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Artigo Original

REPRESENTAt;:AO SOCIALDA GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA PARAADOLESCENTES
GRÁVIDAS

SOCIAL REPRESENTATION OFPREGNANCY IN ADOLESCENCE TO PREGNANT TEENS

REPRESENTACIÓN SOCIAL DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA PARA LAS
ADOLESCENTES EMBARAZADAS

Menique Marrafa Muníz Barreto", Antónío Marcos Tosol¡ Gomes-. Deníze Cristina de Olíveira-', Sérgío Correa Marques", Ellen
Márcia Peres5

A adolescencia assoctada a urna gestacáo nao planejada traz profundas consequénctas para o índívíduo. Os objetivos desta
pesquisa foram: identificar as representacóes de gestantes adolescentes sobre o engravidar: descrever os fato res que motívaram
a gravidez; anallsar as representacóes objetivando o desenvolvímento de subsídíos para a atuacác da enfermagem. Pesquisa
qualltatíva fundamentada na Teor¡a das representacóes sortaís. Realízou-se 15 entrevistas, submetidas a análíse de conteúdo
com adolescentes grávidas atendidas em um ambulatórío no Río de [aneiro, de maío a julhc de 2008. Observen-se polaridade
nos ccnteúdos representacíonais, englobando tanto aspectos positivos quanto negativos. O principal fatcr destacado para a
motívacác da gravidez foí o próprío dese jo de engravídar; A representacáo da gravidez está assoctada a fato res sócío-culturaís.
que determínaráo o modo que será vívencíada a gestacño. Esses conteúdcs representacíonais da gravidez na adolescencia poderáo
servir para futuras íntervencñes.
Descrltores: Adolescencia; Gravidez na Adolescencia; Enfermagem.

Adolescence associated with an unplanned pregnancy has profound consequences for the índívidual. The objectíve of thís research
was to ídentífy the representations of pregnant teenagers about pregnancy, to describe the factcrs whích led to pregnancy; constder
the representations aimed at developing grants for nursing activities. Thís ís a qualitatíve research based on the theory of social
representatíons. J,¡Ve conducted 15 íntervíews. and analyzed them for ccntent wíth pregnant adolescents treated at a cllníc in Río de
[aneíro, from Mayto [uly 2008. Polarity ts observed in representatíonal content, enccmpassíng both posltíve and negatíve aspects.
The maín factor leadíng tc the mctívation of the pregnancy was the very desíre to beco me pregnant. The representation ofpregnancy
ís associated wíth socio-cultural factcrs that will determine the way pregnancy will be experíenced. These representational contents
of teenage pregnancy may serve for future ínterventions.
Descrlptors: Adolescence: Pregnancy in Adolescence: Nursing.

La adolescencia relacionada a un embarazo no planeado trae profundas consecuencias para el individuo. Los objetivos de esta
investigación fueron: identificar las representaciones de las adolescentes embarazadas sobre el embarazo, describir los factores
que motivaron el embarazo, analizar las representaciones enfocando el desarrollo de subsidios para la actuación de la enfermería.
Investigación cualitativa basada en la Teoría de las representaciones sociales. Se llevaron a cabo 15 entrevistas, sometidas a análisis
de contenido, con adolescentes embarazadas atendidas en un puesto de salud pública de Río de [aneiro, de mayo a julio de 2008.
Se observó polaridad en los contenidos representativos, abarcando tanto aspectos positivos como negativos. El principal factor
destacado para originar el embarazo fue desear realmente quedar embarazada. La representación del embarazo se asocia con
factores socioculturales, que determinarán cómo será percatada la gestación. Estos contenidos representativos del embarazo en la
adolescencia podrán servir para futuras intervenciones.
Descriptores: Adolescencia; Embarazo en la Adolescencia; Enfermería.
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INTRODU~ÁO

o objeto desta pesquisa é a reprcsentacáo social

de gestantes adolescentes acerca do processo de engra

vidar Para a condueño do cstudo, definiu-se. como obje

tivo geral, discutir a representacáo social do processo de

engravidar para adolescentes grávidas atendidas cm um

ambulatório de urna policlínica pública e universitária,

com vistas ao fornecimento de subsidios para a atuacáo

da equipe de enfermagem na atuacáo de prevencáo da

gravidez precoce. Neste contexto, foram delineados os

seguintes objetivos específicos: identificar as representa

cóes de gestantes adolescentes sobre o processo de en

gravidar; descrever os fatores que motivam a gravidez na

adolescencia a partir dos conteúdos representacionais

ideutíficados: e analisar essas representacóes objetivan

do o desenvolvimento de subsídios para a atuacáo da

equipe de enfermagem junto a este grupo etário.

O principal fator que motivou os pesquisadores

para a realizacáo deste estudo está relacionado ao eres

cente número de adolescentes grávidas, ocorrendo espe

cialmente nas camadas menos favorecidas socialmente.

