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RESUMO
Objetivo: Pesquisa de campo com abordagem qualitativa que propôs compreender qual o significado da gestação para 
mulheres adolescentes que realizaram pré-natal em uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) em uma região 
do município de Santa Maria/RS.  Métodos: Foram obtidos cinco depoimentos mediante a realização de entrevistas se-
miestruturadas com adolescentes gestantes que se encontravam na faixa etária entre 13 e 17 anos.  Resultados: Na análise 
dos dados foi caracterizado o grupo de adolescentes participantes do estudo e realizada uma organização temática dos 
depoimentos.  Conclusão: Ao final do estudo entendeu-se que a representação da gravidez na vida das adolescentes pode 
se enquadrar como uma realidade na vida dessas jovens, muitas vezes fazendo parte de seus desejos e planos. A gestação 
nem sempre é planejada, mas, sim, desejada pelas jovens e por seus familiares.

PALAvRAS-CHAvE
Gravidez na adolescência, enfermagem, adolescente.

ABSTRACT
Objective: Field survey with a qualitative approach, seeking to understand the meaning of pregnancy for adolescents re-
ceiving prenatal care at a Family Health Strategy Unit in a region of the Santa Maria Municipality, Rio Grande do Sul State.  
Methods: Five statements were obtained through semi-structured interviews with pregnant teenagers between 12 and 18 
years old.  Results: The group of adolescents participating in the study was characterized in the data analysis, organizing the 
statements by themes.  Conclusion: At the end of the study it was understood that the representation of teen pregnancy 
ranks as a reality in the lives of these youngsters, often as part of their desires and plans. Pregnancy is not always planned 
but desired by the girs and their families.

KEy wORDS
Pregnancy in Adolescence, nursing, adolescent.

Adolescentes gestantes: o significado 
da gravidez em suas vidas

Pregnant adolescents: the meaning of pregnancy in their lives
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InTRODUÇÃO

Conforme estudo na área da Enferma-
gem, a adolescência deve ser considerada 
um fenômeno do desenvolvimento huma-
no que se expressa de acordo com as cir-
cunstâncias de ordem geográfica, temporal 
e sociocultural1. Ao se estudar a adolescên-
cia, as condições contextuais, históricas, 
sociais e culturais que a definem, sempre 
devem ser consideradas no momento e no 
grupo de adolescentes2.

Com isso percebe-se adolescência 
como um processo não definido por limi-
tes de idade, mas, sim, como um processo 
que tem variações de indivíduo para indi-
víduo de acordo com o contexto da vida, 
compreendendo-se como uma fase em que 
o jovem vivencia transformações físicas, so-
ciais e psicológicas.

Ao chegar à adolescência, o jovem 
começa a trilhar um novo caminho cheio 
de transformações e que compreende um 
momento de descobertas, dúvidas e dese-
jos. As alterações corporais acontecem e co-
meça-se a estruturar as ideias e as opiniões. 
Também o despertar para as relações com o 
sexo oposto ocorre. É, portanto, nesta fase 
que as questões ligadas à vida reprodutiva 
e sexual ganham relevância3.

Atualmente, a atividade sexual e a 
menarca têm ocorrido mais precocemente 
entre as adolescentes. Além disso, o desco-
nhecimento em relação aos métodos con-
traceptivos e os níveis sociais, econômicos 
e educacionais contribuem para elevar os 
índices estatísticos de casos de gravidez na 
adolescência4.

A gravidez na adolescência é um fato 
comum de se constatar nos serviços de saú-
de. É significativo o número de adolescen-
tes que vivenciam a gestação cada vez mais 
cedo, o que exige uma atenção importante 
quanto ao conhecimento de seus corpos, à 
representação da gestação em suas vidas e 
às novas responsabilidades como mães.

>

>

A assistência às gestantes adolescentes 
exige do profissional que as acompanha 
a compreensão dos fatores e das razões 
que as levam a vivenciarem a maternidade 
precocemente. Do mesmo modo, também 
exige a compreensão do significado da ges-
tação na vida das jovens e das suas expec-
tativas em relação ao seu futuro.

