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RESUMO 
 
CORREIA, V. A. A. Gravidez na adolescência: construção discursiva de uma 
condição desviante? 2014. 128 f. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.  
 
Este estudo tem como objeto de investigação os discursos especializados e os 
discursos de mães adolescentes a respeito da gravidez na adolescência e pretende 
contribuir com o campo das ciências humanas na sua abordagem sobre o tema, de 
modo especial, com os estudos sobre adolescência e juventude. Uma das principais 
hipóteses iniciais era a de que a gravidez na adolescência é uma formação 
discursiva recente, por isso, buscou-se compreender as condições históricas que 
contribuíram para a sua consolidação como uma condição desviante, relacionadas a 
expectativas contemporâneas sobre as maneiras mais apropriadas de se vivenciar a 
maternidade e a adolescência. A partir da análise de documentos oficiais sobre o 
tema, de levantamento das pesquisas no campo das ciências biomédicas e de 
entrevistas individuais com adolescentes que engravidaram, procurou-se 
caracterizar os discursos sobre a gravidez na adolescência e a relação que as 
adolescentes estabelecem com os enunciados recorrentes que constituem a 
gravidez nesse período da vida como um problema social. Ao final da análise, 
subsidiada pelos aportes dos Estudos Culturais e dos estudos foucaultianos, 
observou-se que a interdição contemporânea da gravidez na adolescência é 
resultado de sua construção discursiva como um problema social e que as 
adolescentes entrevistadas estabelecem uma relação de sujeição apenas parcial 
aos discursos especializados sobre a gravidez na adolescência. Elas tendem a 
reproduzir mais os discursos relativos aos percursos da vida, considerados ideais 
para cada faixa de idade, e menos os enunciados médicos que postulam os riscos 
obstétricos da gravidez dita precoce. Ainda assim, observou-se variações nos 
discursos das adolescentes entrevistadas, as quais parecem estar relacionadas às 
suas diferentes condições de vida, no que diz respeito à classe social, relação 
familiar e relação com o parceiro. 
Palavras-chave: adolescência, gravidez na adolescência, biopoder e percursos da 
vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
CORREIA, V. A. A. Teen pregnancy: the discursive construction of a deviating 
condition? 2014. 128 p. Dissertation (Master’s Degree in Philosophy) - School of 
Arts, Sciences and Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2014. 
 

This study investigates the specialized discourse and the discourse of teenage 
mothers about teen pregnancy and, through the approach herein used, intends to 
contribute to the field of Human Sciences, especially to the studies about 
adolescence and youth. One of the main initial hypotheses was that teen pregnancy 
is a recent discursive formation. For that reason, we tried to understand the historical 
conditions which contributed to its consolidation as a deviating condition related to 
contemporary expectations about the more appropriate ways of experiencing 
maternity and adolescence. From the analysis of official documents about the theme, 
survey into the field of biomedical sciences and interviews with adolescents that got 
pregnant, we endeavored to characterize discourses on teen pregnancy and the 
relation that teenagers establish with recurrent enunciations that transform 
pregnancy during adolescence into a social problem. At the end of the analysis, 
grounded by Cultural Studies and Foucauldian conceptions, we observed that the 
contemporary interdiction of teen pregnancy is the result of its discursive construction 
as a social problem and that teenage girls establish a relationship of only partial 
subjection to the specialized discourses on teen pregnancy. They tend to reproduce 
the discourses related to the life trajectory considered ideal to each age group to a 
greater extent  than the medical enunciations that postulate the obstetric risks of the 
so-called precocious pregnancy. Even so, variations in the discourses of the 
interviewed teenage girls were observed, which seem to be related to their different 
living conditions, such as social class, family relations and the relationship with their 
partner. 
Key-words: adolescence, teenage pregnancy, biopower and life trajectory 
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Introdução 
 

 

Quem lamentaria que uma mulher com menos de vinte anos de idade 

engravidasse, no período colonial ou nas primeiras décadas do século XX? Essa 

pergunta permite-nos o exercício do estranhamento dos discursos contemporâneos 

que têm a gravidez na adolescência como um problema social, situando-os como 

efeito de uma formação discursiva recente. 

A esse respeito, importa dizer que a gravidez na adolescência não é 

percebida em nossa sociedade apenas como um problema individual das 

adolescentes grávidas, nem mesmo como um problema para suas famílias, mas 

como uma questão de ordem pública, a demandar intervenções do Estado. Ao ser 

percebida como um problema social, a gravidez na adolescência mobiliza a 

produção de conhecimentos especializados e a tomada de providências, tais como a 

realização de campanhas de prevenção, a introdução do tema no currículo escolar, 

a criação de leis, a implementação de políticas públicas e assim por diante. É 

importante observar, ainda, que não é apenas a adolescente grávida que se torna 

alvo dessas ações, mas todas as adolescentes e, especialmente, aquelas “em 

risco”1 de engravidar precocemente, grupo definido a partir de técnicas estatísticas.  

Num levantamento das investigações acadêmicas que tomam a gravidez 

juvenil como objeto de pesquisa, verificamos que a maior parte das produções são 

da área biomédica, que tende a analisar os riscos médicos desse evento. Essa 

concentração do tema nas Ciências da Saúde indica-nos a abordagem biopolítica do 

fenômeno na contemporaneidade. As pesquisas sobre o tema realizadas no âmbito 

das Ciências Humanas e Sociais, por sua vez, privilegiam os sentidos que esse 

evento tem para a adolescente que engravida.  

Esta pesquisa efetua uma análise dos discursos sobre a gravidez na 

adolescência a partir da perspectiva dos Estudos Culturais e distancia-se de duas 

perspectivas recorrentes nos estudos sobre o tema: a primeira é a que prevalece 

nas pesquisas da área biomédica, que tendem a uma universalização dos riscos da 

gravidez juvenil, desconsiderando as diferentes conjunturas em que vivem as mães 

adolescentes. A segunda tende à absolutização do discurso das adolescentes em 

                                                
1  De modo geral, as publicações apontam como grupos de risco as adolescentes de classes sociais 
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busca dos sentidos que elas conferem à gravidez na adolescência. Procuramos 

analisar os discursos disponíveis sobre a gravidez na adolescência, considerando-os 

parte de uma ordem discursiva, de modo que aquilo que se diz a seu respeito faz 

parte de um regime de verdade contigente, que é preciso caracterizar a partir de 

uma perspectiva histórica. Nesse sentido, cabe considerar os discursos das 

adolescentes grávidas não como expressão de uma pura individualidade, mas como 

um conjunto de enunciados que se produzem em relação com outros enunciados 

disponíveis sobre o tema. Dentre esses, merecem destaque os enunciados 

produzidos por especialistas, que são difundidos como expressão da verdade. 

 Esta pesquisa pretende contribuir para a compreensão dos discursos juvenis 

sobre a gravidez na adolescência e da produção de subjetividades percebidas como 

desviantes. Propomos, por um lado, identificar as condições históricas, políticas e 

culturais de emergência dos enunciados especializados que contraindicam a 

gravidez de adolescentes, resultando num processo de politização da questão (isto 

é, de uma intervenção política cada vez mais regular para combater o ‘problema’). 

Por outro lado, buscamos verificar no discurso das próprias jovens grávidas de que 

maneira os discursos especializados e oficiais se fazem presentes em seus relatos 

sobre suas experiências no campo da maternidade: a relação com a gestação, com 

o bebê, com seus projetos, com seus corpos, com sua adolescência.  

Para isso, analisamos um conjunto de artigos acadêmicos das Ciências da 

Saúde e de documentos de órgãos oficiais, tais como Ministério da Saúde e da 

Educação, Secretaria da Saúde e Organização das Nações Unidas. Analisamos, 

posteriormente, os depoimentos de quatro jovens mães, que participaram de 

entrevistas individuais. 

A pesquisa está organizada em quatro capítulos. Apresentamos no primeiro a 

perspectiva teórica adotada, a saber, o aporte dos Estudos Culturais e dos estudos 

foucaultianos, que oferecem subsídios férteis para se pensar sobre a maternidade e 

a adolescência como categorias contingentes e históricas. Nesse capítulo, 

discutimos a constituição do biopoder como elemento central na compreensão da 

normalização da maternidade e dos percursos da vida. 

 No segundo capítulo, apresentamos os aspectos contemporâneos da 

problematização da gravidez na adolescência, baseada na grande participação de 

mulheres de quinze a vinte anos de idade nas taxas de fecundidade no país e, 

também, na sua associação com pobreza e falta de escolaridade juvenis. 
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Refletimos, ainda, sobre a sua constituição histórica como um problema social, 

relacionada ao surgimento de uma política higienista, que tratou de estabelecer 

novos critérios para o exercício de uma maternidade higiênica e especializada. 

Ainda nesse capítulo, discutimos a institucionalização dos estágios da vida como 

fenômeno próprio das sociedades ocidentais modernas e a constituição histórica da 

adolescência e da juventude como categoria social com características e 

necessidades próprias. 

No terceiro capítulo, apresentamos os percursos e os procedimentos 

metodológicos da pesquisa e a caracterização dos enunciados discursivos 

recorrentes nos artigos acadêmicos e documentos oficiais analisados. 

Sistematizamos os enunciados mais recorrentes nos textos, identificando-os como 

parte de uma formação discursiva do tempo histórico em que vivemos, que obedece 

a regras próprias de formulação e disseminação. 

Finalmente, no quarto capítulo deste estudo, os depoimentos das 

adolescentes são analisados, tendo como referência a sua relação com os 

enunciados identificados nos textos especializados. Buscamos, neste capítulo, 

compreender o que elas proferem sobre sua condição e em que medida 

reproduzem, atualizam, preservam ou transformam os enunciados sobre a gravidez 

na adolescência.  

Nas considerações finais, refletimos sobre o processo de subjetivação 

colocado em curso por esses enunciados e seus efeitos na percepção da gravidez 

na adolescência como uma condição desviante. 
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1 O a priori histórico e as relações de poder 
 
 

1.1 Estudos Culturais e estudos foucaultianos como perspectiva 
 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida com a finalidade de compreender a relação 

que adolescentes gestantes e/ ou mães estabelecem com os discursos 

especializados a respeito da gravidez na adolescência, que circulam na mídia, mas 

que elas acessam também via escola, consultas médicas, família, entre outros 

espaços sociais. Tal propósito implica a abordagem de categorias que assumem 

compreensões distintas em variadas tradições teóricas, por isso, cumpre-nos 

esclarecer a perspectiva utilizada e, com isso, as aproximações e os 

distanciamentos desta pesquisa com relação a outros tantos estudos que têm como 

objeto de interesse a gravidez de adolescentes. 

 Sustentamos que o tema em questão pode ser melhor compreendido se 

articulado a partir da ideia de cultura. Essa perspectiva leva a tomar tanto a noção 

de adolescência quanto a de maternidade como construções históricas e culturais, 

sendo categorias discursivas relativas ao social, portanto, mutáveis. Do mesmo 

modo, assume-se que a idade aceita como adequada para se ter filhos varia com o 

tempo histórico e com as convenções culturais de cada período e que ela se 

relaciona, por exemplo, com nossas percepções a respeito da adolescência e da 

maternidade. 

 Tratar o tema deste ponto de vista implica adotar um conjunto de referências 

teóricas e distanciar-se de outras. Especificamente, aproximar-se das perspectivas 

que abordam as categorias de gênero e de geração, assim como a própria 

maternidade, como categorias discursivas produzidas no âmbito da cultura, e 

distanciar-se de outras que assumem as mesmas desde o ponto de vista biológico, 

como naturais, atemporais e universais.  

 A partr das contribuições dos Estudos Culturais e dos estudos foucaultianos, 

buscamos entender os processos culturais e históricos que embasaram a definição 

das idades aceitáveis para a maternidade na sociedade ocidental moderna tratando 

de posicionar como efeito de relações de poder, tanto a produção das categorias em 

questão quanto os processos que desencadeiam. Ou seja, como empreendimentos 
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que buscam interferir na relação do sujeito consigo mesmo para, desta relação, 

obter resultados, tais como: mais poder, mais produtividade, mais disciplina, mais 

ordem.  

Os estudos foucaultianos oferecem recursos teóricos para empreender a 

análise das categorias fundamentais desta pesquisa, sobretudo no que se refere a 

tratá-las a partir do a priori histórico, considerando que “só pensamos nas fronteiras 

do discurso do momento” (VEYNE, 2011, p. 49). Para Paul Veyne, “a originalidade 

da busca foucaultiana está em trabalhar a verdade no tempo” (p. 25), o que significa 

tratar tudo como construção histórica, inclusive a verdade. O a priori histórico 

corresponde, portanto, aos limites discursivos de cada época, como se fôssemos 

prisioneiros de um aquário, a partir do qual enxergamos a realidade e a 

conceituamos sem nos darmos conta de suas paredes. Desse modo, 

compreendemos que as noções de maternidade e adolescência (assim como os 

interditos contemporâneos para a gravidez na adolescência) são construções 

históricas, operando dentro de uma limitação discursiva própria deste tempo 

histórico. 

Ao assumir como referenciais os Estudos Culturais e a análise foucaultiana 

visa-se também a evocar sua posição crítica “que se manifesta como uma 

permanente reflexão e desconfiança radical frente a qualquer verdade dita ou 

estabelecida” (VEIGA-NETO, 2000a, p. 43). No trabalho de Foucault, sobretudo, 

essa crítica à verdade pode ser observada no caráter provisório, parcial e 

contingente que ele atribuiu às verdades produzidas pelas ciências humanas.  

 A crítica da verdade representa uma postura intelectual problematizadora. 

Não é uma crítica que rejeita a “verdade”, mas que a rejeita como “verdade”, 

considerando-a uma construção marcada no tempo e sempre produto de relações 

de poder, tomando para si a tarefa de examinar os regimes de verdade. 

 
Tal radicalismo não implica a negação abstrata ou irracional da verdade, 
mas, sim, a sua problematização constante, numa busca das políticas 
envolvidas na produção dessa verdade, na medida em que as verdades são 
inseparáveis das políticas que as instituíram. Conhecer essas políticas – 
que é o mesmo que conhecer os jogos de poder que estão envolvidos na 
imposição dos significados – nos ajuda a desconstruir as verdades, mas 
implica, sim, a tarefa de desnaturalizar e desvelar o caráter sempre 
contingente de qualquer verdade (VEIGA-NETO, 2000a, p. 43). 

  

Essa tarefa de “desvendar o caráter contingente da verdade” supõe uma 
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rejeição da ideia de que o conhecimento é uma descrição objetiva da realidade. Paul 

Veyne (2011) diz que, para Foucault, “o conhecimento não pode ser o espelho fiel 

da realidade” (p. 16) e é, de fato, a partir desta compreensão que buscamos analisar 

os saberes, as práticas, as convenções culturais, tais como as relativas à gravidez, 

como formações históricas e não como essências ou objetos naturais. Em outras 

palavras, a crítica à verdade parte do pressuposto de que não há “invariantes 

históricos”, mas formações históricas que são efeitos de relações de poder e saber 

que conformam os costumes, as palavras, os saberes, as normas, as leis, as 

instituições (VEYNE, 2011, p.15). 

 
Foucault pensa que não existem verdades gerais, trans-históricas, pois os 
fatos humanos, os atos ou as palavras, não provêm de uma natureza, de 
uma razão que seria sua origem, nem tampouco refletem fielmente o objeto 
a que remetem (VEYNE, 2011, p. 23). 

 

Ao nos perguntarmos sobre a constituição da gravidez na adolescência como 

um problema social e sobre os efeitos deste discurso no governo de adolescentes, 

buscamos justamente compreender a formação histórica deste discurso, 

materializado em saberes, leis, costumes, não como produção baseada em alguma 

essência feminina ou etária, mas como resultado de relações de poder e de saber. 

Trata-se também de, mais do que se perguntar sobre a ação do sujeito na 

história, se indagar sobre como na história são construídos diferentes tipos de 

sujeito. Esta pesquisa, ao perguntar sobre a emergência de um discurso sobre a 

inconveniência da gravidez de adolescentes, busca identificar de que modo este 

discurso e as prescrições contidas nele subjetivam meninas adolescentes e mães. 

Que tipo de sujeito feminino mãe e adolescente a sociedade contemporânea 

produz? Trata-se de analisar as maneiras pelas quais um sujeito se torna o que é, 

considerando as relações de poder que envolvem aquiescência e resistência. Veiga-

Neto (2000a), ao apontar a preocupação com a construção do sujeito nos Estudos 

Culturais, afirma que, nesta tradição teórica, o sujeito é tido não como ponto de 

partida, mas como ponto de chegada. Ou seja, não como pressuposto da pesquisa, 

mas como próprio objeto de investigação. Do mesmo modo, Foucault (1995) afirma 

que a questão central de sua pesquisa foi a constituição do sujeito, como veremos 

adiante. 

Tendo em vista as considerações anteriores sobre o caráter contingente da 
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verdade, o recurso à perspectiva histórica cria condições para desnaturalizar 

concepções e enunciados que no presente se figuram como verdades essenciais ou, 

como aponta Veiga-Neto (2011, p. 60), como “enunciados que são repetidos como 

se tivessem sido descobertas e não invenções”. Em Foucault, por exemplo, uma 

análise que tenha um cunho genealógico2 “não se propõe a fazer outra 

interpretação, mas, sim, uma descrição da história das muitas interpretações que 

nos são contadas e que nos têm sido impostas”. Trata-se de compreender “que as 

verdades históricas descansam sobre um terreno complexo, contingente e frágil 

porque construídas em cima de interpretações” (VEIGA-NETO, 2011, p. 60).  

Em nosso caso, buscamos empreender a análise das condições políticas de 

possibilidade de emergência dos enunciados especializados que postulam uma série 

de inconveniências da gravidez na adolescência. Como afirma Veiga-Neto (2011), 

neste tipo de análise, “não se trata de onde ele [o enunciado] veio, mas como/ de 

que maneira e em que ponto ele surge” (p. 61). Além disso, investigar o ponto de 

surgimento de determinado enunciado, numa perspectiva genealógica, implica 

reconhecê-lo como problema histórico e não como pressuposto, verdade, de onde 

partimos, que ofereceria base segura para a investigação científica. 

Ao recorrer às condições de possibilidade de emergência, este estudo trata os 

enunciados como pontos de surgimento de determinadas práticas e convicções 

sociais, como, por exemplo, as relativas à maternidade e/ ou à cronologização dos 

percursos da vida. Por isso, não se aterá à busca dos sentidos ocultos na fala das 

adolescentes sobre a gestação ou a maternidade, mas no conteúdo explícito do que 

proferem, e como o que proferem tem efeito de normalização, reconhecendo 

inclusive que estes enunciados se constituem como parte das verdades sobre si, 

que devem ligá-las a sua própria identidade. Embora rejeitemos todo tipo de 

determinismo, consideramos que aquilo que as adolescentes dizem sobre a gravidez 

na adolescência é dito dentre as coisas que podem ser ditas em cada tempo 

histórico e dentro de cada ordem discursiva. Trata-se de uma análise de superfície, 

que se atém ao que aparece nos enunciados especializados e nos enunciados 

proferidos pelas adolescentes, no dito, já que as coisas que podem ser ditas em 

cada momento não são um fato irrelevante, mas constituem em si mesmas um 

                                                
2  Esta pesquisa, embora não seja uma pesquisa genealógica, beneficia-se dos princípios da análise 

genealógica, na medida em que compreende a questão da gravidez na adolescência como um 
problema histórico.  
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evento que merece atenção. 