Em relacáo a esse aspecto, alguns autores referem á ges

tacao na adolescencia como algo nao precoce, mas sim

como mais urna etapa natural e até desejada do processo

de desenvolvimcntol-J. Um outro aspecto interessante

presente neste tema está relacionado a maternidade de

adolescentes em sítuacáo de risco social e pessoal en

quanto forma de ascensáo social, como um "passaporte"

para a vida adulta, com vistas a garantir a estima de ou

tras pessoas e um futuro melhor através do ñlhol'I. Além

dos problemas referentes ao processo gestacional, a ado

lescente aínda tem que enfrentar situacóes peculiares a

adolescencia, como a passagem da infáncia para a idade

adulta e a mudanca de posícáo de filha para a de máe sern

completar a estruturacáo psíquica de um adulto(2J.

No ámbito psíquico, outros autores relatam que

sao intensas as repercussñes emocionais da gestacáo em

puérperas adolescentesl-J, Há urn quadro desfavorável,

cm que muitas adolescentes gestantes apresentam uma

auto-desvalorizacño e urna baixa expectativa em rela

<;ao ao futuro. Há relato de grande sofrimento psíquico,

chamando a aten<;áo por se tratar de adolescentes com

nível realmente alto de estresse emocional(3J. Ainda foi

observado menor propor<;<1o de adolescentes que man¡

festaranl ter desejado a gravidez entre as que apresenta

ram um grande sofrimento psíquico. De modo contrário,
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foi maíor a proporcáo de adolescentes que desejaram a

gestacáo entre as que apresentaram pouca ou nenhuma

expectativa em relacáo ao futuro(3J. Esse fato leva a pen

sar que a gravidez precoce representaria efetivamente

urna possibilidade de reconhecimento e/ou status social

almejado por adolescentes cujas vidas foram capazes de

lhes apresent.ar t.<10 poucas oportunidades.

A gravidez, cntáo, acabaria por significar urna

tentativa de reconheciment.o social ou urna resposta

adaptativa a sítuacao de pobreza, dai urna menor pre

valencia de sofrunento psíquico em alguns casos(1,3J.

Multas vezes, a gravidez nas adolescentes faz corn que

e1as se sintam maís adultas e femíninas, saíndo de urna

posicáo infantil para urna mais madural-J, Da mesma

forma, a reacáo familiar desfavorável perante a gravidez

na adolescencia está associada a um grande sofrunento

psíquico, apontando a importáncia do apoio social para

urna melhor vivencia da gestacáo pela adolescente e,

conscqucnrcmcntc, para um dcscnvolvímento gcstacío

nal adequadol-J.

É inegável a cornplexídade para a atuacáo dos pro

fissionais de saúde frente a prevencáo da gravidez na

adolescencia, pois náo se trata apenas de informar sobre

os métodos contraceptivos que sao mais adequados para

essa idade, tampouco recorrer a pregacáo da abstinencia

sexual para adiar o início da vida sexual, mas de assumír

a prática educativa como urn processo sistemático de

orientacáo e reflexao sobre a sexualidadel"! Daí a impor

táncia da enfermagem, enquanto educadora ern saúde,

em promover condícües para que rapazes e mocas corn

preendam a relacáo entre as suas aspíracóes, a felicidade

e a tomada de decisóes sobre a vida sexual e reprodutiva

de maneíra segura. O planejamento familiar mostra-se

como urna das melhores solucoes para este problema, já

que muitas martes maternas sáo resultados de fertilida

de nao planejada e gravidez indesejadal'il.

Ao refletir acerca de tal afirmativa, pode-se reafir

mar o papel da enfermagem na educacáo em saúde como

um instrumento promotor de condicóes facilitadoras

desse processo, Em se tratando de adolescente, deve-se

considerar que todo contato com este grupo é urna opor

tunidade de oríentacáo e estímulo as prátícas saudáveis

de vida(6J. Frente a esta realidade, denlOnstra-se que

novas aspectos de a¡;oes em saúde devem ser pensados,

considerando-se o desenvolvimento de competencias e

habilidades técnicas e humanísticas por parte dos pro

fissionais de saúde que trabalham com esta clientelaC7J.
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MÉTODOS

Trata-se de urna pesquisa de natureza qualitatíva,

fundamentada na te aria das rcpresentacóes scciaís em

íuncño do objeto selecíonado. O método qualitativo foi

escolhido devido ao seu caráter subjetivo para descrever

os conteúdos das representacóes sociais, identificando

diferencas ínrra-grupo acerca da gestacáo, já que estes

nao sao dados quantíficáveis.

Entendemos reprcscntacáo social como idéias,

ímagens, concepcóes e visóes de mundo que os sujeitos

possuem sobre a realidade. as quais estáo vinculadas as

prátícas sccíaís. Ao mesmo tempo, cada grupo social ela

bora as suas representacóes de acorde com a sua posí

cáo na sociedade, aprcsentando correlacáo com os seus

interesses específicos e com a própria dinámica da vida

condíanal''!

