘de risco’ entre aquelas, a expressão da agência delas e o desejo de sair da casa dos pais, ainda
que com limitadas oportunidades educacionais e laborais, por experiências de abuso ou outras
razões. Por fim, também pesou o desejo dos futuros ‘maridos’ de se casarem com meninas
jovens, consideradas “mais atraentes” e de mais fácil controle do que adultas, bem como o seu
poder decisório desproporcional na relação (TAYLOR et al., 2015).
Dentre as várias consequências das uniões identificadas na pesquisa supracitada,
encontrava-se o engravidamento, sendo este, por vezes, a própria causa da união. Apontou-se,
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também, que o namoro e os relacionamentos pré-maritais saudáveis não faziam parte das
trajetórias afetivo-sexuais das estudadas. O principal papel dos ‘maridos’ considerado era o de
provedor, mesmo que eles também enfrentassem poucas oportunidades. Normas de gênero
desiguais eram reforçadas pela religião, mídia e pelas comunidades nas quais as meninas vivem.
Reafirma-se, portanto, os aspectos relativos à família, importantes no engravidamento
das “adolescentes”, apontados nesta pesquisa. Por detrás deles, há construções culturais a
respeito da família, de valores morais e preceitos religiosos relacionados, bem como do papel
social da mulher na família, em um contexto de desigualdades sociais e de significativas
carências de vida. Essas construções, traduzidas cotidianamente em exemplos, orientações,
condutas, limites, exigências e apoios oferecidos, nos espaços das famílias, como regras e
recursos presentes nos contextos de vida daquelas, integram as suas decisões-ações
reprodutivas. A família é uma organização social com importantes funções sociais, com uma
estrutura de poder, com vínculos afetivos e componentes ideológicos que, ao se desdobrarem
na vida de seus membros, atuam sobretudo em sua reprodução, de variadas formas, como a que
se viu nesta pesquisa.

6.7
TRAJETÓRIA
RELACIONAL
AFETIVO-SEXUAL
QUE
LEVA
AO
ENGRAVIDAMENTO: CURTO INTERCURSO, VÁRIOS EVENTOS E SEQUÊNCIAS
DIVERSIFICADAS

Com esta categoria, busca-se melhor evidenciar aspectos em torno da gestão da vida
sexual e reprodutiva das “adolescentes” que influíram em seu engravidamento. Abordam-se
seus percursos relacionais afetivo-sexuais, especificamente o tempo e a sequência dos eventos
até a gravidez; sobre como utilizam a contracepção e o papel coadjuvante desta no evento em
questão; e, por fim, a negociação do casal em torno da decisão de ter filhos. A discussão feita
assenta-se na compreensão de que não é possível desvincular esses três conjuntos de dimensões
mais amplas da vida das “adolescentes” (sociais, culturais, cognitivas, emocionais, entre outras)
e, em especial, de suas representações sobre a sexualidade, contracepção, gravidez e
maternidade.
Antes de tratar de cada um desses aspectos, porém, com o intuito de tornar mais
“visível” o que se quer explanar e discutir, apresenta-se uma síntese, no Quadro 3, dos eventos
característicos da trajetória relacional afetivo-sexual e reprodutiva de cada uma das
“adolescentes”, correlacionados à idade delas na ocasião. Nela, destacam-se os seguintes
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elementos eventos amorosos (namoro, noivado, união/casamento, separações e retomada da
relação); moradia com o(s) parceiro(s); atividade sexual (início e status atual); parceiros
sexuais; ocorrência de gestações e abortos. Incluem-se, ainda, informações sobre o uso/a
interrupção de método anticoncepcional.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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Quadro 5 - Trajetória relacional afetivo-sexual e reprodutiva das mulheres “adolescentes” participantes da pesquisa
Idade
Adolescente

13

14
Início At. Sexual Par
1 Moradia Par 1

Isis

Lisa

15

16

Separação Par 1
Suspensão MC
Uso MC pós-parto
At. Sexual Par 2
Moradia Par 2
Início At. Sexual Par Moradia Par 2
1
Uso MC/Suspensão
Uso pontual MC
Par 2
Par 1

Separação Par 2
Moradia atual –
Pais
Início At. Sexual Par At. Sexual Par 2
1
Moradia Par 2
Uso MC
Separação Par 2
Suspensão MC
Moradia Par 2

17

18
Par 2

Moradia atual –
Par 2

At. Sexual Par 2

Sarah

Agnes

Início At. Sexual Par At. Sexual Par 2
1
Moradia Par 2
Par 1

Par 2

Separação
temporária Par 2

Par 2

Separação Par 2
Outro parceiro
sexual
Retorno Relação Par
2

Separação Par 2
Moradia atual –
Avó

Moradia atual – Par
2

Separação Par 1

Luna

Continua...

Início At. Sexual Par At. Sexual Par 1
1
Moradia Par 1
Moradia Par 1
Uso MC
Uso MC
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Cont. Quadro 5

Fani
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Início At. Sexual Par
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Início At. Sexual Par
1
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Moradia Par 1
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Par 1
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1
1
Moradia Par 1
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Par 1
Uso MC
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Par 2
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Moradia atual – Par
2
Par 1
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1
Par 1
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1
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Cont. Quadro 5
Namoro Par 1
Noivado Par 1
Uso MC

Anne

Namoro Par 1
Vivian

Nina

Início At. Sexual Par At. Sexual Par 1
1
Uso MC
Suspensão MC

Par 1

Gravidez usando
MC
Moradia atual – Par
1
Moradia com Par
Par 1

1
Moradia atual –
Par 1

Início At. Sexual Par
Par 1
1
Moradia atual – Par
Moradia Par 1
1
Início At. Sexual Par
1

Lita

Anela

Casamento Par 1
Início At. Sexual Par
1
Moradia Par 1

Início At. Sexual Par
Par 1
1
Moradia Par 1
Moradia Par 1

Par 1

Separação Par 1

At. Sexual Par 2
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Par 1
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1

Par 1
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Verde: Namoro (Namoro Par 1...). Noivado (Noivado Par 1...). Casamento (Casamento Par 1...). Separação do Parceiro (Separação Par 1...). Retorno da Relação
(Retorno Relação Par 1...).
Laranja: Moradia com o parceiro (Moradia Par 1...). Moradia atual com o parceiro, avó ou pais (Moradia Par 1...).
Amarelo: Iniciação da atividade sexual (Início At. Sexual Par 1...). Atividade sexual (At. Sexual Par 1...).
Roxo – Uso de Método Anticoncepcional (Uso MC). Suspensão de Método Anticoncepcional (Suspensão). Gravidez usando Método Anticoncepcional (Gravidez
usando MC). Uso de Método Anticoncepcional no Pós-Parto (MC pós-parto). Uso pontual de método contraceptivo (Uso pontual MC) Cinza: Outros parceiros. /
Primeiro parceiro (Par 1). Segundo parceiro (Par 2). Terceiro parceiro (Par 3). /
Gravidez
Aborto espontâneo
Aborto induzido
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6.7.1 Trajetória relacional afetivo-sexual: eventos, intercurso, sequência
Com o registro da trajetória afetivo-sexual de Isis, 18 anos, chama-se a atenção para o
conjunto de acontecimentos vividos por ela entre 14 e 17 anos de idade: teve dois parceiros,
com os quais se uniu (foi morar junto) e, também, duas gravidezes. Além disso, evidencia-se
o fato de que, tão logo iniciou os relacionamentos com atividade sexual, seguiu-se a
concretização da união (ou morar junto).
Isis teve seu primeiro parceiro sexual aos 14 anos e logo foi morar com ele. Não usou
método contraceptivo (MC), logo gestou e teve um filho aos 15 anos, aproximadamente 1 ano
após iniciado o relacionamento. O filho foi desejado por ambos. Após, usou MC por cerca de
1 ano por não desejar engravidar novamente devido às dificuldades de relacionamento com o
companheiro (considerado desrespeitoso, acomodado diante da vida e alheio a ela). Separou-se
(aos 16 anos) e, após 6 meses, teve um segundo parceiro (29 anos), 11 anos mais velho que ela.
Próximo de um mês de relacionamento engravidou, aos 17 anos, usando MC (razão não
identificada claramente):
[...] Eu tava com 15 anos quando eu fui embora (morar com o primeiro
parceiro). [...] Foi muito pouco tempo (referindo-se ao tempo de namoro).
Ele morou um tempo na casa da minha mãe (com ela). Acho que foi uns
dois meses... Aí minha mãe não deixou a gente mais namorar. Aí foi nessa
que eu fui embora (com o parceiro). [...] A gente foi para um sítio do patrão
dele. [...] Aí, nisso, depois de um ano eu engravidei do neném. [...] Mas eu
tomei (injeção AC) um bom tempo, para não engravidar de novo. Depois
que teve ele, eu não queria mais. [...] Acho que depois de quase 6 meses
(referindo-se a quando conheceu o segundo parceiro). [...] Como eu tava
separada do pai do neném, eu nem ligava (para o uso de MC). Aí eu comecei
a namorar ele. Só que se cuidando sempre. Em janeiro eu tomei uma...[...]
Aí em fevereiro veio só três dias de menstruação e depois não veio mais
(engravidou).

Conforme o relato dessa “adolescente”, em curto período cronológico (de
aproximadamente 3 anos), do relacionamento inicial à segunda maternidade, ela viveu as
experiências de namoro, iniciação da atividade sexual, união, engravidamento, separação, nova
união e novo engravidamento. Nesse período, o uso de MC ocorreu apenas no momento em
que enfrentou dificuldades relacionais com o primeiro parceiro, o que resultou, com outros
motivos, em separação.
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Assim como Isis, outras “adolescentes” iniciaram seus relacionamentos afetivo-sexuais
bem “jovens”54 e estes geralmente incluíram a atividade sexual, a exposição ao engravidamento
e o seu acontecimento, bem como a ocorrência dos vários eventos em um “curto”55 período de
tempo, como ilustrado na sequência deste texto, a partir das trajetórias por elas contadas, a de
Lisa, Anela e Agnes.
Lisa teve seu primeiro parceiro sexual aos 15 anos e com essa mesma idade conheceu
o segundo, “ficou” com ele e foi morar junto. Tinha 16 anos quando foi confirmada a sua
primeira gravidez. Anterior a esta, tinha tido uma suspeita de gravidez, que não se confirmou.
O casal adotou MC apenas pontualmente, especialmente por ambos acreditarem que o homem
era estéril (o que desejavam testar). Antes do término da gestação, o casal separou-se por
agressão física do parceiro contra a própria “adolescente” que retornou à casa dos pais:
[...] Eu fiquei só uma vez. Eu usei camisinha. Eu fiquei uma vez só. Aí eu
comecei a ficar só com o A. (segundo parceiro). [...] Eu conheci o A., a gente
“ficou” um mês, um mês e pouquinho e depois a gente começou a namorar.
[...] A gente foi namorando no casamento. A gente já morou junto. [...] Foi
uns dois meses [referindo-se à pausa do anticoncepcional e à ocorrência da
gravidez], porque a gente antes não usava nada (antes) e mesmo assim não
engravidava, porque ele achava que tinha problema. Que ele era estéril. [...]
Aí depois eu fiquei grávida. [...]

Lisa, portanto, também seguiu uma trajetória afetivo-sexual que se iniciou cedo, com
um breve intercurso entre o namoro, a moradia conjunta, a gravidez e, inclusive, a separação,
com exposição ao engravidamento pela decisão de não uso de MC.
Anela teve seu primeiro parceiro sexual ainda mais “jovem”, com 13 anos. Rapidamente
foi morar com ele, na casa dos sogros. Não utilizou MC e a sua primeira gestação ocorreu,
então, aos 14 anos, seguida de aborto espontâneo. Seis meses após a perda gestacional
engravidou novamente do mesmo parceiro, agora já com 15 anos. Sua história registra,
particularmente, uma “precocidade” na iniciação sexual, além do mesmo breve intercurso entre
o namoro, a morada conjunta, a gravidez em desenvolvimento, com a singularidade de ter tido
um único parceiro sexual e um aborto espontâneo:
[...] Aí depois eu conheci ele. Depois ele me pediu em casamento. Aí eu falei
que eu tava muito nova para casar. Aí ele falou: - Então vamos amigar por
enquanto. Aí eu falei: tá bom então. Aí nós amigamos. Depois eu perguntei
para ele se ele tinha filhos. Ele falou que não tinha. [...] Aí ele falou bem
assim: - É meu sonho também construir uma família. [...] Tá. Vamos tentar.
Aí a gente tentamos (referindo-se a ter filhos). [...] Aí não deu certo
(referindo-se à primeira gestação). Ele ficou bem triste. Chorou bastante.

Registrado entre aspas, tal como em relação à caracterização “adolescente”, para igualmente evidenciar que se
trata de interpretação da pesquisadora, em contraponto à das participantes.
55
IDEM.
54
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[...] Aí, depois passou... Em janeiro (confirmação da segunda gravidez), aí
ele ficou feliz. [...]

Por fim, além dos aspectos já destacados em outros percursos, para ilustrar outras
singularidades, como a ocorrência de um aborto induzido e a separação do casal por motivo de
prisão do parceiro, apresenta-se a história de Agnes.
Agnes também teve seu primeiro parceiro sexual aos 13 anos. Namorou com ele por
dois meses, tendo sido confirmada sua primeira gestação. Não faziam uso de MC. A gravidez
foi interrompida com utilização de medicamento abortivo, não tendo o parceiro assumido. Aos
14 anos, ela conheceu o segundo parceiro. Resolveram morar juntos, na casa da sogra, após
uma semana de namoro. Aos 15 anos, ela confirmou a segunda gravidez, com o parceiro atual.
Com aproximadamente três meses de gestação ele foi preso por furto, permanecendo em
reclusão por trêsmeses. Após, retomaram a relação:
[...] Já engravidei já. [...] Eu tomei remédio para abortar. [...] Eu acho que
eu tinha uns 13 anos. [...] Eu falei com ele. Só que ele falava que não era
dele. Que não ia assumir. Eu achei que estava sozinha. [...] Uma amiga
minha, ela me deu um remédio de evitar, para mim tomar. [...] Eu tomei, aí
demorou um pouquinho eu comecei a passar mal. [...] Só saiu sangue só.
[...] Ah, fico muito arrependida. Por ter feito aquilo. Eu achava que nunca
mais ia poder engravidar. [...] Eu acho que eu estava com 14 anos quando
eu conheci ele (segundo parceiro sexual). [...] Aí eu casei com ele e até hoje
estou. [...] A gente namorou só um pouco. Depois a gente veio morar juntos.
Foi nós dois que decidimos juntos [...] Aí em janeiro não veio mais. Eu
comecei a passar mal, a sentir muito enjoo, muito cansaço. [...] Ele falou
que achava que eu tava grávida. Eu falava não. Falava que achava que eu
tava com alguma coisa. [...]. Aí ele foi lá e comprou um teste na farmácia.
Deu positivo. [...]

Nas trajetórias relacionais afetivo-sexuais das “adolescentes”, além do curto intercurso
com a ocorrência de vários eventos, ainda é importante considerar o desenho do mesmo em
relação à sequência dos acontecimentos, do namoro ao engravidamento. Esse curso configurouse com elementos e sequências variados.
Anne conheceu seu então parceiro aos 16 anos, quando iniciou o namoro com ele, e,
posteriormente, assumiu o compromisso futuro com um noivado. Antes da oficialização da
união, ela iniciou o uso de MC. O casamento em registro civil e religioso ocorreu cerca de um
ano após, em seus 17 anos. Tanto a moradia conjunta com o parceiro quanto o início da
atividade sexual são demarcados pela oficialização do casamento. Já sua gravidez foi
confirmada aos 18 anos. Nesse caso, conforme o relatado pela “adolescente”, o curso ocorreu
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na seguinte e tradicional sequência, com um único parceiro: namoro; noivado; uso de MC;
casamento; moradia conjunta e atividade sexual; engravidamento:
[...] Desde que eu o conheci, a gente praticamente já começou a namorar, a
gente já sabia a data do casamento, sabia tudinho. Na minha cabeça sempre
foi tudo certinho. Porque eu sabia de tudo que ia (fazer). [...] Para
engravidar, as pessoas já sabem (o que fazer). Hoje em dia todas as crianças
sabem. Eu sabia que eu não ia fazer. [...] Eu sabia que eu não ia ter antes do
tempo certo. (O tempo certo), para mim, depois do casamento. (E errado), o
sexo antes do casamento. [...] Acho que teve uns oito meses de namoro. Aí,
depois, a gente casou. Mas sempre planejando. Desde o namoro a gente ia
planejando, a gente vai casar tal dia. Já foi planejando. Fez chá de panela.
Fez tudo[...] (Sobre o desejo inicialmente expresso pelo marido de ter filhos
e a recusa inicial dela) Eu acho que era mais pela opinião dos outros. [...]
Aí depois que eu engravidei, a minha cabeça mudou totalmente. [...]

Esse curso foi desenhado de forma diferente por Lita, conquanto considerasse o
relacionamento amoroso e a moradia conjunta condições importantes para o engravidamento.
Em sua história, ela revela que iniciou o seu primeiro relacionamento com atividade sexual, aos
14 anos. Aos 15 anos, já havia se separado do parceiro e, após, constatou que se encontrava
grávida. Esta foi interrompida, segundo ela, de modo espontâneo. Aos 16 anos, relacionou-se
com outro parceiro, incluindo namoro, atividade sexual e moradia conjunta, esta por pouco
tempo. Esse relacionamento também foi interrompido, mas o primeiro foi retomado, incluindo
a moradia conjunta e o uso de MC. Aos 17 anos, então, teve a segunda gravidez com o primeiro
parceiro, sem programá-la com ele:
[...] Quando a gente tava namorando, a gente terminou. Tinha cinco meses
(de namoro). Eu tava grávida de dois meses, daí eu perdi. [...] Eu acabei
namorando um ano com um outro menino. E fui morar com ele. Tinha dois
meses, e para mim não tava dando muito certo. Morar com uma pessoa e
gostar de outra. Aí eu acabei terminando o relacionamento e falando para
ele (primeiro parceiro) que eu gostava dele. Se ele quisesse ficar comigo a
gente poderia ficar juntos, mas ia ser uma coisa séria. Aí ele pegou e também
decidiu. Na verdade eu não ia casar com ele. A gente só ia namorar. Ele
tendo a vida dele e eu a minha. Aí a gente decidiu morar junto. Aí nós
estamos juntos até hoje. Tem um ano e quatro meses. [...] Eu sempre falei
para ele. Eu sempre quis ter um filho. [...] Ele sempre falava vamos deixar
mais para frente. [...] Eu estava usando injeção. Comecei a usar, tínhamos
um mês morando na casa da mãe dele, eu usei até antes de engravidar. Eu
esqueci de tomar e logo engravidei.