Esta opção teórica parte da convicção de que o funcionamento do poder que 

tem como objetivo evitar a gravidez na adolescência se dá menos como estratégia 

de um controle repressivo e que, por isso, precisa camuflar-se ou se esconder e 

mais como uma orientação produtiva, normalizadora, visível no que pronunciamos, 

que produz conhecimentos sobre nós e nos sujeita a estes conhecimentos. No caso 

das adolescentes, esse poder representa muitas vezes a contenção da sexualidade, 

mas ele também pode aparecer como um apelo à sexualidade responsável, ao 

exercício esclarecido da liberdade, que traz como efeito a perspectiva de um futuro 

melhor e de uma trajetória mais adequada aos percursos da vida. De certo modo, 

este tipo de poder tem como proeza mostrar que “indivíduos livres podem ser 

governados de maneira tal que eles vivam sua liberdade de forma apropriada” 

(ROSE, 2001, p. 42). 

Por isso, nesta pesquisa, procura-se entender como as adolescentes 

discursam, elas mesmas, sobre a gravidez e como esses discursos repetem, 

articulam, mobilizam ou rejeitam os enunciados especializados (e também oficiais) 

que prescrevem os ideais para a vivência do feminino, da gestação, da maternidade, 

da adolescência e da vida adulta. Mais, como estes enunciados induzem, separam, 

facilitam, dificultam, limitam, em uma palavra, conduzem as ações e as condutas das 

adolescentes em relação à gravidez, incidindo na subjetividade, na identidade, na 

relação que elas estabelecem com elas mesmas. 

 Os Estudos Culturais têm contribuído para o fomento de abordagens críticas 

que partem da análise dos discursos, das práticas e dos processos que configuram 

representações sociais e modos de vida. No Brasil, eles têm sido um campo fértil 

para os estudos sobre gênero e maternidade (LOURO, 1997; MEYER 2003, 2005; 

SCHWENGBER, 2006). Esse campo e seu aporte teórico se revelam muito 

profícuos na abordagem do problema de pesquisa em questão, de modo especial, 

por privilegiar em suas abordagens a articulação entre cultura, história e sociedade. 

De acordo com esta tradição teórica, cultura não é um conjunto de artefatos que se 

consome passivamente, mas um processo de construção de significações, criados 

na história e na sociedade, em permanente tensão entre diferentes concepções e 

modos de vida.  

 Consideramos que essa articulação entre cultura, sociedade e história é 

adequada ao problema sobre o qual incide esta pesquisa. Em primeiro lugar, porque 
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tanto gênero (e a maternidade) quanto juventude são representações que têm seus 

significados disputados em perspectivas discursivas que as consideram a partir do 

campo da cultura (com suas determinações sociais e históricas) ou do campo da 

natureza (com suas determinações biológicas e fixas). Em seguida, por causa do 

caráter contingente que esta articulação possibilita dar às categorias em questão, 

abrindo caminho para a identificação das possibilidades, condições e 

acontecimentos que contribuem para transformar seus significados ao longo do 

tempo e em cada sociedade. Por fim, por que permite priorizar as relações de poder, 

como trataremos adiante. 

 No que se refere à juventude, muitos trabalhos, principalmente na sociologia e 

na história, buscam na história e na cultura os sentidos de sua emergência como 

categoria social, enfatizando o seu caráter simbólico, moderno – datado – e mutável 

(MANNHEIM, 1968; ERICKSON,1987; BOURDIEU, 1983; ABRAMO, 1994, 2004, 

2005; GROPPO, 2000; NOVAES 2003). A concepção apresentada por Groppo 

(2000), por exemplo, é bastante afinada com esse modo de analisar os fenômenos 

sociais, em especial, as faixas de idade.  

 
A juventude é uma concepção, representação ou criação simbólica, 
fabricada pelos grupos sociais ou pelos próprios indivíduos tidos como 
jovens, para significar uma série de comportamentos e atitudes a ela 
atribuídos. Ao mesmo tempo, é uma situação vivida em comum por certos 
indivíduos (p. 8). 

 

 As perspectivas teóricas que assumem certa autonomia do corpo e do 

biológico em relação ao cultural, ao contrário, definem a juventude a partir das 

transformações biológicas processadas durante este período da vida, tidas como 

universais e fixas – atemporais. Os estudos das ciências médicas e da psicologia 

são os que mais têm se posicionado neste campo de abordagem do fenômeno 

juvenil. Estes estudos tratam a adolescência numa perspectiva mais ou menos 

universalizante, como período de crise a ser contida, tratada e ajudada 

(ABERASTURY; KNOBEL, 1992; ERIKSON, 1987). Os aspectos da sexualidade e 

do comportamento social (ou antissocial) são os que mais ganham relevância nestas 

abordagens, contribuindo fortemente com uma abordagem patológica e biologizante 

sobre a gravidez neste período da vida. Não à toa, o termo adolescência é 

largamente utilizado na psicologia, enquanto o termo juventude foi apropriado pelas 

ciências sociais para se referir ao caráter social da emergência desta categoria. 
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Nesta pesquisa, utilizamos indistintamente adolescência e juventude, mas tratamos 

os dois termos no sentido de uma categoria social (marcada por diversidades), em 

razão da sua abordagem como fenômeno discursivo, sociocultural e histórico.  

Ainda que breve e superficialmente, esta diferenciação das possibilidades de 

compreensão da juventude e da adolescência mostra como as categorias estão 

sujeitas às diferentes formas de classificação e significação que possam emergir e 

ganhar importância em cada circunstância histórica.  

Os Estudos Culturais e os estudos foucaultianos além de úteis são coerentes 

entre si na abordagem de diversas categorias que são importantes no estudo do 

discurso das adolescentes grávidas e sobre a gravidez na adolescência. Ainda que 

permaneçam diferenças no tratamento de algumas de suas questões, diversas 

aproximações entre os dois 'campos' são possíveis, como mostrou Veiga-Neto 

(2000a). Uma das aproximações mais úteis entre os dois campos para esse estudo 

é a questão do poder. Tanto entre os teóricos dos Estudos Culturais quanto nas 

pesquisas de Foucault, as significações culturais, o conjunto das ações políticas, 

escolares, penais, entre outros, são efeitos de relações de poder. Veiga-Neto 

(2000a) chama a atenção para o fato de que, nos Estudos Culturais, apenas dizer 

que o ser humano é um ser cultural “não faz sentido […] sem dizer que a cultura e o 

próprio processo de significá-la é um artefato social submetido a permanentes 

tensões e conflitos de poder” (p. 39). Como descreve o autor:  

 
o poder, mais do que ocupar uma posição de destaque nos processos 
culturais, é indissociável desses processos, de modo que para podermos 
compreendê-los, e podermos intervir em tais processos, é absolutamente 
fundamental colocar o poder em nossas equações e em nossas agendas (p. 
53). 

 

 Por outro lado, a noção de poder em Foucault (1984, 1988, 1995, 1999) é 

produtiva e esclarecedora para abordar o nosso tema, na perspectiva adotada aqui. 

Como dito anteriormente, não se trata, no entanto, de conceber o poder como 

repressão, mas como governo, ou seja, um poder que funciona de modo positivo, 

não no sentido de bom, certo ou proveitoso, mas de que produz resultado e estimula 

determinado efeito. Nesse sentido, ao abordar o poder em Foucault, deparamo-nos 

com esta noção de governo como conduta de condutas, como um poder que 

funciona mais no âmbito normativo do que no campo da lei, isto é, menos no âmbito 

do permitido/proibido e mais no âmbito da observância das regras, num processo de 
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normalização que produz e separa o normal do anormal. Mecanismos reguladores e 

corretivos, em uma palavra, normalizadores, como veremos, são mais adequados do 

que a lei e seus mecanismos repressivos para o funcionamento de um poder que se 

encarrega da vida. 

 
Já não se trata de pôr a morte em ação no campo da soberania, mas de 
distribuir os vivos em um domínio de valor e utilidade. Um poder dessa 
natureza tem de qualificar, medir, avaliar, hierarquizar, mais do que se 
manifestar em seu fausto mortífero; não tem que traçar a linha que separa 
os súditos obedientes dos inimigos do soberano, opera distribuições em 
torno da norma. Não quero dizer que a lei se apague ou que as instituições 
de justiça tendam a desaparecer; mas que a lei funciona cada vez mais 
como norma, e que a instituição judiciária se integra cada vez mais num 
contínuo de aparelhos (médicos, administrativos etc.) cujas funções são 
sobretudo reguladoras (FOUCAULT, 1988, p. 136). 

 

 Por envolver questões relativas aos processos da vida (faixa etária, 

fecundidade, ciclo de vida, reprodução, sexualidade), sustentamos que a noção de 

poder em Foucault é produtiva e esclarecedora para abordar o tema da gravidez na 

adolescência. O exame histórico das idades consideradas adequadas para se ter 

filho, as prescrições para a mulher-mãe, para a família, para a conjugalidade, para 

vivência dos percursos etários da vida mostram que os aspectos mais relevantes 

relacionados ao tema são objetos de operações contingentes e arbitrárias. Dessa 

forma, os conceitos governo e biopoder serão utilizados, nesta pesquisa, como 

ferramentas úteis para analisar a construção da gravidez na adolescência como 

problema social, sustentando que, no estudo em questão, o funcionamento do poder 

se dá por meio do governo das adolescentes, governo de suas relações com a 

gravidez, mas também com seus corpos, com sua idade, com seu sexo, conduzindo 

suas condutas. O poder opera também por meio de uma intervenção política cada 

vez mais regular sobre os fenômenos da vida, no que diz respeito ao disciplinamento 

dos corpos e na conformação dos fenômenos mais coletivos, tais como fecundidade 

e natalidade.   

 No centro das preocupações apresentadas por Foucault está a questão do 

sujeito, a importância de “produzir uma história dos diferentes modos de 

subjetivação que transformam os seres humanos em sujeitos” (FOUCAULT, 1995). 

Ele indica que todo modo de subjetivação é efeito da relação saber-poder, como um 

processo que liga o sujeito à sua própria identidade, por meio do conhecimento 

de/sobre si. Nesse sentido é que “o poder, no fundo, é menos da ordem do 
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enfrentamento entre dois adversários ou do compromisso de um frente a outro do 

que da ordem do governo” (FOUCAULT, apud CASTRO, 2009, p. 327), que é uma 

relação produtiva, dado que, em vez de apenas coibir, o que ele busca é estimular 

ações de sujeitos livres, de pessoas que tenham um campo de conduta possível, 

uma margem de liberdade para agir.  

O poder se trata de “um modo de ação que não age direta e imediatamente 

sobre os outros”, mas que se exerce sobre “ações possíveis”, ou seja, do 

condicionamento de condutas (FOUCAULT, 1995, p. 245). Esta ação que tem como 

objeto outras ações possíveis busca induzir, separar, facilitar, dificultar, estender, 

limitar, impedir, em uma palavra, conduzir (CASTRO, 2009, p. 327). Por isso mesmo, 

para Foucault, o mais adequado é compreender o poder como algo que se exerce e 

seu funcionamento como uma relação, que só tem sentido no exercício, no seu 

funcionamento, nas suas tecnologias e técnicas, dispositivos e normas.  

A ideia de governo/governamentalidade abarca em si uma noção mais geral 

do conceito de poder, incluindo o governo de si, o governo dos outros e as relações 

dessas duas formas de governo. No campo da governamentalidade estão incluídas 

também outras modalidades importantes de poder, aqui destacamos duas que nos 

são mais úteis neste estudo e das quais vamos tratar adiante: a disciplina e a 

biopolítica (FOUCAULT, 1988).  

Um conjunto de fatores dispõe sobre a utilidade do conceito de poder nesta 

análise da constituição da gravidez na adolescência como um problema social pelos 

discursos especializados e no modo como as adolescentes se relacionam com 

esses discursos que dispõem sobre um modo ideal de viver a gestação e a 

maternidade e outro modo ideal de viver a adolescência, ambos incompatíveis entre 

si. Primeiro, a ideia de subjetivação que, de acordo com Foucault, é o fim de toda 

forma de governo. No caso das adolescentes, notamos que os discursos 

especializados sobre a gravidez precoce buscam influir em suas subjetividades, na 

medida em que oferecem referências de padrões ‘normais’ a respeito do que é ser 

mãe e também do que é ser adolescente, constituindo-se como um conjunto de 

verdades que os indivíduos podem assumir para si. Com a ideia de subjetivação, 

podemos também somar a de normalização, que, ao contrário da lei, não reprime 

individualidades, mas as constitui, forma-as e as fabrica. A norma, entendida como o 

critério de divisão entre os indivíduos (CASTRO, 2009), é o parâmetro estabelecido 

para comparar condutas, traçar a fronteira entre o normal e o patológico, entre o 
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normal e o anormal, mostrando “o que é ser e como se deve ser disciplinado” 

(VEIGA-NETO, 2011, p. 71). Ela é o eixo das sociedades governamentalizadas, na 

medida em que constitui os julgamentos normalizados que os indivíduos devem 

utilizar para conduzir sua conduta.  

Enquanto a lei estabelece as condutas a partir dos códigos, da oposição entre 

o permitido e o proibido, a norma estabelece a aproximação e a distância em relação 

ao normal e ao anormal, qualificando e hierarquizando os valores, as práticas e as 

capacidades dos indivíduos. Ela impõe uma conformidade, uma normalidade, que 

cada um de nós deve alcançar (CASTRO, 2009). 

Segundo, a ideia de objetivação, uma vez que para o autor os modos de 

subjetivação são também formas de objetivação, ou seja o modo como o indivíduo é 

objeto de saber e poder para si mesmo e para os outros (FOUCAULT, 1999), no 

caso das adolescentes, objetos de saber médico, principalmente, sobre os corpos 

adolescentes e os corpos grávidos. A própria constituição do sujeito se dá, dessa 

forma, na medida em que a pessoa torna-se objeto de saber e que, ao mesmo 

tempo, detém/ reconhece esse saber, na relação consigo mesmo. 

O governo, governo de si mesmo, governo das almas e das condutas, das 

crianças, dos estados, que aparece no século XVI, é um poder que tem como 

característica uma gestão geral de “coisas e homens” ou os homens e suas relações 

com as coisas, que são, inclusive, seus corpos, seu sexo, sua fertilidade, sua vida e 

sua morte. 

 
Estas coisas, de que o governo deve se encarregar, são os homens, mas 
em suas relações com coisas que são riquezas, os recursos, os meios de 
subsistência, o território em suas fronteiras, com suas qualidades, clima, 
seca, fertilidades, etc.; os homens em suas relações com outras coisas que 
são costumes, os hábitos, as formas de agir ou de pensar etc.; finalmente, 
os homens em suas relações com outras coisas ainda que podem ser os 
acidentes ou as desgraças como a fome, a epidemia, a morte etc. 
(FOUCAULT, 1999, p. 282).  

 

É nesse sentido que essa forma de poder é tão importante para compreender 

a gravidez na adolescência e sua constituição como problema social nos discursos 

especializados; trata-se de um poder que tem por objetivo essencial os indivíduos, 

na relação com coisas, com outros sujeitos, mas também na relação que 

estabelecem consigo mesmos. É um poder que tem como finalidade uma maneira 

correta de dispor as coisas “para conduzi-las não ao bem comum, como diziam os 
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textos dos juristas, mas a um objetivo adequado a cada uma das coisas a governar” 

(FOUCAULT, 1999, p. 284). Como um poder que tem menos a lei do que a norma 

como tática, “não se trata de impor uma lei aos homens, mas de dispor as coisas, 

isto é, utilizar mais táticas do que leis, ou utilizar ao máximo as leis como táticas” 

(FOUCAULT, 1999, p. 284). 

Segundo Foucault, o problema não se restringe ao âmbito estatal, “são as 

táticas de governo que permitem definir a cada instante o que deve ou não competir 

ao Estado, o que é público ou privado, o que é ou não estatal” (p. 292). São estas 

táticas de governo que definem se a gravidez na adolescência é um problema 

público ou privado, que deve ou não estar na esfera de uma intervenção regular de 

órgãos do Estado. Essa definição, além de arbitrária, é histórica, uma vez que se 

altera em cada período, na tensão entre as lutas sociais, os valores em jogo, as 

convenções culturais, entre outros aspectos.  

A maternidade, por exemplo, considerada como destino social do sexo 

feminino durante muitos séculos (SCAVONE, 2001), passa a ser tratada como 

questão política, por isso, pública, com a emergência de um poder que pretende 

regular todos os fenômenos relativos à vida que produzem efeitos globais (MEYER, 

2005). Nesse sentido, uma série de práticas e comportamentos desejáveis integra o 

espectro do que se deseja das mulheres como mães. Do mesmo modo, do que se 

deseja de cada etapa etária da vida. As aspirações com relação às mães e às 

adolescentes são, nos discursos especializados, incompatíveis. O exercício de uma 

maternidade higiênica, regulada, responsável, implica, entre outras coisas, que a 

mulher não engravide durante a adolescência, governando a si mesma, seus 

desejos, seus impulsos. 

Esse conjunto de prescrições a respeito da gravidez, maternidade e da 

cronologização dos percursos da vida indica o funcionamento de um tipo de poder 

que tem como objeto a vida e seus fenômenos. Esse poder, nomeado por Foucault 

(1988) como biopoder, está relacionado, sobretudo, com a questão da população. 

 

 

1.2 O poder que se exerce sobre a vida 
 

 

A emergência do problema da população ou a população como problema está 
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no centro do que caracteriza tanto o poder como governo quanto o biopoder, isto é, 

o poder sobre a vida ou sobre o indivíduo como ser vivo. Isso se deu na medida em 

que o poder do Estado, antes associado ao território (seu tamanho e sua qualidade), 

passou a ser avaliado em função da qualidade da sua população (tamanho, saúde, 

educação, longevidade, produtividade etc). Intervir nesses fatores que incidem sobre 

a vida da população para alcançar resultados desejáveis passa a ser o novo foco 

dos Estados e a medida de sua força.  

É no final do século XVII, início do século XVIII, numa sociedade cada vez 

mais complexa, em via de expansão demográfica e de industrialização, na qual 

funcionava o poder soberano – incapaz para reger essa complexidade, seja no 

campo político seja no econômico –, que Foucault identifica a aparição desse novo 

tipo de poder que se exerce sobre a vida. Esse poder é inverso e complementar ao 

poder soberano, que se fundamentava no direito de deixar viver e fazer morrer. 

 
O soberano só exerce, no caso, seu direito sobre a vida, exercendo seu 
direito de matar ou contendo-o; só marca seu poder sobre a vida pela morte 
que tem condições de exigir. O direito que é formulado como "de vida e 
morte" é, de fato, o direito de causar a morte ou de deixar viver. Afinal de 
contas, era simbolizado pelo gládio. E talvez se devesse relacionar essa 
figura jurídica a um tipo histórico de sociedade em que o poder se exercia 
essencialmente como instância de confisco, mecanismo de subtração; 
direito de se apropriar de uma parte das riquezas: extorsão de produtos, de 
bens, de serviços, de trabalho e de sangue imposta aos súditos. O poder 
era, antes de tudo, nesse tipo de sociedade, direito de apreensão das 
coisas, do tempo, dos corpos e, finalmente, da vida; culminava com o 
privilégio de se apoderar da vida para suprimi-la. Ora, a partir da época 
clássica, o Ocidente conheceu uma transformação muito profunda desses 
mecanismos de poder (FOUCAULT, 1988, p. 128). 