As representacóes nao se tratam de meras idéías

ou imagens a cerca de um objeto, mas sím a correspcn

déncia destas a urna representacáo dotada de significa

dos que deterrninaráo sentido a este objeto dentro de um

contexto sociall'". Assím, a rcpresentacáo social é vista

como urna forma de conhecimento elaborada no meio

social que contribui para a construcáo de uma realidade

commn(lÜJ.

O estudo foí desenvolvido corn 15 [quinze1ado

lescentes grávidas que parrícípavam do Programa de Pré

Natal na área de atencao primária da Clínica de Adoles

centes de urna Policlínica do Río de [aneiro, seudo esta de

naturezas pública e universitária, Os sujeitos da pesquisa

tínham ídades cornpreendídas entre 15 e 19 anos, já que

é a Iaixa etária para o atendimento na respectiva Policlí

nica. As participantes foram selccíonadas por demanda

espontánea, apús apreseritacáo dos objetivos do estu

do, senda abordadas no momento em que aguardavam

o atendimento na sala de espera, no período de maio a

julho de 200B.

A escolha desse cenário foi intencional, já que é

campo de atuacáo para enfermeiros residentes em saú

de do adolescente de um Hospital Universitário estadual,

Além dlSSO, desenvolve desde a oflent.a¡;ao e a distribul

¡;ao de materiais até a assisténcia direta, sendo, portanto,

UIna institui¡;ao reconhecida nacionalmente pela quali

dade do servi¡;o prestado.

A coleta de dados foi realizada através de entrevis

t.as senü-estruturadas, ocorrendo em mna sala reservada,

respeitando-se a privacidade das depoentes. Estas entre-

vistas foram gravadas e tíveram duracáo de 30 minutos

cada urna, ern média, O instrumento de coleta de dados

constituíu-se de um roteiro com perguntas que forarn re

elaboradas ou aprofundadas no dccorrer da entrevista.

Este método admite certo grau de flexibilidade ao

pesquisador; permitíndo que os temas que emergem do

processo de entrevista sejam aprofundados em beneficio

de uma melhor ínvestigacáo do objeto de estudol l U. Por

este motivo, considerou-se ser a melhor técnica para a

realizacáo deste trabalho, por oferccer maior liberdade

de respostas ao entrevistado e assim proporcionar maior

cornpreensáo do objeto.

A pergunta inicial da entrevista foí: "Como vocé

definiria engravidar na adolescencia?" Após a apresen

tacáo de sta, as perguntas foram seudo moldadas de ma

neira particular para cada adolescente, porém sempre

tentando buscar: as imagens, sentímentos e prátícas da

adolescente ao se descobnr grávida; se desejou/planejou

a gravidez; como se dcram as reacócs da família; a exis

téncia da rede de apoio social; mudancas acorridas após

a gestacáo: a identificacáo de obstáculos e/ou facilidades

e perspectivas para o futuro.

A análise dos dados foi feíta utilizando-se a t.éc

níca de análíse de conteúdo. que se caracteriza por um

conjunto de técnicas que visarn descrever o conteúdo

das mensagens através de indicadores que permitcm a

inferéncia de conhecimentos destas mensagens(12J. Para

que esta técnica seja corretamente empregada, a mesma

foi dividida em etapas. Primeíramente fez-se urna leítura

flutuante de todo o material transcrito. Depois foram de

finidas as hipóteses provisórias e determinado o tipo de

unidade de registro a ser utilizada para a análise, que po

dem ser definidas como recortes das falas que pcrmítcm

a análise do texto como um todo, podendo ser delimita

das por palavras, frases, parágrafos ou temasfl".

Para o presente trabalho foi escolhido o recorte de

acordo com os temas, ou seja, recorte do sentido da frase.

Após esta etapa, foram definidas as unidades de signifi

cacáo, ou seja, as unidades de compreensáo das unidades

de registro(13J. Posteriormente foi realizada a quantífíca

¡;ao dos temas de acordo com o número de uHldades de

registro e, por último, foram determinadas as dimensoes

dos temas a partir dest.a quantifica¡;ao efetuada.

Senda assim, seguiram-se todas as etapas de siste

matiza¡;<1o da técnica de anáhse de conteúdo, pernütindo

Inaior confiabilidade cient.ífica, o que diferencia de téc

nicas de análise meramente intuitivasU3J. Considera-se



esta escolha adequada porque se pode avaliar os valores,

as atitudes, as crencas, as tendencias e as motivacóes que

fazern parte da vivencia e do discurso das gestantes ado

lescentes. Além disso, permitíu a orgamzacác dos dados

que conduzíram aos resultados apresentados,

A aprovacao pelo (omite de Ética ern pesquisa da

UERJ (COEP, protocolo 2015-CEP/HUPE), ocorreu cm 09

de abril de 2008. Foí elaborado um termo de consentí

mento Iivre e esclarecido para cada partícipante e garan

tido o seu anonimato.