Adolescentes pertencentes a famílias 
de pouca instrução, com baixo nível social 
e cujas mães tiveram precocemente seu 
primeiro filho tendem a seguir o mesmo 
rumo. E, ainda, famílias com histórias de vio-
lência, com o uso de drogas e sem estrutura 
podem, de acordo com estudos na área da 
psicologia5, predispor as adolescentes a uma 
relação sexual prematura. Em cenários como 
esse, a maternidade pode adquirir centra-
lidade, impondo-se, muitas vezes, como 
alternativa para algumas adolescentes.

Adotar essa perspectiva implica o re-
conhecimento do evento da gravidez na 
adolescência como realidade a ser conside-
rada dentro das experiências que definem o 
processo de transição juvenil para além da 
noção de “risco” ou “ruptura” frequente-
mente associado ao mesmo6.

Diante desse cenário cabe aos profis-
sionais da saúde a busca de mecanismos 
que favoreçam as suas relações com os jo-
vens para que, em especial as adolescentes, 
sintam-se acolhidas ao buscarem atenção 
no serviço de saúde e possam ter o apoio 
dos profissionais da área, o que muitas 
vezes não é encontrado em suas relações 
habituais. Portanto este estudo foi realizado 
no intuito de perceber melhor o contexto, 
as ideias e as expectativas das adolescentes 
que vivenciam o processo gestacional em 
relação à maternidade e a vida.

MéTODOS

Este estudo alinhou-se na abordagem 
qualitativa por meio de uma pesquisa de 
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campo descritiva. A pesquisa qualitativa 
está relacionada com os significados que 
as pessoas atribuem as suas experiências 
do mundo social e como elas compreen-
dem esse mundo7. Ela tenta interpretar os 
fenômenos sociais em relação ao sentido 
que as pessoas lhes dão.

A pesquisa qualitativa baseia-se na 
premissa de que o conhecimento sobre  os 
indivíduos é possível com a descrição da 
experiência humana tal como é vivida e 
definida por seus autores, estando intima-
mente relacionada com o cuidado que as 
circunstâncias exigem1.

Este trabalho foi desenvolvido em uma 
Unidade de Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) do município de Santa Maria/RS. 
Fizeram parte da pesquisa cinco gestantes 
adolescentes que realizavam acompanha-
mento pré-natal e que encontravam-se na 
faixa etária entre 12 e 18 anos, conforme 
classificação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA)8.

Os dados foram coletados por meio da 
entrevista semiestruturada com as jovens. 
Antes de realizar as entrevistas, deu-se um 
momento de sensibilização das adoles-
centes participantes e da equipe de saú-
de da Unidade de ESF. Esse momento foi 
importante, uma vez que, para realizar a 
busca ativa das adolescentes participantes 
da investigação, foram necessárias visitas 
domiciliares juntamente com as agentes 
comunitárias de saúde (ACS) da unidade, 
mostrando que a sensibilização e o esclare-
cimento acerca do trabalho pela equipe da 
unidade de ESF também é fundamental.

Antecipadamente às visitas domici-
liares quantificou-se o número de adoles-
centes gestantes que cada ACS tinha em 
sua microárea de trabalho, e, a partir daí, 
realizaram-se visitas domiciliares nas quais 
as jovens eram convidadas à realização do 
pré-natal e a fazer parte do referido estu-
do. Buscou-se nesse momento apresentar 
a pesquisa e esclarecer as adolescentes e 

seus responsáveis quais os objetivos, os 
benefícios e a importância desse trabalho.

O encontro para a realização das en-
trevistas era previamente agendado nas 
visitas domiciliares e, para maior comodi-
dade das adolescentes, ele acontecia após 
a consulta de enfermagem de pré-natal na 
unidade de ESF.