 

Enquanto o poder do soberano se exerce como direito de matar, o poder que 

Foucault (1988) vê emergir a partir do século XVII é, ao contrário, o poder de fazer 

viver ou devolver à morte. Esse poder é essencial para compreender as prescrições 

referentes aos corpos das mulheres, a maternidade, como, por exemplo, as uniões 

conjugais e as condições ideais para reproduzir. Ele aparece na medida em que a 

vida e, mais especificamente, o homem como ser vivo, se converte em problema 

político, com o que o autor nomeia de “estatização do biológico” (Foucault, 1999, p. 

286).  

 
O homem ocidental aprende pouco a pouco o que é ser uma espécie viva 
num mundo vivo, ter um corpo, condições de existência, probabilidade de 
vida, saúde individual e coletiva, forças que se podem modificar, e um 
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espaço em que se pode reparti-las de modo ótimo. Pela primeira vez na 
história, sem dúvida, o biológico reflete-se no político; o fato de viver não é 
mais esse sustentáculo inacessível que só emerge de tempos em tempos, 
no acaso da morte e de sua fatalidade: cai, em parte, no campo de controle 
do saber e de intervenção do poder (FOUCAULT, 1988, p. 135).  

 

Essa modalidade de poder que emerge na época clássica tem como principal 

exigência gerar a vida, ordená-la e multiplicá-la. É um poder não mais exercido em 

nome da defesa do soberano, mas da existência de todos; assim, constitui-se uma 

prática contínua e eficaz que deve regular, equilibrar, prever, intervir nas questões 

próprias ao conjunto da população, ou melhor, da população como conjunto; 

problemas como natalidade, longevidade, saúde, doenças, higiene, envelhecimento, 

condições de moradia, demografia etc. O que se busca é “utilizar a população como 

máquina para produzir, para produzir riquezas, bens, para produzir outros 

indivíduos” (CASTRO 2009, p. 59).  

 
A velha potência da morte em que se simbolizava o poder soberano é 
agora, cuidadosamente, recoberta pela administração dos corpos e pela 
gestão calculista da vida. Desenvolvimento rápido, no decorrer da época 
clássica, das disciplinas diversas - escolas, colégios, casernas, ateliês; 
aparecimento, também, no terreno das práticas políticas e observações 
econômicas, dos problemas de natalidade, longevidade, saúde pública, 
habitação e migração; explosão, portanto, de técnicas diversas e 
numerosas para obterem a sujeição dos corpos e o controle das 
populações. Abre-se, assim, a era de um "biopoder". (FOUCAULT, 1988, 
p.132). 

 

O biopoder é, portanto, uma modalidade de poder exercido sobre a vida, 

englobando a disciplina e a biolítica. Como disciplina, exerce-se sobre o corpo 

individual, orientado para sua individualização e utilização como corpo dócil, e, como 

biopolítica, incide sobre o corpo como espécie, focado nos “processos de conjunto 

que são próprios da vida” (FOUCAULT, 1988, p. 289). Esses dois poderes nascem, 

conforme Foucault, com certa defasagem de tempo, mas se articulam e se 

completam. 

 O poder que se exerce sobre a gravidez é sempre uma combinação de um 

poder exercido sobre o indivíduo e sobre o conjunto, sobre o corpo de cada mulher e 

sobre o conjunto do fenômeno da reprodução, a fecundidade, os laços matrimoniais 

entre famílias e seus efeitos sobre a população. É neste contexto que podemos falar 

no funcionamento de um biopoder que é central no surgimento de uma politização 

do feminino (MEYER, 2005) e também dos percursos da vida, como um processo 
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que incorpora no campo das intervenções políticas as questões relativas aos 

nascimentos, aos cuidados com a prole, com a vida reprodutiva da mulher e com os 

percursos desejáveis para cada etapa da vida.  

 Trata-se de um poder contínuo e científico, que se ocupa menos de punir com 

a morte e e mais de estabelecer as condições nas quais se deve viver3. É operado 

por um conjunto de tecnologia regulamentadora da vida e tecnologia disciplinar do 

corpo no intuito de controlar e eventualmente modificar os eventos, dentre eles o da 

reprodução e, mais especificamente, a idade com que se reproduz. 

 A partir do século XVII, o autor aponta que surgiram “técnicas de poder que 

eram essencialmente centradas no corpo individual” (FOUCAULT, 1999, p. 288), 

algo como uma descoberta do corpo como objeto e alvo de poder. Uma “grande 

atenção dedicada então ao corpo” passa a considerá-lo e manipulá-lo como algo 

que “se modela, se treina, que obedece, responde, se torna hábil ou cujas forças se 

multiplicam” (FOUCAULT, 1984, p. 117). É o poder disciplinar, modalidade que 

busca a submissão e a utilização constante das forças do corpo, transformando-o 

em um corpo útil, um corpo inteligível, um corpo dócil. Para Foucault, “é dócil um 

corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e 

aperfeiçoado” (FOUCAULT, 1984, p. 118).  

 Essa notável técnica ou modalidade de poder centrada no corpo, surgida a 

partir do século XVII, busca ordenar os corpos no espaço e no tempo, dividindo-os, 

distribuindo-os, alinhando-os, submetendo-os a uma vigilância constante. 

Exemplificado e exercido nas instituições modernas de enclausuramento (fábrica, 

escola, hospital, prisão), ele nos faz ver a substituição de um controle exercido por 

meio do castigo e da violência para uma economia da vigilância, do disciplinamento.  

 O poder disciplinar é um poder individualizante e, como tal, é também uma 

modalidade de governo, governo que se aprende a exercer sobre si mesmo e sobre 

os outros. Ele “é a técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo 

tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício” (FOUCAULT, 1984, p. 

143). A diferença central entre o poder de soberania e o poder disciplinar é que 

enquanto o primeiro controla pela presença física do soberano, que pode submeter 

os indivíduos a castigos, o segundo induz ao autogoverno.  
                                                
3 É importante notar que não se trata de um poder que não mata, mas que, ainda quando permite 

ou provoca a morte, o faz em nome da vida da população, como é o caso das guerras e dos 
genocídios, mencionados por Foucault (1988), que nunca mataram tanto como no século XIX e 
XX, sempre travadas em nome da população e sua necessidade de viver. 
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O poder disciplinar é, com efeito, um poder que, em vez de apropriar e de 
retirar, tem como função maior 'adestrar'; ou sem dúvida adestrar para 
retirar e se apropriar ainda mais e melhor. Ele não amarra as forças para 
reduzi-las; procura ligá-las para multiplicá-las e utilizá-las num todo 
(FOUCAULT, 1984, p. 143). 

 

 Essa técnica de poder, exercida numa economia calculada e modesta e por 

um investimento permanente sobre o corpo dos indivíduos, passa a ser combinada 

com um poder exercido sobre o conjunto da população, uma biopolítica, emergente 

no século XVIII. Se a disciplina pode ser considerada uma anátomo-política do corpo 

humano, a biopolítica é exercida sobre o corpo-espécie. A combinação destas duas 

técnicas de poder, uma surgida para substituir o poder inoperante do soberano por 

um poder mais econômico e produtivo, no nível das instituições disciplinares, e a 

outra surgida para dar conta, por meio da regulação dos processos biológicos, de 

uma sociedade em expansão, é o que Foucault chama de biopoder.   

A biopolítica é uma intervenção nos fenômenos globais da vida, tratados na 

sua dimensão econômica, que buscar tirar mais proveito da vida de uma população. 

Ela lida com a população como problema político, buscando interferir nos fenômenos 

gerais e seus efeitos, utilizando previsões, estimativas, medições, mecanismos 

reguladores que têm como função estabelecer o equilíbrio, fixar médias, criando 

uma espécie de homeostase dos fenômenos da vida.  

 No funcionamento do biopoder, a norma é central, como vimos com a ideia de 

governo. Ela “é o que pode aplicar-se tanto a um corpo que se quer disciplinar como 

a uma população que se quer regular” (FOUCAULT, apud CASTRO, 2009, p. 58). 

Essa combinação de um poder individualizante e totalizante é o que para Foucault 

tornou nossas sociedades modernas “demoníacas”. Em outras palavras, é o que 

possibilitou o surgimento de um modo de poder cada vez mais eficiente, mais 

econômico, mais produtivo, mais abrangente, mais total e ao mesmo tempo mais 

específico, “destinado a produzir forças, a fazê-las crescer e a ordená-las mais do 

que a barrá-las, dobrá-las ou destruí-las” (FOUCAULT, 1988, p. 148).  

 É no contexto do surgimento de um biopoder que a capacidade de 

reprodução das mulheres se torna também objeto de politização. A regulação da 

maternidade, da sexualidade, da fecundidade é parte indissociável do 

funcionamento de um poder que se exerce sobre a vida. A regulação da sexualidade 

é também, precisamente, objeto de governo. Trata-se de um domínio privilegiado 
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para o exercício do biopoder. Como comportamento corporal, a sexualidade 

possibilita um controle disciplinar. No entanto, os seus efeitos dizem respeito à 

“unidade múltipla”, chamada população, de modo especial, a reprodução. “A 

sexualidade está exatamente na encruzilhada do corpo e da população” 

(FOUCAULT, 1999, p. 300). Nesse sentido, parece-nos que gravidez na 

adolescência é tida como um exercício irregular da sexualidade, com efeitos sobre o 

corpo e as biografias de cada adolescente, mas também sobre a população, suas 

condições de saúde, sua produtividade. Ela representa uma forma improdutiva de 

proliferação da vida, na medida em que interrompe o curso tido como normal da vida 

da mãe e faz nascer uma criança que, supostamente, será submetida a condições 

desvantajosas de desenvolvimento (lar monoparental, mãe despreparada, 

dificuldades econômicas etc). 

Por isso, considera-se tão adequado o uso das noções de governo e de 

biopoder (disciplina e biopolítica), neste estudo, no sentido de compreender a 

condução das condutas femininas adolescentes e o controle da fecundidade 

adolescente. Essas noções são úteis como ferramentas tanto para analisar a 

construção da gravidez na adolescência como problema, quanto para analisar o 

discurso de adolescentes e sua compreensão da gravidez na relação com os 

discursos especializados sobre o tema. 

Apresentam-se aqui alguns dos conceitos mais importantes para a pesquisa. 

A noção de gênero, de juventude e de maternidade serão conceituadas ao longo do 

texto, mas, como já apresentado, serão consideradas a partir da perspectiva 

esboçada até aqui, como categorias culturais e históricas, operações de relações de 

poder, de modo bem especial, do funcionamento de um biopoder. 
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2 Aproximações do problema de pesquisa 
 
 
2.1 A gravidez na adolescência como problema social contemporâneo 
 

  

 As inquietações contemporâneas acerca das taxas de fecundidade de 

adolescentes são visíveis nas repercussões do assunto nos meios de comunicação, 

no meio acadêmico e nas diversas medidas oficiais para tentar conter e reverter os 

índices de gravidez juvenil. Se no passado, com a baixa expectativa de vida, a 

gravidez era um evento esperado e desejado logo que a mulher se tornasse fértil, 

atualmente, a gravidez de uma adolescente é, via de regra, associada a pesar e 

arrependimento nos discursos especializados que indicam como se deve viver a 

gravidez. 

Um dos principais argumentos utilizados para caracterizá-la como um 

problema de graves proporções é o aumento da participação de mulheres de 15 a 

20 anos de idade nas taxas de fecundidade no país e no continente. E também sua 

associação com pobreza e falta de escolaridade, apesar de haver confusão entre 

associá-la como causa e/ ou consequência de pobreza. Segundo a Comissão 

Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL), no continente latinoamericano, 

quase metade das mães que não completaram o ensino fundamental foram mães 

adolescentes, contra 7% das que completaram o segundo grau. Dados do IBGE, da 

Síntese de Indicadores Sociais (SIS) 2010, mostram também que mulheres com 

mais instrução são mães mais tarde. Entre as mulheres com menos escolaridade 

(menos de sete anos de estudo), 20,3% das mães era de adolescentes entre 15 e 

19 anos. Entre as mulheres com oito ou mais tempo de estudo, o mesmo grupo (15 

a 19 anos) representava somente 13,3% das mães (IBGE, 2010). 

O IBGE aponta também que houve um aumento na fecundidade de 

adolescentes entre os anos 1991 a 2002. Este aumento foi concentrado nas 

adolescentes pertencentes às classes mais desfavorecidas economicamente e 

também nas regiões do país mais empobrecidas, como nordeste e centro-oeste 

(IBGE, 2002). Parte deste aumento percebido da gravidez entre adolescentes se 

deveu ao decréscimo da taxa de fecundidade nas outras faixas de idade (IBGE, 

2002). No período de 1980 e 2000, houve redução da fecundidade em todos os 
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grupos etários, à exceção do grupo de 15 a 19 anos (IBGE, 2009). Este fenômeno 

tem sido chamado de rejuvenescimento da taxa de fecundidade. 

 
O padrão de fecundidade das brasileiras, que até a década de 1970 era 
tardio, ou seja, com concentração nos grupos etários de 25 a 29 ou de 30 a 
34 anos, passou a ser tipicamente jovem, com maior taxa específica entre 
as mulheres de 20 a 24 anos, até o final da década de 1990 (IBGE, 2009, p. 
13). 

 

Essa percepção não leva em consideração, no entanto, o padrão de 

fecundidade do período colonial, por exemplo, quando as mulheres se casavam e 

eram mães durante a adolescência. Ele se baseia, de modo geral, no período em 

que a emancipação feminina começa a se estabelecer no Brasil. De todo modo, os 

dados apresentados pelo IBGE começam a mudar sensivelmente. Uma redução da 

taxa de fecundidade entre mulheres jovens começou a ser verificada em estudos de 

2000 a 2006. De acordo com o IBGE, no grupo de 20 a 24 anos, a redução foi ainda 

mais sensível do que no grupo de 25 a 29 anos, invertendo o quadro encontrado no 

período de 1991 a 2000. 

 
As estatísticas relativas ao ano de 2006 mostram que 51,4% (1 512 374) 
dos nascidos vivos notificados ao SINASC eram filhos de mães com idade 
até 24 anos, sendo 0,9% (27 610) de mães do grupo etário de 10 a 14 anos; 
20,6% (605 270) de mães com idade de 15 a 19 anos; e 29,9% (879 493) 
de mães com idade de 20 a 24 anos (IBGE, 2009, p.13). 

 

 Dados ainda mais recentes confirmam essa tendência de queda da 

fecundidade juvenil. O número de nascimentos cujas mães têm entre 15 e 19 anos 

de idade caiu de 20,9%, em 2000, para 17,7% em 2011.  

 Além de sua associação com a pobreza, a gravidez na adolescência passa a 

ser caracterizada como um problema num contexto de crescente valorização da 

adolescência e da juventude e de emergência de algumas referências para o 

comportamento juvenil e feminino, tais como, relativização da virgindade, aceitação 

da relação sexual pré-conjugal, uso da pílula, participação mais expressiva da 

mulher no mercado de trabalho (ABRAMOVAY; CASTRO; SILVA, 2004), novas 

oportunidades de estudo para os/as jovens.  

 Nesse sentido é que a vemos tornar-se alvo de diferentes intervenções, que 

têm como objetivo prevenir sua ocorrência, por meio de um conjunto disperso e 

crescente de documentos, decretos de leis, medidas, órgãos especializados, 
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publicações. Nesse conjunto, encontram-se diferentes perspectivas na abordagem 

da questão, mas, de modo geral, tende-se a enfatizar as consequências biomédicas 

da gravidez para as mães adolescentes e seus bebês, assim como as 

consequências sociais para cada adolescente grávida e para a sociedade de modo 

geral.  
 As consequências sociais são enfatizadas, sobretudo, a partir da referência à 

adolescência como um período intenso de preparação para a integração adequada à 

vida adulta, que merece uma atenção especial aos estudos e preparação 

profissional, eventos, supostamente, interrompidos por uma gravidez. Desse modo, 

observa-se que a gravidez na adolescência é relacionada tanto com riscos de saúde 

quanto psicossocial, uma vez que a adolescente que engravida com menos de 20 

anos de idade4, em tese, não possui estrutura física, emocional ou financeira para 

cuidar de uma criança de forma independente, além de comprometer as próprias 

condições de sucesso futuro.  

 Na literatura acadêmica, o tema da gravidez na adolescência tem sido objeto 

de muitas investigações, em perspectivas de análise bastante distintas e em campos 

disciplinares múltiplos. Boa parte das produções é da área da saúde, apesar de os 

estudos sócio-antropológicos já ocuparem bastante espaço na produção sobre o 

assunto. No campo dos estudos juvenis, o tema ainda é pouco estudado.  

 Abramovay, Castro e Silva (2004) enfatizam que a gravidez na adolescência é 

abordada sob duas perspectivas: uma que a problematiza como evento que põe em 

risco o curso da vida juvenil e outra que a relativiza como problema, mediante 

múltiplas possibilidades de sentidos e trajetórias de jovens. Segundo as autoras, os 

argumentos que tratam a gravidez na adolescência como problema expressam a 

dificuldade dos adultos em aceitar o comportamento sexual juvenil, enfatizando, 

principalmente, o rejuvenescimento da fecundidade no país. A perspectiva delas é 

de que, ao tratá-la como problema, “sutilmente se marginalizam análises sobre o 

simbólico, os significados para os jovens de suas experiências” (ABRAMOVAY; 

CASTRO; SILVA, p. 134).  

 Segundo Maria Luiza Heilborn (2006), a ilegitimidade da gravidez na 

adolescência e sua construção como problema consistem em sua realização fora de 

uma união conjugal e “às novas expectativas sociais em relação à juventude”, que 

                                                
4 A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como gravidez na adolescência aquela ocorrida 

entre os dez e os vinte anos de idade incompletos. 
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teria o curso da vida perturbado pela gravidez. A autora chama a atenção ainda para 

o “caráter parcialmente inexato” do argumento biomédico, ao afirmar os muitos 

riscos de saúde para a mãe e para o feto, no caso de uma gravidez precoce (aborto 

espontâneo, prematuridade, mortalidade materna etc). “No Brasil, onde a gravidez e 

o parto são muito medicalizados, não surpreende que os primeiros atores 

mobilizados sobre o problema da gravidez na adolescência tenham sido os médicos” 

(HEILBORN, 2006, p. 31). Associados ao discurso médico, estão os discursos 

psicológico, psiquiátrico e psicanalítico que definem a gravidez na adolescência 

como um risco psicossocial, devido à suposta imaturidade psicológica das jovens.  

 Além disso, a autora menciona a constante associação entre gravidez de 

adolescentes e pobreza (tida como sua causa e consequência), abordando-a como 

decorrência da “precariedade social, da ausência de instrução, da falta de 

informação em matéria contraceptiva e do parco acesso aos serviços de saúde” 

(GUPTA, apud. HEILBORN, 2006).  

 Também Elizabete Franco Cruz et al. (2009) enfatizam que a percepção da 

gravidez de adolescentes como precoce decorre de certo anacronismo desses 

discursos ao não considerar as novas práticas comportamentais relativas ao sexo, 

por exemplo. Segundo a autora, o adjetivo de precoce conferido à gravidez de 

adolescentes se deve ao fato de estas “meninas” transgredirem “inúmeras fronteiras: 

etárias, de práticas sexuais, de constituição familiar, de frequência à escola” (p. 35). 