RESULTADOS

Ao findar o tratamento dos dados, observou-se um

quantítatívo de 869 unidades de registro agrupadas em

469 unidades de signiíicacáo, A síntese das unidades de

signíficacáo pcrmitíu definir cinco categorías. as quais

abarcarn todo o conteúdo das entrevistas, sao elas: 1) Fa

torcs positivos e negativos da gravidez na adolescencia;

2) Fatores que motivam a gravidez na adolescencia; 3)

Fatores culturais relacionados a gestacáo na adolescen

cia; 4) Perspectivas para o futuro da máe adolescente; e

5) Atendimento asaúde para adolescentes grávidas.

A categoría intitulada "Fatores positivos e negati

vos da gravidez na adolescencia" tot.alizou 234 unidades

de sigruficacáo, o que significa a metade das unidades es

tudadas, seudo, enráo, esta a categoria mais mareante nas

falas das adolescentes. [á a segunda categoria, definida

como "Fatores que motívam a gravidez na adolescencia"

totalizou 58 unidades de signiíicacáo, englobando um

percentual de 12,3% das unidades estudadas. A categoría

"Fatores cult.urais relacionados agestacáo na adolescen

cia" totalízou 48 unidades, representando um percentual

de 10,2% das unidades de signiíicacao estudadas. Quan

to acategoría "Perspectivas para o futuro da máe adoles

cente" esta totalizou 32 unidades, correspondendo a um

percentual de 6,8% do total das unidades estudadas, Por

último, a categoria "Atendimento na saúde para adoles

centes grávidas" totalizou 97 unidades de significacáo, o

que significa 20,6% das unidades estudadas.

Fatores positivos e negativos da gravidez na
adolescencia

Esta categoría, mareante em seu aspecto quan

t.itat.ivo, expressa os fatores relacionados á gravidez na

adolescencia, sejam positivos ou negativos, chamando a
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atencáo por apresentar um quantítarívo muito maíor de

fat.ores negativos da gestacáo (129 unidades de signifí

cacao) do que de positivos (105 unidades de significa

cáo J. O fator negativo mais relatado pelas adolescentes

é o medo da reacáo da familia. Foram citados, também.

"deíxar de saír com os amigos", "procurar ernprego e

abandonar os estudos" que se constituem em sítuacces

que prejudícaram as suas vidas e, portanto, também con

sideradas como Iatores negativos.

Para melhor cornpreensáo desses aspectos, expóe

-se exernplos de discursos que retratam o que as adoles

centes consideram como pontos negativos vivenciados

com a gestacáo na adolescencia: Tive medo da rea~'C1O da

famíJia Acneí que todo mundo ia brigar comigo (Bibí]. Pru

mim, o piar da gesta~'fio é deixar de sair com os melis amigos...

(Lucy]. Tenho como ponto negativo da gestarao ter que arrumar

emprego rápido, porque antes eu procurava com calma e agora

nao, eu tenbo pressa ... (Bina). Tive que parar de estudar; e agora

nao sei o que vai ser do meu futuro... [Cicí].

Mesmo tendo a dimensáo negativa apresentada, é

alta a quantidade de citacóes de pontos positivos. Entre

os fatores positivos mais mareantes para as adolescentes

destacamos neste trabalho o apoio da familia, evidencia

do pela maíoría das gestantes entrevistadas. Alérn disso,

ressalta-se tambérn que a maioria das gestantes relatou

estar se sentindo mais madura e responsável, sendo a

gestacao considerada positíva em suas vidas. Ainda há

adolescentes que se sentern mais realizadas por se sentí

rem mais mullieres. e nao adolescentes, e, por conseguin

te, mais completas. A maíoria das adolescentes referiu

urna brusca mudanca no modo de viver; Minha vida mudou

muito. Fiquei mais madura, mais responsável, mais mvttver Nu

dei para melhor. ..(Debí]. Me sinto, mais realizada. Meu sontio

sempre jói ser mtie e agora en vou realizar esse sonho!(Ale). Gra

fas aDeus eu tenho o apoio da minha família. Minha miíe disse

que fica com o bebé sempre que eu precisar. Grafos el Deus só

acontcceram coísas boas desde que eu ganhei esse presente de

Deus! [ju]. Antes da gravidez a mina vida era muito triste. Vejo a

vida de forma mais alegre agora... (Tata).

Fatores que motívam a gravidez na adolescencia

Os fatores motívacíonaís da gravidez na adoles

cencia expressam a causa atribuída pelas adolescentes

que culminou na gestacáo. Mais da metade das adoles

centes deste estudo (53%) at.ribuiu o próprio desejo de

engravidar como única motiva<;<1o para a gesta<;ao na
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adolescencia. Outros fatores relatados como motivo da

gravidez foram o nao acreditar de que podía acontecer, a

crenca de ter tido várias relacóes sem camisinha e nao ter

engravidado, o náo uso da camisinha por receto de dar e

o medo de conversar sobre este assunto com o parceiro,

além também da existencia de um imaginário construído

socialmente como nao engravidar se estiver menstruada

e acreditar que, por ter parentes estéreis, poderia tam

bérn o ser.