Foram agendadas entrevistas com oito 
adolescentes que vivenciavam o processo 
gestacional, no entanto apenas cinco com-
pareceram às consultas de enfermagem 
e, consequentemente, apenas essas con-
tribuíram para a pesquisa. As entrevistas 
eram realizadas individualmente em uma 
sala da unidade de saúde para manter um 
ambiente favorável onde as participantes 
pudessem se sentir à vontade, sem medo 
de expor suas ideias e seus sentimentos. 
Todos os depoimentos foram gravados no 
intuito de permitir maior confiabilidade 
dos dados.

Previamente ao início da entrevista 
procurava-se conversar com a adolescente 
participante descontraindo-a, apresentan-
do e discutindo o instrumento de coleta e 
esclarecendo algumas dúvidas quando as 
havia. Depois, constituído o ambiente de 
empatia, dava-se início à entrevista.

Para desenvolver com ética este tra-
balho as ações foram baseadas na Resolu-
ção 196/96 do Ministério da Saúde, que 
trata de pesquisas com seres humanos. 
Somente após a aprovação do projeto 
pelo Comitê de Ética é que as entrevistas 
foram realizadas. Para isso foi utilizado o 
Termo de Consentimento Livre e Esclare-
cido, no qual, durante uma visita domici-
liária, a adolescente e seus responsáveis 
eram informados, com linguagem clara 
e acessível, acerca dos objetivos da pes-
quisa, dos benefícios, dos riscos e da não 
obrigatoriedade da participação. Foram 
assegurados o sigilo, o anonimato da par-
ticipante e a confidencialidade dos dados. 
Para referenciar as meninas  utilizaram-se 



40 Nascimento et al.ADOLESCENTES GESTANTES: O SIGNIFICADO DA 
GRAVIDEZ EM SUAS VIDAS

Adolescência & SaúdeAdolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, p. 37-46, jul/set 2012 

pseudônimos com nomes de flores para 
preservar sua identidade, relacionando o 
nome da flor com características de cada 
jovem.

Após a transcrição dos dados, estes 
foram submetidos à análise, na qual se 
buscou caracterizar o grupo considerando 
os seguintes aspectos: idade, escolaridade, 
religiosidade, relações sociais, característi-
cas socioeconômicas e questões relaciona-
das com a sexualidade.

Posteriormente, com base na análise 
temática de Minayo9, foram realizados a 
pré-análise, a exploração do material, o 
tratamento dos resultados obtidos e a in-
terpretação dos mesmos, aproximando-se 
dos estudos relativos à temática.

DISCUSSÃO E AnáLISE DOS 
DADOS

As adolescentes participantes, apesar 
de pertencerem a realidades socioeconô-
micas semelhantes, apresentavam carac-
terísticas pessoais distintas devido à per-
sonalidade e à maneira de ver e perceber 
o mundo de acordo com a subjetividade 
de cada uma. Reconhecer a subjetividade 
implica que, em um mesmo grupo, as pes-
soas pensem e ajam de modos diferentes10.

As participantes da pesquisa tinham 
idade média entre 13 e 17 anos e nenhu-
ma chegou a completar o ensino funda-
mental.

Quando questionadas sobre a religio-
sidade, duas participantes afirmaram não 
ter religião, duas citaram a religião cató-
lica, mas afirmaram não participarem de 
suas atividades, e uma jovem mencionou 
acreditar nos ideais evangélicos.

A maioria das adolescentes mora com 
seus maridos; apenas uma delas mora com 
a mãe, mas o pai da criança está acompa-
nhando e ajudando como pode. Quanto 
ao tipo de residência, das cinco participan-

tes, apenas uma mora em casa de madeira 
e todas possuem acesso a saneamento 
básico e a luz. No entanto nenhuma delas 
mora em casa própria, apresentando uma 
renda média de um salário mínimo por 
mês, sendo que são dependentes de seus 
companheiros ou responsáveis.