Ademais, identifica que a gravidez na adolescência é tratada com frequência como 

problema de mulher e não de homem. Essa invisibilidade paterna implica 

desigualdades no “impacto” que a gravidez exerce na vida de meninas e meninos; 

essa diferença seria resultado de “teias discursivas” que produzem sentidos e 

subjetividades sobre o ser homem e ser mulher, sobre masculinidades e 

paternidades adequadas. A autora considera ainda que a gravidez na adolescência 

pode ser compreendida como uma busca juvenil por novas possibilidades e sentidos 

de vida em meio ao “árido território social das suas vidas” (CRUZ et al, 2009, p. 52). 

Segundo ela, as adolescentes que engravidam podem também estar assumindo 

estratégias de “cuidado de si”, na medida em que contrariam as normas propostas 

para a vivência adequada de suas sexualidades e controle da vida reprodutiva, 

numa postura de quem constrói uma forma desejada de existência, exercita alguma 

liberdade, para além do assujeitamento. 

 Em uma revisão bibliográfica sobre o tema, Elaine Reis Brandão (2006), 
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analisando estudos produzidos a partir da década de 1990, na perspectiva das 

ciências sociais, reconhece que no debate há uma polarização entre argumentos 

biopsicológicos, que se sustentam na suposta imaturidade etária das adolescentes, 

e argumentos sociológicos, “desenvolvidos em torno da precariedade das condições 

socioeconômicas da maioria das jovens que engravidam” (p. 94). Propõe uma nova 

perspectiva de aproximação do fenômeno, qual seja, a compreensão dos 

significados do evento para jovens de diferentes extratos sociais, a partir da 

elucidação do contexto familiar e sociocultural onde acontece e dos traços 

socioculturais específicos que marcam a vivência juvenil contemporânea. De fato, a 

busca pelo sentido que as próprias adolescentes atribuem à sua gravidez tem sido 

privilegiada na abordagem sócio-antropológica. 

 Brandão constata que “parte expressiva da literatura sobre o tema é oriunda 

de órgãos oficiais e de organizações não-governamentais, caracterizando-se por um 

engajamento político” (BRANDÃO, 2006, p. 62), algo que identificamos também ao 

levantar o conjunto de medidas (biopolíticas), que apresentamos no capítulo 

seguinte. Ela argumenta também que a gravidez na adolescência passa a ser 

compreendida como “precoce” em um contexto em que surgem novos “ideais 

contemporâneos associados à juventude” (p. 63). Para ela, dois aspectos principais 

se associam para a configuração da gravidez na adolescência como problema social 

e de saúde pública: 

 
[…] uma tradição presente nos estudos sobre a juventude, no âmbito das 
ciências sociais, e a forte influência ou penetração do discurso erigido na 
área da saúde, que a classifica como um evento de risco para a saúde da 
jovem mãe e de seu filho (REIS, CUNHA, CUNHA E MONTEIRO apud. 
BRANDÃO, 2006, p. 63). 

 

 Significa que se somam à ideia de incapacidade fisiológica agravantes 

sociais, como  

 
[…] incremento da pobreza; aumento do número de famílias monoparentais 

chefiadas por mulheres; constituição de prole numerosa; esterilização 

precoce via ligação de trompas (OSIS, apud. BRANDÃO, 2006); abandono 

escolar; precária inserção no mercado de trabalho (HENRIQUES et al., 

SOUZA, ALAN GUTTMACHER INSTITUTE, apud. BRANDÃO, 2006).  

  

 Assim, segundo a autora, para construir a percepção da gravidez na 
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adolescência como um problema, somam-se análises do “perfil psicológico” da 

adolescência e juventude, tidas como período de crise e interpretadas por seu 

caráter desviante (mormente, com relação a comportamento sexual, uso de drogas, 

violência etc) e a influência do domínio da saúde pública. No entanto, ela identifica, 

nos estudos que analisa, uma mudança de perspectiva nos anos 1960, quando a 

abordagem obstétrico-pediátrica é superada pela “psicologização do discurso da 

saúde pública”.  

 
Nessa década, opera-se um deslocamento do discurso sobre a ‘gravidez na 
adolescência’ para a ‘adolescente grávida’, com a participação de 
disciplinas como psicologia e educação. Como as pesquisas das décadas 
de 40 e 50 concluíram pela ‘inocuidade das maternidades precoces’ (REIS, 
apud. BRANDÃO, 2006, p. 66), o discurso da saúde pública desvia o 
problema do âmbito biológico, surgindo então a noção de ‘imaturidade 
psicológica’ (BRANDÃO, 2006, p. 66). 

 

Na sua revisão bibliográfica, Brandão (2006) nos mostra que, na década de 

60, a gravidez na adolescência foi considerada uma epidemia e que a abordagem 

nesta época era controladora e alarmista. Já nos anos 70, a abordagem foi liberal, 

tendo como referência a complexidade de ser adolescente, com um tom mais 

psicossocial. Na década de 80, segundo ela, o aspecto cultural “do comportamento 

reprodutivo dos adolescentes passa a vigorar, superando-se a abordagem 

bionaturalista restrita à mulher” (p. 67) que predominou nas épocas anteriores. Ainda 

segundo a autora, “os trabalhos de cunho demográficos têm peso decisivo no 

debate social sobre o tema”, no Brasil (Ibidem, p. 67).  

Como observa Brandão (2006), há uma tendência universalizante no enfoque 

de risco de estudos “sociodemográficos, epidemiológicos e psicossociais (em geral 

de cunho quantitativo), no modo como concebem a relação entre saúde e 

adolescência” (p. 69). Um enfoque sociocultural, por sua vez, considera as 

particularidades culturais do evento, desassociando, por exemplo, gravidez na 

adolescência e risco de saúde, assumindo como fatores determinantes as condições 

sociais e de saúde prévias à gravidez. De fato, nas entrevistas realizadas por esta 

pesquisa, observa-se que as condições sociais pré-existentes à gravidez influenciam 

muito o modo como ela é percebida pela adolescente. Para a autora, o enfoque 

sociocultural valoriza a subjetividade dos atores envolvidos e dos “símbolos e 

significados atinentes à sexualidade, à maternidade, à identidade de gênero, às 

relações sociais” (STERN; GARCIA apud. BRADÃO, 2006, p. 71).  
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Numa perspectiva semelhante, Simone Vione Schwengber (2009), 

pesquisando adolescentes empobrecidas, mães e/ ou grávidas, enfatiza a 

importância que o corpo e a capacidade reprodutiva adquirem como um capital que 

podem usufruir face à carência de outros recursos de valorização e inserção social. 

Lançar mão do corpo seria, assim, uma estratégia, uma alternativa “que conduz à 

ocupação de um lugar no mundo social, ocupar um lugar no espaço”, assumindo o 

seu papel de mulher-mãe (p. 11). A gravidez na adolescência não seria, portanto, 

resultado de um acidente, nem precoce, mas, ao contrário, a aquisição de uma 

posição de mulher-mãe, que lhes garante amparo, vinculação e reconhecimento 

social. Seria o seu modo de “auto-afirmar-se nesse mundo excludente” 

(SCHWENGBER, 2009, p. 11).   

Sobre a gravidez na adolescência e a obtenção do status de adulto, relação 

frequente nas pesquisas sobre gravidez na adolescência, a autora Régia Cristina 

Oliveira (2008) identifica um processo que é atravessado pela dificuldade de 

definição do que é ser adulto na contemporaneidade e pela complexidade de 

demarcação das fases da vida. Segundo a autora, a ideia de fases da vida, 

pressupondo uma linearidade na “percepção das biografias”, não corresponde à 

realidade contemporânea, caracterizada pelas experimentações dos indivíduos nos 

diferentes campos da vida. O mais correto seria falar de uma “diversidade de 

significados construídos em torno das noções de adolescência e vida adulta” (p. 97). 

Compreendendo as diferenças de gênero nos processos demarcados de 

transição para a vida adulta, nas camadas populares, Oliveira (2008) afirma que, 

enquanto para os meninos o trabalho é a categoria determinante para processar sua 

entrada no mundo adulto, para as meninas, é a maternidade e a família que 

completam a “passagem”. Neste caso, a obtenção do papel de adulta está 

associada ao papel de mulher-mãe. De fato, de acordo com a autora, a gravidez é o 

evento que pode contribuir para que meninas adquiram o status de adultas. No 

entanto, a frequente associação da vida adulta com responsabilidade e seriedade e 

da gravidez na adolescência com irresponsabilidade faz com que a assimilação 

deste novo status demore mais tempo, tanto para as adolescentes quanto para suas 

famílias.  

A obtenção deste status “não é algo que se dê imediatamente após o 

conhecimento da gravidez ou mesmo após a chegada do filho” (OLIVEIRA, 2008, 

p.97). Ao contrário disso, o processo de aquisição do status de adulto se dá de 



 36 

forma gradual, que o implica uma assimilação da nova condição vivida pela 

adolescente. Essa assimilação é feita pela própria jovem, mas também por sua 

família e pelo seu círculo de relações sociais, revelando que o papel de adulto não é 

apenas resultado de uma aquisição identitária pessoal, mas é uma posição 

referendada por terceiros. 

Os trabalhos mencionados, cada um a partir de uma perspectiva própria, 

contribuem para apresentar a atual caracterização da gravidez juvenil como um 

problema social, buscando na história, na cultura e nas relações de poder sua 

condição de possibilidade. Neste sentido, aproximam-se da abordagem adotada 

neste estudo. Para compreender as condições de possibilidade de sua emergência 

como um problema social, partimos da hipótese de que a atual caracterização da 

gravidez de adolescentes como um problema social relaciona-se com “novas” 

percepções e ideais relativos à adolescência e à maternidade. 

 

 

2.2 A constituição histórica da gravidez na adolescência como problema social 
 
 
 Apesar de suas condições de emergência próprias, a construção da  

juventude5 como uma categoria social e a problemática da gravidez na adolescência 

são compreendidas, neste trabalho, como efeito de um tipo de poder que se exerce 

sobre os corpos humanos, de modo especial os corpos femininos, e sobre os 

processos de regulação da vida, especialmente os da reprodução. Ou seja, um 

biopoder, como abordado por Foucault (1988), um tipo de poder positivo e produtivo, 

que tem como principal exigência gerar a vida, ordená-la e multiplicá-la. 

 De fato, não se encontram prescrições contrárias à gravidez dita precoce na 

época colonial. É somente a partir do século XIX e, mais acentuadamente, século 

XX, que as prescrições quanto à idade materna (e também paterna) passam a 

importar. Essa mudança está diretamente relacionada ao surgimento de uma política 

                                                
5 Neste trabalho, usamos os termos adolescentes e jovens como conceituados pela sociologia: uma 

categoria social (GROPPO, 2000; ABRAMO, 1994). Adolescência e juventude são 
compreendidas, aqui, como mesma categoria, apesar das diferenças etárias, adotada pela 
Secretaria Nacional de juventude (15-18 jovens adolescentes; 19-24 jovens jovens; 25-29 jovens 
adultos). 
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higienista6, um movimento que pode ser compreendido como uma modalidade do 

biopoder. Gradativamente, observou-se a substituição do casamento de 

conveniência da época colonial, com seus critérios econômicos e consanguíneos, 

pelo casamento higiênico, destinado a fornecer à nação uma prole saudável e 

numerosa. 

 A disparidade etária entre marido e mulher, na época colonial, era grande, de 

modo que era uma prática cultural comum e pouco questionada o fato de uma 

mulher de 12 anos casar-se com um homem de 60, desde que as transações 

econômicas entre famílias e os critérios aristocráticos (com relação ao cruzamento 

das raças) estivessem a contento (COSTA, 2004).  

 A este respeito, Emanuel Araújo (2003), também enfatiza que “[...] meninas 

de 12 anos completos podiam contrair matrimônio, e até mais cedo se ‘constar que 

têm discrição e disposição bastante que supra a falta daquela [idade]’” (p. 51). 

Abordando outro aspecto além dos interesses econômicos familiares para o 

casamento das moças, o autor analisa os laços matrimoniais como medida de 

controle e disciplina da sexualidade feminina, que deveria ser feita logo no seu 

primeiro despertar. “Compreensível, portanto, a inquietação dos pais quando a 

menina de 14 ou 15 anos de idade ainda não se casara, ou melhor, quando não 

haviam conseguido marido para ela” (p. 51). Adquirindo matrimônio desde a mais 

tenra idade, logo a adolescente estaria às voltas com a maternidade. “Finalmente, 

com prazer ou sem prazer, com paixão ou sem paixão, a menina tornava-se mãe, e 

mãe honrada [..]“ (p. 52). 

 Mais tarde, a partir de fins do século XIX, o costume tradicional de unir jovens 

mocinhas a vetustos senhores bem estabelecidos social e economicamente passou 

a ser questionado pelos médicos higienistas. O casamento como instituição 

higiênica tinha como finalidade “a defesa da raça e do Estado, através da proteção 

das crianças” (COSTA, 2004, p. 219). Esses novos critérios implicaram a escolha do 

parceiro conjugal ideal, do qual dependeria a qualidade da prole, portanto, o futuro 

da nação. A saúde dos filhos deveria ser, antes de tudo, o objetivo em qualquer 

união matrimonial.  

                                                
6 A política higienista foi um movimento que pretendeu produzir transformações nos hábitos da 

população, tendo em vista melhorar as condições de saúde; surgiu no início do século XIX, 
encabeçada, principalmente, por médicos. Consiste numa atenção e intervenção maior do poder 
público em questões relativas à saúde, associando as doenças e epidemias a padrões de vida, de 
saneamento, de cuidados com o corpo e demais hábitos e formas de vida da população.  
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Nesse período, os médicos, principais agentes da política higienista, atuaram 

com empenho para desmerecer o casamento consanguíneo (o que provocaria filhos 

débeis) e também o casamento por interesse (inadequado à boa constituição 

biológica da população), fazendo emergir o casamento por amor, o único capaz de 

incentivar uma vida sexual saudável entre o casal, evitando as relações 

extraconjugais e as doenças provenientes destas, além de afastar outros riscos de 

uma vida sexual infeliz. O sexo no casamento tornou-se, portanto, objeto de 

regulação médica, na qual “ninguém gozava impunemente” (COSTA, 2004, p. 229).  

 Entre as novas recomendações para a união conjugal estavam as pertinentes 

à idade dos cônjuges e, mais especificamente, à contraindicação da disparidade 

acentuada entre eles. Deveria ser evitada a união de mulheres muito jovens com 

homens velhos, “a idade ideal para casamento era de 24 a 25 anos para o homem, e 

a de 18 a 20 anos para a mulher” (COSTA, 2004, p. 221). Isso era justificado pelos 

médicos sob o argumento de que 

 
[…] a mulher jovem, pela imaturidade do aparelho reprodutor, arriscava-se a 
uma gestação ou parto difíceis que podiam lesar o feto ou o recém-nascido. 
O velho tinha os órgãos reprodutores ‘enfraquecidos’ e com suas ‘funções 
perturbadas’, o que o tornava igualmente inapto a procriar (COSTA, 2004, p. 
220). 

   

Esses limites etários higiênicos não correspondem aos que são indicados 

atualmente para caracterizar uma gravidez precoce (a gravidez antes dos 20 anos 

de idade). Apesar dos argumentos higienistas que contraindicavam o casamento de 

moças adolescentes, no início do século XX, o principal problema não era a 

maternidade precoce, mas a maternidade fora do casamento, no caso das famílias 

burguesas. Claudia Fonseca (2003), no entanto, ao falar sobre arranjos conjugais 

entre famílias de classes populares no Brasil, comparando-as a grupos populares 

europeus, que demoraram a aderir ao modelo burguês de família conjugal, enfatiza 

a necessidade de relativizá-lo em vista de compreender as dinâmicas sociais e 

padrões de organização familiar de outras épocas. Segundo ela, deve-se 

“desmistificar a família conjugal moderna, mostrando-a não enquanto unidade 

‘natural’ ou universal, mas sim enquanto construção histórica” (p. 522). Fonseca 

ainda traz dados que reforçam o quanto era comum a gravidez entre adolescentes e 

que, no caso das famílias populares, nem sempre a gravidez se dava a partir de um 

núcleo familiar conjugal.  
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O caso de Ernestina [...]: casaram-na com 17 anos sabendo-a grávida de 
outro homem. Depois de seis anos, seu marido parou de sustentar a casa 
[...]. Um belo dia, mandou-a embora. [...] recusava toda proposta de 
reconciliação dizendo que ‘se envergonhava de viver com sua mulher’ [...]. 
Cansada de esperar, ela amasiou-se com um ‘homem bom’ [...] e recebeu a 
guarda dos filhos, demonstrando que havia uma aceitação tácita, da parte 
de certos juízes, de práticas costumeiras, tais como a mancebia e gravidez 
pré-nupcial (FONSECA, 2003, p. 527). 

 

Ainda com relação à idade de casamento e gestação, Costa (2004) nos 

mostra que as recomendações médicas foram decisivas para desmoralizar a figura 

do velho na sociedade, sobretudo, daqueles que buscavam unir-se a uma mulher 

jovem.  

 
Seria bom que em nosso país não se dessem casamentos entre pessoas 
que uma desproporção muito considerável tenha em suas idades; por 
exemplo, um velho rabugento não iria procurar uma senhora dos quatorze 
aos vinte anos, bem certo de que seus milhões de contos de réis dão-lhe 
direito a viver a par de um anjo. [...] Demais, quem reserva casamentos para 
tal idade, ou já chafurdou nos prazeres da libertinagem, ou está louco. 
(PORTUGAL, apud. COSTA, 2004, p. 223). 

 

Essas recomendações, além de nos informarem que tal tipo de relação era 

comum até início do século XIX, revelam a estratégia médica de desmerecer o 

respeito e o culto que a sociedade colonial reservava aos homens velhos; essa 

estratégia tinha como princípio o elogio ao corpo jovem, que seria saudável e 

reprodutor, em contraste com o corpo fraco do velho, cumprindo também o papel de 

desbancar do poder o patriarca colonial e eleger a mulher como a parceira ideal do 

médico na constituição da família higiênica. 

 
Os médicos retiravam dessas cisões intrafamiliares inúmeros benefícios. 
Em primeiro lugar, conquistavam aliados contra o pater famílias, 
apresentando-se como paladinos na defesa da mulher e da criança. Em 
segundo lugar, aproveitando-se do movimento cúmplice da mulher em sua 
direção, impunham-lhe, como condição de aliança, o direito de determinar o 
novo papel feminino na vida familiar. Em terceiro lugar, recuperavam a 
desorientação social do homem, restituindo-lhe parcelas do poder perdido 
da maneira que mais lhe convinha (COSTA, 2004, p. 226). 

 

 Para Del Priore (2003), no Antigo Regime, a Igreja e a medicina investiam de 

formas distintas na constituição de mulheres mães. Para a Igreja, era preciso que as 

mães fossem “agentes eficazes da doutrina católica, exemplos de comportamento e 

guardiãs de valores morais” (p. 276). A tarefa da medicina, por sua vez, era “tornar 
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os laços entre mães e filhos indissolúveis”, investindo no chamado instinto materno. 