No caso de Lita, o curso dos eventos envolveu dois parceiros, duas gravidezes e
configurou-se da seguinte forma: namoro 1 com atividade sexual – engravidamento 1 /
interrupção / aborto; namoro 2 com atividade sexual – moradia conjunta – interrupção;
retomada relação 1 com moradia conjunta e atividade sexual / uso de MC – engravidamento 2.
Por fim, destaca-se a história peculiar de Luna, que demarcou o status de
relacionamento amoroso e morar junto (sair da casa dos pais) como constituintes do
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compromisso entre o casal, e estes como exigências para a decisão de ter filhos. A
“adolescente”, porém, previu a união informal com o parceiro antes de engravidar.
Aos 14 anos, essa “adolescente” teve seu primeiro parceiro sexual, com quem morou
junto por dois anos. Pensaram em ter filho, mas ela usava MC por entender que ainda não estava
preparada para o evento. Depois do término do relacionamento, conheceu o segundo parceiro,
com quem se uniu. Para ela, o sentimento e o tempo de convivência com este foram relevantes
na sua decisão de ter filhos. Previram, assim, a gravidez, deixando de fazer uso de MC. Em
síntese, o curso dos eventos nas sua história afetivo-relacional envolveu dois parceiros e duas
uniões, efetivando-se do seguinte modo: namoro 1 com atividade sexual e moradia conjunta –
uso de MC / decisão de não engravidamento – interrupção do relacionamento; namoro 2 com
atividade sexual – moradia conjunta – uso de MC – planejamento da gravidez / interrupção do
MC / engravidamento.
Nessas trajetórias relacionais apresentadas, é possível notar, então, além de um curto
intercurso afetivo-sexual com a ocorrência de vários eventos significativos, também o
encadeamento entre eles, do namoro ao engravidamento. Nesse sentido, o curso e o movimento
seguidos configuram-se com elementos e sequências variados.
De forma concisa, pode-se dizer que as “adolescentes” da pesquisa iniciam as suas
trajetórias afetivo-sexuais comumente bem jovens e vivenciam um conjunto de vários
acontecimentos em um período de tempo cronológico curto e com sequências diversificadas –
a iniciação sexual, relações de união formal ou informal com um ou mais de um parceiro,
separações e/ou continuidades das relações, aborto, uma ou mais gravidezes. Entre algumas,
tão logo iniciam os relacionamentos unem-se aos parceiros e engravidam, imediatamente ou
pouco depois. Também, fazem ou não o uso de MC, mas este, quando usado, parece funcionar
mais como coadjuvante na ocorrência da gestação.
Os percursos afetivo-sexuais construídos pelas “adolescentes” são práticas sociais
situadas, que também englobam a participação ou gestão direta do casal (aqui se evidencia,
sobretudo, a da mulher), e, por meio das suas várias características, revelam ou sugerem como
aquelas chegam ao engravidamento, permitindo, ainda, a reflexão sobre razões envolvidas.
De acordo com outras pesquisas no Brasil, a prática sexual geralmente tem início na
adolescência, ocorrendo cada vez mais cedo, com diferenças de gênero entre homens e
mulheres. Ela se apresenta orientada, organizada e vivida de forma mais controlada ou menos
controlada, com grande diversidade, segundo regras e recursos sociais que constituem o meio
no qual se desenvolve e influi, e agências exercidas pelos envolvidos (SANTOS et al., 2015;
OLIVEIRA-CAMPOS et al., 2014).
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No caso das mulheres, a iniciação sexual tem ocorrido comumente entre 15 e 17 anos,
no geral, mais tardiamente que entre os homens. Quanto mais cedo esse início, menor o uso de
preservativo e, portanto, maior a possibilidade de engravidamento (SANTOS et al., 2015;
OLIVEIRA-CAMPOS et al., 2014).
Denomina-se sexarca feminina precoce a que ocorre em idade inferior àquela que se
adota como aceitável. De tal modo, a classificação da mesma tende a variar em diferentes
contextos. Contudo, como um parâmetro mais geral, considera-se oportuno, nesta pesquisa,
adotar a idade abaixo da faixa etária na qual tem ocorrido, em nossa cultura entre a maioria 14
anos ou menos56. O parâmetro usado na Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar igualmente
considerou idades abaixo de 15 anos (OLIVEIRA-CAMPOS et al., 2014).
Revisão integrativa da literatura, acima referida, que analisou estudos com adolescentes
brasileiros publicados entre 2003 e 2013, para identificar fatores associados ao início da
atividade sexual, reconheceu que tanto o comportamento sexual daqueles quanto, em especial,
a sexarca estão ligados a múltiplos fatores individuais e contextuais. Nesse sentido, a revisão
destacou, além da própria idade, outros aspectos sociodemográficos, aspectos socioeconômicos
globais, questões culturais em torno da sexualidade e gênero, posições e práticas familiares e
religiosas, influências do ambiente no qual aqueles vivem e dos pares e pessoas afetivamente
importantes (amigos, irmãs) para eles, entre outros menos citados (SANTOS et al., 2015)
Destacam-se, aqui, as observações do estudo de que, culturalmente, espera-se que a
mulher adolescente protele a sexarca, possua uma vida sexual monogâmica, tenha razões
amorosas para iniciar a atividade sexual ou, mesmo, de forma mais rígida, adote a abstinência
antes do matrimônio (SANTOS et al., 2015). Como registrado antes, nesta pesquisa, a política
nacional de prevenção da gravidez na adolescência recentemente incorporou, como uma das
medidas, essa última perspectiva.
Contudo, a educação recebida pelas famílias e desenvolvida no interior destas,
especialmente com crianças e adolescentes, pode ser mais flexível ou menos flexível em relação
a parâmetros de comportamento relacionados à sexualidade e, também, à posição dos agentes
individuais no confronto ou não deles.

56

Em estudo de revisão de literatura da Pubmed, sobre fatores associados à sexarca, Moraes et al. (2019) apontam
que a idade biológica foi o principal parâmetro usado pelos estudiosos para estabelecer o que seria iniciação sexual
precoce, com variações entre 13 e 18 anos. Observam, em decorrência, que essa variação revela a influência das
diferenças regionais, culturais e temporais de cada população para o que deve ser considerado precoce. A escolha
da idade marco para o que seria iniciação sexual precoce foi definida, pela maioria dos estudos, por meio da média
da idade, sendo 15 anos a mais utilizada.
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A família, em especial, é uma instituição com muita influência no comportamento
sexual dos jovens, uma vez que ela porta posições assumidas e traduzidas em ações educativas;
apresenta uma organização e relações mais estruturadas ou menos estruturadas; defende e adota
parâmetros igualitários ou desiguais de gênero entre homens e mulheres; possui ou não acesso
à escolaridade, à informação e à educação sexual (tanto pais quanto filhos); a qualidade das
relações e o diálogo em família podem ser inclusivos ou distanciadores, dentre outros aspectos
(SANTOS et al., 2015).
Outro estudo de revisão, com aquele mesmo objeto, mas também com a literatura
internacional, concentrou-se em descrever as associações significantes entre a iniciação sexual
e um conjunto de fatores. Nesse sentido, sistematizou achados sociodemográficos (sexo57,
menor idade da menarca, cor não branca, não ser da religião cristã, menor tempo de
escolaridade), comportamentos antissociais, relações interpessoais conflituosas com os pais ou
ausência de um deles na família, consumo de substâncias psicoativas, influência dos pares,
saúde mental comprometida (solidão, depressão, ideação suicida, bullying) e violência sexual.
A sexarca precoce foi considerada, ainda, como possível preditor à aderência de outros
comportamentos de risco à saúde, incluindo o não uso de MC e a exposição ao engravidamento
(MORAES et al., 2019).
A partir dessas duas revisões, ainda que tenham analisado especialmente estudos em
uma perspectiva multifatorial, é possível considerar que a gravidez adolescente encontra-se
correlacionada ao início precoce das relações sexuais. Todavia, realça-se que esse aspecto não
pode ser visto como uma causa isolada daquela. Como mostrado nesta pesquisa, essa
experiência é apenas uma passagem das trajetórias afetivo-sexuais das “adolescentes”, com
suas várias características peculiares, eventos, interações entre estes e contextualidades. Mesmo
pelo fato de que não se trata unicamente de atos sexuais em si, mas de modos de exercícios da
sexualidade. Estes são amplos e envolvem variados conhecimentos, percepções,
autopercepções, vontades/desejos, decisões, experimentações, emoções, sentimentos, prazeres,
poderes instruídos socioculturalmente, segundo modelos de sociedade, suas diversidades e
normatividades (CASTRO ABRAMOVAY SILVA, 2004), que se configuram nos ambientes
coletivos e sociais com seus vínculos (nas famílias, escolas, meios de comunicação, instituições
religiosas, entre outras, como se viu), e nas relações afetivo-sexuais particulares.
57

Descreve-se na revisão citada no parágrafo que quatro estudos usaram o gênero como fator associado à sexarca
precoce, com associações significantes, mas, entre os resultados dos vários estudos, houve valores divergentes,
particularmente em um estudo realizado na Suécia e outro da Tanzânia. Respectivamente, nesses países, as
mulheres apresentam 1,43 vezes mais chances de iniciarem a vida sexual antes dos homens, e ser mulher reduziu
as chances de intercurso sexual precoce em 74%.
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Esse entendimento direciona o olhar, também, para os vários acontecimentos presentes
nas trajetórias desenhadas pelas “adolescentes” e para as características delas a fim de melhor
compreendê-las. Fala-se da efetivação de vários acontecimentos em um curto espaço de tempo,
com a concretização do engravidamento, assim como dos percursos feitos para se chegar aí,
possivelmente, um dos objetivos que aquelas e/ou seus pares tinham, dentre outros.
Em ampla investigação sobre sexualidade e reprodução de jovens brasileiros em uma
perspectiva biográfica, combinaram procedimentos qualitativos (123 entrevistas semiabertas) e
quantitativos (aplicação de 4.500 questionários, mediante amostra domiciliar), em três capitais
brasileiras - Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador. Embora esse estudo não seja atual, tratase de um dos mais abrangentes que já se fez no país e repercute as transições contemporâneas
na esfera da sexualidade, que podem ser explicativas também do que se encontrou nesta
pesquisa (HEILBORN et al., 2006).
Heilborn et al. (2006) apresentaram descobertas importantes sobre o “tempo” em que
se processava a sexualização dos relacionamentos e a ocorrência da gravidez entre adolescentes,
destacando diferenças entre os gêneros. Quanto à sexualização dos relacionamentos, essa
estudiosa observou que a duração mediana de convivência antes da atividade sexual, com a
primeira parceira sexual, no caso dos homens, era de um mês. Já entre as mulheres, essa mesma
duração era um pouco maior, de seis meses.
De modo diferente, o que se viu nesta pesquisa, pelo menos em parte das “adolescentes”,
foi um tempo ainda mais curto de convivência não só para o início da atividade sexual, mas
também para a continuidade da inter-relação por meio de outros eventos. Isto é, viu-se a
aceleração de um conjunto de eventos afetivo-sexuais com a formação de vínculos mais
duradouros. Isso por certa concomitância encontrada entre o namoro, o início da atividade
sexual e a moradia conjunta (considerada casamento por elas), o que também se fez
acompanhar, entre algumas delas, de rápido engravidamento, como se pode ver exemplarmente
nas histórias de Agnes, Nina, Anela.
Heilborn et al. (2006) apontaram que, dentre as razões que levaram mulheres a iniciarem
a prática de relação sexual, o amor seria a motivação principal, acrescida da curiosidade e do
medo de perder o parceiro. Já para os homens, estaria o tesão, a vontade de perder rapidamente
a virgindade e também a curiosidade. Particularmente para as mulheres, a iniciação sexual era
um momento dentro do processo mais lento de construção de um relacionamento amoroso.
Então, observa-se que, se antes (tradicionalmente) a primeira relação ocorria tardiamente
durante o relacionamento, no momento do estudo (anos 2000), a iniciação tendia a se processar
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mais cedo. Não obstante, as mulheres continuavam a interpretá-la como um passo no curso da
instauração de um relacionamento.
Apesar de entre as “adolescentes” deste estudo igual instauração ter sido buscada, mas
comumente com maior rapidez do que na pesquisa supracitada, presume-se que em relação às
razões ou motivações ocorreu algo similar, uma vez que, como se apresentou anteriormente,
aquelas apontaram ou sugeriram razões para os relacionamentos que estabeleceram com os
parceiros escolhidos. Ou seja, falaram do desejo que tinham, antes dos relacionamentos, de
serem mães e de terem uma família própria para o que várias delas verbalizaram pressa, sendo
condicionantes a “boa” relação afetiva com o parceiro e a troca de sentimentos amorosos.
Apesar desse destaque, lembra-se aqui o já ponderado sobre as possíveis e amplas
influências decorrentes das enormes desigualdades sociais e de gênero presentes no processo
de transição daquelas para a idade adulta, sendo esta permeada, dentre vários acontecimentos,
pelos relacionamentos afetivo-sexuais e, em especial, pela constituição de uma família própria,
selada então pelo morar junto e o engravidamento.
Outra pesquisa voltada à compreensão das percepções e do uso do tempo por parte de
jovens casadas, de bairros populares do Recife, Brasil, adota como problemática de fundo as
mudanças na experiência do tempo na contemporaneidade. Ao tratar dessa relação, o estudo
chama a atenção para outro aspecto sociocultural explicativo relevante nas análises das
trajetórias afetivo-sexuais, nesta pesquisa, em particular para o abreviamento no uso do tempo
e a organização dos eventos que as compõem até a chegada ao engravidamento (FRANCH,
2016).
Na pesquisa (FRANCH, 2016), a autora observa que as mudanças contemporâneas no
tempo (nominado por ela como tempo social) dizem respeito, principalmente, ao aumento nos
níveis de incerteza, ao encurtamento do horizonte temporal e à mudança do papel das
instituições que servem para organizar o curso de vida dos indivíduos, sobretudo a esfera do
trabalho, mas também a família e as relações privadas de um modo geral. Afirma, então, que
uma das consequências dessas mudanças encontra-se na forma como as novas gerações
percebem seu tempo biográfico e organizam o seu cotidiano. Além do mais, o estudo também
trata a respeito da forma com que a exclusão social, a idade e as atribuições sociais de sexo
(gênero) influem nas experiências temporais da juventude brasileira, o que também se considera
relevante na interpretação de achados em análise da perspectiva assumida. Diz ela:
[...] o tempo juvenil aparece como uma encruzilhada de práticas e
significados, que revelam condições sociais, normas, valores e contradições
relativas à vivência da juventude nas classes populares, pondo frequentemente
em jogo conflitos e relações de poder (p.3).
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As mudanças contemporâneas relativas ao tempo produzem implicações para várias
esferas da vida coletiva, tais como o trabalho e a família, e para a vida privada, como a de jovens
das camadas populares. Isto é, elas geram mudanças na forma como os indivíduos socialmente
tanto constroem e entendem as suas trajetórias de vida quanto organizam o curso destas.
Inclusive, tais transformações afetam e são vividas de modo diferente por cada geração. O atual
modelo do capitalismo, em correspondência com o desemprego e a informalidade do mundo do
trabalho, assim como com a consolidação crescente do obsoletismo das noções de carreira e de
estabilidade, passou a exigir trabalhadores com flexibilidade e abertura a contínuas mudanças.
Na instituição familiar e nas relações interpessoais, também se configurou um afastamento do
modelo da estabilidade e da irreversibilidade e, em seu lugar, ganhou espaço a flexibilidade e
o menos definitivo nas relações (FRANCH, 2016).
No que concerne à sucessão de etapas da vida, também se avança de uma perspectiva
moderna, que as demarca na relação com determinados correspondentes, com certa rigidez58,
apoiada em ‘projetos de vida’ futura. Por exemplo, as vias de transição para a idade adulta
tornam-se mais diversificadas, indefinidas, complexas e instáveis. Com as mudanças, as
pessoas constroem as suas trajetórias de vida com menos rigidez, caracterizando-se a
individualização do curso da vida, cabendo a cada um atribuir significado às suas vivências.
Nesse sentido, destaca-se que, entre as camadas populares, o ciclo ou a periodização da vida
feminina encontra-se fortemente ligada à vida reprodutiva e sexual, referida a classificações
como “moça, mulher, casada, solteira, mãe”. Que é o que também, de modo similar, foi
identificado nesta investigação.
Em relação às etapas da vida, observa-se ainda que o fato de a juventude constituir uma
fase de transição para a idade adulta, da qual, modernamente, espera-se a constituição de uma
família e de moradia próprias, assim como a inserção regular no mercado de trabalho, coloca a
questão temporal em seu cerne, sobretudo porque o cenário, no Brasil, é de demandas não
atendidas por emprego e por educação (principalmente de educação superior), em especial para
o grupo, o que resulta em dificuldades para a correspondência a esses parâmetros e, ainda, no
adiamento desta.
Esse aspecto, em particular, permite melhor compreender a direção seguida pelas
“adolescentes” desta pesquisa, caracterizada pelo abandono escolar, pela priorização da

Nela, as etapas da vida encontram-se bem delimitadas, como: infância – fase em família e na escola;
adolescência – período de preparo para o trabalho e autonomia; idade adulta – de inserção no trabalho e de
constituição familiar; e velhice – como vida fora da esfera pública (ARIÈS, 1986).
58
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constituição de uma família própria e pela abdicação de condições e/ou independência
financeira antes da formação desta, somada à intenção de transição para a vida adulta por essa
via (e não pela socialmente “esperada”), como apontado em outros momentos da pesquisa. Mas,
invoca, além disso, a análise do modo como cada uma delas construiu socialmente a sua
trajetória afetivo-sexual, em relação ao tempo, aos eventos e à sequência destes, até o
engravidamento.
Quer dizer, no contexto restrito de possibilidades em que as “adolescentes” se inseriam,
com fortes referências em parâmetros modernos em relação à estruturação familiar e à ordem
“natural” das coisas na vida da mulher, mas também com acesso a novas referências culturais,
de maior flexibilidade, reversibilidade, abertura a contínuas mudanças, diversificação e
indefinições preestabelecidas, no que diz respeito: 1) à valorização do momento e dos conteúdos
de suas vidas afetivo-sexuais; 2) a como entendiam e esperavam passar para a vida adulta, isto
é, sobre como adquiririam status e um papel social definido e valorizado, o que fizeram pela
via da união e maternidade; 3) e ao roteiro social, subjetivo e relacional que seguiram para
atingir esse objetivo.
Isso posto, fica mais fácil refletir sobre por que, entre algumas, o início da atividade
sexual ligou-se “tão rapidamente” (da perspectiva desta pesquisa, não delas) à moradia conjunta
ou ao que elas consideravam o estabelecimento de um vínculo e de maior responsabilidade por
parte do companheiro. Essas condições eram compreendidas por elas como possíveis e foram
socialmente e relacionalmente concretizadas na viabilização do que tinham em perspectiva – a
constituição familiar e o engravidamento. De igual modo, o mesmo aconteceu com quem
estabeleceu outro roteiro para o alcance do mesmo objetivo. No caso, aquelas que adotaram um
tempo maior no encaminhamento das suas trajetórias afetivo-sexuais até o engravidamento e as
concretizam a partir de um roteiro que incorporou certa espera, orientado por outras
expectativas sociais a respeito do mesmo, como as que namoraram, noivaram, casaram e
iniciaram a vida sexual e então engravidaram. Nessa passagem, como já dito, influíram valores
religiosos e morais, vocalizados, sobretudo, pelas famílias e religiões cristãs. Presume-se, ainda,
que esses roteiros também se diferenciaram pela inclusão ou não do planejamento.
Referente ao tempo das trajetórias afetivo-sexuais construídas, apesar de,
cronologicamente, serem consideradas breves, Franch (2016) observa que, para as
adolescentes, elas podem não sê-lo. Isso porque, subjetivamente, para elas, o tempo pode
configurar-se em uma espera interminável e tensa. No relato biográfico de uma jovem que
participou da sua pesquisa, essa estudiosa registra a angústia vivida entre a primeira relação
sexual e o anúncio do casal aos pais daquela do desejo de morar junto. Para a jovem, mais do

231

que o ato sexual, a “entrega de si” ao parceiro representava um momento definidor de
possibilidades presentes e futuras ligadas à união. Residir com parceiro era um marcador
importante do tempo social por ela considerado. A temporalidade vivida por ela era específica,
marcada pela lenta passagem dos dias, até a espera do acontecimento que definiu a sua situação,
no caso, como uma mulher casada.
Assim, ao tratar do engravidamento de “adolescentes” como parte das suas trajetórias
afetivo-sexuais, relevada a perspectiva das mesmas, é importante analisar a questão do tempo
considerando a produção subjetiva de sentidos em torno deste construída entre elas. De igual
modo, faz-se necessário apreciar a diversidade das suas trajetórias, circunscritas nesses tempos
sociais traduzidos subjetivamente, incluindo as sequências de eventos nas mesmas, e as variadas
expectativas sociais nas quais se ancoram.

6.7.2 Método anticoncepcional
Este subcapítulo, que se vincula ao anterior e ao que se segue, situa e analisa o uso dos
métodos contraceptivos (MC) pelas “adolescentes” da pesquisa como um dos elementos das
suas trajetórias afetivo-sexuais. Particularmente, sobre eles, caracteriza-se o seu modo de uso e
destaca-se o seu significado perante o desejo/expectativa de constituição familiar e de exercício
da maternidade.
Como apresentado no Quadro 5, algumas das “adolescentes” recorreram a um
determinado recurso com finalidade contraceptiva, utilizando-o em um período determinado,
com resultado satisfatório. Mas, esta não foi a regra. MC também foram usados de modo
pontual, com interrupções não planejadas ou nunca foram usados. Também, algumas delas
engravidaram utilizando um método, o que faz pressupor o seu uso inadequado.
Fani mencionou o uso de MC no início da sua vida sexual, aos 14 anos, com o primeiro
parceiro sexual. Ao morar com o segundo parceiro sexual, inicialmente, também usou, mas o
interrompeu na tentativa de engravidamento, durante um ano, sem sucesso, o que atribui a
problemas de saúde daquele. Com o terceiro parceiro, com quem passou a morar após seis
meses de namoro, interrompeu o seu uso pelo desejo do casal de ter um filho. Após três meses,
engravidou, aos 18 anos:
Do primeiro (a quem ela refere como primeiro marido). Nós namoramos um
ano. Eu usava o Ciclo 21, que é a pílula, e a camisinha. O Ciclo 21 eu
comecei a usar desde os meus 14 anos. [...] Fomos morar juntos, porque teve
uma briga na casa dele, entre o pai e a mãe dele. Se separaram e o pai

232

mandou ele embora de casa. O meu pai e a minha mãe consideravam ele
como filho. Aí chamaram ele para morar aqui com nós. [...] Aí decidimos
casar. Ele foi a segunda pessoa com quem tive relação sexual. [...] Com ele,
parei de tomar para mim engravidar. [...] Aí eu não conseguia ter filhos com
ele. Aí descobri que o problema não era eu. O problema era dele. [...] Eu
parei de tomar remédio por um ano e eu não consegui engravidar dele. [...]
Com o meu marido de agora (terceiro parceiro sexual), eu parei de tomar
remédio e não foi nem três meses direito, descobri que estava grávida. Mas
eu queria e ele também queria. [...]