Com essas informações pode-se co-
nhecer melhor o quadro econômico e so-
cial em que essas jovens se inserem, apre-
sentando traços de simplicidade e carência 
econômica, o que pode ser percebido nes-
se relato a seguir, quando a adolescente 
foi questionada sobre a renda familiar e se 
passa ou já passou por necessidades:

É, um pouco, agora ele vai receber o se-
guro e vai dar uma aliviada. (Suspiro)

Além disso, algumas dificuldades no 
relacionamento com seus companheiros 
foram relatadas pelas adolescentes, apre-
sentando impaciência, rebeldia e imaturi-
dade como principais causas de discussão 
com seus companheiros:

É, a gente briga um pouco. Porque ele 
quer mandar em mim, eu não sou mais aque-
la guriazinha de antes. Daí ele conversou 
comigo e daí a gente se acertou. (Suspiro)

A gente discute bastante, mas antes da 
gravidez era assim. (Violeta)

Para as jovens, quando elas têm al-
guma dificuldade e necessitam falar com 
alguém, na maioria das vezes procuram 
a mãe ou uma amiga para conversarem, 
conforme o relato:

Sei lá, eu acho melhor, mais seguro, eu 
acho que é por medo mesmo, daí eu procuro 
com elas primeiro depois eu vou ver se eu 
conto para a mãe. (Beijinho)

Das entrevistadas, apenas uma afir-
mou preferir conversar com o marido so-
bre suas queixas ou angústias:

Com meu marido e com a família dele, 
né? Confio mesmo neles. (Suspiro)

Em relação à sexualidade o grupo 
apresentou as seguintes características: a 
menarca ocorreu para as adolescentes no 
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intervalo entre 10 e 14 anos de idade e a 
primeira relação sexual, entre 11 e 15 anos 
de idade. Relacionando a época de inicia-
ção sexual das adolescentes participantes 
com a menarca, observou-se uma média 
de dois anos de intervalo entre estes even-
tos para cada entrevistada.

Em relação às explicações que en-
volvem a primeira menstruação, algumas 
adolescentes mencionaram a mãe como 
orientadora, outras falaram que não obti-
veram orientação da família neste período 
e afirmaram que foram descobrindo tudo 
o que sabem sobre o corpo e sobre sexo 
com o tempo, na escola e com as amigas, 
o que também é referenciado no estudo 
realizado na área da Enfermagem sobre 
sexualidade com mulheres na zona rural11.

Foi mais ou menos, tava na casa da mi-
nha mãe. Eu perguntei, ela me falou, disse 
que eu tinha que me cuidar. (Azaleia)

Foi bom, não foi assustador, eu esperava 
para ser igual às gurias. (Suspiro)

Não me assustei, eu já esperava. (Violeta)
Não, fui descobrindo sozinha, com as 

amigas; a minha mãe nunca foi de falar so-
bre essas coisas. (Margarida)

Somente uma jovem afirmou ter pro-
curado com sua mãe um profissional da 
área da saúde quando menstruou a primei-
ra vez no intuito de solicitar um método 
anticoncepcional:

Eu acordei e dai eu senti aquela dor nas 
costas, e aí eu fui no banheiro, aí eu peguei 
e chamei a mãe e ela pegou e me explicou, 
depois me levou no médico. (Beijinho)

A primeira relação sexual foi menciona-
da pelas adolescentes como algo também já 
esperado. A maioria das jovens já namorava 
há algum tempo com seus companheiros e 
o sexo ocorreu como consequência do rela-
cionamento. Com exceção de duas jovens, 
a primeira relação sexual foi com seus atuais 
companheiros ou esposos.

Ah, foi tranquilo, eu já tava noiva. (Azaleia)
Foi com 13 anos, foi com meu marido, 

a gente já fazia um ano de namoro. (Mar-
garida)

Os sentimentos relacionados com a 
primeira relação sexual das adolescentes 
foram diversos. Foi mencionada por uma 
das jovens a importância da harmonia no 
relacionamento; outra adolescente apon-
tou arrependimento em relação à primeira 
experiência; e outra jovem afirmou agir de 
acordo com o comportamento do grupo 
de amigas:

É, não foi aquela grande coisa; se eu 
pudesse escolher; esse seria meu primeiro (o 
atual esposo), ele entende o meu lado e eu o 
dele, a gente é uma parceria. (Beijinho)