Segundo ela, “da observação dos médicos sobre o corpo feminino nesse período, 

nasceu uma definição antropológica sobre a natureza da mulher, que acabou por 

condicionar estreitamente esta à maternidade” (DEL PRIORE, 2003, p. 275).   

 De fato, também para Costa (2004), a mãe higiênica é resultado de um 

movimento histórico duplo, que a emancipou do poder patriarcal mas, por outro lado, 

submeteu-a ao poder médico, tornando-a objeto privilegiado da atenção médica. 

Igualmente, Maria Ângela D´incao (2003) destaca que  

 
[…] os cuidados e a supervisão da mãe passam a ser muito valorizados 
nessa época, ganha força a ideia de que é muito importante que as próprias 
mães cuidem da primeira educação de seus filhos e não os deixem 
simplesmente soltos sob influência de amas, negras ou ‘estranhos’, 
‘moleques’ da rua (D’INCAO, 2003, p. 229). 

 

Esse movimento indica que, para o funcionamento de uma política de gestão 

da vida, a gravidez e a maternidade prevalecem entre os demais processos relativos 

à vida, e as mulheres entre os demais sujeitos sociais. Nesse processo de 

higienização que o Brasil vive nas primeiras décadas do século XX, o saber médico 

tem papel preponderante, porque é dele a tarefa de educar as mulheres, utilizando 

as técnicas de conhecimento do corpo feminino (LIMA, 2008, 2012).  

A constituição da mulher como alvo e objeto dos novos investimentos de 

controle do Estado sobre a população contou com inúmeros dispositivos, dentre 

eles, manuais de puericultura e revistas femininas que objetivavam auxiliar as mães 

na sua relação com seus bebês. Ana Laura Godinho Lima (2008) argumenta que as 

informações científicas produzidas sobre o bebê e os cuidados que ele requer 

influenciam a relação mãe-bebê, chegando a sobrepujar “os conhecimentos 

tradicionais ou religiosos” sobre o tema. Para a autora, essa relação não é natural, 

espontânea ou instintiva, uma vez que traz a marca cultural de experiências e 

conhecimentos acumulados e partilhados em tempo histórico determinado. Esses 

conhecimentos que regulam a relação mãe-bebê são, portanto, “históricos e 

contingentes, produzidos para atender a demandas específicas” (LIMA, 2008, p. 3). 

Segundo Lima, a profusão de informações sobre a recepção higiênica do 

bebê ofereceu ao longo do século passado e oferece ainda hoje7 orientações para 

                                                
7 Lima (2012) faz um estudo sobre as mudanças e permanências nas maneiras especializadas de 

avaliar as relações mães e bebês como normais ou patológicas, nos manuais de puericultura 
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“as mulheres que vivem pela primeira vez a experiência da maternidade” (LIMA, 

2008, p. 2). Os manuais de puericultura cumpriram papel importante nesta difusão, 

divulgando os “princípios da higiene infantil”, com o objetivo de contribuir com o 

desenvolvimento da nação a partir do bem-estar de seus futuros cidadãos. Esses 

manuais tinham as mães como principais destinatárias de suas informações e 

postulavam que a saúde das crianças era resultado das decisões maternas no 

cuidado com o bebê e da relação afetiva estabelecida entre ambos. Disto, 

afirmavam os manuais, dependia também o futuro da nação. 

 
A ação dos médicos no campo da puericultura era movida pela convicção 
de que tanto a felicidade das famílias como o futuro da nação dependiam da 
saúde das crianças. Sendo assim, era preciso tornar as mães - 
responsáveis diretas por cuidar dos futuros cidadãos da pátria – suas 
aliadas. Por meio da escrita dos manuais, os doutores procuraram 
convencê-las de que a sua felicidade e a de seus filhinhos dependia da sua 
disposição para fazer escolhas racionais, baseadas nos conhecimentos 
científicos proporcionados pela eugenia, a higiene pré-natal e a puericultura. 
Essa orientação científica estava presente nos textos dedicados à descrição 
do recém-nascido normal (LIMA, 2008, p. 4). 

 

As revistas femininas possibilitaram a difusão do discurso maternalista, nas 

primeiras décadas do século XX. Elas difundiam múltiplas identidades femininas: “de 

esposa, consumidora, dona de casa, trabalhadora, frequentadora da igreja e da vida 

social mundana, entre outras” (FREIRE, 2009, p. 247), mas a identidade principal 

era, sem dúvida, a de mãe. Segundo Maria Marha de Luna Freire, as revistas, por 

meio das colunas assinadas por médicos e outros especialistas, postulavam sobre a 

complexidade da maternidade e os conhecimentos e habilidades necessários para 

exercer tal função, o que exigiria a educação das mulheres, evocando a “dupla 

concepção da maternidade – simultaneamente instinto natural e técnica a ser 

aprendida” (p. 248). 

Nessa mesma direção, Norbert Elias (2012) aponta que, durante o século XX, 

houve uma modificação nas relações entre pais e filhos, que diz respeito à 

“descoberta da infância” e aos modos de ajudar as crianças a se integrarem à 

sociedade. Essas mudanças estão relacionadas à produção de saberes científicos 

sobre as crianças e ao surgimento de conhecimentos especializados sobre as 

maneiras mais adequadas de se relacionar com elas, fatores importantes no 

processo de “civilização dos pais”, descrito pelo autor. 
                                                                                                                                                   

atuais e do início do século XX. 
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O papel da mulher passa a ser estratégico, porque pode tornar-se a garantia 

de uma família higiênica, desde que a mulher-mãe tenha sido persuadida das 

vantagens de seguir as recomendações da higiene infantil. Para isso, ela deve ser 

convencida também de que a maternidade é o cumprimento de sua própria 

natureza, como nos mostra Costa (2004), a partir de sua análise dos escritos de 

médicos da época: 

 
[...] A mulher, por sua vez, nascera para a família e para a maternidade. [...] 
Os sinais desta vocação eram perceptíveis desde a mais tenra idade: ‘com 
efeito, desde a infância a mulher começa a manifestar os doces sentimentos 
que a devem sucessivamente tornar amante, esposa e mãe. [...] mais fraca 
a todos os respeitos (que o homem) é a mais própria a prodigalizar à família 
os cuidados que ela reclama de sua ternura e do seu afeto (COSTA, 2004, 
p. 239). 

 

Freire (2009), no entanto, argumenta que o maternalismo não foi apenas uma 

fonte de sujeição das mulheres, já que o próprio movimento feminista atribuiu papel 

central à maternidade em suas pautas reivindicatórias, reclamando o 

reconhecimento da maternidade como função social. Para a autora, o discurso 

maternalista permitia o aumento do poder das mulheres. 

 
Isso porque, ao promover o deslocamento dos 'valores femininos' do espaço 
doméstico para a esfera pública, descortinou para as mulheres uma arena 
política que lhes permitiu agir em benefício de outras mulheres, tornando-as 
simultaneamente sujeitos e objetos de políticas públicas de proteção 
(FREIRE, 2009, p. 23). 

 

O discurso maternalista, segundo Freire (2009), articulava tanto os “princípios 

científicos da puericultura – como principal ferramenta de ação médica – quanto os 

argumentos produzidos pelos movimentos feministas” (p.245), elevando o status 

social das mulheres e aproximando-as do valorizado campo da ciência, até então, 

exclusivamente masculino.  

Embora os médicos higienistas enfatizassem que o instinto materno 

manifestava-se desde a infância, acreditamos serem justamente os critérios 

higienistas na construção de uma maternidade científica alguns dos fatores para a 

atual censura da gravidez na adolescência. Isso porque, como vimos, a maternidade 

foi erigida ao posto de função pública da maior importância. Deixou de ser uma 

atividade possível de ser realizada somente pelo instinto e costumes aprendidos e 

passou a ser uma atividade complexa que exigia preparo especializado. Além disso, 
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na medicina e política higienistas, muitos fatores biológicos do corpo adequado e 

saudável para a reprodução foram requisitados aos que deveriam procriar e garantir 

o futuro da população, evolução da espécie. Somam-se, assim, exigências que, 

aparentemente, a adolescência não reúne, já que seu corpo é tido como 

despreparado e seu caráter é tido como irresponsável e instável (ABERASTURY e 

NOBEL, 1992), incapaz de assumir as responsabilidades próprias da função 

materna, de maneira independente. 

Não apenas a incapacidade biológica do corpo adolescente e seu caráter 

potencialmente em crise justificam a restrição social contemporânea à gravidez 

nessa faixa etária. Em nossa perspectiva, em paralelo com a emergência da 

maternidade como função pública, há uma nova percepção com relação à 

adolescência que a erige ao papel de modelo cultural na contemporaneidade. 
 
 

2.3 A construção da juventude como categoria social 
 

 

A categoria juventude, tal como abordada contemporaneamente, não pode 

ser definida a partir de critérios apenas biológicos (ou mesmo jurídicos), sob o risco 

de ser tomada como um fenômeno universal e a-histórico, que existe desde sempre. 

Ao contrário, é preciso compreender sua constituição histórica, estreitamente 

associada ao surgimento de um conjunto de discursos e de práticas a respeito dos 

jovens e destinados a eles. Nesta sessão, buscamos, primeiro, argumentar que a 

adolescência e a juventude não são objetos naturais, mas fruto de processos 

históricos e culturais, próprios da modernidade. Depois, buscamos refletir sobre a 

função e as expectativas sociais relativas a esse público na contemporaneidade e 

sua relação com a caracterização da gravidez na adolescência como um problema. 

Deste modo, abordamos juventude numa perspectiva sociológica e histórica, a partir 

de trabalhos de autores estrangeiros e brasileiros, que buscam compreender a 

constituição do fenômeno e conhecer os modos de ser jovem em diferentes épocas 

e sociedades. 

O fato de que, em qualquer época e sociedade, houve pessoas na faixa etária 
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de 15 a 29 anos8 não corresponde, necessariamente, à existência de uma categoria 

social distinta. Na perspectiva adotada aqui, sustentamos que nem sempre a 

passagem para a vida adulta foi marcada por este intervalo que hoje conhecemos 

como adolescência e juventude9, uma vez que a cronologização e a 

institucionalização dos estágios de vida são fenômenos próprios das sociedades 

ocidentais modernas (ARIÈS, 1981) e a diferenciação da juventude das demais 

faixas de idade, constituindo-se numa categoria social com conteúdos próprios 

(ainda que ambíguos e relativos), é resultado destes processos, iniciados por volta 

do século XVII e intensificados nos séculos XIX e XX. 

Ao tratar do surgimento da infância, justamente no contexto de uma intensa 

institucionalização do curso da vida, Philippe Ariès chama a atenção para a 

importância que a noção de idade ganhou a partir do século XVI e XVII, como uma 

exigência de identidade civil cada vez mais documentada e requerida.  

 
Assim que nossas crianças começam a falar, ensinamo-lhes seu nome, o 
nome de seus pais e sua idade. Ficamos muito orgulhosos quando 
Paulinho, ao ser perguntado sobre sua idade, responde corretamente que 
tem dois anos e meio. De fato, sentimos que é importante que Paulinho não 
erre: que seria dele se esquecesse sua idade? (ARIÈS, 1981, p. 29).  

 

Desde o mundo antigo e por toda a era medieval, descreve o autor, houve 

numerosos modos de classificar, de compreender e de utilizar a noção de idades da 

vida. No entanto, o rigor na contagem cronológica da idade ganha novos sentidos na 

modernidade. Os investimentos na periodização da vida, realizados, por exemplo, 

pela biologia humana, mas também pelos Estados Modernos, mostram “como um 

processo biológico é investido culturalmente, elaborado simbolicamente com rituais 

marcando fronteiras entre idades pelas quais os indivíduos passam” (DEBERT, 

2004, p. 39). Para Debert, autora contemporânea que dialoga com os estudos de 

Ariès, as idades cronológicas baseadas num sistema de datação são típicas das 

sociedades ocidentais, já que, nas sociedades não-ocidentais, “não se leva em 

                                                
8 Essa faixa de idade, dos considerados jovens, varia de sociedade para sociedade e, geralmente, é 

estabelecida e utilizada para a elaboração de políticas públicas destinadas ao público. Na Europa, 
por exemplo, uma pessoa só é considerada jovem até os 24 anos de idade. Esse dado fortalece a 
convicção de que a idade biológica ou cronológica vivida por um indivíduo não possui sentido em 
si, mas está condicionada pelas representações atribuídas a ela. 

 
9 Ao longo desta sessão ficará mais evidente a razão de tratar adolescência e juventude como 

sinônimos, a partir de uma abordagem cultural e sociológica, apesar das diferenças de surgimento 
dos fenômenos. 
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conta apenas o desenvolvimento biológico, mas o reconhecimento da capacidade 

para realizar certas tarefas” (p. 46).  

Veiga-Neto (2000b) também chama a atenção para o fato de que uma das 

tarefas da qual se ocupou a biologia humana, nos últimos dois séculos, foi “dividir e 

subdividir cronologicamente a existência […] de modo a criar faixas etárias pelas 

quais cada ser humano 'deve' passar ao longo de sua vida, para ser considerado 

normal” (p. 7). Porém, salienta que a idade biológica vivida por qualquer pessoa não 

é determinante para a compreensão dos significados que as fases da vida adquirem 

em cada período histórico.  

Debert (2004) argumenta que o papel do Estado, no processo de 

transformação das questões relativas à esfera privada e familiar em questões de 

interesse público, foi decisivo na cronologização das idades, transformando o curso 

da vida em instituição social, que tem suas etapas bem regulamentadas, “desde o 

nascimento até a morte, passando pelo sistema complexo de etapas de 

escolarização, entrada no mercado de trabalho e aposentadoria” (p. 50). O 

significado das idades assume valor normativo, uma vez que ter determinada idade 

associa o indivíduo a um grupo social e a determinadas práticas sociais, de acordo 

com as expectativas sociais em relação a cada grupo etário, o que vai muito além da 

Biologia e da contagem cronológica.  

 
É o caso de se dizer que o resultado disso é que não temos, a rigor, essa 
ou aquela idade, mas é essa ou aquela idade, isto é, aquilo que se diz dela, 
aquilo que se representa como idade, que nos captura, nos aprisiona e nos 
tem (VEIGA-NETO, 2000b, p. 7). 

 

O papel do Estado na transformação do curso da vida numa condição social 

bastante regulamentada indica, como mostrou Foucault (1988), a operação de um 

(bio)poder centrado na vida e na regulamentação de seus processos (inclusive o 

cronológico). Essa institucionalização, que se deu no domínio das atividades do 

Estado, de modo especial a oferta escolar – como veremos – , não apenas definiu a 

sequência cronológica de cada etapa, mas regulamentou uma série de trajetórias, 

expectativas, projetos que cada indivíduo deve ter como referência para organizar 

sua própria vida.  

 À medida que se afirma esse poder exercido sobre a vida, surgem também as 

orientações científicas para as etapas da vida, de modo especial as primeiras 
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etapas, entre as quais está a juventude, como possibilidade de garantir a 

“continuidade e manutenção do modelo ideal de homem instaurado pela sociedade 

burguesa” (CÉSAR, 2008, p. 40). Assim, do mesmo modo que a emergência da 

maternidade como função pública, o surgimento da noção de adolescência também 

é resultado de uma política higienista, que buscava assistir a família e a escola – 

locus dos adolescentes – para evitar desajustes no comportamento juvenil.  

 
O dispositivo médico-higienista e o dispositivo psicopedagógico investiram a 
família e a escola da responsabilidade pelo futuro das crianças e dos 
adolescentes, culpando ambas as instituições pelos eventuais fracassos 
dos indivíduos na maturidade (p. 45). 

 

 

2.3.1 A escola e a formação da noção contemporânea de juventude  
 
 
Para Ariès (1981), a ideia da cristalização das idades emerge com força na 

era industrial, associada à educação escolar de crianças, sua exclusão do mundo do 

trabalho e a transformações ocorridas no âmbito da família que foi se configurando 

no modelo nuclear burguês que conhecemos hoje. Na França anterior ao século 

XVI, “passados os cinco ou sete primeiros anos, a criança se fundia sem transição 

com os adultos” (p.186). Elas aprendiam a participar da vida social e do mundo do 

trabalho por meio da inserção no dia a dia dos mais velhos. Não havia um período, 

tampouco uma instituição, encarregada de prepará-las. Foi ao longo do século XVII, 

de forma gradativa, que foi se constituindo um “sentimento de infância10” (relativo à 

consciência da particularidade infantil) e uma separação cada vez mais intensa entre 

o mundo das crianças e o mundo dos adultos. Roupas, brinquedos, espaços e 

instituições específicas para as crianças marcaram a diferenciação entre um mundo 

e outro11.  

                                                
10 Na verdade, Ariès fala de dois sentimentos de infância: um sentimento de “paparicação”, surgido 

no meio familiar, e o sentimento nascido no meio de eclesiásticos e homens da lei, “preocupados 
com a disciplina e a racionalidade dos costumes” (p.163). Os dois sentimentos, no entanto, 
passaram a figurar no seio familiar no século XVIII, associados à preocupação com a saúde e a 
higiene. 

 
11 A ausência desse sentimento de infância nos séculos anteriores é notada no fato de que nem o 

trabalho infantil (ainda muito necessário na Revolução Industrial), nem a grande mortalidade de 
crianças causavam comoções em defesa da infância como iria causar séculos mais tarde. 
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Associada a essa nova consciência da particularidade da infância está a 

percepção social da necessidade de educá-las, de discipliná-las (ideia defendida 

pelos moralistas e educadores da França, no século XVII). É assim que se alonga o 

período de preparação e a escola emerge como instituição dedicada, 

exclusivamente, à formação de crianças e jovens12. Temos aí uma noção de infância 

longa (já que ainda não se havia formado plenamente a ideia de adolescência). 

Após uma longa história de constituição da ideia da particularidade da criança 

na França, persistiu a ambiguidade entre a infância e a adolescência, de um lado, e 

a juventude, de outro. No século XVIII, o adolescente ou era tido como criança, pela 

indefinição etária ou simplesmente porque a ideia demorou a se formar, ou era 

confundido com o adulto, como mostra este relato apresentado por Ariès (1981): 

“esses homens sem barba, de traços suaves não eram adolescentes, pois já agiam 

como homens feitos, comandando e combatendo” (p. 46). Somente no século XX a 

juventude, “que então era a adolescência”13, emerge como categoria social distinta, 

como a idade preferida por todos, encurtando a infância e retardando a maturidade. 

O adolescente, como descreve Ariès, passará a ser o “herói de nosso tempo” (p. 

47). 