Fani demonstrou ter conhecimento da finalidade do uso de um MC e da consequência
de sua interrupção. Embora não se possa afirmar que tinha um suficiente domínio do assunto,
infere-se que possuía certo controle sobre o uso de MC, o que a auxiliou na tomada de decisões
reprodutivas. Assim é que interrompeu o seu uso apenas em dois momentos nos quais tentou
engravidar.
Raia iniciou a atividade sexual com 13 anos com o primeiro parceiro. Aos 14 anos,
começou o namoro com o segundo parceiro, incluindo atividade sexual. Usou de forma pontual
MC, apenas duas a três vezes, antes de morar com ele, recorrendo à pílula do dia seguinte.
Pressupõe-se que conhecia esse recurso como uma possibilidade de interromper uma possível
gravidez, não sendo esta desejada. Com esse mesmo parceiro, contudo, após ir morar com ele,
chegou a cogitar algum problema de fertilidade em virtude da espera pelo desejado
engravidamento, de quase dois anos. Então, aos 17 anos, engravidou:
[...] Ah não sei (tempo de uso do MC), mas não foi muito não. Tomei três...
duas, três... (vezes). [...] Quando tinha relação, no outro dia usava. [...]
Depois que a gente começou a morar junto eu nunca usei mais. Nem a
pílula. [...] porque eu sempre tentei e nunca consegui. Eu nem me
preocupava não (porque queria engravidar). [...]

Zoe alternou o período de uso e de interrupção de MC. Casou aos 16 anos e então iniciou
a atividade sexual. Planejou e fez o uso de MC três meses antes do casamento até seis meses
após. Com 17 anos, interrompeu o seu uso com o propósito de engravidar, mas a interrupção
foi alternada com períodos de volta ao uso do MC em razão da frustração com o não
engravidamento no período de interrupção. Com a história de Zoe, é possível identificar
compreensões errôneas e/ou desconhecimento sobre a concepção e contracepção que influíram
sobre o seu uso de MC:
[...] Aí eu parei... ficava um tempo... voltava a tomar. Eu não sabia que
demorava esse tempo todo (o engravidamento). Quando eu quis engravidar...
eu parei... eu acho que umas duas semanas. Achei que era rápido para
engravidar. Aí eu não vi nada de resultado e eu voltei a tomar. Eu não
tomava, assim, tal horário. Eu só não tomava na hora certa, mas tinha que

233

tomar. Tomava no mesmo dia, só que não no horário certo. [...] Eu não tinha
problema nenhum. [...] Porque quem não quer ter filho engravida rapidão.
Agora, quem quer, é uma eternidade! E quanto mais você fica ansiosa,
menos acontece [...]

Nina nunca utilizou nenhum MC com a justificativa de que não queria usá-lo. Aos 14
anos, após quatro meses de namoro teve a sua primeira relação sexual. Após a descoberta, pela
mãe, do início de sua vida sexual foi morar com o parceiro. Com 15 anos engravidou:
Eu nunca usei. [...] Ah, eu não tomava porque não queria. [...] É que eu
tenho medo de vacina. E não queria tomar comprimido, porque a mãe dele
vive falando que emagrece. Não sei o que... [...] Camisinha machuca,
incomoda. [...] A pílula do dia seguinte, a vacina do Ciclo 21... Ah, os dois!
A camisinha... Ah, eu sei tudo (referindo que tem conhecimento dos MC).
[...]

Glaci, assim como outras “adolescentes”, engravidou utilizando MC. Iniciou a atividade
sexual com o parceiro, após o casamento, com 17 anos. Usou MC (contraceptivo
injetável/pílula) quatro meses antes de casar e o manteve após o casamento por dois anos. O
parceiro eventualmente usava camisinha (razão não identificada). Como usava MC quando
engravidou, apesar de tê-lo pontualmente interrompido, atribui a gravidez a um plano divino,
apesar do uso do que considera “adequado” dos MC:
Eu comecei a namorar, já começamos a falar sobre o casamento, aí eu
comecei a tomar a injeção. Depois mudei para o comprimido. Uns dois anos
(de uso). Eu engravidei tomando. Eu não parei. Veio porque tinha que vir.
Sério mesmo. Tinha planos de parar. [...] Eu tava tomando e não parei de
tomar nenhum dia. [...] Meu marido não deixava eu falhar, pedia para ele
ficar me lembrando. [...] Como tenho problema de infecção, eu menstruava
desregulado, aí tinha que parar de tomar o remédio. Um mês antes, a minha
menstruação veio duas vezes no mês. Eu não sei se eu já estava grávida. Eu
tive que parar nesse período que ela veio. Aí, quando eu retornei o uso, eu
descobri que estava grávida. [...] Porque quem faz muitos planos, muda os
planos. Deus faz o plano dele e pronto.

Destaca-se, nesse relato, além do uso com interrupções, mas considerado regular, a
atribuição do controle da fecundidade a um plano de Deus, sobre o qual o casal não teria
domínio. Para ela, os efeitos do MC em uso estariam subjugados ao planejamento e à ação
sobrenatural.
Há uma literatura extensa sobre MC quanto ao seu uso, sua indicação por alguém e
razões de uso ou não. A mesma se concentra no uso da contracepção entre as que não querem
ter filhos. É mais escasso o debate do tema entre as que possuem o desejo consciente ou
inconsciente de engravidar. Em ambas as situações, a processualidade envolvida no uso ou não
dos MC nem sempre é captada e/ou aprofundada pelos estudos divulgados.
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Os achados desta pesquisa remetem a uma posição-prática perante os MC, adotada pelas
“adolescentes”, caracterizada, sobretudo, por conhecimentos limitados a respeito do assunto,
pela pontualidade e descontinuidade do uso de recursos como a pílula, o injetável, o
preservativo ou a pílula do dia seguinte, bem como pelo não uso de qualquer expediente. Os
MC, nas trajetórias afetivo-sexuais daquelas, assumiram um papel secundário perante o
prioritário projeto/desejo de constituição familiar.
Como antes evidenciado nesta pesquisa, de diferentes formas, não foi o conhecimento
sobre os MC e o acesso a eles que influíram diretamente no modo de as “adolescentes” lidarem
com a fecundidade, o que não significa, contudo, que esses dois aspectos não tenham
importância para a questão.
Tanto que pesquisa de revisão integrativa destacou a importância do conhecimento do
casal na escolha de um MC. Com base nos estudos analisados, afirmou-se que o
desconhecimento sobre os recursos disponíveis, seus efeitos adversos e a respeito dos seus
benefícios influi de algum modo na escolha de MC pelo casal. Ainda, apontou-se que aqueles
que têm maior facilidade de acesso às informações possuem melhor e maior conhecimento
sobre eles e, ao contrário, os com baixa escolaridade têm a liberdade de adoção de MC
comprometida (SANTOS FERREIRA SILVA, 2015).
Em contrapartida, pesquisa que caracterizou o perfil demográfico, socioeconômico e o
comportamento sexual de 50 adolescentes grávidas, entre 13 e 19 anos, em um município do
Nordeste brasileiro, evidenciou que a falta de conhecimento e o uso inadequado de
contraceptivos não foram as condições determinantes da gravidez, e sim a vontade própria das
adolescentes (30%), dos seus parceiros (12%) e o desejo de engravidar (28%) (MENEZES
DELMONDES VIEIRA, 2016).
Quer dizer, tal como encontrado nesta pesquisa, há que se considerar que a vontade ou
o desejo de engravidamento existente entre as “adolescentes” (e também entre seus pares, como
se verá a seguir), em meio a variadas influências (tais como as antes apresentadas e discutidas),
influi diretamente na forma como as mesmas se colocam e lidam com os MC, embora o
conhecimento e o manejo destes, bem como o acesso a eles, também possam, em determinadas
situações, implicar diretamente na ocorrência de uma gravidez.
Pesquisas também apontam múltiplos aspectos subjetivos e relacionais com o parceiro,
imbricados à prática contraceptiva, expressos entre mulheres ou apreendidos de suas práticas,
que sugerem a complexidade envolvida na questão.
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Investigação socioantropológica com usuárias entre 18 e 49 anos, de Unidades Básicas
de Saúde da capital do Rio de Janeiro e de unidade rural do interior do estado, destacou como
justificativa para o não uso dos MC a recorrente frase "pensava que não podia engravidar" e,
ainda, o fato de, deliberadamente, a mulher não adotar qualquer medida contraceptiva, apesar
das relações sexuais e de não intencionar a gravidez. Algumas se sentiam "naturalmente"
protegidas pela amamentação, outras pelos efeitos residuais de método hormonal interrompido.
Também houve mulheres que diziam "não pensar muito no assunto", com displicência com tais
cuidados (HEILBORN et al., 2009).
Ao abordar aspectos importantes para a ocorrência da gravidez, pesquisa com
adolescentes grávidas entre 18 e 19 anos, de uma cidade do Ceará, Brasil, apontou que entre
aquelas estavam a confiança de que não iriam engravidar e, também, a autoatribuição de “uma
falta de cuidado”. As informações sobre como evitar uma gravidez eram conhecidas por elas
(COSTA et al., 2018).
Outra pesquisa com adolescentes gestantes de 13 a 19 anos, em acompanhamento prénatal em Unidades Básicas de Saúde de Teresina, Piauí, Brasil, constatou que os motivos para
a não utilização dos MC e o não planejamento de gravidez estavam associados ao desejo de
engravidar ou por achar que não iriam engravidar. Embora a pesquisa reporte-se ao desejo do
engravidamento, ainda registra que o uso dos MC poderia estar submetido à disposição para
utilizá-lo, a tê-lo consigo e à determinação e/ou resistência ao convencimento do parceiro para
a relação protegida (ARAÚJO NERY, 2018).
Pesquisa com mulheres entre 10 e 49 anos, cadastradas em Unidades Básicas de Saúde
de Lagoa Seca, Paraíba, que analisou a vivência delas quanto à contracepção, na perspectiva de
gênero, identificou que a responsabilização, pela mesma, geralmente recaiu sobre as mulheres.
Quanto à opção pelo método, as entrevistadas relegavam o ato da escolha à iniciativa masculina.
Apesar de relatarem o não desejo de gravidez, não utilizavam nenhum MC e, portanto,
sujeitavam-se ao risco de gravidez indesejada. Para as autoras, a aceitação da gravidez não
planejada era permeada pelo ato de ceder as suas decisões para o parceiro (MEDEIROS et al.,
2016).
Brandão e Cabral (2017, p. 2) assinalam que o manejo contraceptivo é um processo de
múltiplos níveis e de decisões e lógicas complexas, entranhadas em diversos domínios da saúde,
requerendo, para tanto a
[...] análise acerca de práticas e representações sociais de contracepção,
maternidade, conjugalidade, família, vinculação com sexualidade, sem deixar
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de considerar aspectos materiais cruciais como a oferta contraceptiva
(disponibilidade de serviços e de métodos).

Assumindo essa perspectiva, Cabral (2016 2017) evidencia dois importantes enfoques
da literatura que, segundo ela, precisam ser problematizados em torno da questão. O primeiro
sobre a equação simplista que associa a gravidez imprevista à falta de informação e/ou ao acesso
aos MC. O segundo a respeito de uma suposta restrita racionalidade e/ou (ir)responsabilidade
dos sujeitos em relação à vida contraceptiva.
Quanto ao primeiro enfoque, a autora diz que a contracepção, reduzida às ideias de
informação e acesso aos MC, implica em uma total desvinculação entre sexualidade e
reprodução. E embora não negue que aqueles dois aspectos impactem o controle da
fecundidade, assinala a influência de outros elementos, como fatores macroestruturais,
dimensões relacionais e elementos da trajetória afetivo-sexual individual (CABRAL, 2017).
No que se refere à lógica racionalista e pragmática, que desconsidera os múltiplos
vetores que interferem nas escolhas, a autora contrapõe o entendimento de que, nestas, podem
influir lógicas distintas. De tal modo, observa que na escolha dos MC há diferentes critérios
usados e nem sempre a perspectiva do usuário coincide com a tônica dominante. Então, podem
influir nessa escolha aspectos como a experiência pessoal com cada método o favorecimento
ou não do prazer nas relações sexuais a necessidade ou não de acompanhamento médico e
especializado a necessidade de adoção ou não de uma postura mais ativa (como no uso de
preservativo pelo homem); e a opção por um método natural ou artificial (CABRAL, 2017).
Recorrer à contracepção depende, portanto, de muito mais do que o desejo de evitar
gestações, visto que diversas lógicas atravessam o manejo da vida contraceptiva. Nessa direção,
o comportamento contraceptivo refere-se a escolhas concernentes à amplitude da vida sexual
(CABRAL, 2016 2017), que, por sua vez, não pode ser descolada de sua inserção sociocultural
e da agência dos envolvidos.

6.7.3 “Negociação”/Acordos entre o casal sobre ter filho
O engravidamento, apesar da comumente incisiva decisão das mulheres de vivenciá-lo,
não foi um processo muito amadurecido e partilhado entre elas e os seus parceiros. Além de
que, a responsabilidade pela decisão recaiu particularmente sobre aquelas.
Contudo, encontrou-se em um polo um processo um pouco mais considerado/pensado
e negociado entre ambos e, de forma oposta, localizou-se uma abordagem mais superficial,
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apenas sugestiva do que queriam, mas não dialogada e/ou mediada pela pressão de um ou outro
ou deixada ao acaso. Entre um polo e outro, encontraram-se iniciativas e movimentos que
abarcaram combinações, a expressão de posições, bem como ausência e exercícios de poder
entre o casal, com inter-relações envoltas, por vezes, em tensões e conflitos.
Para melhor evidenciar esse espectro entre um polo e outro, organiza-se o manifesto a
respeito de ter filho(s) por meio dos seguintes eixos 1) a conversa entre o casal; 2) a quase
ausência do parceiro na decisão de ter filho; 3) o exercício de “pressão” da “adolescente” ou do
seu parceiro; 4) e a alternância do querer.

6.7.3.1 A conversa entre o casal e a identificação da aceitabilidade mútua da gravidez
Conforme os relatos analisados, nos processos mais “agenciados” pelo casal, a conversa
a respeito de ter filhos foi provocada pela “adolescente” ou por seu parceiro. Em ambas as
situações, o foco da mesma voltou-se à identificação do desejo de um ou outro de ter um filho
ou de ter mais um filho.
Anela relatou que a constituição de uma família própria e o desejo de ter filhos foram
previamente compartilhados entre ela e o parceiro. Mas, mencionou ter sido dela a iniciativa de
indagar o desejo deste, manifesto como afirmativo. Embora em acordo com o parceiro,
reconheceu que não combinaram, antecipadamente, as condições materiais que precisariam
para levar o desejado adiante:
[...] Demorou um pouquinho (para reportar-se ao parceiro sobre ter filhos).
Porque eu pensei que ele tinha filho. [...] Perguntei se ele já tinha filho, se
era o desejo dele. Falei: - Você deseja ter um filho? Construir uma família?
[...] Aí ele falou: - Eu tenho. Aí falei: - De construir com outra pessoa ou
comigo? Aí ele falou: - Com você. Mas eu tinha vergonha de chegar em
você A. De chegar e perguntar se você queria ter um filho comigo. Aí eu não
falei. Aí você veio falar comigo agora. Ele falou eu quero. [...] Eu senti feliz
demais. [...] Se ele falasse não, é porque não era a hora, né! [...] A gente não
combinou (quando ter filhos). [...] Aí, depois, eu falei para ele: - A gente vai
ter que criar nosso filho aqui, com sogra, sogro? É ruim. É muito ruim. Aí
ele falou: - Não, eu vou trabalhar. Aí eu vou comprar as coisas. Porque a
gente também ajuda aqui nas despesas da casa. Aí fica muito nas costas. Aí
quando assusta o dinheiro some do nada. A gente queria alugar uma kitnet
só eu e ele. E o neném, que agora tá vindo. E comprar as coisas... berço
essas coisas, porque são tudo caro. [...]

Luna revelou que também foi ela quem iniciou a conversa, com o parceiro, sobre ter
filhos. Ambos concordaram com o seu engravidamento, mas reconheceu que o planejado em
relação às condições financeiras que precisavam não foi o considerado:
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[...] Sempre era eu (quem tomava a iniciativa para falar sobre ter filhos). Eu
sempre tive essa vontade. Aí a gente foi conversando. [...] Os dois se
acertaram. No momento que conversamos, já decidimos. [...] Só que não foi
muito planejado. Porque certas coisas a gente planejou e certas não. [...] A
partir do momento que a gente decidiu, tanto ele não usar o preservativo,
quanto eu não tomar nenhuma pílula, a gente estava querendo. A gente já
sabendo o que iria acontecer. As dificuldades que a gente poderia enfrentar
e as que não. Tipo, a gente planejava ter uma estabilidade melhor né, do que
a gente tem hoje, para cuidar da criança. Só que não foi o caso. A gente tem
uma estabilidade boa, mas não o suficiente para cuidar da criança. [...]

No caso de Fani, a iniciativa em perguntar a respeito de ter filho foi do parceiro, embora
a “adolescente” compartilhasse do mesmo desejo. Logo, ambos acordaram em interromper o
MC em uso:
[...] Ele falava para mim parar de tomar o remédio. Ele perguntava se eu
queria ter filho. Ele perguntou se eu não queria parar de tomar o remédio.
Aí eu falei que queria. [...] Não tinha dado nem três meses que eu parei de
tomar remédio, eu descobri que estava grávida. Mas eu queria e ele também
queria. [...] Ele queria ter o segundo filho dele. Aí falei: - Já que você quer!
Eu também sempre quis. Então, vou parar. Aí eu parei de tomar remédio.
[...]

Nas conversas por iniciativa da “adolescente” ou do seu parceiro (prioritariamente
daquela), conforme os fragmentos de entrevista apresentados acima, constata-se a concordância
entre o casal quanto a ter filhos. Contudo, não houve, entre eles, a apreciação das implicações
dessa decisão para a vida de ambos, do próprio filho e mesmo das famílias envolvidas, como
também a respeito das condições necessárias à passagem pela experiência da maternidade e
paternidade.
Sobre como se processa a conversa entre casais em torno de aspectos sexuais e
reprodutivos, Heilborn et al. (2006), em uma pesquisa sobre a reprodução e as trajetórias sociais
de jovens, já mencionada, ressaltam a existência de um nível limitado de conversa entre o casal,
no que se refere à concepção, contracepção ou proteção, na entrada daqueles na vida sexual
adulta.
A pesquisa aponta que 41% dos homens e 62% das mulheres disseram ter conversado
com seu(sua) parceiro(a) sobre a maneira de evitar a gravidez, antes da primeira relação sexual,
o que indica que a conversa a respeito do assunto gravidez e contracepção foi estabelecida
prioritariamente pelas mulheres. Como parte da própria construção da masculinidade, os
achados sugerem que os homens manifestam alguma reticência ou um interesse menor que as
mulheres em conversar com a sua parceira sobre as consequências do ato sexual. Já pela
construção relacional da identidade feminina, a mulher manifesta maior habilidade para a
conversa com o parceiro (HEILBORN et al., 2006).
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No estabelecimento ou não de alguma comunicação entre o casal, em torno do assunto
concepção-contracepção, encontra-se também a influência do status relacional. Na pesquisa,
quando o status era eventual, do tipo “ficar”, apenas 26% deles e 43% delas disseram ter alguma
troca verbal relacionada com a parceira/o parceiro. Já quando esta ou este tinham o status de
namorada/namorado, 61% dos homens e quase a mesma proporção das mulheres disseram tratar
do assunto (HEILBORN et al., 2006).
Alguns dos achados de Heilborn et al. (2006) alinham-se com os desta pesquisa,
particularmente a evidência de que a conversa sobre o objeto, gravidez ou não, é
prioritariamente estabelecida por uma iniciativa das mulheres (as “adolescentes”) e de que
aquela comumente se configura de forma limitada. De igual modo, a conversa a respeito de ter
filhos, igualmente, encontra-se vinculada ao status de relacionamento estável estabelecido com
o parceiro, no caso, quando foram morar com ele.
Outra pesquisa, que descreve como mulheres percebem a participação do companheiro
no planejamento familiar, também apresenta referências para a análise de processos de decisão
do casal sobre ter filhos. Nesse sentido, ela evidencia que ele realiza acordos, mediados pela
conversa, sobretudo em torno do momento de ter filhos. De igual modo, destaca que a decisão
em questão é influenciada por condições estruturais de vida, presentes e futuras, relacionadas à
renda, moradia, alimentação, vestuário, educação dos filhos, entre outras. Também a
conversa/acordo entre o casal constituiu-se como base para o planejamento da constituição
familiar, para a efetivação dos planos e o fortalecimento dos vínculos do casal (SILVA et al.,
2013).
De um modo diferente, considerado o revelado pelas “adolescentes”, a conversa entre
estas e os seus parceiros concentrou-se, principalmente, na exploração do desejo de ter filhos,
de um ou outro, e na decisão de interromper o uso de MC quando usado. Ainda que a decisão
compartilhada tenha dependido, em alguma medida, das condições estruturais disponíveis para
o casal, estas não foram apreciadas ou aprofundadas entre o casal.