Também foi descrito o nao uso da pílula por medo

da máe descobrir, a ccnfiauca no coito interrompido e a

dificuldade de acesso aos métodos contraceptivos. Decidi

terfilho porque já tó namorando há 2 anos e von casar. Tem uma

hora que o relacionamento pede ísso. »é.. (Ale). íínnamos medo

de maooar se falasse de camisinha um para o outro ... [Cici]. Ti

nha medo de usar pituto e minha míie descobrir:.. (Lucy]. Fiz ou-

tras vezes sem camisinha e nao havía engravidado. Nao acreditei

que podia ter fttnos porque tenbo primas estéreis e achei que era

também...(Bla].

Observa-se, ainda, a gravidez como urna cense

qüéncía normal de um relacíonamento que se estende no

tempo de vida desses sujeítcs, bem como um assunto de

licado, até mesmo constrangedor de ser tratado em meio

a relacáo, talvez em funcáo da barreira física existente ou

pela concretízacáo da possibilidade do que se considera

socialmente infídelidade conjugal.

Fatores culturaís relacionados agravidez na

adolescencia

Visto que a cultura influencia diretamente no

modo que a adolescente representa a gestacao, tornou

-se necessário a análise dcsta dimensáo representacional

presente na discursividade dos sujeitos, Assim, as ado

lescentes que possuíam criacáo religiosa e que, por moti

vos múltiplos acabaram engravidando, pensaram menos

em aborto do que as dernais. Ao mesmo tempo, a crenca

em Deus fez com que elas valorízassem mais a gestacáo,

conseguindo enfrentar, de maneira melhor, os problemas

oriundos da sítuacáo, inclusive o abandono do parceiro.

Algumas üllas das adolescentes reglstram, noto

riamente, a influencia da religi<1o nas práticas e atitudes

destas adolescentes: Se Deus me enviou, é porque é para eu

ter...(Cacá). Eu nunca mataria um filho, pois sou evangélica e na

minha religiao quemfaz aborto é assassino (Mel). Quando penso

em gravidez, penso em Deus capaz de gerar uma vida dentro de

vocé...(Bina).

Anida sobre a influencia da cultura na gestacáo

em adolescentes¡ observa-se que quanto menor o po

der aquisitrvo mais natural é percebida a gravidez¡ e até

muitas vezes desejada, especialmente na fase tardia da

adolescencia. Éatribuida como precoce nas adolescentes

mais jovens e sern parceiro fixo, como demonstrado a se

guir' Hu [ui morar com ele com 13 anos e é obvio que o próximo

passo seria um filho ... é conseqüéncia natural do casamento...

(Bina). Nao quería engravidar "veína'; acno essa a melhor fase

para enqravídar:.. (Dada).

Neste trabalho evidencia-se que as adolescentes

estudadas pertencem a urna classe social de pouco poder

aquísítívo, com a renda familiar mensal ern torno de ape

nas um ou dois salario minimos. Isso influencia díretamen

te nos objetivos de vida e em sua perspectiva para o futuro,

seudo esta última aprofundada na próxima categoría.

Perspectivas para o futuro da máe adolescente

Particularmente comentando sobre os objetivos

de vida das adolescentes estudadas, verifica-se pouco

ou nenhum objetivo, além do engravidar, formar uma fa

milia e ser máe. Poucas adolescentes comentaram sobre

a necessidade de terminar os estudos para seguir urna

carreira profissional. As que comentaram, disserarn que

iriam terminá-Ios para conseguir um emprego melhor e

ajudar nas despesas dentro de casa, se referindo ao ensi

no médio, como pode ser visualizado nas frases expostas

a seguir: Quera principalmente ter dinheiro suficiente para fa

zer umafestinha de um ano pra ele, comfoto e tudo...[Cíci]. Quero

arrumar um servíco pra mím poder sustentar meu filho. Nao vou

volcar a estucar porque nao vou ter tempo pra isso... [Fafá]. Meu

objetivo de vida sempre foiformar uma lindafamÍlia ...(Le).

Observa-se urna taxa elevada de adolescentes que

abandonaram os estudos após a descoberta da gcstacáo,

representados por um número equivalente a 53% das

adolescentes estudadas. O estado de gravidez, bem como

o desejo de conseguí-lo, parece implicar, mesmo que em

sua dimensáo subjetiva ou representacional, um fut.uro

específico, quase determinado, que se repete no grupo

social em que se está inserido.