 
A 'juventude', que então era a adolescência, iria tornar-se um tema literário, 
e uma preocupação dos moralistas e dos políticos. Começou-se a desejar 
saber seriamente o que pensava a juventude, e surgiram pesquisas sobre 
ela […]. A juventude apareceu como depositária de valores novos, capazes 
de reavivar uma sociedade velha e esclerosada. Havia-se experimentado 
um sentimento semelhante no período romântico, mas sem uma referência 
tão precisa a uma classe de idade. Sobretudo, esse sentimento romântico 
se limitava à literatura e àqueles que a liam. Ao contrário, a consciência da 
juventude tornou-se um fenômeno geral e banal após a guerra de 1914, em 
que os combatentes da frente de batalha se opuseram em massa às velhas 
gerações da retaguarda. […] assim passamos de uma época sem 
adolescência a uma época em que a adolescência é a idade favorita. 
Deseja-se chegar a ela cedo e nela permanecer por muito tempo. (ARIÈS, 
1981, p. 46 e 47) 

 

                                                
12 Vale assinalar que a escola, segundo Ariès, não surgiu com a finalidade de educar a infância. 

Durante muito tempo, ela foi indiferente à distinção das idades e “acolhia da mesma forma e 
indiferentemente as crianças, os jovens e os adultos, precoces ou atrasados” (1881, p. 187) 

 
13 Não fica exatamente clara a distinção que o autor propõe entre adolescência e juventude, no 

modo como concebemos hoje. Ele está, obviamente, tratando desse intervalo entre infância e vida 
adulta que, atualmente, conhecemos genericamente como juventude (se quisermos entender que 
esta abarca também a adolescência). Ele, possivelmente, faz essa ressalva para distinguir esse 
uso da ideia de juventude daquela utilizada nas classificações das idades do homem, durante a 
Idade Média, na qual juventude correspondia a um momento de maturidade, da “plenitude das 
forças”, e durava até os 45/50 anos. 
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Na Europa influenciada pela Revolução Francesa, a escola representou em 

completo o projeto iluminista, que depositou grande confiança nas vantagens da 

instrução escolar. Com relação a ela, Jean-Claude Caron (1996) pergunta “qual 

outra instituição se associa mais fortemente à ideia de juventude?” (p. 137). A 

escolarização de jovens se associava com uma forte convicção de que eles seriam a 

esperança do futuro. No final do século XVIII, na França, a juventude é vista como 

uma promessa, como uma riqueza social, como “objeto de renovação política”, e a 

escola deveria cumprir o papel de prepará-los para tal tarefa. Como mostra Caron 

(1996, p. 142), citando autores da época, a aposta educativa era a de que “aquele 

que ensina domina” ou, ainda, “a base inabalável da ordem social é a educação da 

juventude”.  

Esse papel essencial da escola na constituição da categoria juventude não 

elimina outro caráter de sua história: o trabalho na época da industrialização. 

Segundo Michelle Perrot (1996), “a relação com o trabalho é certamente o que mais 

distingue infância e juventude no século XIX” (p. 102). Enquanto as crianças são 

rapidamente afastadas das fábricas, o trabalho é o destino dos jovens de famílias 

operárias, a partir dos 13 anos de idade. Muitos deles, obrigados a trabalhar desde 

cedo, não são devidamente escolarizados, o que a autora chama de “crise da 

aprendizagem” (p. 84). Assim, embora haja uma ênfase na juventude como tempo 

de aprendizado, de preparação, os jovens operários não chegam a desfrutar desse 

largo tempo de latência, dessa moratória social desfrutada pelos jovens oriundos de 

famílias burguesas, dedicados exclusivamente à escola. Nas fábricas, eles eram 

“paus-para-toda-obra” e a situação de aprendizagem era bastante precária. 

Apesar de filantropos, pedagogos e higienistas da época se levantarem contra 

o trabalho de crianças e jovens, argumentando que “eles possuem a chave do 

futuro, da raça, da indústria, da nação” (PERROT, 1996, p.84), temia-se a 

transgressão juvenil. Segundo a autora, “o século XIX tem medo de sua juventude, e 

particularmente de sua juventude operária, da qual se teme a vagabundagem, a 

libertinagem e o espírito contestador” (p. 85). As situações precárias de trabalho, de 

fato, fizeram com muitos jovens adentrassem no movimento operário, no qual 

tiveram bastante destaque nas reinvindicações (inclusive no surgimento de escolas 

profissionalizantes). 

 
Os jovens estão presentes nesses movimentos, manifestando-se com ardor. 
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Entre 1871 e 1890, 16% dos manifestantes detidos têm entre 15 e 19 anos 
e 6% dos líderes identificados pertencem a essa faixa de idade. Delineiam-
se figuras de jovens ‘líderes’, com a voz potente, o tom da recusa e, às 
vezes, o carisma que arrebata” (PERROT, 1996, p. 112).  

 

 As representações de juventude como impulso para a mudança, força 

transformadora, rebeldia, “turbulência e renascimento” estiveram presentes em 

muitas épocas, mas, de modo muito especial, na modernidade. Luisa Passerini 

(1996), ao encontrar semelhanças nas ideologias propostas na Itália fascista e nos 

Estados Unidos dos anos 1950, propõe que, nesses dois sistemas, partilha-se uma 

imagem semelhante de juventude, associando-a à vitalidade e ao progresso. Tanto 

na Itália como nos EUA, a “escolarização prolongada e, sobretudo, a formação de 

um mercado para os jovens fornecerão as bases de uma verdadeira e própria 

cultura juvenil” (p. 351).   

Na Itália, os fascistas fizeram do debate político um debate geracional de 

ampla proporção, em torno da concentração do poder entre os jovens ex-

combatentes. A relação juventude/guerra possibilitou associar a juventude a uma 

virilidade bélica e a valores que eram importantes para o funcionamento do 

fascismo, tais como “generosidade, sensibilidade inquieta e antecipadora e enfim a 

morte heróica pela pátria” (p. 323). Para Passerini (1996), é notório que o jovem foi 

uma metáfora do fascismo, mas também seu instrumento. “Uma vez que serve para 

dar a sensação de potência e força, de fatalidade e de determinação histórica” (p. 

350).  

 
Daí emerge uma definição do mito que atribui aos jovens algumas 
'características naturais', isto é, 'o entusiasmo, a impulsividade, a presteza e 
o fervor ativo', a intuição, a audácia e o orgulho, aos quais devem somar-se 
outras induzidas pelo fascismo: a capacidade de dominar as próprias 
paixões, a cultura e a preparação política (PASSERINI, 1996, p. 332). 

 

A publicação do livro Adolescence (1904), de Granville Stanley Hall, é citado 

por Passerine (1996) como um ponto de início para um grande debate a respeito do 

problema da juventude, nos EUA. O livro que anuncia a “descoberta” do 

adolescente, de fato, é referido nos estudos sobre juventude como o primeiro 

discurso científico a respeito desse período da vida, caracterizado como um período 

de “tormenta”. Segundo a autora, nessa época, inicia-se um intenso debate sobre os 



 50 

jovens e a formação de um campo de estudos14 (formado por psicólogos, 

sociólogos, juristas, educadores) que se desenvolve na tentativa de conhecer o 

adolescente. Porém, somente a partir da década de 1950, no segundo pós-guerra, é 

que, para a autora, a noção do “teenager” se consolida. “Em 1950, o processo 

estava completo e a adolescência adquirira um estatuto legal e social, a ser 

disciplinado, regulamentado, protegido” (PASSERINI, 1996, p. 353).  

Segundo Maria Rita Assis César (2008), a partir dos anos 1950, a ideia 

científica de adolescência se difundiu pelos meios de comunicação de massa, 

principalmente, pela veiculação dos ícones juvenis do cinema e da música. “A antiga 

figura do adolescente delinquente passou a ser compreendida segundo a imagem 

do rebelde sem causa, da juventude transviada” (p. 17). Para a autora, a aparição do 

adolescente no discurso científico só foi possível a partir de uma configuração de 

saberes que tomaram o ser humano como objeto de conhecimento das ciências 

empíricas.  

 
Com base na reordenação das possibilidades de conhecimento no plano do 
discurso e dos saberes, tornava-se possível a explicação das etapas da 
vida humana por uma forma específica de investigação, inscrita a partir de 
então na esfera das novas ciências empíricas. A biologia, a medicina, a 
psicologia e a velha pedagogia, agora renovada pela ciência positivista do 
século XIX, constituíram um novo campo de investigações sobre a evolução 
da vida em todos os seus aspectos, proporcionando novas 
problematizações sobre o homem e a vida humana (CÉSAR, 2008, p. 36). 

 

Especialmente na psicologia, o conhecimento que se produz a respeito da 

adolescência se preocupa fundamentalmente com os processos biológicos e 

psicológicos que marcam esta fase, tais como desenvolvimento sexual e puberdade, 

estabelecendo as fronteiras entre o normal e o patológico (CANESCHI, 2009). Essas 

noções de transitoriedade e de crise entendem a inserção no mundo adulto como 

um processo de integração social dos jovens à ordem estabelecida. Neste sentido, o 

desajustamento juvenil (pela rebeldia, delinquência, boemia) poderia ser entendido 

como uma negação à ordem da qual ainda não faz parte plenamente ou também 

como consequência de sua posição, como não participante do status quo adquirido 

pelo mundo adulto. Essa ideia foi amplamente retratada pela indústria 
                                                
14 Referindo-se mais ou menos ao mesmo período (o início do século XX até seus meados), Maria 

Rita de Assis César (2008) afirma que a noção de adolescência foi o “resultado tardio tanto da 
consolidação da biologia e da medicina como saberes verdadeiros sobre a natureza humana, 
quanto da implementação das políticas de higiene, que lhes são precedentes, e ainda, 
simultaneamente, da ampliação da educação secundária” (p. 16). 
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cinematográfica norteamericana nos anos 1950. 

 Para Helena Abramo (1994), a condição de transitoriedade e a concepção de 

crise potencial marcam a maior parte das caracterizações da juventude na 

sociologia. Segundo ela, essa ideia de transitoriedade confere a essa etapa da vida 

uma condição de relatividade e ambiguidade, marcando-a sempre pelo que ela não 

é. Como não aptos ao mundo adulto e estrangeiros no mundo infantil, os/as jovens 

vivem um tempo de “ensaio e erro para as experimentações” (p. 12), inclusive no 

campo da sexualidade. Essa ideia de integração parcial faz com que a concepção 

de crise também seja recorrente nas interpretações da juventude.  

 
Todas as mudanças trazidas pela puberdade e pela necessidade de 
desenvolver uma personalidade própria, a ambiguidade do status social, a 
necessidade de efetuar uma série de escolhas, provocariam uma série de 
crises: de autoestima, conflitos com familiares e outras autoridades e, por 
fim, choques com a própria ordem social na qual devem efetuar a sua 
entrada (revolta contra as leis sociais e contra as autoridades que definem 
essa ordem). (ABRAMO, 1994, p. 13) 

 

 A intensa separação de grupos sociais por idade, possibilitada, sobretudo, 

pelo longo tempo vivido na high school, apartados dos adultos, influenciou a 

formação de uma cultura especificamente juvenil, marcada por gostos, estilos, 

roupas próprios. Alguns autores começam a falar em uma subcultura juvenil. Os 

debates, nesse período, segundo Passerine (1996), variam entre a delinquência e a 

preocupação com os desvios no comportamento juvenil e os interesses pela cultura 

dos jovens e suas 'especificidades'. O fato é que se consolidava uma noção de 

juventude como grupo “autônomo”, com uma cultura e uma série de códigos 

próprios, independente do mundo dos adultos. Os jovens ocupavam por completo a 

cena histórica, como símbolo da modernidade. Praticamente toda a produção 

cinematográfica norteamericana da época, de acordo com Passerine, se voltou para 

esse público: falava-se deles e para eles, contribuindo para instituir uma estética 

juvenil que o diferenciasse do adulto. O jovem aparece aí tanto como o delinquente 

quanto como o restaurador dos rumos da sociedade. 

 
Tratava-se da primeira geração de adolescentes americanos privilegiados, 
mas, sobretudo, da primeira geração que apresentava uma coesão tão 
acentuada, um auto-reconhecimento enquanto comunidade especial com 
interesses comuns (PASSERINI, 1996, p. 354).  

 

 Em nossa sociedade, embora a passagem para o universo adulto não se dê 
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de forma tão “institucionalizada e ritualizada” como nas sociedades ditas primitivas 

(ABRAMO, 1994, p. 3), persiste a ideia de que a adolescência e a juventude são um 

tempo de preparação para assumir papéis adultos, que dizem respeito à profissão, 

ao casamento, à parentalidade, à responsabilidade financeira, civil e política. Essa 

concepção está associada à uma cronologização do percurso das idades e, ainda 

que não corresponda à vivência concreta de muitos jovens, serve como referência 

(ou como norma) de um ideal que pauta o imaginário coletivo sobre as idades da 

vida, oferecendo explicações, inclusive para que os/as jovens interpretem e 

planejem suas trajetórias biográficas.  

Essa compreensão de cronologização das etapas da vida fortalece a 

percepção de que os/as adolescentes e jovens necessitam de período de 

preparação para a vida adulta, correspondente a um “segundo processo de 

socialização” (ABRAMO, 1994). A gravidez e a maternidade na adolescência, por 

sua vez, representariam um problema, porque interrompem essa trajetória esperada 

de uma transição bem sucedida. 
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3 Fontes e modos de análise: considerações metodológicas 
 
 
 De um modo ou de outro, toda investigação científica está sujeita a 

imprevisibilidades entre o planejado e o percurso real ao qual terá de se submeter. 

Essas inadequações estão relacionadas ao tempo, à disposição dos interlocutores, 

ao contato com instituições, ou com terceiros que sejam importantes para a 

realização da investigação de campo, aos próprios resultados inusitados 

descobertos no contato com os participantes, que podem, inclusive, mudar a 

orientação da pesquisa.  

 Como mencionado, neste trabalho, verificamos os discursos disponíveis sobre 

gravidez na adolescência, a saber, os discursos especializados, os discursos oficiais 

e o discurso das adolescentes que engravidam. As fontes da pesquisa referem-se, 

portanto, ao contato com a literatura disponível sobre o tema em artigos científicos 

da área biomédica, com documentos disponíveis de órgãos oficiais ou civis e os 

relatos das adolescentes que engravidaram. 

 Isto posto, a escolha dos procedimentos de pesquisa levou em conta a 

possibilidade de, além de caracterizar os discursos especializados, acessar e 

analisar qualitativamente os discursos das adolescentes. Trata-se, por um lado, de 

apreender a construção da gravidez na adolescência como problema nos discursos 

especializados e, por outro lado, de verificar de que maneira esses discursos 

conduzem as condutas das adolescentes, governam-nas, por meio de enunciados 

acerca dos percursos desejáveis da vida e do exercício ideal da maternidade. 

 O primeiro passo metodológico relevante foi escolher o modo como teríamos 

acesso a essas adolescentes. Para Stéphane Beaud e Florence Weber (2007), a 

escolha do campo é crucial. É ela quem permite “transformar a questão vaga e 

genérica do início em objeto empírico” (p. 37). Para os autores, o campo dita suas 

leis ao pesquisador, de modo que o próprio tema de pesquisa é sempre provisório, 

sendo determinado pelas condições objetivas impostas pelo campo, já que ele “pode 

dar novo rumo à sua pesquisa, desenvolver novas táticas, descobrir novos acessos, 

esboçar nova problemática” (p. 42).  

 Ao buscar o campo da pesquisa, constatamos que, na cidade de São Paulo, 

existem alguns programas especiais de atendimento a adolescentes gestantes, mas 

a maioria deles realiza-se em serviços de saúde. Embora boa parte dos enunciados 
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discursivos sobre gravidez na adolescência fossem de cunho biomédico, não 

buscávamos priorizar o ambiente médico obstétrico no campo da pesquisa. Na 

busca de outro tipo de serviço, encontramos um Abrigo, que, em princípio, parecia 

mais interessante, por contemplar a experiência da gravidez em suas dimensões 

biológica e psicológica. Assim, entramos em contato com a Casa Menina Mãe, 

instituição que abriga adolescentes grávidas ou mães em situação de 

vulnerabilidade social. A escolha dessa instituição trazia consigo o desafio de 

considerar (na análise dos dados) os aspectos da gravidez que acontece em 

situação de vulnerabilidade. No entanto, os dados que já havíamos estudado 

anteriormente mostravam que a maioria das gravidezes de adolescentes acontecem 

em contextos de pobreza e de vulnerabilidade social. Dessa maneira, consideramos 

pertinente que a coleta de dados acontecesse com a participação das adolescentes 

abrigadas na Casa. 

A Casa Menina Mãe é uma ação da Fundação Francisca Franco (criada em 

1954), mantida por um convênio com a Prefeitura de São Paulo desde 1996, com 

capacidade para receber até vinte pessoas (dez adolescentes de quatorze a dezoito 

anos e dez bebês). As adolescentes chegam até a Casa via mandato judicial da 

Vara da Infância e Juventude. Em 2011, foram quarenta e seis acolhimentos. A 

equipe é formada por uma coordenadora, uma psicóloga, uma assistente social, dez 

educadoras, duas cozinheiras, duas auxiliares de serviços gerais e uma pessoa da 

manutenção. 

As razões de acolhimento são variadas, tais como situação de rua e conflito 

familiar. Algumas das adolescentes chegam grávidas à Casa e outras, além de 

grávidas, trazem filhos de gestações anteriores. Elas recebem visitas dos pais dos 

bebês e das suas famílias, sempre que há esse vínculo. Também frequentam a 

escola e algumas, ainda, trabalham, mantendo seu vínculo com atividades externas. 

A proposta inicial da pesquisa era entrevistar todas as adolescentes 

abrigadas na Casa Menina Mãe (doze à época). No entanto, após várias visitas, 

somente duas adolescentes concordaram em dar entrevista. Em conversas 

informais, notamos que havia frequência na prática da visita de pesquisadores para 

ouvir as adolescentes. Uma entrevistada chegou a relatar que na mesma semana foi 

um rapaz fazer perguntas semelhantes às minhas, e todas elas tiveram de participar.  

A nossa opção, desde o início, foi a de deixar livre a possibilidade de elas 

participarem ou não das entrevistas. Não gostaríamos de contribuir com um 
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procedimento que parece abusivo com pessoas institucionalizadas, uma espécie de 

obrigação de narrar/confessar suas histórias e experiências a terceiros (assistentes 

sociais, psicólogos, analistas, juízes, policiais, pesquisadores).  

A relação com as adolescentes na Casa Menina Mãe se concretizou de forma 

distinta do que foi planejado. Primeiro porque, ao apresentar a participação na 

pesquisa como um convite, uma possibilidade e não uma obrigação, uma boa parte 

das adolescentes preferiu não participar. De fato, por que seria atrativo para elas se 

dedicarem a esse “ritual” de confissão de suas vidas a uma estranha, livremente? 

Elas não me conheciam e não tivemos tempo para construir uma relação de 

confiança. Além disso, a cada vez que eu chegava à Casa, a disposição das 

meninas estava afetada (positiva ou negativamente) pelo “clima” do dia, que 

envolvia a relação das abrigadas entre si, delas com as educadoras, alguma 

situação diferente vivida por cada adolescente (como o recebimento de alguma 

visita, o início de um novo emprego, o início das aulas), que podia influenciar na sua 

disposição para falar, ou no seu fechamento. Fiz cinco visitas à Casa Menina Mãe, 

além de vários contatos telefônicos com a equipe técnica (sempre muito solícita) 

para negociar e agendar as visitas. Durante essas visitas, consegui ouvir duas 

adolescentes, cada uma duas vezes, sendo que, na primeira vez, ouvi as duas ao 

mesmo tempo. A diferença de disposição das adolescentes em cada uma das duas 

entrevistas confirma o dado de que a eloquência delas era afetada pelo momento 

vivido na Casa e na sua vida pessoal.  