6.7.3.2 A quase ausência do parceiro na decisão de ter filho
Diferente da prática antes apresentada, encontrou-se uma abordagem ainda “mais
superficial”, entre o casal, a respeito de ter ou não filho. Nesse contexto, o mais claramente
manifesto foi o querer da “adolescente”, já o parceiro assumiu uma posição ausente ou
expectante de transferência de uma responsabilidade a ser compartilhada.
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Isis revelou uma gravidez não prevista, bem como a ausência de diálogo prévio entre
ela e o parceiro a respeito do assunto. Ainda que seu engravidamento tenha sido aceito por
ambos, omitiram-se de se posicionar diante deste:
[...] “Nem chegamos a falar. Achamos que nós tava se cuidando. Mas não
tava. Por conta do remédio que eu estava tomando. Achei que ia dar efeito.
Acabou dando em nada. [...] (Referindo-se à gravidez). Eu achei até melhor,
né [...] Se viesse ou não viesse para a gente tava tudo ok. Se não viesse ok.
Se viesse maravilha. Não tava assim: - Ah, eu não quero. Ou: Ah, eu quero
sim. Eu quero de coração. Mas a gente queria mesmo assim. [...] Porque ele
não tem nem filho ainda. Na verdade, ele nunca casou. Eu fiquei feliz, porque
agora fica a neném e o D. E aí encerra, por agora. Aí ele ficou até feliz. A
gente comprou umas fraldas. Aí ele abriu o guarda-roupa e falou: - Eu fico
tão orgulhoso de abrir o guarda roupa e as coisinhas do neném tá aqui.”
[...]

Rael tomou a iniciativa de perguntar ao parceiro sobre a possibilidade de interromper o
uso do MC para engravidar. Ele, à princípio, transferiu a responsabilidade da decisão para ela,
o que foi contraposto, pela mesma, como uma decisão de responsabilidade do casal. Embora
seu parceiro tivesse concordado com a interrupção do uso de MC, manteve uma postura alheia,
mesmo perante as tentativas frustradas de engravidamento, o que gerou conflitos relacionais:
Eu falava (que queria ter filhos) desde aquela vez que a gente morava de
aluguel. Eu falei para ele assim: - Eu vou parar de tomar remédio. Ele falou:
- Você que sabe. Eu falei: - Você que sabe, não! Nós dois tem que saber, se
eu paro ou não. Aí ele falou: - Para né, vamos ver no que vai dar. Aí falei
assim: - Tá bom. Aí eu peguei e parei. Eu fiz uns três testes, antes de eu
engravidar mesmo. Aí eu sempre ficava pensando.... Ele falava: - Desse jeito
você nunca vai engravidar, porque toda vez você quer fazer um teste, fazer
não sei o quê. [...] Eu queria tanto engravidar, porque eu não estava
conseguindo, por causa do remédio, da pílula. Aí ele falava: - Espera! É com
o tempo. Eu já ficava estressada. Aí a gente até chegou de brigar por causa
disso. [...] Ele falava: - Você tem que esperar, Deus vai dar um filho para
nós. Eu falava: - Eu sei, mas eu quero”. [...]

Outros parceiros, apesar de não se oporem à gravidez da “adolescente”, conforme os
seus relatos, também não foram ativos na decisão, desta abstendo-se:
Agnes sinalizava, com frequência ao parceiro o seu sonho de constituir uma família e
ser mãe. Este expressava que o mesmo era compartilhado por ele. Contudo, manifestava ser
necessário, antes, a melhoria das suas condições financeiras. Apesar desse posicionamento, não
demonstrava oposição nem preocupação com uma possível gravidez. Ambos não faziam uso
de MC. Ela acreditava que uma gravidez se concretizaria somente após tratamento médico em
virtude de um histórico de aborto. Ele, provavelmente, omitia-se diante da questão:
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[...] Desde que eu conheci ele, eu falava para ele que o meu sonho era ser
mãe. Ele falava, também, que sempre quis... que o sonho dele também era
ser pai. Aí ele falou que, por agora, não dava. Porque agora nós tá bem
difícil. Quando nós tiver bem... como que fala? Bem com as nossas coisinhas.
[...] Um serviço fixo e uma casa. Dinheiro para comprar as coisas. [...] Tudo
preparado, a gente planeja. Só que foi tudo ao contrário. [...] Tipo aconteceu
antes de a gente tá preparado. [...] Porque desde que eu conheci ele a gente
não evitava. Eu não tomava remédio e ele não usava. Como é que fala? ...
preservativo. [...] Se engravidasse, pra mim não tinha preocupação. [...]
Para ele também não, porque se fosse, ele tinha falado também. Tinha
usado. Eu não falava nada para ele, se ele quisesse usar ele usava. Ele não
usava porque não queria mesmo. [...] Aí não falava nada (sobre a
possibilidade dela ficar grávida). Só ficava brincando. Falava da boca pra
fora: - Se ele vier vai ser bem recebido. Aí não achava que ia acontecer. [...]
Eu achava que eu ia engravidar só depois que eu fizesse o tratamento. [...] Aí
a gente ficou tentando. Em dezembro eu comecei a tomar a saúde da
mulher. Aí, em janeiro, veio a última menstruação”. [...]

Quanto à participação masculina na tomada de decisão sobre ter filhos, cada vez mais a
literatura tem apontado aquela como uma necessidade, como inclusão e responsabilização nas
discussões e decisões em torno do planejamento reprodutivo.
Nesse sentido, pesquisa de revisão sistemática, de artigos nacionais e internacionais, de
janeiro de 2009 a maio de 2014, que buscou compreender como o projeto de ter ou não filhos
vinha sendo investigado, realça a necessidade de investimento, pelos vários países, no processo
de escolha conjugal quanto a ter ou não filhos com a imprescindível inclusão da figura
masculina (BIFFI; GRANATO, 2017).
Para Cabral (2017), a quase exclusiva responsabilização das mulheres, como se gravidez
e contracepção não implicassem também os homens, pode, em parte, ser explicada por
condições históricas que colocaram a maioria dos métodos dirigidos às mulheres, uma vez que
estas seriam naturalmente motivadas à prática contraceptiva porque biologicamente são elas
que engravidam. De tal modo, a responsabilidade pelo controle da fecundidade e dos seus
possíveis fracassos também se relacionaram ao universo feminino. Nessa perspectiva, coube
aos homens, sobretudo, o papel de espectadores passivos perante as decisões-ações
contraceptivas. Nessa dicotomia, revelam-se, assim, assimetrias de gênero na esfera da
reprodução, embora a autora também chame a atenção para a necessária cautela quanto à
vitimização da mulher, por sua responsabilização pelos MC, ou a celebração de um ganho de
“total” autonomia feminina.
Outra pesquisa, realizada na África do Sul, a partir de uma perspectiva de gênero e
relacional, explorou papéis desempenhados pelos homens heterossexuais, brancos e da classe
média nas decisões relacionadas a tornar-se pai pela primeira vez. Participaram da pesquisa 23
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sujeitos, entre homens e mulheres, que se identificaram como heterossexuais e de classe média,
em duas coortes etárias (pais em idade fértil, com idade superior a 40 anos e jovens solteiros
que nunca tiveram filhos, entre 21 e 30 anos). A autora justificou a seleção dos participantes
fundamentada na recorrente não problematização em torno da tomada de decisão masculina
prévia à concepção, especialmente quando se trata de homens, brancos, heterossexuais e de
classe média. Particularmente nesse grupo, a paternidade é vista como prescrita no estágio do
curso da vida. A paternidade como ocorrência natural e óbvia para heterossexuais casados a
situa como evento inevitável, não havendo necessidade do estabelecimento de uma
comunicação entre os parceiros em torno dela. Nesse caso, o homem assume uma postura
passiva na tomada de decisão sobre ter filhos (MORISON, 2013).
Os resultados da pesquisa supracitada mostraram que para os participantes a gravidez
não envolvia uma escolha por tratar-se de um evento espontâneo ou automático. Nessa direção,
a decisão de ter filhos não era um assunto levado à discussão com os parceiros, logo a
paternidade era considerada em grande parte uma questão de tempo. A construção da gravidez
como parte de um processo mais ou menos inconsciente e espontâneo da tomada de decisão
passiva ajudou a justificar a falta de reflexão dos participantes sobre o assunto. O processo de
se tornar pai era descrito como governado por normas e ideais populares de romance, paixão,
amor e, significativamente, papéis de gênero estabelecidos.
Assim sendo, perspectivas culturais de gênero em relação à gravidez e contracepção,
bem como a idealização normativa da heterossexualidade procriadora, podem ser explicativas
dos achados relativos à participação dos parceiros das “adolescentes” desta pesquisa, visto a
posição assumida por alguns deles como espectadores, passivos, ausentes ou relativamente
invisíveis.

6.7.3.3 O exercício de “pressão” da “adolescente” ou do seu parceiro
Quando a “adolescente” ou o seu parceiro quer ter um filho e o outro não assume uma
postura de concordância, houve o relato de ações de “pressão”. Quando a pressão pela gravidez
era feminina, esta era praticamente um evento inevitável. No caso de “pressão” pelo parceiro,
essa ação efetivava-se particularmente por meio de gestos e atitudes comportamentais que
sinalizavam a ela o desejo dele, resultando na aceitação da primeira.
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Em uma situação peculiar, a “adolescente”, mesmo sabendo do posicionando do
parceiro a favor do adiamento da gestação, acabou engravidando. Portanto, assumiu uma atitude
ativa mas impositiva sobre o parceiro.
Lita expressava o desejo de ter filho, mas o companheiro entendia não ser o momento
adequado. Ele acreditava que ela, antes, deveria estudar e trabalhar, justificando também a
posição de adiamento da gestação por ter uma filha ainda pequena, oriunda de outro
relacionamento. Ela, apesar de escutar o parceiro, não encontrava razões para a posição dele.
Mesmo assim ela engravida e embora ele não tenha inicialmente concordado com a gravidez a
acompanha e participa da gestação:
Eu sempre falei para ele. Eu sempre quis ter um filho. Que era meu sonho
ser mãe. Eu também sempre perguntava se ele queria ter filho. [...] Aí ele
falava: - É cedo. Muito cedo a gente ter um filho agora. Você tem que pensar
em estudar. Você tem que pensar em trabalhar. A neném tá pequena. Vamos
esperar um pouquinho para frente. Cheguei até ficar brava com ele. Por
que que não quer ter filho comigo? Ah, só porque agora tem uma filha, não
quer ter filho comigo. [...] Numa parte eu entendi ele, que, sim, tava muito
cedo, mas outra parte falava que não. Que não tinha que entender não. Eu
queria ter um filho e por que ele não? [...] Eu ficava assim com medo dele
não querer ter filho comigo e acabar rompendo. [...] Ele sempre falava
vamos deixar mais para frente. [...] Para ele pegar na minha barriga é difícil.
Não sei o que acontece. O neném parece que não gosta de mexer para ele.
[...] Mas ele faz questão de ir na consulta comigo... só que ele não demonstra
aquela felicidade... [...] Ele falou para mim que não vê a hora. Esse negócio
de gravidez é para você. Para mim eu não vejo a hora do neném nascer”.
[...]

Houve situações em que a decisão sobre ter filhos e engravidar esteve sob o controle do
parceiro, embora não houvesse a negativa da aceitação da gravidez pela “adolescente”. Para
exercer esse controle, eles utilizaram certa pressão sobre estas, conforme o próprio relato delas.
Lisa desejava adotar uma criança mais velha, enquanto o seu parceiro tinha vontade de
ter um filho. Ela então expressou claramente que engravidou para fazer a vontade e agradar o
companheiro. Ele exercia certa pressão sobre ela por meio da demonstração de tristeza, diante
de uma imaginada infertilidade, e insinuando que ela estaria grávida:
"[...] Ele fala que tem o sonho de ter uma menininha, que ele quer cuidar
como se fosse uma princesa. Aí ele já falou que quer pintar o quarto de rosa.
[...] Eu tinha vontade de ser mãe, mas não de um filho meu. Eu tinha
vontade de adotar. [...] Eu já queria um grande. Quando a gente começou
a namorar, eu falei vamos adotar um. Aí ele: - Ah, mas eu queria ter o meu.
Aí ele falou: - Vamos fazer assim a gente tem um nosso e a gente adota um.
[...] No começo eu falava para ele que não queria não. Aí depois de tanto ele
ficar falando eu acostumei com a ideia também. Aí a gente tentou. [...] Eu
tive mais para fazer a vontade dele. De agradar ele. Eu não tinha vontade de
ter um meu assim. Mas depois eu gostei. [...] Ele ficava pedindo até que eu
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engravidei. [...] Ele achava que não ia ter filhos. Ele ficava triste, porque
todos os outros colegas dele tinham filho já. Aí ficavam jogando na cara
dele. [...] Ele pegava na minha barriga: - Sua barriga tá grande. Será que
não tem um bacurizinho aí, não? - Não. Não tem nada. Eu falava: é bosta.
Ele dizia: - Não é bosta; é um bebê. Não fala assim do meu bebê. Ele
comprou cinco testes de gravidez para eu fazer de manhã. Aí, quando foi à
tarde, ele comprou mais cinco. Aí, no outro dia, ele falou que ia comprar
mais. Falei: - Não, amor. Deixa de ser doido. [...]. Ele ficava passando a
mão na minha barriga. Ficava insinuando que eu estava grávida. Aí, à
noite, ele começava a chorar, que ele queria ter um filho, mas ele não
podia”. [...]

Sarah tinha o sonho de ser mãe, mas em decorrência do diagnóstico de cistos ovarianos,
achou que não pudesse tê-los. Ela também referiu a aceitação da gravidez com intuito de realizar
o desejo/vontade do parceiro. Sentia-se pressionada pelo parceiro para ter filhos. Este observava
outras crianças, dizia a ela que queria ter filhos, fazia intercessões a Deus para que ela
engravidasse e a marcava em publicações de crianças no Facebook:
O sonho dele era ser pai. Ele ficava no meu pé. [...] Porque não foi muito
porque eu queria, foi muito para fazer o desejo dele de ser pai. Tanto que na
hora que eu vi, eu assustei. Já fui vendo todos os remédios que eu via pela
frente. Mas era de Deus. Era para vir mesmo. Mas também tinha vontade de
engravidar e de corresponder a ele. Parei de tomar porque, Ave... Vai ter que
dar certo agora. Agora vai. Foi. Não foi. De repente foi. [...] Ele olhava os
filhos dos outros. Ele falava: - Hein amor, nem para Deus abençoar e mandar
um filho para nós. Aí eu falava: - Ah, não, que eu não posso engravidar. Pode
tirar essa ideia de sua cabeça. Vai arrumar alguém para você fazer filho. Que
eu não posso engravidar não. Toda vez pedia para mim. Aí, toda oração que
a gente ia fazer junto, por telefone, ele sempre pedia para Deus mandar. Aí
foi no momento de turbulência nosso, que eu não estava mais sentindo aquele
amor por ele. Aconteceu, Deus mandou. [...]. Era pressão demais. Dizia: –
Nossa, é meu sonho ter um filho. Olha que bonitinho. Ficava me marcando
em publicação no Face. Ai meu Deus, porque eu fico bebendo esse remédio?
Vai dando aquele peso, peso, peso na consciência. Quando você vê, já fez o
gosto da pessoa. Já foi.” [...]

Pesquisa a respeito da tomada de decisão sobre fertilidade, realizada na Itália, país onde
a média é de dois filhos por mulher, concluiu que enquanto a pressão normativa explicava a
progressão da paridade zero para um, a reprodução discricionária (daquele que exerce maior
poder de decisão sobre o outro) era responsável pela variação nas progressões para paridades
mais altas. Portanto, especialmente na paridade dois, a discordância entre os parceiros poderia
explicar por que intenções de fertilidade não eram realizadas (TESTA CAVALLI ROSINA,
2014).
Os dados da pesquisa supracitada sugerem reflexões para os achados empíricos desta
tese, no que tange à pressão normativa e/ou exercida pelo(a) parceiro(a) e o número de filhos
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já existentes. No caso de Lita, a atual gestação resultaria no segundo filho do seu parceiro e
conforme já mencionado esta era uma das razões dele para o adiamento da gestação da
“adolescente”. Já nos casos de Lisa e Sarah, tratava-se do primeiro filho do casal. Os parceiros
desejosos por filhos pressionavam suas parceiras para a ocorrência da gravidez. Ainda no caso
do parceiro de Lisa, era explícita a pressão social exercida para que o mesmo fosse pai.
Outro resultado da pesquisa já citada de Testa, Cavalli e Rosina (2014) é o de que as
mulheres, na Itália, não eram necessariamente mais influentes que os homens na tomada de
decisão reprodutiva. Para as autoras, isso estaria relacionado ao fato de que a gravidez tem
implicações em longo prazo para ambos os parceiros, assim nenhum deles estava disposto a ter
um filho sem o consentimento do outro.
Nos casos relatados, a partir dos achados empíricos desta pesquisa, entende-se que
foram estabelecidas relações assimétricas de poder entre os parceiros. No caso de Lita, ela que
exerceu maior poder de decisão sobre o parceiro, mesmo diante de suas razões para o adiamento
da gravidez. Já nos casos de Lisa e Sarah, os parceiros que exerceram um maior poder e controle
sobre elas, resultando no engravidamento.
Quanto à comunicação verbal e não verbal estabelecida entre parceiros e empregada
também na “pressão” exercida sobre um deles para ter filhos, investigação realizada na cidade
do Rio de Janeiro, sobre o desejo de ter filhos e o processo de negociação do projeto parental
entre o casal, com homens e mulheres de classe média, concluiu que a mesma acontecia muitas
vezes de modo implícito e não verbalizado, favorecida quando preestabelecida antes do
casamento. A decisão de quando ter filhos era pouco discutida entre os respectivos cônjuges,
após o casamento, uma vez que ficava estabelecido, entre eles, o investimento em outros
projetos, pessoais e/ou profissionais, subentendendo-se que somente após a concretização
destes o investimento no projeto parental ocorreria, uma espécie de acordo não verbal. Além
disso, reconheceu-se que a comunicação não verbal por meio de trocas de sinais, pequenas
escolhas ou mesmo o silêncio emitiam mensagens significativas em torno do projeto parental
(BERNARDI, MELLO, FÉRES-CARNEIRO, 2019).
De igual modo, nos achados desta pesquisa, também a “pressão” exercida pela
“adolescente” ou por seu parceiro expressava-se não somente por meio de falas, mas através de
gestos e comportamentos, como a demonstração de sentimento de tristeza, insinuações de
gravidez, orações, carinho, entre outras formas não verbais de comunicação.
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6.7.3.4 A alternância do querer
A conversa ou pressão entre os casais sobre ter filhos também revelou que as intenções
de gravidez podem modificar-se ao longo do tempo tanto para ela quanto para ele.
Anne revela que a sua posição sobre ter filhos foi revista ao longo do tempo. Enquanto
o seu parceiro queria ter filhos, ela entendia que não era o momento de engravidar. Em um dado
momento, preocupava-lhe o que outros diriam sobre ter filhos aos 18 anos. No entanto, um
acontecimento importante em sua vida (um acidente automobilístico) constituiu um marco
decisivo para a revisão da perspectiva que tinha:
[...] “A gente tava conversando: - Amor, vamos ter um filho? Aí eu: - Não,
amor. Ele: - Mas eu queria um filho. Eu: - Não amor. Agora não. Vamos
esperar mais um pouquinho. Sempre foi assim. De boa. Brincando. Ele
falava: - Mas esperar mais para quê? Vamos ter logo. Olha como seria bom
a gente com um bebezinho aqui. [...] (Referindo, porque não queria ter filho
naquele momento). Eu acho que era mais pela opinião dos outros. A minha
cabeça sempre foi... Gente... Aí eu vou engravidar, o povo vai ficar falando
de mim. Engravidar tão nova e tal. Aí depois que eu engravidei, a minha
cabeça mudou totalmente. [...] Eu tive uma outra visão (mudança sobre o
desejo de ter filho). A questão do acidente, eu acho que também foi uma
questão muito forte. Mudou muita coisa na minha vida. Aí para mim eu
tenho ... A partir do acidente eu tenho outro pensamento... Além disso...
Nem só da gravidez. [...] Que eu não tenho que dar satisfação para as
pessoas”. [...]