Atendimento na área da saúde para adolescentes
grávidas

Esta categoria objetivou discutir conw a área da

saúde vem atuando em relas:<1o as gestantes adolescentes



sob a ática das práprias adolescentes grávidas. A maíoria

das adolescentes se referiu ao atendimento da própria

unidade de saúde onde Iazia o pré-natal quando citava o

atendimento, nao apresentando, portante, urna visáo ge

ral do ateudimento as gestantes adolescentes no campo

da saúde,

Todas demonstraram satísfacáo com o acolhimen

to realizado pela unidade. Também demonstraram satis

fa¡;:ao com o atendimento especializado, voltado sornen

te para a faixa etária em questáo, justificando que nao

sentiram preconceito e/ou julgamentos por parte dos

profíssionais. Além disso, o acompanhamento pré-natal

foi visto como ponto importante para efetívacáo de urna

boa gestacáo. Ter conseguido fazer pré natal num lugar só para

adolescentesfoi multo bom, aoui sinto que nao tem preconceíto...

(Ale). É multo importante vecé se sentir bem numa consulta por

que ot vocético quererulo voltar... se trata agente mal nao dá von

tade de nem voltar mais".(Lucy). lt hom ter um atendimento só

pra adolescentes...a gente fica mais a vontude na sala de espera...

oí a gente [ala mal dos adultos que [alam mal da gente porque a

gente engravidou muíto nova ".(Cacá).

A representacáo do atendimento na saúde rela

clona-se a atencáo que lhes é dada. Elas ainda comentam

sobre fatores que gostaríam que tívessem em todas as

unidades de saúde, tais como atencáo, carínho, escura

qualíficada e auséncia de julgamentos, entre outros. É

fato que essas adolescentes necessitam de urna atencáo

que seja especializada e voltada para as especificidades

que sao particulares deste período da vida.

nrscnssao

Os dados referentes aos fatorcs ligados a gesta

¡;:ao na adolescencia estáo de acordo com os dados de

outras pesquisas que também encontraram fatores so

ciais, psicológicos, biológicos e económicos negativos,

dentre outros(14). Como um dos efeitos sociais negativos

mais significativos desta situa<;ao, destaca-se a perda de

oportunidades educacionais e laborais ditas de sucesso.

Ocorrem também efeitos negativos psicológicos que es

t;10 diretamente associados ao conJHto emocional frente

a situa<;::ao da maternidade(14).

Observa-se tambénl que há medo do abandono do

parceiro, o que se traduz muitas vezes em realidade, cau

sando influenclas no processo normal do desenvolvünen

to psico-afetivo-sociaL Ademais, reconhece-se a pressáo

para a realiza<;ao do aborto por parte dos genitores e, por
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vezes, a falta de apoio social e o despreparo para o en

frentamento de um desafio que se impfJe(14--15).

Devido a estcs fatores negativos e tantos outros

que se aprcsentam nesta circunstáncia, a gravidez na

adolescéncia tém sido vivenciada no Brasil e nos países

ern desenvolvimento como um risco social e um grave

problema de saúde pública, devido a sua magnitude, arn

plitude e aos problemas que derivam dela(15J. Por outro

lado, o apoio familiar durante a gestacáo na adolescencia,

identificado neste estudo como o principal fator positivo

da gestacáo, tem sido evidenciado também como possível

elemento motivador a reincidéncia de gravidez na ado

lescéncia. Esses dados permitem reconhecer a vulnera

bilidade e a exposícáo das adolescentes agravidez e sua

repetícáol'J.

Observa-se que a gravidez na adolescencia tern di

versos fatores motívacíonaís, variando conforme a sítua

cáo económica, o nivel social e as características do grupo

de iguaís. Vemos frcqúcntemente urna rcpresentacáo da

gravidez na adolescencia associada a um ato precoce e

indesejado, seudo resultado de atitudes írnaturas, sen

timentos de ínvulnerabilídade, falta de ínstrucáo e difí

culdade de acesso a métodos contracepnvcsl-vl. Porérn,

neste estudo, evidenciou-se algo diferente, já que a maio

ría das adolescentes entrevistadas relatou que o motivo

que as levou a gravidez foi o próprio desojo de engraví

dar. Este fato, apesar de diferente de muitos estudos, nao

é inédito, visto que em algumas pesquisas maís recentes

se verifica resultados semelhantes(14--15,17).

A vontade de ser máe pela adolescente pode ser

urna idéia da maternidade apenas pelo aspecto positivo

que, inegavelmente, existe em qualquer ocasiáo, porérn

sem pesar as conseqúéncias, os cornpromíssos e as Iími

tacóes do sonho. Cabe perguntar se a vontade intensa de

ter um filho é oriunda da necessidade de auto-rcalízacáo

corno mulher ou se apresenta como urna tentativa de fuga

da realidade. Esta realidade pode estar relaclonada a de

sestrutura<;ao familiar, a ambientes hostis, a pequena pers

pectiva de vida e de futuro ou a vivéncia de violéncia domi

cilial~ seja de natureza psicológica, física e/ou sexual(17).

O desejo de engravidar pode se mostrar de for

ma consciente ou inconsciente, visto que muitas vezes

as adolescentes que engravidam sáo filhas de maes que

também passaram por esta experiéncia na adolescéncia.