Na época eu fiz mais porque as gurias 
ficavam e eu queria provar. (Suspiro)

Foi horrível, sangrei, doeu muito. (Violeta)
Quando questionadas sobre quais os 

métodos anticoncepcionais que utilizaram 
na primeira relação sexual e se usavam 
preservativo para se protegerem de doen-
ças sexualmente transmissíveis, a maioria 
das adolescentes afirmou não fazer uso 
de método anticoncepcional hormonal, 
no entanto afirmou o uso de preservativo. 
Apenas uma jovem falou usar anticoncep-
cional desde a primeira menstruação:

Já, desde quando eu comecei a menstru-
ar o médico já perguntou se eu queria tomar, 
e eu disse: se é para meu bem então vamos 
tomar (Beijinho)

Com relação ao ficar e ao namorar 
na adolescência, as jovens relataram ter 
diferença entre as duas ações, conforme os 
relatos:

Ficar não precisa falar que tu tá com al-
guém e namoro tu tem que ir lá, falar que tu 
quer namorar em casa, aí já te dá um medo, 
sair junto. (Beijinho)

Ficar é só aquela hora ali, namorar é 
diferente, namorar em casa. (Azaleia)

Tem, hoje eu não acho isso tão bom, tu 
ficar tu fica hoje, de beijo, sem relação. Na-
morar pode ter até sexo, é sério, com aquela 
pessoa. (Suspiro)
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Ficar não vai na casa e namorar, vai. 
(Violeta)

Segundo Lima et al.12, hoje há o ficar 
como prática cujos sentidos se estruturam 
em torno do não compromisso, da eventu-
alidade e da atração física, apresentando-
se como um novo tipo de relacionamento 
no qual os limites são demarcados pela vir-
gindade e pela disponibilidade feminina.

Percepções e significados da 
gestação

Por meio da análise dos questiona-
mentos referentes ao significado e à per-
cepção da gestação na adolescência para 
as jovens participantes desta pesquisa 
foram encontradas cinco categorias temá-
ticas: “Gestação: desejo x planejamento”, 
“A adolescente e suas relações”, “Mudan-
ças relacionadas ao processo gestacional”, 
“A gestação e os sonhos das adolescentes” 
e “Significados e percepções”.

Gestação: desejo x planejamento

Esta categoria abrange aspectos rela-
cionados com a forma como as adolescen-
tes engravidaram. O que se pode observar 
nas entrevistas é a presença do desejo de 
engravidar. A maioria das adolescentes 
afirmou não fazer uso de preservativo 
nem de anticoncepcionais hormonais, e 
algumas mencionaram não planejarem 
propriamente a gestação, no entanto nada 
fazendo para preveni-la. Segundo seus de-
poimentos elas tinham o desejo de torna-
rem-se mães e, se isso viesse a acontecer, 
seria, para elas, algo muito bom:

Foi bom, eu já tava esperando. Sempre 
tive relação sem camisinha com ele e eu sem 
tomar remédio. Primeiro eu queria, depois 
ele, daí.... (Suspiro)

Eu sempre quis. Não planejei, mas não 

tava tomando remédio nem usando camisi-
nha. (Margarida)

O não uso de contraceptivos mostra 
o desejo de ter um filho, e esta gravidez 
é inconscientemente desejada e possui 
um papel na vida individual e social da 
jovem13. Em outro estudo14 com gestantes 
adolescentes, as autoras observaram que 
a gestação para elas é parte de um pro-
jeto de vida, por isso sentem-se felizes. As 
autoras afirmam que, neste contexto, a 
gestação na adolescência não é vista como 
problema, mas como um objetivo a ser 
alcançado.

Em estudo realizado com 132 adoles-
centes grávidas, a maioria das jovens não 
planejava a gestação, e esse fato relaciona-
se com a presença de sentimentos negati-
vos e aconteciam, na sua maioria, com as 
meninas solteiras15. Por outro lado, com as 
adolescentes que eram casadas, a gestação 
seguia-se a sentimentos positivos, existin-
do planejamento e desejo.