Glaci diz que sua intenção de ter filhos foi inicialmente colocada para o parceiro. Ele
entendia que ela ainda não possuía maturidade física e psicológica para ser mãe. Além de que,
tinha investimentos a fazer. Ela concordava com o parceiro, embora seu desejo de ser mãe fosse
grande. Ambos foram, aos poucos, revendo os seus posicionamentos em relação a ter filhos:
[...]. Desde quando eu casei, eu deixei ele ciente que eu queria ser mãe. Mas
ele, por ser mais velho, ter mais maturidade, ele falava que não era o
momento ideal. Porque a gente estava se estabilizando financeiramente...
[...] Ele também dizia que eu estava muito novinha. Como ele foi o meu
primeiro namorado, primeiro marido, eu saí da minha adolescência para
amadurecer junto com ele. Aí ele falou que eu estava muito nova, tanto
psicologicamente, como o meu corpo. Não era hora ainda de ser mãe. Mas
a vontade dele foi sempre ser pai. [...] Mas eu sempre fui ansiosa. Queria ter
um filho logo. Só que conforme ele foi conversando comigo eu fui mudando
o meu pensamento. Porque o pensamento dele era que eu me formasse em
uma faculdade. Que eu tirasse a minha habilitação. [...] Esse era o
pensamento dele. (E o seu?) Também. Só que a vontade de ser mãe também
era grande. [...] Aí, de um ano e meio para cá, ele começou a mudar o
pensamento dele. Ele já estava pensado em ser pai. Mas como eu te falei a
gente estava planejando um pouquinho mais para a frente. Só que ele veio.
Ficamos super feliz com a notícia”. [...]
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Para Aiken et al. (2016), há um ideal implícito de que todas as mulheres (incluem-se
aqui também os homens) têm intenções claras e inequívocas em torno da decisão de ter filhos.
Não obstante, enquanto algumas delas têm claro desejo de alcançar ou evitar a gravidez, outras
são ambivalentes ou indiferentes. Além disso, as autoras acrescentam que a força e a direção
dos desejos da mulher podem alternar e, desse modo, as estratégias preventivas em saúde
careceriam de flexibilidade para acomodar os desejos ambivalentes.
Na direção assinalada, estudos brasileiros (como os a seguir) sinalizam aspectos que
contribuiriam para a ambivalência de casais em torno da decisão de ter filhos.
Segundo Neves, Dias e Paravidini (2013), a cultura contemporânea marcada pelo
individualismo e exaltação das conquistas pessoais tornou a constituição de vínculos mais
duradouros e estáveis um dilema para alguns indivíduos. Nesse contexto, alguns casais fazem
a opção pelo adiamento da conjugalidade (acrescenta-se aqui a parentalidade) ou mesmo
questionam a experiência de vivenciá-la ou não, sugerindo a existência de ambivalências e
conflitos em tais situações.
Rios e Gomes (2009) também mencionaram o casamento contemporâneo, o qual não
necessariamente envolve um projeto de filiação e descendência. Também, a liberdade de
escolha da configuração familiar, que nem sempre seria elaborada dentro de uma convivência
pacífica, podendo gerar sentimentos ambivalentes e conflitantes pelos indivíduos. As autoras
supracitadas entrevistaram quatro casais heterossexuais, sem filhos por opção, na região
metropolitana de São Paulo, e identificaram maior ambivalência entre aqueles que sofreram
estigmatização ou pressão social pela escolha de não ter filhos. Os sentimentos ambivalentes
também eram determinados pela influência do modelo das famílias de origem.

Já no sentido de redução de conflitos e divergências entre casais em torno da decisão de
ter filhos, Bernardi, Mello e Férez-Carneiro (2019) destacaram a habilidade comunicacional
como um ponto forte no relacionamento conjugal contemporâneo. A falta de diálogo a respeito
do projeto parental entre o casal pode contribuir para o surgimento de divergências, que em
algumas situações culminariam no seu rompimento. Ainda chamaram a atenção para que
mesmo quando uma opção é definida de modo consensual isso não exclui o surgimento de
dúvidas quanto à opção acordada, o que, nesse caso, precisaria ser revisto pelo casal.
No caso das “adolescentes” da pesquisa, a comunicação entre os casais foi importante
para o acordo das ideias, a princípio divergentes, entre os parceiros sobre a decisão de ter filho.
Para Anne, o aspecto principal que contribuiu para a alternância de querer ter filho estava
relacionado à opinião dos outros, do que eles diriam sobre a sua gravidez. Já no caso de Glaci,
sua concordância em não ter filho era orientada pela perspectiva do parceiro de que ela não
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reunia todas as condições físicas e psicológicas para ser mãe, o que foi sendo alterado ao longo
do tempo.
Estudos internacionais também têm dito sobre a ambivalência, mas na sua relação com
a descontinuidade do uso de métodos contraceptivos e/ou ocorrência de gravidez imprevista. A
exemplo, pesquisa que objetivava investigar a relação entre a ambivalência e o risco de gravidez
utilizou-se de dados de periódicos semanais coletados de uma amostra americana de 1.003
mulheres de 18 a 19 anos, concluindo que as jovens sexualmente ativas e que são ambivalentes
em seus desejos de gravidez correm risco aumentado de uma gravidez não planejada (MILLER
et al., 2013).
Outra pesquisa utilizando-se de dados nacionalmente representativos de 2008 a 2009,
da pesquisa Nacional de Conhecimento Reprodutivo e Contraceptivo, que examinou a
ambivalência da gravidez e sua associação com práticas contraceptivas entre 774 entrevistadas
americanas com idades entre 18 e 29 anos e em relacionamentos sexuais atuais, identificou a
maior proporção de ambivalência entre homens do que entre mulheres (53% vs. 36%). A
ambivalência foi associada à menor probabilidade de uso de contraceptivos, mas essa relação
foi estatisticamente significativa apenas para os homens (HIGGINS POPKIN SANTELLI,
2012).
Com os achados dos estudos acima, evidencia-se que em situações de ambivalência,
esta pode predispor o casal ao uso descontinuado dos métodos contraceptivos e a uma gravidez
não planejada. Apesar desta não ser propriamente a situação de Anne e Glaci, entende-se que o
fato da “adolescente” ou parceiro apresentar alternâncias em querer ter filhos exige um olhar
atencioso sobre o uso dos métodos contraceptivos e a ocorrência de uma gravidez imprevista.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo principal desta Tese foi analisar a agência de mulheres adolescentes de baixa
renda perante o engravidamento, dando visibilidade ao imbricado envolvido na ocorrência
deste.
A primazia da maternidade (sobretudo desta) e da constituição familiar pelas
“adolescentes” configurou-se como central em torno dos aspectos que influem no
engravidamento daquelas. Para o alcance do resultado esperado - a gravidez, as “adolescentes”
mobilizavam ações que reconheciam como necessárias para a sua concretização. Nesse
processo, ponderavam em alguma medida as dificuldades que lhes podiam sobrevir, ainda que
estas não fossem impeditivas para a gravidez. Nesse cenário, outros projetos de vida eram
situados como secundários por elas, como os relacionados à sua escolarização e/ou sua
profissionalização.
Ainda, tomada a priorização da maternidade e da constituição familiar pelas
“adolescentes”, o uso de métodos contraceptivos assumiu um papel coadjuvante, acrescido da
frequente responsabilização feminina pelo seu uso. Também, o “acordo” da “adolescente” com
o parceiro sobre ter filhos foi identificado como um processo não amadurecido, partilhado e
com pouca apreciação por ambos quanto às possíveis implicações advindas do engravidamento.
Para as “adolescentes”, a maternidade foi intencionada e, ao contrário da ideia
comumente vinculada da gravidez como “problema”, “fora de tempo” e “erro”, elas sentiam-se
prontas e responsáveis para o exercício das ações que lhes seriam requeridas nos papéis de mães
e esposas. Elas também compreendiam que conferia apenas a elas e ao seu parceiro a
prerrogativa de decisão sobre ter filhos ou não, logo esta era uma questão do âmbito privado.
Para algumas “adolescentes”, a maternidade configurava-se como exequível meio de
suprimento de necessidades afetivas, tais como de afeto, de felicidade, de proteção, de
completude, de poder e de sentido à vida. As “adolescentes” também aventavam por meio da
maternidade a possibilidade de reescrever a sua própria história, a partir do ter “seu” filho e a
sua própria família. Registra-se ainda aqui, por parte de algumas delas, a existência de
pensamentos “mágicos” em torno da maternidade, ou seja, envoltos de grande fantasia, o que
pode ser em alguma medida justificado pelo próprio momento do desenvolvimento vivido pela
“adolescente”.
Por fim, destaca-se com importância, no processo de engravidamento, as relações
interpessoais estabelecidas entre as “adolescentes” e seus familiares, especialmente com a sua
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mãe e o seu parceiro. Primeiramente, eram tomadas pelas “adolescentes” as referências de
cuidado e os preceitos morais e/ou religiosos em torno do engravidamento, ainda obtido
frequentemente o apoio na gestação. Na relação estabelecida pelas “adolescentes” com os seus
parceiros, influenciavam sobre a decisão de ter filhos a boa relação afetiva estabelecida, a
convivência, o compartilhamento de ideias e comportamentos comuns e as perspectivas
orientadas para os mesmos objetivos.
Assim, em síntese, influía sobre o engravidamento de mulheres adolescentes o ideal de
maternidade e de família; as condições limitadas e de oportunidades sociais; as relações
estabelecidas com familiares e o companheiro; as necessidades psicoafetivas das
“adolescentes”; como elas se viam (autoidentidade); e o próprio momento do desenvolvimento
em que ela se situava.
No reconhecimento das múltiplas questões envolvidas, também se tem a convicção da
necessária inclusão dos diferentes atores e níveis de atuação para cada uma delas ou para um
conjunto delas.
Governamentalmente, devem ser revistas e previstas políticas e ações públicas, para
além daquelas de controle da reprodução, com a oferta de métodos contraceptivos e ações
educativas voltadas ao controle de comportamento das adolescentes, visto que estas
demonstram limites e são insignificativas para aquelas que desejam ter filhos, embora, aqui,
não sejam desconsideradas.
Na direção assinalada, os profissionais de saúde (incluindo os enfermeiros) e o referido
setor, tão inexpressivo na fala das “adolescentes”, devem assumir o importante papel de
cuidado, auxiliando-as nas questões em torno do engravidamento e/ou de outras concernentes
à vida reprodutiva.
Enfermeiros no exercício de suas atribuições assistenciais, educacionais e/ou gerenciais,
tanto no nível individual quanto no coletivo, devem se constituir em promotores do
desenvolvimento dos cuidados ao planejamento reprodutivo de adolescentes e colaborar com a
efetivação e boa qualidade desse cuidado.
Na abordagem da “adolescente”, os enfermeiros podem levantar questões amplas da
vida reprodutiva, incluindo aspectos em torno do engravidamento, tais como trajetórias
biográficas experiências projetos e/ou sonhos onde, como e com quem vivem o que pensam
o que sabem o que sentem o que desejam o que necessitam como se autopercebem como
acham que os outros as veem como decidem, escolhem e planejam questões da vida
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reprodutiva quais as suas preferências com quem e como se relacionam afetivo e/ou
sexualmente quais as suas redes de apoio, entre outras.
A partir do levantamento das informações referidas, o enfermeiro pode elencar os
“problemas/necessidades de saúde” e, sequencialmente, planejar, implementar e avaliar as
ações de cuidado de enfermagem propostas. Estas devem ser elaboradas de forma sistemática,
contínua e com a coparticipação das “adolescentes”. O profissional deve considerar ainda a não
homogeneidade das intenções de gravidez, entre elas a complexidade do que influi no
engravidamento de “adolescentes” e as especificidades do acontecimento nas diferentes
situações sociais.
A abordagem do enfermeiro deve se estender não apenas a “adolescente”, mas também
a seus familiares e parceiros, visto a importância das relações afetivas estabelecidas e
confirmadas como influentes no processo de engravidamento daquelas. Também é importante
que os profissionais de saúde/enfermeiros revejam ordens e julgamentos morais que
inviabilizam a abertura de diálogo com as “adolescentes”, dentre estas, particularmente, as que
manifestam o desejo pela maternidade e pela constituição familiar.
Considerando que comumente as “adolescentes” não procuram os serviços de saúde
para o cuidado do planejamento reprodutivo, o enfermeiro deve considerar os diferentes
espaços, momentos e oportunidades em que a “adolescente” encontra-se na unidade, avaliando
o momento propício para abordagem de questões em torno da sua saúde reprodutiva. Nessa
assistência, o desenvolvimento de um plano de vida reprodutivo pode se constituir um
importante instrumento para a prática do enfermeiro, o que, obviamente, requer a revisão da
atual conformação da assistência reprodutiva no país, já que ele não é contemplado por esta.
Não obstante, reconhece-se que, para o êxito de qualquer proposição a ser indicada pelos
enfermeiros, o profissional deve estar preparado tanto para o trabalho a ser realizado,
considerando o amplo conjunto de ações necessárias (sociais, educativas, médico-preventivas),
quanto para a confluência de variados esforços em um trabalho que é interdisciplinar e
intersetorial.
Na perspectiva do trabalho assinalado, no cuidado à saúde reprodutiva das
“adolescentes”, os enfermeiros devem prever a articulação dos serviços de saúde com setores
como escolas, serviços de assistência social e psicológica, instâncias legais e jurídicas, entre
outros.
Nas escolas, os enfermeiros podem priorizar momentos de reflexão crítica sobre os
projetos de vida e de saúde das “adolescentes”, incluindo questões relativas à escolarização,
profissionalização, constituição familiar, ter ou não ter filhos etc. Além da reflexão em torno
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dos projetos de vida, nas escolas podem ser promovidas ações para a aquisição de habilidades
pelas “adolescentes”, tais como liderança, comunicação, negociação, tomada de decisões,
planejamento etc. com o intuito de apoiá-las, também, na gestão reprodutiva.
Estratégias de geração de renda, acesso a recursos materiais e a garantia de proteção e
segurança às “adolescentes”, oferecidos por serviços de assistência social e/ou instâncias legais
e jurídicas, podem apoiar os enfermeiros em suas ações. Nessa direção, os serviços de
psicologia também se mostram revelantes na abordagem de questões subjetivas
(representações, afetos e self) das “adolescentes”, que segundo os achados desta pesquisa estão
relacionadas ao engravidamento na adolescência. O profissional enfermeiro também deve ser
idealizador e promotor de ações articuladas a esses serviços em prol da saúde reprodutiva das
“adolescentes”.
Diante do exposto acima e da amplitude das ações necessárias para o cuidado ao
planejamento reprodutivo de adolescentes, reforça-se a relevância da atuação do profissional
enfermeiro como promotor da saúde. Para além disso, apreende-se que há ainda um vasto
campo de atuação e de investigação em aberto quanto ao que fazer e como se deve realizar uma
assistência de saúde de qualidade antes que uma gravidez ocorra, seja ela entre adolescentes ou
não, o que pode ser agenciado por enfermeiros, consideradas as suas competências e habilidades
adquiridas a partir de sua formação holística e integral dos sujeitos.
Finalmente, sobre as potencialidades da pesquisa, destaca-se o comprometimento em
não considerar apenas os aspectos individuais em detrimento dos sociais e vice-versa e tão
pouco desarticulá-los para a análise do que influi no engravidamento de “adolescentes”. Seus
achados reafirmam os de outros estudos e acrescentam especialmente a literatura que discute o
comportamento sexual em adolescentes, o planejamento da vida reprodutiva, a concepção e a
intenção de gravidez.
Como limites do estudo, a sua não focalização em um aspecto que influi no
engravidamento pode determinar a necessidade de novas pesquisas e análises. A não inclusão
do parceiro também poderia ter sido contemplada na fase do projeto, mas realmente se fez a
eleição prioritária pela “adolescente” no momento do recorte do objeto de pesquisa.
Como sugestões para novos estudos, pode-se prever a inclusão do parceiro, sendo
possível então confirmar ou refutar falas de adolescentes em torno da decisão de ter filhos a
análise de aspectos que influem na decisão de gravidez entre as que não intencionaram a
gravidez ou se mostram ambivalência quanto à intenção de ter filhos. Por fim, faz-se a sugestão
de pesquisas que investiguem outras faixas etárias de adolescentes, que compõem outras
realidades socioeconômicas ou pertençam a outros grupos étnicos.
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Considera-se que ainda há um campo vasto de investimento em pesquisas interessadas
no público adolescente e no trato de questões que antecedem a gravidez.
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APÊNDICE A - DADOS DE CARACTERIZAÇÃO SOCIO-ECONÔMICADEMOGRÁFICA, SEXUAL E REPRODUTIVA DA ADOLESCENTE

IDENTIFICAÇÃO (iniciais):
Este instrumento tem o objetivo de melhor conhecê-la. As questões estão relacionadas
a sua situação de vida como moradia, renda, educação, saúde, sexualidade e reprodução,
pedimos a sua colaboração para respondê-lo com sinceridade e responsabilidade. Eu, como
pesquisadora, estarei preenchendo os campos, conforme a sua resposta dada.
ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS E DEMOGRÁFICOS:
1. Data de nascimento: ____-____-_____ Idade: ______
2. Estado civil: ( )Solteira ( ) União estável ( ) Viúva ( ) Casada ( ) Divorciada - Separada
3. Qual sua cor: ( ) Negra
( ) Branca ( ) Amarela
( ) Parda ( ) Indígena
4. Qual sua religião: ( ) Católica
( ) Espírita
()
( ) Evangélica
(
) Não possui religião ( ) Outra: __________________
5. Você está estudando: ( ) Sim ( ) Não
6. Seu nível de escolaridade: ( ) 1º ciclo (1 ao 4º ano) ( ) 2º ciclo (5º ao 6º ano) ( ) 3º ciclo (7º
ao 9º ano) ( ) Secundário (10 ao 12º ano/Ensino Médio)
7. Você trabalha: ( ) sim ( ) não Se sim, qual a sua ocupação: __________________
8. Possui parceiro fixo: ( ) Sim ( ) Não
8.1 Se SIM, qual a idade do parceiro:______
8.2 Se SIM, qual o nível de escolaridade dele: ( ) 1º ciclo (1 ao 4º ano) ( ) 2º ciclo (5º ao 6º
ano) ( ) 3º ciclo (7º ao 9º ano) ( ) Secundário (10 ao 12º ano/Ensino Médio)
8.3 Se SIM, ele trabalha: ( ) sim ( ) não
8.3.1 Se ele trabalha, qual a sua ocupação dele: __________________
9. Renda familiar mensal59: ( ) Até dois salários mínimos ( ) De dois a quatro salários mínimos
( ) De quatro a seis salários mínimos ( ) Mais que seis salários mínimos
10. Quantas pessoas residem no domicílio:______

ASPECTOS DE SAÚDE, SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA:
11. Fuma (cigarro): ( ) Sim
( ) Não
12. Faz uso de bebida alcoólica: ( ) Sim ( ) Não
13. Frequenta algum espaço de lazer: ( ) Sim
( ) Não
Qual(is):
_________________________
14. Tem algum problema de saúde ( ) Sim ( ) Não Qual(is): _________________________
15. Qual a idade da primeira menstruação: ______
16. Qual foi a idade de sua primeira relação sexual: ______
17. Com que idade engravidou pela primeira vez: _______
18. Quantas gestações: ______ Quantos partos: ______ Quantos abortos: ______
59

Salário mínimo em vigência na época da coleta de dados R$ 954,00
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19. Já usou algum método contraceptivo? ( ) Sim
( ) Não
19.1 Se SIM, qual? ( ) Camisinha masculina
( ) Anticoncepcional ( ) Camisinha
feminina
( ) Coito interrompido ( ) Injeção
( ) Outros, qual
________________________
19.2 Se SIM, por quanto tempo? ________________________
20. Já recebeu orientações sobre planejamento familiar/planejamento reprodutivo? ( ) Sim ( )
Não
20.1 Se SIM, onde: ( ) Escola ( ) Na própria casa
( ) Igreja
( ) Unidade de
saúde
( ) Meios de comunicação (TV, jornal, internet) Outros, quais?:
_________________________
20.2 Se SIM, quem te deu essas informações? ( ) Pai ( ) Mãe ( ) Ambos (pai e
mãe)
( ) Amigos ( ) Parceiro ( )Familiares ( ) Profissionais da saúde
(
) Padre/Pastor
( ) Professores Outros, quais? _________________________
Agradecimentos por sua colaboração
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APÊNDICE B - INFORMAÇÕES PARA A CONTEXTUALIZAÇÃO DO CENÁRIO
DE ESTUDO

Objetivo

Levantar o diagnóstico
situacional das USF no
bairro 27 de julho,
incluindo o número de
adolescentes gestantes.