 Numa pesquisa de campo, a relação com os pesquisados não é determinada 

apenas pelo objeto de pesquisa e interesses do pesquisador. Ao contrário, o 

pesquisado negocia sua participação a partir dos seus próprios interesses, como 

salienta Beaud e Weber (2007). “Pode-se interpretar a pesquisa como um mercado 

onde se confrontam uma oferta explícita de encontro, de fala (a do pesquisador) e 

uma demanda de fala, na maior parte das vezes implícita por parte dos 

pesquisados” (p. 31). Para os autores, o contexto, assim como a relação 

estabelecida entre entrevistador e entrevistado, é fundamental para a pesquisa. Fora 

desse campo de interações e contextualização não é possível registrar opiniões e 

práticas dos entrevistados. A interação é inegável, sendo, na verdade, sua própria 

condição, estabelecendo uma lógica de reciprocidade. “Esquecer-se disso equivale 

a acreditar que se pode tirar um peixe fora da água para ver melhor como ele nada” 

(p. 33). 
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Da primeira vez que ouvi as duas adolescentes da Casa Menina Mãe, elas 

estavam acessíveis, motivadas a dar a entrevista; da segunda vez, estavam 

impacientes, cansadas e monossilábicas. Poderia ser apenas por participar pela 

segunda vez de uma entrevista com a mesma pessoa, mas elas mesmas se 

dispuseram a participar novamente da primeira vez que as ouvi. Parece que, de fato, 

o contexto, no dia em que as entrevistei pela segunda vez, era menos favorável. Na 

primeira ocasião, presenciei uma briga entre uma das adolescentes e uma 

educadora. Esse clima de briga tornou as duas adolescentes solícitas, com vontade 

de falar e de comentar coisas relativas às suas experiências na Casa e anterior a 

sua chegada ao Abrigo. Uma possibilidade de dar a sua versão. Nesse mesmo dia, 

também, entre as adolescentes havia um clima hostil, principalmente com relação às 

duas que entrevistei. Elas chegaram a ser chamadas de “folgadas” por outras 

adolescentes. A hostilidade, parece, estava relacionada à revolta das adolescentes 

pelo fato de essas duas terem, dias antes, fugido para ir a uma festa e deixado seus 

filhos dormindo. Esse episódio nos fez supor que havia entre elas certo código e 

uma cobrança de determinada postura sobre o modo de ser mãe. As duas 

entrevistadas comentaram que sentiam culpa por agir assim, mas se consideravam 

boas mães. 

 A Casa Menina Mãe parecia ser um contexto bastante fértil para realizar a 

pesquisa. Contudo, não foi possível estabelecer uma interação favorável com as 

adolescentes. Dada a pouca adesão delas e os prazos da pesquisa, optamos por 

entrevistar outras adolescentes não institucionalizadas, que foram encontradas por 

meio de rede de informantes: uma é sobrinha de um amigo pessoal, e outra foi aluna 

da professora orientadora desta pesquisa. Ambas foram muito solícitas à entrevista 

(uma realizada na universidade, onde a jovem estudava; e a outra, na casa da 

adolescente). Em conversa informal com o tio de uma das entrevistadas, ele 

mencionava certa decepção familiar com a adolescente, que não cumpria 

adequadamente com os cuidados e responsabilidades esperados de uma mãe (nos 

dizeres dele: cuidar da filha sem reclamar ajuda materna, cuidar da casa, planejar a 

volta aos estudos etc). Impressionou-nos que, na entrevista, a adolescente se 

mostrou bastante segura com relação a essas mesmas tarefas. As duas jovens 

falavam muito bem, com segurança e serenidade sobre o evento da gravidez. 

 A escolha em deixar a Casa Menina Mãe e entrevistar outras adolescentes 

implicou mudança no perfil socioeconômico das entrevistadas, já que as outras duas 
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adolescentes viviam situação financeira mais estável: uma é estudante de uma das 

universidades mais importantes do país e ambas vivem uma situação financeira 

segura, ainda que modesta. Contavam com apoio familiar, sem precisar recorrer à 

assistência do Estado, como as adolescentes abrigadas. 

Os dados sobre a fecundidade juvenil apontam que a questão da pobreza 

está fortemente relacionada à gravidez na adolescência. O que alguns autores 

questionam é se a gravidez na adolescência é causa ou é consequência da pobreza 

dessas mulheres. Ou ainda, caso não houvesse a gravidez, se essas mulheres 

teriam acesso a condições melhores de vida.  

 
Em perspectiva normativa, se insere o discurso da falta de oportunidades, 
um dos principais argumentos oficiais, para o controle e prevenção da 
gravidez na adolescência. Este remete-nos às oportunidades de estudo e 
trabalho que são perdidas pela jovem mãe. Vejamos: dependendo da classe 
social (lembremos que os estudos demográficos relacionam pobreza e 
gravidez precoce), existem, de fato, tais oportunidades? Se não existem, o 
discurso que relaciona a exclusão da adolescente da escola e do mundo do 
trabalho não estaria usando a gravidez como uma espécie de “bode 
expiatório” para encobrir e justificar uma situação social que de fato mantém 
à margem aqueles que já são historicamente excluídos sociais (neste caso, 
pobres e mulheres)? (CATHARINO; GIFFIN, apud. ABRAMOVAY et. all, 
2004, p. 160) 

 

O caráter universal que assumem os discursos especializados sobre as 

consequências da gravidez na adolescência desconsidera muitas vezes as 

diferenças e desigualdades sociais às quais as adolescentes estão sujeitas. Neste 

estudo, foi possível observar as diferenças e semelhanças no tipo de impacto que a 

gravidez provoca na vida das adolescentes, uma vez que se teve acesso a uma 

diversidade de experiências, no que diz respeito à origem social, condição 

socioeconômica, grau de escolaridade, apoio da família e dos pais dos bebês etc.  

 

 

3.1 A descrição dos enunciados discursivos 
 

 

 Para os propósitos deste estudo, buscava-se uma estratégia metodológica 

que contribuísse na verificação da repercussão dos enunciados especializados 

sobre gravidez na adolescência entre as próprias adolescentes que engravidam. A 

noção de enunciado discursivo com a qual trabalhamos é foucaultiana e busca 
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explicitar a íntima relação do discurso com o poder, com a verdade e com o sujeito. 

Ou, em outras palavras, a “fixação em saber a verdade do sujeito, em constituir os 

sujeitos como o lugar da verdade, em construir para todos e cada um de nós 

discursos verdadeiros” (FISCHER, 2001, p. 201).  

Segundo Paul Veyne (2011), o discurso é o modo de atingir, de apreender 

uma coisa, já que não temos acesso a ela, como verdade, diretamente. Só atingimos 

uma coisa por meio da ideia que dela formamos a cada época. A noção foucaultiana 

do discurso consiste, então, em “trabalhar a verdade no tempo” (p. 25), verdade que 

se reduz a “um dizer verdadeiro, a falar de maneira conforme ao que se admite ser 

verdadeiro e que fará sorrir um século mais tarde” (p. 25). Entendemos que a 

construção da gravidez na adolescência como problema social é também uma 

verdade construída no tempo e apreendida por meio dos discursos que se 

constroem a seu respeito. Compreender o acontecimento discursivo é identificar 

também as condições de possibilidade do aparecimento dessa “verdade” na 

contemporaneidade. 

 Nessa perspectiva, buscavam-se métodos que permitissem apreender para 

descrever os enunciados discursivos sobre a gravidez na adolescência, proferidos 

por jovens grávidas/mães. Mais do que analisar e interpretar a experiência dessas 

adolescentes, buscamos descrever o que dizem, com o interesse de identificar 

enunciados recorrentes nas falas das diferentes entrevistadas e de compreender 

“como aconteceu que somente tais enunciados tenham existido e não outros” 

(CASTRO, 2009, p. 136).  

 
A descrição não consiste, pois, a propósito de um enunciado, em 
reconhecer o não-dito cujo lugar ele ocupa; nem como podemos reduzi-lo a 
um texto silencioso e comum; mas, pelo contrário, que posição singular 
ocupa, que ramificações no sistema das formações permitem demarcar sua 
localização, como ele se isola na dispersão geral dos enunciados 
(FOUCAULT, 2010, p. 136). 

  

 O enunciado é compreendido ainda como “coisas que se transmitem e se 

conservam, que têm um valor, e das quais procuramos apropriar-nos; que 

repetimos, reproduzimos e transformamos” (FOUCAULT, 2010, p. 134). Para o 

autor, o enunciado deve ser analisado em sua “modéstia empírica”, não o tratando 

como vestígio de outra coisa, de coisa reduzida ao silêncio ou oculta. Da mesma 

forma, não se busca uma subjetividade soberana de quem fala nem a interioridade 
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de uma intenção, mas sua exterioridade, na sua “incidência de acontecimento”. 

 
Essa tarefa supõe que o campo dos enunciados não seja descrito como 
'tradução' de operações ou de processos que se desenrolam em algum 
outro lugar (no pensamento dos homens, em sua consciência ou em seu 
inconsciente, na esfera das constituições transcendentais); mas que seja 
aceito, em sua modéstia empírica, como local de acontecimentos, de 
regularidades, de relacionamentos, de modificações determinadas, de 
transformações sistemáticas; em suma, que seja tratado não como 
resultado  ou vestígio de outra coisa, mas como um domínio prático que é 
autônomo (apesar de dependente)  e que se pode descrever em seu próprio 
nível (se bem que seja preciso articulá-lo como algo que não seja ele). 
(FOUCAULT, 2010, p. 138). 

  

 Dessa forma, descrever os enunciados proferidos pelas adolescentes 

significa, em termos foucaultianos, “definir um sistema limitado de presenças” 

(FOUCAULT, 2010, p. 135). Para Foucault, enquanto a história do pensamento 

busca encontrar, “para além dos enunciados ou a partir deles, a intenção do sujeito 

falante, suas aditividades conscientes ou inconscientes […], a análise arqueológica 

não os remete a uma instância fundadora, mas apenas a outros enunciados para 

mostrar suas correlações, suas exclusões (CASTRO, 2009, p. 136). O enunciado, 

para Foucault, não é considerado como um objeto da análise linguística, mas 

sempre a partir de suas condições de existência, na medida em que “nem tudo é 

sempre dito em relação ao que poderia ser enunciado”, existindo uma espécie de 

déficit dos enunciados. Esse “não preenchimento do campo das formulações 

possíveis” é entendido pelo autor a partir do princípio de rarefação dos enunciados. 

Ou seja, “a partir da gramática e do tesouro vocabular de que se dispõe em dada 

época, relativamente poucas coisas são ditas em suma” (CASTRO, 2009, p.135). 

 A ideia de rarefação dos enunciados, ou seja, o seu caráter deficitário, coloca 

como tarefa buscar as regras e relações que permitem o aparecimento, a 

sustentação, a repetição, a posição singular de um enunciado, já que cada 

enunciado pertence a jogos de verdade específicos. Esses enunciados circulam em 

diferentes textos, práticas e instituições.  

O recurso à ideia foucaultiana de discurso propõe, ainda, o abandono de uma 

busca incessante pela origem ou pelo sentido não revelado no dito, o que 

condenaria “a análise histórica do discurso a ser busca e repetição de uma origem 

que escapa a toda determinação histórica” ou a ser “interpretação ou escuta de um 

já-dito que seria, ao mesmo tempo, um não dito” (FOUCAULT, 2010, p. 28). Em vez 

disso, Foucault sugere pensar em acontecimentos discursivos, liberando-se do tema 
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da continuidade ou da unidade discursiva e assumindo os enunciados discursivos 

como uma “população de acontecimentos dispersos” (p. 24).  

 
É preciso estar pronto para acolher cada momento do discurso em sua 
irrupção de acontecimentos, nessa pontualidade em que aparece e nessa 
dispersão temporal que lhe permite ser repetido, sabido, esquecido, 
transformado, apagado até nos menores traços, escondido bem longe de 
todos os olhares, na poeira dos livros. Não é preciso remeter o discurso à 
longínqua presença da origem; é preciso tratá-lo no jogo de sua instância 
(FOUCAULT, 2010, p. 28). 

 

 Ao analisar o discurso numa perspectiva foucaultiana, busca-se ater-se ao 

dito, o que significa que não nos fixaremos nem às regras sob as quais um 

enunciado foi construído, como quer uma análise da língua, nem à procura do que 

“se dizia no que estava dito”, como quer uma análise interpretativa do pensamento. 

A perspectiva de analisar o discurso no seu aparecimento, na superfície, no modo 

como é enunciado, propõe uma questão que não interroga seu sentido, mas sua 

regularidade e sua possibilidade de emergência: “como apareceu um determinado 

enunciado, e não outro em seu lugar?” (FOUCAULT, 2010, p. 30-31). Trata-se de  

 
compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua situação; de 
determinar as condições de sua existência, de fixar seus limites da forma 
mais justa, de estabelecer suas correlações com os outros enunciados a 
que pode estar ligado, de mostrar que outras formas de enunciação exclui 
(FOUCAULT, 2010, p. 31). 

 

A atenção às coisas ditas, como ditas, no acontecimento de serem ditas, 

constitui boa parte da análise foucaultiana do discurso. Para o autor, o que há de 

inquietante no discurso se refere justamente à “sua realidade material de coisa 

pronunciada ou escrita” (FOUCAULT, 1996, p. 7). E é nessa realidade material que 

incidem os mecanismos de controle da produção do discurso, sua interdição, que 

determina o que pode ser dito e por quem. Essas interdições põem em evidência 

que “o discurso sempre se produz em razão de relações de poder” (FISCHER, 2001, 

p. 199) e é ele mesmo objeto de disputa, na “sua ligação com o desejo e com o 

poder (p. 10)”. Ademais, na sua relação com o poder, as práticas discursivas se 

exercem, tomam corpo em técnicas, instituições, prescrições que as impõem e as 

mantêm. 

 O uso da noção foucaultiana de discurso é central e complementar aos 

demais conceitos e às demais perspectivas apresentados até aqui. Ela nos permite 
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tratar a construção da gravidez na adolescência no modo de um problema social 

como discurso, não no sentido de algo falado apenas, mas como algo presente em 

práticas, prescrições, instituições. Possibilita, ainda, buscar no acontecimento 

desses enunciados discursivos, em seu aparecimento, as condições de 

possibilidade de emergência da gravidez na adolescência como problema social 

contemporâneo. Além de compreender os discursos sobre a gravidez na 

adolescência – assim como os discursos sobre a maternidade e sobre a 

adolescência – como um modo de ligar o sujeito à verdade, dotar o indivíduo de 

discursos verdadeiros sobre si, discursos que possam nortear seu comportamento e 

sua relação consigo mesmo (FISCHER, 2001).  

 

 

3.2 As fontes consultadas e os procedimentos da investigação 
 
 
 Tendo em vista as considerações anteriores, era necessária uma abordagem 

metodológica que possibilitasse fazer aparecer os enunciados. Optamos por 

caracterizá-los relativamente à gravidez na adolescência nos discursos 

especializados das ciências da saúde e nos discursos das políticas públicas. 

Primeiro, conhecendo os enunciados especializados produzidos e recorrentes sobre 

gravidez na adolescência na contemporaneidade e, depois, verificando como e se 

esses enunciados apareciam nos discursos das adolescentes ao falarem de sua 

experiência.  

 Para caracterizar os enunciados especializados, fizemos um levantamento 

dos documentos (e Programas) oficiais nos quais apareciam referências ao tema da 

gravidez de adolescentes. Esses documentos foram pesquisados via internet, nas 

páginas dos Ministérios da Saúde e da Educação, assim como de Secretarias das 

mesmas áreas, nos programas e políticas destinados a adolescentes, destacando 

aqueles que se referiam à educação sexual e saúde reprodutiva. Analisamos ainda 

um documento do Fundo de População das Nações Unidas. Os documentos 

selecionados foram: 

 

• Decreto nº 42.082, de 7 de junho de 2002, que regulamentou a Lei nº 13.289,  

que institui a Semana de Orientação e Prevenção da gravidez na 
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adolescência no município de São Paulo; 

• Marco Legal: saúde, um direito de adolescentes (2005), do Ministério da 

Saúde;  

• Saúde Integral de Adolescentes e Jovens: orientações para a organização de 

serviços de saúde (2005), do Ministério da Saúde;  

• Manual técnico Pré-natal e Puerpério: atenção qualificada e humanizada 

(2005), do Ministério da Saúde; 

• Marco Teórico e Referencial: Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva de 

Adolescentes e Jovens (2006), do Ministério da Saúde;  

• Marco Teórico e Referencial: saúde sexual e saúde reprodutiva de 

adolescentes e jovens (2006), do Ministério da Saúde; 

• Manual de Atenção à Saúde do Adolescente (2006),  da Secretaria da Saúde 

do Município de São Paulo; 

• Caderneta de Saúde do Adolescente: meninos (2009), do Ministério da 

Saúde; 

• Caderneta de Saúde do Adolescente: meninas (2009), do Ministério da 

Saúde;  

• Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos e Métodos Anticoncepcionais (2009), 

do Ministério da Saúde; 

• Decreto nº 50.745, de 21 de julho de 2009, que regulamentou a Lei nº 14.904, 

de 6 de fevereiro de 2009, que institui o Programa de Prevenção à Gravidez 

Precoce no Município de São Paulo; 

• Linha de Cuidado para Atenção Integral à Saúde de Crianças, Adolescentes e 

suas Famílias em Situação de Violências: orientação para gestores e 

profissionais de saúde (2010), do Ministério da Saúde;  

• Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e 

Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde (2010), do 

Ministério da Saúde;  

• Guia de Sugestões de Atividades da Semana Saúde na Escola (2012), do 

Ministério da Saúde;  

• Maternidad en la niñez: Enfrentar el reto del embarazo en adolescentes 

(2013), do Fundo de População das Nações Unidas. 
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 Além disso, buscamos artigos científicos publicados a respeito do tema, na 

Base do Scielo, com os descritores gravidez na adolescência e gravidez precoce. 

Com o descritor gravidez na adolescência, foram encontrados 154 artigos, destes 

120 eram das Ciências da Saúde15; 37 das Ciências Humanas; e um das Ciências 

sociais aplicadas. A maior parte das publicações são do período de 2000 a 2013. 

Com o descritor gravidez precoce, foram encontrados 87 artigos, sendo 77 artigos 

da área das Ciências da Saúde; 8 das Ciências Humanas; 3 das Ciências biológicas; 

e um das Ciências Agrárias. A maioria das publicações encontradas com o descritor 

gravidez precoce também era do período 2000 a 2013. 

 Destacamos os artigos das Ciências da Saúde, fazendo uma seleção por 

título e periódico. Selecionamos os que abordavam mais diretamente o tema da 

gravidez na adolescência (no título, no resumo ou nas palavras-chave) e que foram 

publicados em periódicos da área biomédica. Ao ler os resumos, discussões e 

considerações dos artigos, selecionamos 26 para descrever os enunciados.   

 Em etapa posterior, para conhecer o discurso das adolescentes, utilizamos 

entrevistas, uma conversação dirigida por um questionário aberto, de modo que 

todas as adolescentes foram expostas às mesmas questões e enunciados e 

responderam abertamente. O questionário apresentava uma organização dos temas, 

na intenção de conhecer a história da gravidez da adolescente (o processo de 

descoberta, a reação dela e de seus familiares e amigos, o acompanhamento 

médico etc), sua noção sobre adolescência, sobre maternidade e sua posição sobre 

o tema gravidez de adolescentes. O questionário possibilitou apresentar às 

entrevistadas os principais enunciados encontrados na análise de documentos/ 

pesquisas sobre a gravidez na adolescência. A ideia foi conhecer o modo como elas 

discursam/compreendem a sua experiência pessoal de gravidez e de maternidade 

em sua relação com aquilo que se diz sobre a gravidez na adolescência. 