A adolescente e suas relações

Esta categoria trata do relacionamen-
to da jovem com o pai do seu filho, sua fa-
mília e o impacto da gestação. De acordo 
com os depoimentos, a presença do com-
panheiro/marido para elas é importante.

Todas receberam o auxílio que descre-
veram necessitar quando foi confirmada a 
gestação. O apoio do companheiro é impor-
tante por meio da participação e do amparo 
emocional, para que a adolescente não se 
sinta só e possa dividir as responsabilidades 
e as dúvidas relacionadas com a gestação16.

Apenas para uma das jovens a rea-
ção do namorado foi de surpresa. Não 
esperavam a gravidez, pois ela fazia uso 
de anticoncepcionais na época em que 
engravidou. Por isso ambos não imagina-
vam que a gestação seria uma realidade no 
momento, conforme seu relato:
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Daí ele falou, vou fazer o que, agora 
vamo assumir, é simplesmente o que tem 
para fazer, vamo botar fora? (Beijinho)

Para essa mesma adolescente, contar 
para a família também foi um desafio, 
como ela descreve no depoimento:

Ah, eu contei agora, com três meses; eu 
escondi até quando eu pude. Quando sentia 
enjoo, eu disfarçava, saía e respirava um 
pouco. Aí agora que eu peguei e contei para 
meu primo, porque ele disse que eu tava di-
ferente, daí agente contou para mãe e para 
a vó, elas só falaram: tu acha que a gente 
não ia perceber, tu acha que a tua barriga 
não ia crescer, tu diferente usando roupa 
mais larga, sempre usou roupa justinha, a 
gente te estranhou um pouco, mas não quis 
falar nada. Mas não foi aquela coisa assim, 
só meu pai não sabe (Beijinho)

Na rede de apoio encontra-se o forte 
papel da família da jovem. Há um maior 
temor, na maioria das vezes, em relação à 
reação da figura paterna, pois o mesmo re-
presenta a relação de autoridade no âmbi-
to da família. A mulher representa o papel 
complementar e solidário, aceitando com 
menos dramaticidade a situação6.

Para a maioria das jovens as famílias já 
esperavam a notícia da gravidez, pois elas 
já estavam casadas e desejavam ter filhos 
e, com isso, não tiveram dificuldades de 
informar-lhes. Este fato vem ao encontro 
dos dados referenciados em um estudo 
da área das ciências sociais15 que diz que a 
gravidez na adolescência não é vista como 
um problema, ela é aceita como um fenô-
meno normal na vida das adolescentes, 
uma vez que as amigas e a própria mãe 
foram ou são mães adolescentes.

Mudanças relacionadas com o 
processo gestacional

Esta categoria faz referência às princi-
pais alterações comportamentais percebi-

das pelas jovens na vivência da gestação, 
que foram: maior tranquilidade, menos 
vontade de sair, mais sensibilidade e senti-
mentos de responsabilidades e juízo, con-
forme suas falas:

Mudou, porque antes eu era muito 
imatura, porque fazia por imatura de birra 
mesmo, às vezes eu brigava e saía e passava 
por dois, três dias sem dar notícia, me fazia 
de rebelde. Agora não, agora eu vejo que eu 
tenho que ter cabeça, ter duas responsabili-
dades, por mim e pelo meu filho. (Suspiro)

Eu já experimentei de tudo, já vi muita 
coisa, usava droga, andava por aí, agora tô 
mais tranquila, eu escolhi ficar com a pessoa 
que eu gosto e largar tudo isso. Graças a ele 
eu larguei tudo isso, eu escolhi o melhor para 
mim, (...) acho que eu fiquei com mais juízo. 
(Beijinho)

O acréscimo de responsabilidade e 
maturidade e a perda da liberdade de sair 
também foram as principais mudanças re-
latadas pelas adolescentes participantes de 
um estudo realizado por Almeida15.