Conhecer as práticas
assistenciais e
educacionais voltadas
aos adolescentes

Reconhecer as
condições de vida e
saúde dos adolescentes
e prováveis redes de
apoio por meio de
dados das unidades de
saúde e informanteschave

Informações requeridas
- Localização
- Área de abrangência
- Cobertura
- Micro áreas
- Condições sanitárias da área de abrangência
- Equipamentos sociais na área
- Unidades de referência a saúde
- Profissionais da equipe (número, função e vínculo
empregatício)
- Famílias acompanhadas
- População geral feminina e masculina
-Nº de adolescentes cadastrados
- Nº de adolescentes por sexo na unidade
- Nº de gestantes por unidade
- Nº de gestantes adolescentes por unidade
- Nº de gestantes adolescentes de 15-19 anos cadastradas
- Infraestrutura (espaços próprios e compartilhados)
- Horário de funcionamento
- Acesso dos usuários
- O que buscam na unidade de saúde
- Que serviços a unidade oferece
- Rotina de atendimento dos profissionais
- Atendimento ao adolescente
- Ações assistenciais desenvolvidas (com ênfase no
planejamento reprodutivo)
- Ações educativas desenvolvidas (com ênfase no
planejamento reprodutivo)
- Organização do fluxo de atendimento (acolhimento;
recepção; necessidades de saúde; condutas;
encaminhamentos)
- Principais queixas, condutas e procedimentos
- Condições de vida e saúde
- Quais os principais problemas enfrentados pela
comunidade e pelos adolescentes
- Opções de lazer a comunidade e aos adolescentes
- Redes de apoio (incluindo serviços de saúde e social,
escolas, igrejas, entre outros)
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA

Identificação (iniciais)......................................................................................................
Questões norteadoras
1. Conte-me um pouco sobre você e a atual gravidez.
Explorar da participante quem ela é, com quem vive e com quem se relaciona.
Aspectos importantes de sua história de vida. Necessidades. Expectativas.
Projetos de vida. Como percebe a atual gestação, quem a apoia, o que espera e
qual os ganhos e perdas.
2. O que você pensa que influenciou a sua decisão de ter um filho?
Explorar aspectos como Conhecimento em saúde. Atitude positiva sobre a
questão da saúde. Autoestima. Autonomia. Sentimentos como medo, confiança,
empatia e compaixão. Religiosidade. Apoio de outras pessoas de seu convívio.
Pressão de colegas, amigos, familiares e/ou parceiro.
3. Você conhece cuidados em saúde relacionados ao Planejamento
familiar/planejamento reprodutivo? Se sim, qual(is) dele(s) você já realizou?
Explorar se a participante conhece sobre o planejamento reprodutivo, do que se
trata, onde é realizado, quem o realiza, qual o seu papel na contracepção e
concepção. Quais os cuidados de saúde previstos e disponíveis. Quais os
cuidados realizados pela participante.
4. Quem são as pessoas mais próximas a você? Elas influenciaram sua decisão
em ter filhos? Há outras pessoas que estão mais distantes ou até mesmo
ausentes que também influenciaram nesta decisão?
Explorar atores sociais são representados e valorizados na construção de
significados em torno da decisão de ter um filho.
5. Há algo mais que gostaria de me contar relacionado a decisão de ter um filho
e que ainda não foi comentado?
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APÊNDICE D - QUADRO SÍNTESE DOS RECURSOS VISUAIS

Encontro

I

IV

III

Autorretrato

Mapa relacional

Foto-elicitação (foto encontrada)

- Incentivar a reflexividade dos participantes e levá-los a
pensar holisticamente sobre suas identidades e vidas.
Orientações sobre
- A técnica do autorretrato
- O uso dos materiais disponibilizados
- O que deverá ser representado no autorretrato

- Levantar o papel de atores sociais diversos na
produção dos significados pelas adolescentes em torno
do planejamento reprodutivo.
Orientações sobre
- A técnica do mapa relacional
- O uso dos materiais disponibilizados
- O que deverá ser representado no mapa relacional

Conhecer
experiências
de
autocuidado frente ao planejamento
reprodutivo.
Orientações sobre
- Modo de condução das atividades
no dia, com o uso de imagens de
campanhas
publicitárias
do
Ministério da Saúde.

Recursos materiais

- Papel em branco, lápis grafite, lápis coloridos, borracha,
apontador, e canetas hidrocor.

- Papel em branco, lápis grafite, lápis coloridos,
borracha, apontador, e canetas hidrocor.

Aspectos para
discussão

- Como as adolescentes grávidas veem, pensam e sentem
sobre si e sobre o seu lugar no universo?
- Como pensam que os outros as veem?

- Quem são? Qual o papel de atores sociais diversos na
produção dos significados pelas adolescentes em torno
do planejamento reprodutivo?

- Imagens impressas de campanhas
publicitárias do Ministério da saúde,
previamente
selecionadas
pela
pesquisadora (APÊNDICE H).
- Qual(is) as experiências de
autocuidado frente ao planejamento
reprodutivo? Quais os cuidados
conhecidos e os realizados?

Estratégia
proposta
Objetivo

Orientações
iniciais

Continua...
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Cont. Apêndice D
Sequência das
ações

Aspectos éticos

1) A participante será levada a refletir quem é e como se
define, para a confecção do autorretrato
2) A participante deverá desenhar quem é
3) A participante será solicitada a explicação sobre o que
desenhou
4) A participante será incentiva a discussão

A pesquisadora deve orientar a participante evitar qualquer
referência (nome próprio e/ou de pessoas próximas, local de
trabalho, escola, moradia etc.) que torne possível a
identificação da participante através do autorretrato. Caso
seja possível identificá-la, a pesquisadora sempre fará a
opção pela manutenção do anonimato da participante.

1) A adolescente deverá desenhar-se no cento do papel
e mostrar as pessoas importantes em suas vidas e em
seu modo de pensar o planejamento reprodutivo,
indicando o grau diferente de sua importância,
colocando-os mais perto ou mais distantes deles.
2) As adolescentes poderão representar pessoas
importantes, mas que eventualmente não estão
presentes fisicamente em suas vidas. E também
pessoas a quem admiram e cujas qualidades elas
gostariam de ter ou aquelas que possam não gostar por
algum motivo e que consideram como modelos
negativos.
3) As participantes ainda poderão incluir em seu mapa
instituições, entidades, grupos comunitários, meios de
comunicação, etc. que de algum modo se encontrem
presentes na vida delas e repercutiram em sua tomada
de decisão de ter filhos.
Obs Não será utilizada nenhuma estrutura prédefinida para o mapa, com o propósito de permitir a
criação livre pelas adolescentes.
É previsto formulário de liberação de uso das criações
das participantes (autorretrato e mapa relacional).
(APÊNDICE E, F e G )

1) As imagens serão disponibilizadas
a participante.
2) A pesquisadora estará interessada
em registrar as reações das
participantes a cada imagem e ouvir
os comentários individuais delas.
3) Será incentivada a discussão

As imagens selecionadas de
campanhas
publicitárias
do
ministério da saúde são de domínio
público e acessadas pela internet. Na
seleção, estabeleceu-se o recorte
temporal 2007-2018 e selecionou-se
campanhas de 2007 e 2008.
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APÊNDICE E - FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO PARA USO DE DESENHOS
- ADOLESCENTE (MAIOR DE IDADE)

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do participante que você recebeu no início da pesquisa explica
por que ela está sendo realizada e o que envolverá. Este formulário adicional solicita o seu consentimento para uso
dos desenhos (autorretrato e mapa relacional) produzidos por você. Por favor, leia atentamente as informações a
seguir e discuta-as com outras pessoas e/ou com a pesquisadora, se desejar. É importante que você reconheça todas
as questões implicadas, caso você concorde com os termos previstos neste documento.

1. Qual é o propósito do uso de desenhos na pesquisa?
O uso de desenhos (autorretrato e mapa relacional) na pesquisa objetiva melhor compreender sobre sua identidade
e vida, incluindo os atores sociais diversos que estão relacionados a produção dos seus significados em torno do
planejamento reprodutivo. Além disso, o uso dos desenhos produzidos por você poderão ser utilizados em
diferentes tipos de publicações acadêmicas e não acadêmicas, nacionais e internacionais, em exposições públicas
como obras de arte, caso você autorize. Os expectadores terão a oportunidade de aprender sobre a gravidez na
adolescência e o planejamento reprodutivo. O objetivo disso é celebrar sua criatividade e sua contribuição generosa
para nossa pesquisa. Você não precisa concordar em exibir seus desenhos, como as outras partes da pesquisa
projeto, isso é voluntário.
2.
Quem será convidado a fazer os desenhos “autorretrato” e “mapa relacional”?
Você está convidada a participar desta pesquisa porque é uma adolescente entre 15-19 anos, grávida, que refere
ter intencionado a gestação e encontra-se cadastrada e sendo acompanhada na Unidade de Saúde da Família eleita
pela pesquisa.
3.
Você tem escolha?
A participação nesta pesquisa é voluntária. Você é quem decide sobre o uso ou não dos desenhos em publicações
acadêmicas e/ou não acadêmicas, nacionais e/ou internacionais, em exposições públicas como obras de arte. Seja
qual for a sua decisão, isso não afetará seu relacionamento com a equipe de saúde que cuida de você. Se você
deseja retirar-se da pesquisa uma vez iniciada, você pode fazê-lo a qualquer momento sem ter que dar uma razão.
4.
Há algum benefício para a adolescente em participar dos desenhos produzidos por ela?
Os benefícios são aqueles relativos a pesquisa. Com os resultados desta pesquisa espera-se ajudar os profissionais
de saúde a compreender os aspectos psicossociais que influem na intenção de gravidez pela adolescente. Também
se almeja usar os dados coletados para a proposição de sugestões sobre como cuidar da saúde reprodutiva das
adolescentes. Você também pode aproveitar os processos de criação dos desenhos e discussão dos encontros do
grupo focal e desfrutar de conhecer outros jovens e compartilhar experiências.
5.
Há algum efeito colateral e risco associado a pesquisa em virtude dos desenhos?
Ter as imagens do seu desenho apresentadas não isenta a possibilidade que outras pessoas a reconheçam, por isso
é importante ter clareza das informações disponibilizadas, sanar eventuais dúvidas e seguir as orientações da
pesquisadora. Nos desenhos criados por você deverá ser evitado qualquer referência (nome próprio e/ou de pessoas
próximas, local de trabalho, escola, moradia etc.) que torne possível a identificação da participante através do
autorretrato ou mapa relacional. Cabe salientar que, mesmo mediante a sua autorização, determinados desenhos
considerados pela pesquisadora como potencialmente prejudicial para os participantes ou outros não serão usadas
publicamente. É importante lembrar que caso você deseje se retirar da pesquisa uma vez iniciada, isto pode ser
feito a qualquer momento sem ter que dar uma razão.
6.
Participar dos desenhos custa alguma coisa e eu serei paga?
A participação nos encontros do grupo focal não lhe custará nada financeiramente. Nenhum pagamento será
oferecido por sua participação. Todos os custos envolvidos com os registros fotográficos serão de responsabilidade
da pesquisadora.
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7.

Como confirmar a minha autorização para o uso dos desenhos da pesquisa?

Primeiro você deve assinalar os campos do quadro abaixo, para a pesquisadora saber qual(is) desenhos você
autoriza e para tipos de publicações e/ou exposição pública como obra de arte.
A seguir, ………......................................................................…. (nome da participante) expressa se autoriza Ana
Maria Nunes da Silva ao uso de seus desenhos em diferentes publicações e situações:
Uso de desenhos
Eu autorizo a Ana Maria Nunes Eu autorizo Ana Maria Nunes da Silva a
da Silva a usar o autorretrato usar o mapa relacional criado por mim
criado por mim

Na tese
Em trabalhos apresentados em
congressos nacionais ou encontros
científicos
Em trabalhos apresentados em
conferências internacionais ou
reuniões científicas
Em artigos em revistas nacionais
especializadas
Em artigos em revistas
internacionais especializadas
Em livros dedicados à pesquisa em
Enfermagem ou de enfermagem
Sites e jornais
Exposição pública como obra de
arte

Assinalado os campos desejados, faça rubricas nas folhas deste formulário e assine-o abaixo, caso permita o uso
dos desenhos criados por você.
Observação Ana Maria Nunes da Silva se compromete a comunicar os resultados de seu trabalho, caso eu deseje
e pedir a minha autorização caso haja pretensão de publicação de imagens em outros meios que não estão
explicitamente incluídos neste acordo.
Nome da participante:..........................................................................………………………
Assinatura: …………………………………........................................................................
Pesquisadora principal (Ana Maria Nunes da Silva)
Assinatura: ……………………………….............................................................................
Cuiabá, .... de ..... de 201( ).

Outras informações
Se você tiver alguma dúvida sobre a realização deste estudo, não hesite em discuti-las com a pesquisadora Ana
Maria Nunes da Silva. E-mail ana-enf@hotmail.com Telefone (066) 99602-7010.
Ainda se você tiver alguma dúvida sobre a realização deste estudo, pode entrar em contato com o comitê de ética
(CEP-SAÚDE), localizado na Faculdade de Medicina - Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 2367 - Bairro Boa
Esperança. Cuiabá - MT - 78060-900, fone: (65) 3615- 8254/6240, sob coordenação de Neudson Johnson
Martinho.
Este Formulário de liberação é para você guardar. Também lhe forneceremos uma cópia do documento assinado
pela pesquisadora.
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APÊNDICE F - FORMULÁRIO DE ASSENTIMENTO PARA USO DE DESENHOS ADOLESCENTE (MENOR DE IDADE)

O Termo de Assentimento Livre e Esclarecido do participante que você recebeu no início da pesquisa explica por
que ela está sendo realizada e o que envolverá. Este formulário adicional solicita a sua permissão para uso dos
desenhos (autorretrato e mapa relacional) produzidos por você. Caso você permita, também o seu responsável deve
autorizar o uso dos desenhos. Por favor, leia atentamente as informações a seguir e discuta-as com seu responsável
e com a pesquisadora, se desejar. É importante que você reconheça todas as questões implicadas, caso você permita
os termos previstos neste documento.
1. Qual é o propósito do uso de desenhos na pesquisa?
O uso de desenhos (autorretrato e mapa relacional) na pesquisa objetiva melhor compreender sobre sua identidade
e vida, incluindo os atores sociais diversos que estão relacionados a produção dos seus significados em torno do
planejamento reprodutivo. Além disso, o uso dos desenhos produzidos por você poderão ser utilizados em
diferentes tipos de publicações acadêmicas e não acadêmicas, nacionais e internacionais, em exposições públicas
como obras de arte, caso você permita e o seu responsável autorize. Os expectadores terão a oportunidade de
aprender sobre a gravidez na adolescência e o planejamento reprodutivo. O objetivo disso é celebrar sua
criatividade e sua contribuição generosa para nossa pesquisa. Você e o seu responsável não precisam concordar
em exibir seus desenhos, como as outras partes da pesquisa projeto, isso é voluntário.
2.
Quem será convidado a fazer os desenhos “autorretrato” e “mapa relacional”?
Você está convidada a participar desta pesquisa porque é uma adolescente entre 15-19 anos, grávida, que refere
ter intencionado a gestação e encontra-se cadastrada e sendo acompanhada na Unidade de Saúde da Família eleita
pela pesquisa.
3.
Você tem escolha?
A participação nesta pesquisa é voluntária. Você pode permitir e o seu responsável deve autorizar o uso ou não
dos desenhos em publicações acadêmicas e/ou não acadêmicas, nacionais e/ou internacionais, em exposições
públicas como obras de arte. Seja qual for a sua decisão, isso não afetará seu relacionamento com a equipe de
saúde que cuida de você. Se você ou o seu responsável deseja retirá-la da pesquisa uma vez iniciada, você pode
fazê-lo a qualquer momento sem ter que dar uma razão.
4.
Há algum benefício para a adolescente em participar dos desenhos produzidos por ela?
Os benefícios são aqueles relativos a pesquisa. Com os resultados desta pesquisa espera-se ajudar os profissionais
de saúde a compreender os aspectos psicossociais que influem na intenção de gravidez pela adolescente. Também
se almeja usar os dados coletados para a proposição de sugestões sobre como cuidar da saúde reprodutiva das
adolescentes. Você também pode aproveitar os processos de criação dos desenhos e discussão dos encontros do
grupo focal e desfrutar de conhecer outros jovens e compartilhar experiências.
5.
Há algum efeito colateral e risco associado a pesquisa em virtude dos desenhos?
Ter as imagens do seu desenho apresentadas não isenta a possibilidade que outras pessoas a reconheçam, por isso
é importante ter clareza das informações disponibilizadas, sanar eventuais dúvidas e seguir as orientações da
pesquisadora. Nos desenhos criados por você evite qualquer referência (nome próprio e/ou de pessoas próximas,
local de trabalho, escola, moradia etc.) que torne possível a identificação da participante através do autorretrato ou
mapa relacional. Cabe salientar que, mesmo mediante a sua autorização, determinados desenhos considerados pela
pesquisadora como potencialmente prejudicial para os participantes ou outros não serão usadas publicamente. É
importante lembrar que caso você ou seu responsável deseje retirá-la da pesquisa uma vez iniciada, isto pode ser
feito a qualquer momento sem ter que dar uma razão.
6.
Participar dos desenhos custa alguma coisa e eu serei paga?
A participação nos encontros do grupo focal não lhe custará nada financeiramente. Nenhum pagamento será
oferecido por sua participação. Todos os custos envolvidos com os registros fotográficos serão de responsabilidade
da pesquisadora.
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7.
Como confirmar a minha autorização para o uso dos desenhos da pesquisa?
Primeiro você deve assinalar os campos do quadro abaixo, para a pesquisadora saber qual(is) desenhos você
permite e para tipos de publicações e/ou exposição pública como obra de arte.
A seguir, ………......................................................................…. (nome da participante) expressa se permite Ana
Maria Nunes da Silva ao uso de seus desenhos em diferentes publicações e situações:
Uso de desenhos
Eu autorizo a Ana Maria Nunes Eu autorizo Ana Maria Nunes da Silva
da Silva a usar o autorretrato a usar o mapa relacional criado por
criado por mim
mim
Na tese
Em trabalhos apresentados em
congressos
nacionais
ou
encontros científicos
Em trabalhos apresentados em
conferências internacionais ou
reuniões científicas
Em artigos em revistas nacionais
especializadas
Em
artigos
em
revistas
internacionais especializadas
Em livros dedicados à pesquisa
em
Enfermagem
ou
de
enfermagem
Sites e jornais
Exposição pública como obra de
arte
Assinalado os campos desejados, faça rubricas nas folhas deste formulário e assine-o abaixo, caso permita o uso
dos desenhos criados por você. O seu responsável também deverá autorizar, assinando o formulário de
consentimento.
Observação Ana Maria Nunes da Silva se compromete a comunicar os resultados de seu trabalho, caso eu deseje
e pedir a minha permissão caso haja pretensão de publicação de imagens em outros meios que não estão
explicitamente incluídos neste acordo.
Nome da participante:..........................................................................………………………
Assinatura
de
assentimento
da
adolescente:
…………………………………........................................................................
Pesquisadora principal (Ana Maria Nunes da Silva)
Assinatura: ……………………………….............................................................................
Cuiabá, .... de ..... de 2019.