Este fato demonstra um fenómeno psicológico incons

ciente da adolescente de repeti<;ao da história vivenciada

pela sua mae(1B).
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Outras pesquisas trazem também como fatores

motivacionais da gestacáo para as adolescentes: falta de

planejamento, acidente/descuido, nao saber corno evitar,

tentativa de fazcr o rclacícnamcnto dar cerro, vontade de

independencia e ainda sensacao de solidao(13J. A catego

ria sobre os fatores culturais relacionados agravidez na

adolescéncia é multo importante visto que adolescentes

de diferentes culturas agem de forma diversificadas em

relacáo agestacáo na adolescéncia.

Estudos confirmam que, nos países ern desenvol

vimento, como o Brasil, o maior índice de gestacáo em

adolescentes ocorre nos estratos socíais mais ernpobre

cidos(19J. Esses dados apontam para urna representacao

positiva da gravidez como conseqüéncia de um relacio

namento estável, Ve-se aínda que o casamento ou ainda

o "morar junto" é mais precoce em adolescentes de baixa

renda. Esses aspectos mostram que o meio social no qual

a pessoa vive influencia no seu modo de pensar e agir.

Urna tentativa de minimizar esse quadro de gravi

dez precoce, mesmo que desejada, é garantindo o acesso

a educacáo dessa jovern. Cornprovadamente, a adoles

cente com maior escolaridade e maiores oportunidades

de futuro é menos propensa a gravidez nesta etapa do

seu desenvolvimento, tao mareante e necessária para

entrada na vida adulta(19J. O nivel socioeconórnico está

fortcmente ligado a perspectivas para o futuro de urna

adolescente. Observa-se, cntáo, que quanto maior for o

nivel socioeconómíco, mais tardía se torna a gravidez, da

mesma forma que quanto menor o nível, mais precoce é

a gestacáo e a probabilidade de recidiva da gravidez(16J.

Seudo assím, a gravidez sem urna estruturacao so

cial e económica, acaba por deixar o caminho cada vez

mais difícil para a adolescente planejar seu futuro, no

sentido de concluir um curso de nivel universitário e ter

urna profissáo definida; ou aínda viver urna uníáo prós

pera com o parceiro. O que se observa é que a capacidade

de pensar em longo prazo é quase inexistente, dernons

trando o quáo importante sao as orientacóes e os diálo

gos IamiliareslU'l.

A evasáo escolar é presente nao semente ncstc,

mas ern varios estudos sobre as consequéncias da ges

tacáo na adolescéncia f1 4;19J. Afirma-se que é alta a taxa

de evasáo escolar entre as adolescentes grávidas, aproxi

mando-se dos 30%) e, na maioria dos casos, o retorno ao

estudo se dá em menores propon;5es. Entretanto, mUl

tas vezes, o abandono escolar ocorre antes da gravidez,

sendo inclusive fator de risco para engravidar. Em vista

disso, adolescentes que abandonam seus estudos nao se

profissionalizam e, conseqüentelllente, terao trabalho

mal remunerado no futuro, perpetuando a pobreza. Os

filhos destas máes adolescentes tcndcráo a ter a mesma

educacáo que suas mács, com provável repeticáo de algu

mas atitudes, como a gravidez precoce. Observa-se a con

tinuidade de UIn ciclo cruel, mostrando a irnportáncia de

encarar algumas dimensóes da gravidez na adolescencia

nao só como problema de saúde pública, mas, tambérn,

social, com a necessária íntervencáo efetiva(18J.

Em relacáo ao atendimento a urna adolescente

gestante, tern sido observado que os servícos de saú

de sao poucas vezes apontados como norteadores das

demandas desse grupo, papel este que deveria ser pri

mordial para a reducáo de morbidades relacionadas a
gravidez e aprevencáo de recorréncia da mesrna, o que

sugere que essas instítuícóes nao estáo cumprindo o

seu papel social. Neste sentido, devem ser promovidas

políticas públicas que realmente causem impactos rele

vantes e reorientem os modelos de atencáo asaúde de

adolescentes(14J.

Observa-se que, no Brasil, tem sido implementa

dos programas de assisténcia pré-natal específicos para

este grupo, com resultados prornissores. Tais programas

térn tentado buscar urna assisténcia integral e multidis

cíplínar, ofercccndo amparo a esta populacácl-"! Corn

ísso, devern ser repensadas as estrategias para um cui

dado sernpre humanizado que atenda as necessidades

desta clientela. O cuidado faz parte da esséncia da en

fermagem, poís está presente no cotidiano de suas prá

ticas(19-20J, sondo, portanto, um campo promissor para a

insercáo da enfermagem no planejamento e na efetivacáo

de estrategias para um cuidado holístico que aterida as

necessidades destas gestantes adolescentes.