A gestação e os sonhos das 
adolescentes

Nesta categoria foram abordados os 
planos e sonhos das gestantes em relação 
à vida. Elas apresentaram pontos comuns, 
como poder trabalhar, criar os filhos, aju-
dar em casa, ter casa própria:

Ah, poder dar tudo para minha filha. 
(Margarida)

Ah, ter minha casa, meu trabalho e criar 
meu filho. (Azaleia)

Trabalhar, ter uma casa própria, ajudar 
na casa. (Violeta)

Outra aponta o sonho de não se sepa-
rar de seu filho:

Ah, não tenho nenhum sonho, deixo 
acontecer tudo na minha vida. Só o que eu 
não quero é ficar longe do meu filho. Se de 
repente, algum dia, eu voltar para um abri-
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go, eu não quero é me separar do meu filho. 
(Suspiro)

E outra diz querer estudar e formar-se 
em direito, conforme a fala:

Em primeiro lugar meu sonho é ser feliz 
e lutar o máximo para dar de melhor para 
meu filho. Pretendo voltar a estudar, porque, 
mesmo eu estando grávida, eu pretendo ser 
advogada, e eu vou conseguir. (Beijinho)

Em um estudo no contexto escolar6, 
realizado com adolescentes gestantes Be-
lém (PA), constatou-se que apenas uma 
das adolescentes entrevistadas não tinha 
planos profissionais para o futuro, o que 
não foi observado no presente estudo, 
uma vez que apenas uma das jovens en-
trevistadas aqui relatou ter interesse em 
terminar os estudos.

Significados e percepções

Nesta categoria é apresentada a per-
cepção das jovens quanto ao significado 
da gestação em suas vidas e o que isto 
representa para elas. Embora elas possuam 
alguns traços socioeconômicos e culturais 
em comum, têm características diferencia-
das de acordo com a vivência e a repre-
sentação singular para cada uma delas. A 
gestação na adolescência seria compen-
satória para a jovem que acredita que seu 
futuro pouco tem a lhe oferecer e inclui 
sentimentos de autovalia ao ter um bebê, 
a atenção dos pais, do companheiro ou de 
outras pessoas importantes para ela1.

O significado do processo gestacional 
na vida dessas jovens foi assim expressado:

Não tenho palavras, tô muito feliz, às 
vezes a mãe fala por que tá chorando, e eu 
falo: é de felicidade. (Suspiro)

Não sei, acho que vitória, porque essa 
gestação mudou tudo na minha vida, para 
melhor. (Beijinho)

Ah, agora não vai ser mais como antes, 
tem que ter mais juízo, já me sentia um pou-

co mãe e agora um pouco mais, né? (Mar-
garida)

Ah, coisas boas, felicidades, tô contente. 
(Azaleia)

Ah, representa tudo. Foi bom, muito 
amor. (Violeta)

Portanto, com relação ao significado 
da gravidez na vida de adolescentes, per-
cebeu-se que esse processo é compreendi-
do por sentimentos de desejo e de querer 
a gestação. Esses sentimentos foram apon-
tados pelas jovens por meio das represen-
tações que indicaram responsabilidade, 
amor, felicidade, coisas boas e vitória. “Ser 
mulher, para algumas jovens, significa ser 
mãe”13.

COnSIDERAÇÕES FInAIS

Pôde-se perceber, com a realização 
deste estudo, que existe, sim, o desejo de 
ser mãe. As adolescentes, juntamente com 
seus companheiros, desejam e, por vezes, 
planejam a chegada de um filho para este 
momento.

Com a realização desta pesquisa 
pôde-se exercitar o papel de pesquisador 
no contexto da enfermagem, em que a 
compreensão do universo e das ideias das 
adolescentes em relação à gestação pos-
sibilitou, a partir de um amadurecimento 
pré-profissional por meio de leituras, ações 
e parcerias para a realização desta pesquisa 
de campo.

Por meio deste estudo, a gestação na 
adolescência pôde ser mais bem compre-
endida a partir de um olhar que valoriza 
e respeita a visão da própria adolescen-
te que vivencia o processo gestacional. 
Assim, foram inicialmente conhecidos 
fatores relacionados com sexualidade, 
contexto socioeconômico e aspectos que 
condizem com a percepção da gestação 
pela adolescente.