Outras informações
Se você tiver alguma dúvida sobre a realização deste estudo, não hesite em discuti-las com a pesquisadora Ana
Maria Nunes da Silva. E-mail ana-enf@hotmail.com. Telefone (066) 99602-7010.
Ainda se você tiver alguma dúvida sobre a realização deste estudo, pode entrar em contato com o comitê de ética
(CEP-SAÚDE), localizado na Faculdade de Medicina - Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 2367 - Bairro Boa
Esperança. Cuiabá - MT - 78060-900, fone: (65) 3615- 8254/6240, sob coordenação de Neudson Johnson
Martinho.
Este Formulário de liberação é para você guardar. Também lhe forneceremos uma cópia do documento assinado
pela pesquisadora.
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APÊNDICE G - FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO PARA USO DE DESENHOS
- RESPONSÁVEL

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do participante que você recebeu no início da pesquisa explica
por que ela está sendo realizada e o que envolverá. Este formulário adicional solicita o seu consentimento para uso
dos desenhos (autorretrato e mapa relacional) produzidos pela adolescente. Por favor, leia atentamente as
informações a seguir e discuta-as com outras pessoas e/ou com a pesquisadora, se desejar. É importante que você
reconheça todas as questões implicadas, caso você concorde com os termos previstos neste documento.
1. Qual é o propósito do uso de desenhos na pesquisa?
O uso de desenhos (autorretrato e mapa relacional) na pesquisa objetiva melhor compreender sobre identidade e
vida da adolescente, incluindo os atores sociais diversos que estão relacionados a produção dos significados delas
em torno do planejamento reprodutivo. Além disso, o uso dos desenhos produzidos pela adolescente poderão ser
utilizados em diferentes tipos de publicações acadêmicas e não acadêmicas, nacionais e internacionais, em
exposições públicas como obras de arte, caso você autorize. Os expectadores terão a oportunidade de aprender
sobre a gravidez na adolescência e o planejamento reprodutivo. O objetivo disso é celebrar a criatividade da
adolescente e sua contribuição generosa para nossa pesquisa. Você não precisa concordar em exibir os desenhos,
como as outras partes da pesquisa projeto, isso é voluntário.
2.
Quem será convidado a fazer os desenhos “autorretrato” e “mapa relacional”?
Será convidada a participar desta pesquisa adolescente entre 15-19 anos, grávida, que refere ter intencionado a
gestação e encontra-se cadastrada e sendo acompanhada na Unidade de Saúde da Família eleita pela pesquisa.
3.
Você tem escolha?
A participação nesta pesquisa é voluntária. Você é quem decide sobre o uso ou não dos desenhos em publicações
acadêmicas e/ou não acadêmicas, nacionais e/ou internacionais, em exposições públicas como obras de arte. Seja
qual for a sua decisão, isso não afetará relacionamento da adolescente com a equipe de saúde que cuida dela. Se
você desejar pode retirar a adolescente da pesquisa uma vez iniciada, você pode fazê-lo a qualquer momento sem
ter que dar uma razão.
4.
Há algum benefício para a adolescente em participar dos desenhos produzidos por ela?
Os benefícios são aqueles relativos a pesquisa. Com os resultados desta pesquisa espera-se ajudar os profissionais
de saúde a compreender os aspectos psicossociais que influem na intenção de gravidez pela adolescente. Também
se almeja usar os dados coletados para a proposição de sugestões sobre como cuidar da saúde reprodutiva das
adolescentes. A adolescente também pode aproveitar os processos de criação dos desenhos e discussão dos
encontros do grupo focal e desfrutar de conhecer outros jovens e compartilhar experiências.
5.
Há algum efeito colateral e risco associado a pesquisa em virtude dos desenhos?
Ter as imagens do seu desenho apresentadas não isenta a possibilidade que outras pessoas a reconheçam, por isso
é importante ter clareza das informações disponibilizadas, sanar eventuais dúvidas e seguir as orientações da
pesquisadora. Nos desenhos criados pela adolescente, as mesmas serão orientadas a evitar qualquer referência
(nome próprio e/ou de pessoas próximas, local de trabalho, escola, moradia etc.) que torne possível a identificação
da participante através do autorretrato ou mapa relacional. Cabe salientar que, mesmo mediante a sua autorização,
determinados desenhos considerados pela pesquisadora como potencialmente prejudicial para os participantes não
serão usadas publicamente.
6.
Participar dos desenhos custa alguma coisa e eu serei paga?
A participação nos encontros do grupo focal não lhe custará nada financeiramente. Nenhum pagamento será
oferecido por sua participação. Todos os custos envolvidos com os registros fotográficos serão de responsabilidade
da pesquisadora.
7.
Como confirmar a minha autorização para o uso dos desenhos da pesquisa?
Iremos previamente assinalar no quadro abaixo as opções assentidas pela adolescente. Caso deseje rever as opções
assentidas pela adolescente, você poderá efetuar as alterações necessárias. Será considerado pela pesquisadora
apenas o uso apenas dos desenhos em que há concordância entre o assentimento da adolescente e o consentimento
do responsável.
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A seguir, ………......................................................................…. (nome do responsável) expressa se autoriza Ana
Maria Nunes da Silva ao uso de seus desenhos em diferentes publicações e situações:
Uso de desenhos

Eu autorizo a Ana Maria Nunes da
Silva a usar o autorretrato criado por
mim

Eu autorizo Ana Maria Nunes da Silva a
usar o mapa relacional criado por mim

Na tese
Em trabalhos apresentados em
congressos
nacionais
ou
encontros científicos
Em trabalhos apresentados em
conferências internacionais ou
reuniões científicas
Em artigos em revistas nacionais
especializadas
Em
artigos
em
revistas
internacionais especializadas
Em livros dedicados à pesquisa
em
Enfermagem
ou
de
Enfermagem
Sites e jornais
Exposição pública como obra de
arte
Observação Ana Maria Nunes da Silva se compromete a comunicar os resultados de seu trabalho, caso eu deseje
e pedir a minha autorização caso haja pretensão de publicação de imagens em outros meios que não estão
explicitamente incluídos neste acordo.
Caso autorize, faça rubricas nas folhas deste formulário e assine o consentimento na abaixo.
Nome do responsável:..........................................................................………………………
Assinatura: …………………………………........................................................................
Pesquisadora principal (Ana Maria Nunes da Silva)
Assinatura: ……………………………….............................................................................
Cuiabá, .... de ..... de 2019.Outras informações
Se você tiver alguma dúvida sobre a realização deste estudo, não hesite em discuti-las com a pesquisadora Ana
Maria Nunes da Silva. E-mail ana-enf@hotmail.com Telefone (066) 99602-7010.
Ainda se você tiver alguma dúvida sobre a realização deste estudo, pode entrar em contato com o comitê de ética
(CEP-SAÚDE), localizado na Faculdade de Medicina - Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 2367 - Bairro Boa
Esperança. Cuiabá - MT - 78060-900, fone: (65) 3615- 8254/6240, sob coordenação de Neudson Johnson
Martinho.
Este Formulário de liberação é para você guardar. Também lhe forneceremos uma cópia do documento assinado
pela pesquisadora.

287

APÊNDICE H - IMAGENS DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DO MINISTÉRIO
DA SAÚDE

Imagem 01 - Campanha publicitária de 2007

Na campanha de 2007, o MS estabeleceu como objetivo divulgar medidas para evitar a gravidez indesejada e,
sobretudo, a gravidez na adolescência, e para a redução de óbitos materno-infantis e abortos clandestinos. Essas
medidas contemplaram uma ampla distribuição de métodos contraceptivos, como anticoncepcionais, camisinhas,
tabelinhas e a inclusão de anticoncepcionais mais baratos na lista de medicamentos disponibilizados pela
Farmácia Popular, em mais de 4.000 pontos espalhados por todo o território nacional. A campanha desejava
mostrar que o “planejamento familiar” estava relacionado à uma preocupação com a vida e que planejar a
chegada dos filhos seria a maior prova de amor que os pais poderiam dar a eles. A intenção também foi a de
mostrar que o “planejamento familiar” não objetivava impedir ninguém de ter filhos, mas sim mostrar que
qualquer um pode decidir e controlar quando e quantos filhos deseja ter (BRASIL, 2007).
Imagem 2, 3 e 4 – Campanha publicitária de 2008

A campanha de 2008 destacava que, no Brasil, a cada ano, cerca de 20% das crianças nascidas eram filhas de
adolescentes. Considerava-se que a grande maioria dessas mães não teria condições financeiras nem emocionais
para assumir a maternidade e que quase todas abandonavam os estudos. Diante de dados tão preocupantes, o MS
desenvolveu uma campanha publicitária sobre “planejamento familiar”, com o objetivo de chamar a atenção
para esse grave problema. O slogan “Se cuide, filho não é brincadeira” expressava o tom grave que assumia a
campanha. Além da TV, mensagens assim foram exploradas em cartazes, folders, anúncios, banners, cartilhas de
bolso e cartilhas para profissionais de saúde (BRASIL, 2008).
Fonte Ministério da Saúde.
Link campanha de 2007 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acoes_comunicacao_ms_2007.pdf
Link campanha de 2008- http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acoes_comunicacao_ms_2008.pdf
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APÊNDICE I - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO –
ADOLESCENTE (MENOR DE IDADE)

Olá! Você está sendo convidada a participar de uma pesquisa, cujo título é “Planejamento reprodutivo ideação
e intenção de gravidez entre adolescentes”.
É importante que você entenda o porquê a pesquisa está sendo feita e o que ela envolverá. Por favor, leve o tempo
que for necessário para ler cuidadosamente as seguintes informações e discuti-las com o seu responsável e com a
pesquisadora, se desejar.
Qual é o objetivo da pesquisa?
A adolescência é um momento rico de oportunidades, experiências, desafios e responsabilidades. Como uma
adolescente você pode ser solicitada a tomar importantes decisões em torno dos seus projetos pessoais e
profissionais, incluindo a decisão de ter ou não filhos, quantos e quando vai tê-los. Dito isto, nesta pesquisa
gostaríamos de saber que aspectos influenciaram o seu modo de pensar e sua decisão de ter um filho. Nós
planejamos descobrir tudo isso falando sobre a gravidez na adolescência e também convidamos você a participar
de algumas atividades criativas, como tirar fotos, desenhar, pintar, entre outras. A pesquisa pretende contribuir
para a promoção de cuidados ao planejamento reprodutivo direcionado a adolescentes.
Quem será convidado para participar da pesquisa?
Você está sendo convidada a participar desta pesquisa porque é uma adolescente entre 15-19 anos, grávida, que
refere ter tomado a decisão de ter um filho e encontra-se cadastrada e sendo acompanhada na Unidade de Saúde
da Família eleita pela pesquisa.
Você pode escolher de participar ou não da pesquisa?
A sua participação neste estudo é voluntária. Seu responsável pode autorizar a sua participação ou não na pesquisa.
Seja qual for a sua decisão e a do seu responsável, isso não afetará seu relacionamento com a equipe de saúde que
cuida de você. Se você ou seu responsável desejar retirá-la da pesquisa uma vez iniciada, isto poderá ser feito a
qualquer momento sem ter que dar uma razão.
O que vai acontecer no estudo?
Se você concordar em participar desta pesquisa, será solicitado que você rubrique as folhas deste documento
(Termo de Assentimento Livre e Esclarecido) e assine-o ao final. Seu responsável também deverá assinar o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido.
Você será convidada a participar de um grupo focal e de uma entrevista individual. Logo, abaixo é possível saber
mais sobre cada uma das atividades.
Etapa 1: Grupo focal
Nós reuniremos em um grupo, eu, outra pesquisadora (que aqui chamamos de moderadora) e as participantes do
estudo, incluindo você. Vamos discutir sobre a gravidez na adolescência e o planejamento reprodutivo. Estão
previstos QUATRO encontros do grupo, porém, surgindo novas questões, as mesmas poderão ser exploradas em
um novo grupo ou na entrevista individual. Os encontros serão realizados em ambiente reservado na Unidade de
Saúde da Família. Os encontros do grupo serão gravados em áudio e filmados em vídeo para melhor captação de
imagem e voz. As imagens dos participantes no encontro e de suas falas serão de finalidade exclusiva para a
pesquisa e deverão ser permitidas por você e autorizadas pelo seu responsável.
Primeiro encontro
Você será acolhida e receberá informações sobre a pesquisa, quanto aos seus objetivos, as atividades propostas e
os aspectos éticos nela envolvidos. Nesse encontro você será convida a preencher, junto a pesquisadora, um breve
instrumento onde constam questões sobre aspectos sociais, econômicos e demográficos e outros relativos à sua
saúde sexual e reprodutiva, com o objetivo de melhor conhecê-la. Ainda você será convidada a participar de um
processo criativo para a elaboração de “autorretrato”. Para tanto, está prevista a utilização de papéis, lápis colorido,
caneta hidrocor, entre outros recursos, para a confecção do desenho. O objetivo da atividade é incentivar a sua
reflexão e levá-la a pensar sobre sua identidade e vida. Ao final do primeiro encontro você receberá todas as
orientações para a realização da atividade prevista no segundo encontro. Serão disponibilizadas máquinas
fotográficas descartáveis (24 poses), para que você possa registrar o porquê da decisão de engravidar através de
fotografias. As imagens captadas por você serão utilizadas para promover a discussão no grupo. Veja em seguida
mais detalhes sobre o segundo encontro e o uso das fotos registradas.
Segundo encontro
No dia previamente agendado as imagens captadas por você serão utilizadas para promoção da discussão no grupo.
A você será solicitada a escolha e apresentação de quatro fotos que em sua opinião melhor expressam a questão
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em torno da decisão de ter um filho. As fotos selecionadas serão disponibilizadas para visualização por todas as
participantes. Em seguida uma a uma será solicitado um comentário das fotos selecionadas. Você e as demais
participantes serão incentivadas a uma discussão sobre os registros fotográficos. É importante esclarecer que o
uso de qualquer imagem/fotografia produzida por você somente será utilizada com a sua permissão e autorização
do seu responsável.
Terceiro encontro
Serão disponibilizadas a você e as demais participantes do grupo 04 imagens de 02 campanhas publicitárias do
governo federal em torno do planejamento reprodutivo, de 2007 e 2008. As imagens foram previamente
selecionadas pela pesquisadora para a promoção da discussão no grupo focal. As imagens serão então passadas,
uma a uma, entre o grupo. Uma nova imagem não será apresentada ao grupo até que a anterior seja vista por cada
participante. Serão particularmente exploradas questões em torno do cuidado profissional ao planejamento
reprodutivo e aqueles realizados por você.
Quarto encontro
No quarto encontro do grupo estamos propondo o desenho de um mapa relacional. No centro do papel você deve
mostrar as pessoas importantes em suas vidas e em seu modo de pensar o planejamento reprodutivo, indicando o
grau diferente de sua importância, colocando-os mais perto ou mais distantes deles. Poderão ser representadas
pessoas importantes, mas que eventualmente não estão presentes fisicamente em suas vidas. E também pessoas a
quem admira e cujas qualidades você gostaria de ter ou aquelas que você possa não gostar por algum motivo e/ou
que considerem como modelos negativos. Além da representação de pessoas, você ainda poderá incluir em seu
mapa instituições, entidades, grupos comunitários, meios de comunicação, etc. que de algum modo se encontrem
presentes na sua vida e que repercutiram em sua tomada de decisão de ter filhos.
Etapa 2: Entrevista individual
Após a constituição do grupo você será contactada para o agendamento de uma entrevista. Optamos incialmente
pela ida até o seu domicílio com o objetivo de aproximação do seu contexto de vida. No entanto, caso você prefira
que o encontro aconteça na unidade de saúde, respeitaremos sua decisão. A entrevista pretende aprofundar tópicos
levantados no grupo e compreender com maior profundidade as suas falas. É condição imprescindível que o seu
responsável tenha autorizado a entrevista, para que a mesma possa ser realizada.
Existem riscos?
A presente pesquisa prevê riscos mínimos e propõe estratégias para preveni-los e/ou intervenção efetiva sobre os
mesmos, caso estes ocorram. Entre os riscos relacionados a sua participação na pesquisa estão a abordagem de
questões sensíveis relacionadas ao seu comportamento reprodutivo a estigmatização a partir do conteúdo,
pensamentos e sentimentos revelados por você e a divulgação de dados confidenciais e uso indevido de suas
imagens.
Para a prevenção e/ou intervenção efetiva dos riscos a pesquisa prevê garantia de local reservado para a condução
de suas atividades pesquisadora habilitada aos métodos de coleta de dados propostos (grupo focal e entrevista) e
a confidencialidade, a proteção da imagem e a não estigmatização das participantes, sendo garantido pela
pesquisadora a não utilização das informações em prejuízo das pessoas.
Quando identificado algum risco ou dano à saúde do sujeito participante da pesquisa a suspensão da pesquisa será
imediata. A pesquisadora e as instituições vinculadas a pesquisa, também se responsabilizam pela assistência
integral às complicações e danos provenientes dos riscos decorrentes da pesquisa.
Existem benefícios?
Com os resultados desta pesquisa espera-se ajudar os profissionais de saúde a compreender os aspectos que
influenciam as adolescentes na decisão de ter um filho. Também se almeja usar os dados coletados para a
proposição de sugestões sobre como cuidar da saúde reprodutiva das adolescentes. Como benefício direto, você
pode sanar suas dúvidas sobre o planejamento reprodutivo. Você também pode aproveitar os processos de criação
e discussão dos encontros do grupo focal e desfrutar de conhecer outros jovens e compartilhar experiências.
Confidencialidade / Privacidade
Qualquer informação identificável da coleta sobre você em conexão com esta pesquisa permanecerá confidencial
e será divulgado apenas com a sua permissão e autorização do seu responsável. A pesquisadora tratará a sua
identidade com padrões profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde).
Participar deste estudo me custou alguma coisa e eu serei pago?
A participação neste estudo não lhe custará nada financeiramente. Nenhum pagamento será oferecido pela sua
participação.
O que acontece com os resultados?
Se você nos der sua permissão assinando o documento de assentimento e o seu responsável assinar o termo de
consentimento planejamos discutir/publicar os resultados em conferências e outros fóruns profissionais e em
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periódicos e livros revisados por pares. Os resultados do estudo serão fornecidos para você e o seu responsável, se
assim desejarem.
Outras informações
Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com a pesquisadora responsável por um período
de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos.
Este termo de assentimento encontra-se impresso em duas vias originais: sendo que uma será arquivada pela
pesquisadora responsável, e a outra será fornecida a você.
A pesquisa será conduzida por Ana Maria Nunes da Silva. A pesquisadora é doutoranda do Programa de PósGraduação em Enfermagem, Faculdade de Enfermagem, Universidade Federal de Mato Grosso, câmpus CuiabáMT. Aqui são disponibilizados o seu e-mail e telefone para contato. E-mail ana-enf@hotmail.com. Telefone
(066) 99602-7010.
Se você tiver alguma dúvida sobre a realização deste estudo, pode ainda entrar em contato com o (CEP-SAÚDE),
localizado na Faculdade de Medicina - Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 2367 - Bairro Boa Esperança. Cuiabá MT - 78060-900, fone: (65) 3615- 8254/6240, sob coordenação de Neudson Johnson Martinho.
Havendo o seu interesse em participar da pesquisa, por favor, faça rubricas nas folhas deste Termo e assine o
documento logo abaixo. Seu responsável também deverá autorizar sua participação através da assinatura do
“Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” do responsável.
Eu, __________________________________________________, portadora do documento de Identidade
____________________ (se já tiver documento), fui informado (a) dos objetivos da presente pesquisa, de
maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas
informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo o
consentimento do meu responsável assinado, declaro que concordo em participar dessa pesquisa. Recebi o termo
de assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.
Assinatura da adolescente (menor de idade): ______________________________________
Assinatura da Pesquisadora: _________________________________________________
Cuiabá, _____ de ____________________________ 201( ).
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APÊNDICE J - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ADOLESCENTE (MAIOR DE IDADE)