Urna boa técnica de díscussáo nos espacos de

saúde tem se dado através da criacáo de grupos visando

problematizar as representacóes sociais relativas ama

ternidade, as expectativas para o futuro e as adaptacóes

na nova vida e sexualidade, tentando levar a adolescente

a cscolhas mais conscientes e seguras(20J.

CONSIDERAC;:OES FINAIS

Nesta pesquisa, os conteúdos das representa

<;fles sociais da gravidez na adolescéncia foram múlti

plos, englobando tanto fatores positivos como negativos.

Essa polaridade, no entanto, nao parece ser conflitante,



evidenciando-se cm dois momentos da gravidez, tradu

zindo-se em representacóes distintas para a maíoria do

grupo estudado, Dito de outra forma, no início da gravi

dez, dcstacam-se os fatorcs negativos e, assim scndo, cla

significa medo e perda. O medo está relacionado á reacáo

do grupo social em que a adolescente está ínserida. es

pecialmente a da familia, que foi muito citada como um

aspecto negativo. A perda está associada a possibilidade

do afastamento de amigos e do abandono escolar, o qual

apunta para um possível agravamento das condicóes só

cío-económicas. pelas Iimitacoes no mercado de trahalho

e, por conseguinte, refletindo-se no sustento próprio e

dos seus filhos.

A mudanca dos elementos representacíonais é

marcada pelo apoio recebido pelo parceiro e, ern espe

cial, pela familia, sobressaindo, portante, os sentimentos

positivos e, entáo, a gravidez significa amadurecimento,

responsabilidade, positrvidade, realizacáo corno mulher e

a concretude de um desejo, A partir daí, parece que a vi

vencia da gestacao ocorre corn maíor tranqüilidade. Esses

aspectos, para a maior parte do grupo estudado, se tradu

zern em mudanca de vida e transícáo para a fase adulta

deixando de lado o "ser menina" para o "ser mulher"

ldentíficou-se, na maíor parte do grupo, o desejo

de engravidar como fator motivador da gestacáo, com

elementos fortemente voltadcs a vontade de entrada no

mundo adulto, de Iibertacáo e de independencia. Por ou

tro lado, há um quantítatívo significativo de depoentes

que nao manifestaram expressamente este tipo de dese

jo, o que faz super que há subgrupos no grupo estudado,

Há de se super; também, que para o subgrupo que nao

añrmou o referido desejo da gravidez, que tal fato estava

relacionado a crencas acerca da possibilídade do nao en

gravidamento, podendo, inclusive, estar refletindo urna

representacao da gravidez na adolescencia como sendo

"algo da outra" e nao delas, Essas crencas estavarn possí

velmente ancoradas em situacces vivenciadas no cotidia

no dessas adolescentes, conforme evidenciado em alguns

relatos como, por exernplo, a nao gravidez após o sexo

sem protecáo e ocorréncia de esterilidade fcnnmna em

rnembros da própria familia.

Com este estudo percebeu-se que a gesta<;ao na

adolescencia é tratada com naturalidade ent.re os sujei

tos. Cabe ressa1tar que, dentre as gestantes que dese

jaram engravidar; as mesmas se referem a gravidez so

ment.e pelo lado prazeroso, podendo, inclusive, buscar na

maternidade maior grau de respeito e a defini<;ao de um
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papel no seío da socíedade que, apenas como meninas,

nao tinham. Sendo assim, observa-se urna mudanca dos

fatores motívacionaís da gravidez na adolescencia, an

tes explicada, e agora motivada, pela própria vontade da

adolescente de ser máe.

Pode-se dízer também que as condícóes socio eco

nómicas sao influenciadoras da representacáo do processo

do engravídar; Seudo assim, a representacáo da gravidez na

adolescencia está forternente associada a fatores sócío-cul

turais, que váo determinar diretamente o modo que esta

adolescente vivenciará a gestacáo, influenciando, por sua

vez, nas suas perspectívas e aspiracoes para seu futuro.

Este estudo apunta para a necessidade do desen

volvirnento de subsidios para a atuacáo de enfermagern

junto as adolescentes, visto que, outrora as motívacócs

eram explicadas pela falta de informacáo. Hoje os profis

sionais devem estar cientes que outros fatores motiva

cíonaís levarn á gestacáo na adolescencia. Corn isso per

cebe-se que nao mais adíanta apenas esclarccímcnto de

métodos contraceptivos, mas fundamentalmente abor

dar quest.5es imagéticas e representacionais que geram

práticas ern seus cotidianos, reforcando ou superando

determinadas situacñes e/ou construcóes sociais,

Todos os profissionaís de saúde envolvidos corn

a gestacáo na adolescencia devern se capacitar para en

tender os pensamcntos, sentímentos e as representacócs

das adolescentes, de forma a poder ajudá-las na reflexáo

sobre as suas morívacóes. Os conteúdos presentes nas

represcntacóes das adolescentes sobre a gravidez cons

tituern elemento de informacáo sobre essas motívacñes,

podendo subsidiar a trabalho do profissional,
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