Com relação à escolaridade, as jovens 

>
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não apresentavam o ensino fundamental 
completo, tendo idades compreendidas 
entre 13 e 17 anos. Elas não apresentavam 
religião, na sua maioria, e a renda familiar 
era, em média, de um salário mínimo. Ne-
nhuma das participantes morava em casa 
própria e todas eram dependentes de seus 
companheiros ou responsáveis.

No que diz referência à menarca das 
adolescentes, ela aconteceu entre os 10 
e 14 anos de idade, sendo que algumas 
tiveram informações sobre isso com a 
mãe ou com alguma pessoa próxima, 
porém algumas afirmaram ter descober-
to com o tempo, na escola e com as ami-
gas. Quanto à primeira relação sexual, 
a maioria dos depoimentos afirmou ter 
sido a primeira experiência com o atual 
companheiro, apontando sentimentos 
diversos relacionados com esse fato, 
como harmonia, arrependimento e com-
portamento de iguais.

A gestação na adolescência, nesse 
estudo, pôde ser observada como uma vi-
vência desejada e pertencente aos planos 
das meninas entrevistadas. Apenas uma 
ficou grávida fazendo uso de contracepti-
vo, por isso não esperava a gestação. Mas, 
para a maioria das jovens, a gravidez era 
esperada, no entanto não propriamente 
planejada. Elas não faziam uso de método 
hormonal nem de barreira para prevenir a 
ocorrência de uma gestação.

Quando teve a notícia da confirmação 
da gravidez, a maioria das jovens afirmou 
sentir-se feliz, pois já esperava por esse 
acontecimento. No entanto apenas uma 
das adolescentes apresentou dificuldades 
para comunicar a gestação a seu com-
panheiro e a sua família. Quase todas as 
jovens eram casadas e tiveram o apoio do 
esposo e da família imediatamente.

Em relação às mudanças compor-
tamentais relatadas pelas jovens com a 
notícia da gravidez, encontram-se a tran-
quilidade, a diminuição de atividades fora 

do ambiente caseiro, a redução das ações 
de rebeldia ou “sem juízo”.

Quando questionada sobre os sonhos 
para o futuro, a maioria afirmou ter ape-
nas o desejo de cuidar do filho, ajudar em 
casa e ser feliz. Apenas uma adolescente 
apresentou o desejo de estudar e chegar a 
completar o ensino superior.

Por fim, os significados que a gestação 
possui na vida dessas jovens foram repre-
sentados no relato de sentimentos que 
envolviam vitória, amor, felicidade e res-
ponsabilidade. Concorda-se com estudo já 
referido15, quando as autoras afirmam que 
a gravidez na adolescência não pode ser 
vista como um problema social, conforme 
a visão biologicista, que enfatiza os aspec-
tos negativos da gravidez na adolescência, 
não considerando as ideias e as representa-
ções desse fato para as jovens que o viven-
ciam e que o desejam.

Quando a gestação na adolescência 
é mencionada apenas como algo ruim ou 
negativo, não se consideram todos os as-
pectos sociais, culturais e ideológicos que 
envolvem esse processo. Com essa pers-
pectiva reduz-se o fato a apenas uma esfe-
ra, a biológica, não envolvendo a trama de 
sentimentos e representações expressas e 
vividas pelas jovens.

Em relação à gravidez indesejada, 
chama-se atenção para o real significado 
da palavra “indesejada” e questiona-se so-
bre o que quer dizer a noção simplista de 
algo indesejado. Indesejado para quem? O 
que o leva a ser indesejado e por que a 
gravidez é sempre dita, na adolescência, 
como indesejada, precisando ser preveni-
da? É necessário conhecer melhor os so-
nhos e os ideais que orientam os projetos 
de vida dos adolescentes como um todo, 
tendo sido esta compreensão ratificada no 
presente estudo.
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