Título da pesquisa “Planejamento reprodutivo ideação e intenção de gravidez entre adolescentes”.
Você está convidada a participar de uma pesquisa sobre o planejamento reprodutivo e a gravidez na adolescência.
A pesquisa está sendo conduzida por Ana Maria Nunes da Silva, doutoranda da Universidade Federal de Mato
Grosso, Faculdade de Enfermagem, Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, câmpus Cuiabá-MT. Contatos
E-mail ana-enf@hotmail.com. Telefone (066) 99602-7010.
Antes de decidir se quer ou não participar desta pesquisa, é importante que você entenda o porquê a pesquisa está
sendo feita e o que ela envolverá. Por favor, leve o tempo que for necessário para ler cuidadosamente as seguintes
informações e discuti-las com a pesquisadora, se desejar.
Qual é o objetivo do estudo?
A garantia dos direitos reprodutivos a adolescentes e jovens, homens e mulheres, significa assegurar, em todos os
casos, as condições de escolha por uma gravidez. Nessa direção, o cuidado ao planejamento reprodutivo pode
auxiliar na tomada de decisão sobre ter filhos, quantos e para quando. Dito isto, gostaríamos de saber que aspectos
influenciaram sobre o seu modo de pensar e sua decisão de engravidar. Nós planejamos descobrir tudo isso falando
sobre a gravidez na adolescência e também convidamos você a participar de algumas atividades criativas, como
tirar fotos, desenhar, pintar, entre outras. A pesquisa pretende contribuir para a promoção de cuidados ao
planejamento reprodutivo direcionado a adolescentes, particularmente às que necessitam e utilizam-se dos serviços
locais de saúde.
Quem será convidado para participar da pesquisa?
Você está convidada a participar desta pesquisa porque é uma adolescente entre 15-19 anos, grávida, que refere
ter tomado a decisão de ter um filho e encontra-se cadastrada e sendo acompanhada na Unidade de Saúde da
Família eleita pela pesquisa.
Você pode escolher de participar ou não da pesquisa?
A participação nesta pesquisa é voluntária. Você é quem decide em participar ou não. Seja qual for a sua decisão,
isso não afetará seu relacionamento com a equipe de saúde que cuida de você. Se você deseja retirar-se da pesquisa
uma vez iniciada, você pode fazê-lo a qualquer momento sem ter que dar uma razão.
O que vai acontecer no estudo?
Se você concordar em participar deste estudo, será solicitado que você assine ao final o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido. Você será convidada a participar de um grupo focal e de uma entrevista. Logo, abaixo é
possível saber mais sobre as atividades propostas.
Etapa 1: Grupo focal
Nós reuniremos em um grupo, eu, outra pesquisadora (que aqui chamamos de moderadora) e as participantes do
estudo, incluindo você. Vamos discutir sobre a gravidez na adolescência e o planejamento reprodutivo. É
importante você saber que estão previstos QUATRO encontros do grupo focal. Porém, surgindo novas questões,
as mesmas poderão ser exploradas em um novo grupo focal ou na entrevista individual. Os encontros serão
realizados em ambiente reservado na Unidade de Saúde da Família. Os encontros do grupo serão gravados em
áudio e filmados em vídeo para melhor captação de imagem e voz. As imagens dos participantes no encontro e de
suas falas serão de finalidade exclusiva para a pesquisa.
Primeiro encontro
Você será acolhida e receberá informações sobre a pesquisa, quanto aos seus objetivos, as atividades propostas e
os aspectos éticos nela envolvidos. Nesse encontro você será convida a preencher, junto a pesquisadora, um breve
instrumento onde constam questões sobre aspectos sócio-econômico-demográficos e outros relativos à sua saúde
sexual e reprodutiva, com o objetivo de melhor conhecê-la. Ainda você será convidada a participar de um processo
criativo para a elaboração de um “autorretrato”. Para tanto, está prevista a utilização de papéis, lápis colorido,
caneta hidrocor, entre outros recursos, para a confecção do desenho. O objetivo da atividade é incentivar a sua
reflexão e levá-la a pensar sobre sua identidade e vida.
Ao final do primeiro encontro você receberá todas as orientações para a realização da atividade prevista no segundo
encontro. Serão disponibilizadas máquinas fotográficas descartáveis (24 poses), para que você possa registrar o
porquê da decisão de ter filho através de fotografias. As imagens captadas por você serão utilizadas para promover
a discussão no grupo. Veja em seguida mais detalhes sobre o segundo encontro e o uso das fotos.
Segundo encontro
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No dia previamente agendado as imagens captadas por você serão utilizadas para promoção da discussão no grupo
focal. A você será solicitada a escolha e apresentação de quatro fotos que em sua opinião melhor expressam a
questão levantada. As fotos selecionadas serão disponibilizadas para visualização por todas as participantes. Em
seguida uma a uma será solicitado um comentário das fotos selecionadas. Você e as demais participantes serão
incentivadas a uma discussão sobre os registros fotográficos. É importante esclarecer que o uso de qualquer
imagem/fotografia produzida por você somente será utilizada com a sua autorização.
Terceiro encontro
Serão disponibilizadas a você e as demais participantes do grupo 04 imagens de 02 campanhas publicitárias do
governo federal em torno do planejamento reprodutivo, de 2007 e 2008. As imagens foram previamente
selecionadas pela pesquisadora para a promoção da discussão no grupo focal. As imagens serão então passadas,
uma a uma, entre o grupo. Uma nova imagem não será apresentada ao grupo até que a anterior seja vista por cada
participante. Serão particularmente exploradas questões em torno do cuidado ao planejamento reprodutivo e
aqueles realizados por você.
Quarto encontro
No quarto encontro do grupo focal, estamos propondo o desenho de um mapa relacional com o objetivo de analisar
o papel de atores sociais na tomada de decisão em ter filhos. No centro do papel você deve mostrar as pessoas
importantes em suas vidas e em seu modo de pensar o planejamento reprodutivo, indicando o grau diferente de
sua importância, colocando-os mais perto ou mais distantes deles. Poderão ser representadas pessoas importantes,
mas que eventualmente não estão presentes fisicamente em suas vidas. E também pessoas a quem você admira e
cujas qualidades gostariam de ter ou aquelas que você possa não gostar por algum motivo e que considerem como
modelos negativos. Além da representação de pessoas, você ainda poderá incluir em seu mapa instituições,
entidades, grupos comunitários, meios de comunicação, etc. que de algum modo se encontrem presentes na sua
vida e que repercutiram em sua tomada de decisão de ter filhos.
Etapa 2: Entrevista individual
Após a constituição do grupo focal, você será contactada para o agendamento de uma entrevista. Optamos
incialmente pela ida até o seu domicílio com o objetivo de aproximação do seu contexto de vida. No entanto, caso
você prefira que o encontro aconteça na unidade de saúde, respeitaremos sua decisão. A entrevista pretende
aprofundar tópicos levantados no grupo focal e compreender com maior profundidade as suas falas.
Existem riscos?
A presente pesquisa prevê riscos mínimos e propõe estratégias para preveni-los e/ou intervenção efetiva sobre os
mesmos, caso estes ocorram. Entre os riscos relacionados a sua participação na pesquisa estão a abordagem de
questões sensíveis relacionadas ao seu comportamento reprodutivo a estigmatização a partir do conteúdo,
pensamentos e sentimentos revelados por você e a divulgação de dados confidenciais e uso indevido de suas
imagens.
Para a prevenção e/ou intervenção efetiva dos riscos a pesquisa prevê garantia de local reservado para a condução
de suas atividades pesquisadora habilitada aos métodos de coleta de dados propostos (grupo focal e entrevista) e
a confidencialidade, a proteção da imagem e a não estigmatização das participantes, sendo garantido pela
pesquisadora a não utilização das informações em prejuízo das pessoas.
Quando identificado algum risco ou dano à saúde do sujeito participante da pesquisa a suspensão da pesquisa será
imediata. A pesquisadora e as instituições vinculadas a pesquisa, também se responsabilizam pela assistência
integral às complicações e danos provenientes dos riscos decorrentes da pesquisa.
Existem benefícios?LPÇ
Com os resultados desta pesquisa espera-se ajudar os profissionais de saúde a compreender os aspectos que
influenciam a adolescente na decisão de ter um filho. Também se almeja usar os dados coletados para a proposição
de sugestões sobre como cuidar da saúde reprodutiva das adolescentes. Como benefício direto, você pode sanar
suas dúvidas sobre o planejamento reprodutivo. Você também pode aproveitar os processos de criação e discussão
dos encontros do grupo focal e desfrutar de conhecer outros jovens e compartilhar experiências.
Confidencialidade / Privacidade
Qualquer informação identificável da coleta sobre você em conexão com esta pesquisa permanecerá confidencial
e será divulgado apenas com a sua permissão. A pesquisadora tratará a sua identidade com padrões profissionais
de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde).
Participar deste estudo me custa alguma coisa e eu serei pago?
A participação neste estudo não lhe custará nada financeiramente. Nenhum pagamento será oferecido pela sua
participação.
O que acontece com os resultados?
Se você nos der sua permissão assinando o documento de consentimento, planejamos discutir / publicar os
resultados em conferências e outros fóruns profissionais e em periódicos e livros revisados por pares. Os resultados
do estudo serão fornecidos para você, se desejar.
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Outras informações
Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com a pesquisadora responsável por um período
de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos.
Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais: sendo que uma será arquivada pela
pesquisadora responsável, e a outra será fornecida a você.
Caso, desejar obter maiores informações, poderá entrar em contato com a pesquisadora Ana Maria Nunes da Silva
pelo telefone (66) 99602-7010, e-mail: ana-enf@hotmail.com.
Se você tiver alguma dúvida sobre a realização deste estudo, pode ainda entrar em contato com o (CEP-SAÚDE),
localizado na Faculdade de Medicina - Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 2367 - Bairro Boa Esperança. Cuiabá MT - 78060-900, fone: (65) 3615- 8254/6240, sob coordenação de Neudson Johnson Martinho.
Havendo o seu interesse em participar da pesquisa, por favor, faça rubricas nas folhas deste Termo e assine o
documento logo abaixo.
Eu, __________________________________________________, portadora do documento de Identidade
____________________ , fui informada dos objetivos da presente pesquisa, de maneira clara e detalhada e
esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações. Declaro que concordo
em participar dessa pesquisa. Recebi o termo de consentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as
minhas dúvidas.
Assinatura da adolescente (maior de idade): ___________________________________
Assinatura da Pesquisadora: _________________________________________________
Cuiabá, _____ de ____________________________ 201( ).
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APÊNDICE K- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO –
RESPONSÁVEL

Título da pesquisa “Planejamento reprodutivo ideação e intenção de gravidez entre adolescentes”.
Gostaríamos
que
você
considerasse
a
permissão
para
que
a
menor
.........................................................................................................(nome da adolescente) participasse de uma
pesquisa que será conduzida pela pesquisadora Ana Maria Nunes da Silva, vinculada a Universidade Federal de
Mato Grosso/Programa de Pós-Graduação em Enfermagem/Faculdade de Enfermagem, câmpus Cuiabá-MT.
Contatos E-mail ana-enf@hotmail.com. Telefone (066) 99602-7010.
Sobre o que é a pesquisa?
A gravidez na adolescência comumente é citada como um “problema de saúde pública”, para os quais se requer
intervenções institucionalizadas para a sua solução. Nesse mesmo contexto, a garantia dos direitos reprodutivos a
adolescentes e jovens, homens e mulheres, significa assegurar, em todos os casos, as condições de escolha por
uma gravidez. Nesta direção a pesquisa pretende analisar os aspectos que influenciaram sobre o modo de pensar
das adolescentes e sua decisão de ter um filho. Pretende-se contribuir, por meio da produção de conhecimento
relevante, para a promoção de cuidados ao planejamento reprodutivo direcionado a adolescentes, particularmente
às que necessitam e utilizam-se dos serviços locais de saúde.
Quem pode participar da pesquisa?
Adolescentes grávidas, entre 15 e 19 anos de idade, que intencionaram a gestação, e que se encontram cadastradas
e sendo acompanhadas na Unidade de Saúde da Família.
O que a pesquisa envolverá?
Se você concordar com a participação da adolescente neste estudo, será solicitado que você assine este Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.
A adolescente será convidada a participar de um grupo focal e de uma entrevista. Logo, abaixo são especificadas
as atividades propostas.
Etapa 1: Grupo focal
Para o grupo focal estão previstos quatro encontros. Porém, surgindo novas questões, as mesmas poderão ser
exploradas em um novo grupo focal ou na entrevista individual. Os encontros serão realizados em ambiente
reservado nas Unidades de Saúde da Família. Os mesmos serão gravados em áudio e filmados em vídeo para
melhor captação de imagem e voz. As imagens dos participantes no encontro e de suas falas serão de finalidade
exclusiva para a pesquisa e deverão ser autorizadas por você.
Primeiro encontro
A adolescente será acolhida e receberá informações sobre a pesquisa proposta. Nesse primeiro encontro ela ainda
será solicitada a responder, junto a pesquisadora, a um breve instrumento com questões sócio-econômicademográficas e relativas a sua saúde sexual e reprodutiva. Também será convidada a participar de um processo
criativo para a elaboração de autorretrato. Para tanto, prevê-se a utilização de papéis, lápis colorido, caneta
hidrocor, entre outros recursos para a confecção do desenho. O objetivo da atividade é incentivar a reflexão dos
participantes e levá-los a pensar sobre suas identidades e vidas. Ao final do encontro serão disponibilizadas
máquinas fotográficas descartáveis, para que as adolescentes possam registrar o porquê da decisão de engravidar
através de fotografias. Todas as orientações logísticas e éticas para a realização específica dessa atividade serão
oferecidas pela pesquisadora. As imagens captadas pelas adolescentes serão utilizadas para promover a discussão
no grupo focal no segundo encontro.
Segundo encontro
No dia previamente agendado as imagens captadas pelas adolescentes e reveladas pela pesquisadora serão
utilizadas para promover a discussão no grupo focal. O objetivo do encontro é explorar os aspectos que
influenciaram sobre o modo de pensar e a tomada de decisão das adolescentes de ter um filho. Para cada
adolescente será solicitada a apresentação de quatro fotos que em sua opinião expressam a questão levantada. As
fotos selecionadas serão disponibilizadas para visualização por todas as participantes. Em seguida uma a uma será
solicitado um comentário das fotos selecionadas. É importante esclarecer que o uso de qualquer imagem/fotografia
produzida pelas adolescentes somente serão utilizadas com o assentimento das mesmas e mediante a autorização
concedida por você.
Terceiro encontro
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Fotos serão oferecidas pela pesquisadora para a promoção da discussão no grupo focal. Serão disponibilizadas 04
imagens de 02 campanhas publicitárias do governo federal em torno do planejamento reprodutivo a adolescentes,
datadas de 2007 e 2008. As participantes da pesquisa serão solicitadas a sentar em um semicírculo. As imagens
serão então passadas, uma a uma, entre o grupo. Uma nova imagem não será apresentada ao grupo até que a
anterior seja vista por cada participante. Serão particularmente exploradas questões em torno do cuidado ao
planejamento reprodutivo dos adolescentes e o autocuidado.
Quarto encontro
A adolescente será proposto o desenho de um mapa relacional, em que no cento do papel deve mostrar as pessoas
importantes em suas vidas e em seu modo de pensar o planejamento reprodutivo, indicando o grau diferente de
sua importância, colocando-os mais perto ou mais distantes deles. Poderão ser representadas pessoas importantes,
mas que eventualmente não estão presentes fisicamente em suas vidas. E também pessoas a quem admiram e cujas
qualidades elas gostariam de ter ou aquelas que possam não gostar por algum motivo e que consideram como
modelos negativos. Além da representação de pessoas, as participantes ainda poderão incluir em seu mapa
instituições, entidades, grupos comunitários, meios de comunicação, etc. que de algum modo se encontrem
presentes na vida delas e repercutiram em sua tomada de decisão de ter filhos. O desenho orientará as discussões
em grupo com o objetivo de analisar o papel de atores sociais na conformação da tomada de decisão em ter filhos.
Para o uso das imagens do “mapa relacional” será considerado a prévia autorização das adolescentes e pais e/ou
responsáveis.
Etapa 2: Entrevista individual
Após a constituição do grupo focal, as adolescentes serão contactadas para o agendamento da entrevista. Optarse-á preferencialmente pelo contato da pesquisadora com a adolescente em seu domicílio, objetivando a
proximidade com seu contexto de vida. Caso a entrevistada opte por sua ida até a unidade de saúde, a opção será
acatada. A entrevista pretende aprofundar tópicos levantados no grupo focal, compreender com maior
profundidade as falas das adolescentes e o contexto específico de cada uma. É condição imprescindível que você,
como responsável, tenha autorizado a entrevista.
Existem riscos?
A presente pesquisa prevê riscos mínimos e propõe estratégias para preveni-los e/ou intervenção efetiva sobre os
mesmos, caso estes ocorram. Entre os riscos relacionados a participação da adolescentes na pesquisa estão a
abordagem de questões sensíveis a adolescente relacionadas ao seu comportamento reprodutivo a estigmatização
a partir do conteúdo, pensamentos e sentimentos revelados pela participante e a divulgação de dados confidenciais
e uso indevido das imagens da menor.
Para a prevenção e/ou intervenção efetiva dos riscos a pesquisa prevê garantia de local reservado para a condução
de suas atividades pesquisadora habilitada aos métodos de coleta de dados propostos (grupo focal e entrevista) e
a confidencialidade, a proteção da imagem e a não estigmatização das participantes, sendo garantido pela
pesquisadora a não utilização das informações em prejuízo das pessoas.
Quando identificado algum risco ou dano à saúde do sujeito participante da pesquisa a suspensão da pesquisa será
imediata. A pesquisadora e as instituições vinculadas a pesquisa, também se responsabilizam pela assistência
integral às complicações e danos provenientes dos riscos decorrentes da pesquisa.
Existem benefícios?
Com os resultados desta pesquisa espera-se ajudar os profissionais de saúde a compreender os aspectos que
influenciam na intenção de gravidez pela adolescente. Também se almeja usar os dados coletados para a proposição
de sugestões sobre como cuidar da saúde reprodutiva das adolescentes. Como benefício direto, você e a adolescente
podem sanar suas dúvidas sobre o planejamento reprodutivo. A adolescente também pode aproveitar os processos
de criação e discussão dos encontros do grupo focal e desfrutar de conhecer outros jovens e compartilhar
experiências.
Confidencialidade / Privacidade
Qualquer informação identificável da coleta sobre a adolescente em conexão com esta pesquisa permanecerá
confidencial e será divulgado apenas com o assentimento da adolescente e autorização do responsável. A
pesquisadora tratará a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira
(Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde).
Participar deste estudo me custou alguma coisa e eu serei pago?
A participação neste estudo não custará nada financeiramente a adolescente ou responsável. Nenhum pagamento
será oferecido pela participação.
O que acontece com os resultados?
Se você nos der sua permissão assinando o termo de consentimento planejamos discutir / publicar os resultados
em conferências e outros fóruns profissionais e em periódicos e livros revisados por pares. Os resultados da
pesquisa serão fornecidos para você e a adolescente, se assim desejarem.
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Outras informações
Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com a pesquisadora responsável por um período
de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos.
Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais: sendo que uma será arquivada pela
pesquisadora responsável, e a outra será fornecida a você.
Se desejar obter maiores informações, poderá entrar em contato com a pesquisadora Ana Maria Nunes da Silva
pelo telefone (66) 99602-7010, e-mail: ana-enf@hotmail.com.
Se você tiver alguma dúvida sobre a realização deste estudo, pode ainda entrar em contato com o (CEP-SAÚDE),
localizado na Faculdade de Medicina - Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 2367 - Bairro Boa Esperança. Cuiabá MT - 78060-900, fone: (65) 3615- 8254/6240, sob coordenação de Neudson Johnson Martinho.
Havendo o consentimento para o menor participar como voluntário desta pesquisa, por favor, faça rubricas nas
folhas deste Termo e assine o documento logo abaixo.
Eu, _______________________________________________ (nome do responsável), portador do RG nº:
__________________________, confirmo que a pesquisadora explicou-me os objetivos desta pesquisa, bem
como,
a
forma
de
participação.
As
alternativas
para
participação
do
menor
_______________________________________________ (nome da participante da pesquisa menor de idade)
também foram discutidas. Eu li e compreendi este Termo de Consentimento, portanto, eu concordo em dar meu
consentimento para o menor participar como voluntário desta pesquisa.

Assinatura do responsável: _________________________________________________

Assinatura da Pesquisadora: _________________________________________________

Cuiabá, _____ de ____________________________ 201( ).
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ANEXO A - INSTRUMENTO NCHS/NSFG (2006-2010)

Pergunta C-1. Antes de engravidar, você parou de usar todos os métodos de controle de
natalidade?
Sim (Se a resposta for sim, vá para a questão C-2)
Não (Se a resposta for não, vá para a questão C-3)
Questão C-2 Foi a razão pela qual você parou de usar qualquer método porque você mesmo
queria engravidar?
Sim (ir para a questão C-5)
Não (passar para a questão C-3)
Questão C-3 Na época em que você engravidou ..., você mesmo quis, na verdade, ter um
(outro) bebê em algum momento?
Sim (ir para a questão C-5)
Não (passar para a questão C-6)
Não sei (vá para a questão C-4)
Questão C-4 Às vezes é difícil recordar essas coisas, mas, pouco antes de a gravidez começar,
você diria que provavelmente queria um (outro) bebê em algum momento ou provavelmente
não?
Provavelmente sim (vá para a questão C-5)
Provavelmente não (vá para a questão C-6)
Não ligou (vá para a questão C-6)
Questão C-5. Você engravidou mais cedo do que queria, mais tarde do que queria, ou na hora
certa?
Mais cedo
Depois
Hora certa
Não se importou
Pergunta C-6. E quanto ao seu parceiro no momento em que engravidou ..., ele queria que
você tivesse um (outro) bebê em algum momento?
Sim (ir para a questão C-7)
Não (fim)
Não sabe (fim)
Pergunta C-7. Você engravidou mais cedo do que ele queria, mais tarde do que ele queria, ou
na hora certa?
Mais cedo
Depois
Hora certa
Não se importou
Desejada - se a resposta à pergunta C-5 for "mais tarde" ou "hora certa". As gravidezes para
as quais a resposta à pergunta C-5 foi "não se importam" também são comumente
classificadas como "desejadas".
Fora do tempo - se a resposta à pergunta C-5 for "mais cedo".
Indesejada - para o qual a resposta à pergunta C-3 foi "não" ou a resposta à pergunta C-4 foi
"provavelmente
não"
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ANEXO B - INSTRUMENTO LMUP
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ANEXO C – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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ANEXO D – AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