 Segundo Oracy Nogueira (1969), a entrevista é, em si,  

 
uma situação social em que o entrevistador e o entrevistado interagem, isto 
é, se influenciam um ao outro, não apenas através das palavras que 
pronunciam, mas também pela inflexão da voz, gestos, expressão 
fisionômica, modo de olhar, aparência e demais traços pessoais e 
manifestações de comportamento (NOGUEIRA, 1969, p. 111).  

 

 Nogueira (1969) e Mirian Goldenberg (2009) destacam que a principal 
                                                
15 Essa classificação dos artigos por Áreas Temáticas é feito pelo Scielo. 



 64 

característica, e um dos principais problemas das entrevistas, é justamente essa 

influência que o entrevistador exerce sobre o entrevistado e vice-versa. Além disso, 

chamam a atenção para o grau de veracidade das informações, já que, trabalhando 

com esse instrumento, lidamos com aquilo que o entrevistado deseja ocultar ou 

revelar, com a imagem que ela deseja projetar de si. No entanto, neste estudo, não 

consideramos esses problemas suficientes para descartar a entrevista, uma vez 

que, na perspectiva teórica adotada, a questão da verdade não se apresenta como 

essencial, mas, sim o discurso tal como aparece.  

 Na perspectiva teórica adotada, a verdade refere-se a um dizer verdadeiro, na 

medida em que ela não pode ser separada dos mecanismos históricos de sua 

produção e legitimação, que permitem separar os discursos em verdadeiros e falsos. 

O que consideramos verdades, para Foucault, seriam apenas efeitos de verdades, 

legitimados pelo processo histórico que as constitui. O valor do enunciado, nesse 

sentido, 

 
não é definido por sua verdade, não é avaliado pela presença de um 
conteúdo secreto; mas caracteriza o lugar deles, sua capacidade de 
circulação e de troca, sua possibilidade de transformação, não apenas na 
economia dos discursos, mas na administração, em geral, dos recursos 
raros (FOUCAULT, 2010, p. 136) 

   

 É necessário mencionar, ainda, que, durante o período de qualificação da 

dissertação, considerou-se também a possibilidade de utilizar a técnica de grupo 

focal, tendo sido elaborado roteiro. Essa técnica foi descartada posteriormente por 

duas razões, uma de ordem prática e outra de ordem teórico-metodológica.  

 Com relação à ordem prática, a mudança de lugar de realização das 

entrevistas, que era, inicialmente, a Casa Menina Mãe, onde se pretendia formar o 

grupo, influenciou na readequação da escolha das técnicas, já que as adolescentes 

não aderiram ao grupo. 
 Além disso, com relação à relevância teórico-metodológica da técnica, 

ponderamos que ela seria mais adequada às pesquisas nas quais fosse relevante 

encontrar discursos coletivos, problematizar as concepções das adolescentes, 

encontrar as contradições e as polêmicas entre as entrevistadas, propondo a 

discussão e o confronto de ideias. O grupo focal cria possibilidade para que as 

participantes, ao ouvirem os relatos umas das outras, mudem ou fundamentem 

melhor sua posição. Por mais interessante que fosse essa perspectiva, para os 



 65 

propósitos desta pesquisa (descrever os enunciados), essa não era a intenção 

original, motivo pelo qual desistimos da realização desse procedimento. 

 

 

3.3 Os enunciados disponíveis sobre gravidez na adolescência  
 

 

Os enunciados encontrados nos artigos acadêmicos da área biomédica e nos 

documentos de órgãos oficiais revelam um sistema limitado de presenças, uma 

regularidade discursiva. Não significa, de modo algum, que esses textos sejam 

coerentes entre si, que tenham a mesma perspectiva, o mesmo julgamento, as 

mesmas análises da questão, mas que transmitem, conservam, repetem, se 

apropriam ou transformam esse conjunto limitado de enunciados. 

Os enunciados encontrados permitem-nos observar o que esses textos 

apontam (ou problematizam) como causas da gravidez na adolescência, as relações 

que fazem entre essas possíveis causas e as (necessárias) intervenções e 

prescrições no fenômeno da gravidez de adolescentes. Antes de tudo, é possível 

observar que, nesse material, a gravidez de adolescentes é considerada uma 

questão de caráter público, que deve ser tratada nesse âmbito.  

Analisando os textos em sua dispersão e distintas perspectivas, buscamos 

evidenciar suas regularidades e descrevê-las. Agrupamos seis tipos de enunciados 

mais recorrentes, como segue, abaixo. 

 

 

3.3.1 Gravidez na adolescência é causa e/ ou consequência de pobreza 
 

 

A relação entre a gravidez nesse período da vida e a pobreza é presente na 

maioria das publicações encontradas sobre o tema16. A associação busca evidenciar 

que existe um ciclo de perpetuação da pobreza. Ela é considerada fator de risco 

para a gravidez, ao mesmo tempo em que a gravidez aumentaria as chances de as 

                                                
16 Este fato é também verificável nas poucas publicações que analisam o evento da gravidez dita 

precoce entre jovens da classe média. Em nossa busca, encontramos apenas a pesquisa de 
Eliane Reis Brandão (2006). 
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adolescentes permanecerem em condições precárias de vida, junto com seu filho. 

Em documentos oficiais, como os que veremos a seguir, a pobreza consequente da 

gravidez de adolescentes é tratada não apenas do ponto de vista da vida da mulher 

e de seu filho, mas do desenvolvimento do país ou do continente. 

Para a Organização das Nações Unidas (ONU), além de ser um problema de 

saúde e um problema pessoal, a gravidez na adolescência representa um empecilho 

para o desenvolvimento da América Latina. Na percepção do vice-diretor da divisão 

para a América Latina e Caribe do Fundo de População das Nações Unidas, Luis 

Mora, ao ocasionar o abandono da escola, a gravidez na adolescência cria um “ciclo 

intergeracional da pobreza”, já que muitas vezes os filhos destas mães precoces 

também engravidam cedo e “limitam ou eliminam” seu projeto de vida. Mas não é só 

isso, a questão é que “ao desempenhar empregos menos produtivos, [elas] 

diminuem as receitas do sistema de previdência e da estrutura tributária de seus 

países”. Ainda de acordo com informações do porta-voz da ONU, o risco de vida que 

as adolescentes gestantes correm é cerca de quatro vezes maior que uma mãe 

adulta, o que pode acarretar em “perda de vidas com o consequente custo de capital 

humano”. Os problemas de saúde, comuns em filhos de mães menores de 15 ou 16 

anos, de acordo com ele, também acarretam “um grande impacto em matéria de 

saúde pública” e requerem muito investimento por parte do sistema de saúde, nos 

cuidados com a prole dessas adolescentes (GLOBO, 2011). A Organização Mundial 

da Saúde também manifesta preocupação com a gestação precoce, considerando a 

necessidade de retardá-la até que a mulher esteja preparada (WHO, 2012). 

 O Relatório produzido pelo Fundo das Nações Unidas para a População 

(UNFPA) sobre a população mundial em 2013 enfoca as taxas de gravidez na 

adolescência nos países em desenvolvimento, apresentando dados dos partos e 

chamando a atenção dos governos para a realização de ações, que possibilitem 

cuidados de educação e saúde adequados às adolescentes. O Relatório aborda a 

gravidez na adolescência como consequência do pouco acesso à educação, ao 

emprego, à qualidade de informação e aos cuidados com saúde.  

 
Cuando una niña se queda embarazada, su presente y futuro cambian 
radicalmente, y rara vez para bien. Puede terminar su educación, se 
desvanecen sus perspectivas de trabajo y se multiplica su vulnerabilidad 
frente a la pobreza, la exclusión y la dependencia (UNFPA, 2013, p. III). 
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Essa é também uma perspectiva que se encontra no Manual Técnico do 

Ministério da Saúde, intitulado Pré-natal e Puerpério: atenção qualificada e 

humanizada, de 2005, onde se lê: 

 
os ônus relacionados à maternidade e à constituição da família podem 
dificultar o progresso da escolarização das mães, afetando a sua inserção 
exitosa no mercado de trabalho, colaborando, assim, para a continuidade do 
ciclo de pobreza com todas as más consequências para a qualidade de vida 
dessas jovens. Os homens adolescentes, também, carregam o ônus de 
uma gravidez precoce, quando assumem a paternidade sem estrutura 
econômica, e às vezes emocional, para cuidar e educar um filho, devendo 
ser contemplados na atenção dentro do âmbito da saúde reprodutiva 
(BRASIL, 2005, p. 128). 

 

Do mesmo modo, o Manual de atenção à saúde do adolescente (2006), da 

Secretaria de Saúde de São Paulo, enfatiza a relação da gravidez na adolescência e 

a perpetuação do ciclo de pobreza. 

 
É importante salientar que a gravidez na adolescência, na maioria das 
vezes, parece estar ligada a fatores psicossociais associados ao ciclo de 
pobreza e educação que se estabelece e, principalmente, à falta de 
perspectiva; no horizonte dessas meninas falta escola, saúde, cultura, lazer 
e emprego (SÃO PAULO, 2006, p. 154). 

 

 O Marco teórico e referencial: saúde sexual e saúde reprodutiva de 

adolescentes e jovens (2006) traz a mesma relação, mas considera esta uma 

análise “adultocêntrica”, visto que não leva em conta a percepção da jovem que 

engravida.  

 
A gravidez na adolescência tem sido um tema polêmico e controverso nos 
debates sobre saúde sexual e saúde reprodutiva deste segmento. Em geral, 
a gravidez na adolescência tem sido considerada uma situação de risco e 
um elemento desestruturador da vida de adolescentes e, em última 
instância, como elemento determinante na reprodução do ciclo de pobreza 
das populações, ao colocar impedimentos na continuidade de estudos e no 
acesso ao mercado de trabalho, sobretudo entre as adolescentes (BRASIL, 
2006, p. 17). 

 

 Nas publicações acadêmicas sobre o tema, a pobreza é também considerada 

causa e consequência da gravidez na adolescência. Além disso, ela é abordada 

como um fator agravante para os riscos biomédicos que uma gestação nessa fase 

da vida ocasionaria, uma vez que implicaria um acompanhamento pré-natal tardio, 

nutrição precária da gestante, riscos de um aborto sem assistência etc. 
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No Brasil, como em outros países em desenvolvimento, o impacto da 
gravidez neste período da vida na sociedade tem caráter negativo ao 
contribuir para a perpetuação da pobreza e marginalização (SOUZA; 
GOMES, 2009, p. 649). 

  

 Passagens como a mencionada, acima, são comuns em artigos acadêmicos 

sobre o tema, que muitas vezes, apontam numa mesma lista as consequências 

biomédicas e socioeconômicas da gravidez de adolescentes. 

 
Há controvérsias na literatura sobre os fatores responsáveis pela maior 
frequência de resultados obstétricos adversos em adolescentes. Fatores 
socioeconômicos, tais como assistência pré-natal inadequada, pobreza, 
baixo nível educacional, gravidez não desejada, estresse psicológico e uso 
de drogas ilícitas, são geralmente apontados como importantes 
determinantes dos piores índices de complicações nestas pacientes 
(MAGALHÃES et al, 2006, p.451). 

  

 Também na passagem abaixo vemos este enunciado presente. 

 
A gravidez na adolescência no Brasil é considerada uma situação de crise 
individual, um risco social, devido a sua magnitude, amplitude e dos 
problemas dela derivados, destacando-se: o abandono escolar e do 
trabalho, gerando uma queda no orçamento familiar, pauperização e maior 
dependência econômica dos pais, já que muitos continuam morando com os 
pais; o risco durante a gravidez derivado da não realização de um pré-natal 
de qualidade, por ausência de serviços qualificados ou ocultação da 
gravidez pela adolescente; os conflitos familiares, que vão desde a não 
aceitação pela família, o incentivo ao aborto pelos familiares e pelo parceiro 
e ainda o abandono do parceiro; a discriminação social e o afastamento dos 
grupos de sua convivência, que interferem na estabilidade emocional da 
menina mulher adolescente (BUENDGENS; ZAMPIERI, 2012, p.65).  
 

 Notamos que é muito comum nos textos que abordam a gravidez na 

adolescência enfatizar a perda de oportunidades escolares e profissionais, o que 

aprofundaria a pobreza. Eles também apontam que é justamente as adolescentes 

que já estão em situação de vulnerabilidade, ou seja, que tem acesso restrito a 

direitos, quem mais engravida. Os dados são estatísticos e parecem amplamente 

comprovados17. Os documentos oficiais e também os artigos acadêmicos apontam a 

necessidade de serviços públicos de saúde reprodutiva, envolvendo educação 

                                                
17 No capitulo II, apresentamos dados que mostram que a gravidez na adolescência é mais comum 

entre mulheres com menos anos de escolaridade, por exemplo. 20,3% das mães com menos de 
sete anos de estudo eram adolescentes. Entre as mulheres com oito anos ou mais tempo de 
estudo, as adolescentes representavam apenas 13,3% das mães. 
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sexual, para que adolescentes em situação de vulnerabilidade engravidem menos. 

Boa parte dos programas públicos voltados às jovens enfatiza a prevenção da 

gravidez na adolescência. 

O Ministério da Saúde, nos últimos anos, publicou uma quantidade razoável 

de documentos e cartilhas sobre a saúde do adolescente. Em todas elas, com 

abordagens distintas, a questão da gravidez na adolescência aparece. Alguns 

desses documentos são voltados para os próprios adolescentes, numa linguagem 

adaptada para o público (menos técnica, mais coloquial, mais pessoal)18.  Outros 

são orientações, parâmetros e diretrizes para gestores de políticas públicas e órgãos 

públicos de saúde e educação no atendimento ao público adolescente19.  

 Ainda a respeito de ações do Ministério da Saúde, há uma Área Técnica de 

Saúde do Adolescente e do Jovem, responsável pela elaboração de documentos 

como o Marco Legal: Saúde um direito de Adolescentes. A Área tem dado atenção 

especial à questão da saúde sexual e reprodutiva desse público, é dela a publicação 

do Marco Teórico e Referencial: saúde sexual e saúde reprodutiva de adolescentes 

e jovens (2006), documento que busca promover os direitos sexuais e reprodutivos 

de adolescentes e jovens, por meio do “estímulo à educação” e do “envolvimento de 

jovens no planejamento, na implementação e na avaliação das atividades que a eles 

se destinam, com destaque para a educação, a saúde sexual e a saúde reprodutiva” 

(p. 7). Esse documento não enfatiza um discurso de interdição da gravidez na 

adolescência e tenta se pautar numa abordagem dos direitos desse público. Sua 

perspectiva pode ser compreendida como a de estímulo a programas públicos, um 

atendimento médico adequado e eficiente para que adolescentes tenham condição 

de exercer sua sexualidade de forma segura, o que implica em evitar uma gestação 

que não seja desejada ou planejada. 

 
Garantir os direitos reprodutivos a adolescentes e jovens, homens e 

                                                
18 É o caso de Guia de Sugestões de Atividades da Semana Saúde na Escola (2012); Caderneta de 

Saúde do Adolescente: meninos (2009); Caderneta de Saúde  do Adolescente: meninas (2009); 
Cartilha: Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos e Métodos Anticoncepcionais (2009). 

 
19 Tais como: Linha de Cuidado para Atenção Integral à Saúde de Crianças, Adolescentes e suas 

Famílias em Situação de Violências: orientação para gestores e profissionais de saúde (2010); 
Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens na Promoção, 
Proteção e Recuperação da Saúde (2010); Marco Legal: saúde, um direito de adolescentes 
(2005); Marco Teórico e Referencial – Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva de Adolescentes e 
Jovens (2006); Saúde Integral de Adolescentes e Jovens: orientações para a organização de 
serviços de saúde (2005). 
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mulheres nesse contexto, significa assegurar, em todos os casos, as 
condições de escolha por uma gravidez. Para tanto, as informações, os 
métodos e os serviços, como também a assistência ao pré-natal, ao parto e 
ao puerpério devem ser assegurados de modo irrestrito, de maneira que a 
gravidez possa ser desejada, planejada e vivenciada de modo saudável 
(BRASIL, 2006, p. 22). 

 

Nessa perspectiva, o Guia Semana Saúde na Escola - Guia de Sugestões de 

Atividades, ao introduzir o tema sexualidade, destaca a necessidade de falar sobre 

gravidez (“sem julgamentos de valores”) e projeto de vida, a fim de estimular a 

reflexão dos jovens sobre as consequências da gravidez e incentivar decisões 

saudáveis sobre sua vida sexual e reprodutiva. O Guia traz roteiros práticos para 

tratar com adolescentes temas como: paternidade/ maternidade na adolescência, a 

vivência da situação da gravidez, as responsabilidades de ser mãe e pai etc. 

Também no âmbito federal, a Política Nacional de Direitos Sexuais e 

Reprodutivos versa sobre a prevenção da gravidez indesejada entre adolescentes. 

Dentre as ações do Ministério está a distribuição massiva de contraceptivos, 

incluindo o de emergência. Em publicação do Instituto de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas (IPEA) sobre juventude e políticas sociais no Brasil, Natália de Oliveira 

Fontoura e Luana Simões Pinheiro (2009) analisam as políticas federais que incidem 

sobre a questão da gravidez na adolescência. As autoras mencionam o Programa 

Saúde e Prevenção nas Escolas do Ministério20. A intenção do Programa é reduzir 

os riscos dos adolescentes à contração de doenças sexualmente transmissíveis, 

inclusive o HIV, e a gravidez não planejada, por meio de ações educativas, 

preventivas e distribuição de preservativos, dentre outras ações. Fontoura e Pinheiro 

tratam também das políticas que buscam solucionar a evasão escolar de 

adolescentes que engravidam. O MEC mantém o Programa Educação e Gravidez 

na Adolescência que atua, entre outras coisas, com qualificação dos educadores, 

elaboração de materiais e incentivo à pesquisa sobre o tema. 

No âmbito estadual, em São Paulo, a Secretaria de Saúde, em conjunto com 

o Instituto de Saúde (SES/SP), lançou, em 2005, o Guia Sexualidade, prática social 

na adolescência e prevenção de DST/AIDS e gravidez não planejada, incluindo 

contracepção de emergência. O documento busca abordar a sexualidade juvenil 

                                                
20 Realizado em parceria com o Ministério da Educação (MEC), a Organização das Nações Unidas 

(ONU), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Fundo das Populações das 
Nações Unidas (UNFPA), a Organização das Nações Unidas para a Educação, e a Ciência e a 
Cultura (UNESCO). 
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com naturalidade, como estratégia fundamental de instruir adolescentes sobre o uso 

de contracepção.  

O ‘problema’ que, como apontado, tem ganhado repercussão no mundo 

resultou no Dia Mundial de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Mais de 70 

países da Europa, Ásia e América Latina se mobilizam para promover o Dia, que, 

em 2011, aconteceu pelo quarto ano consecutivo (26 de setembro, no Brasil), com o 

tema “Sua vida, sua responsabilidade”. No Brasil, o Dia foi marcado por atividades 

desenvolvidas por organizações sociais e governamentais em favor da contracepção 

e da educação sexual de jovens e adolescentes, assim como debates com 

profissionais da saúde. 

Nesse sentido, no município de São Paulo, a então prefeita Marta Suplicy 

assinou o decreto nº 42.082, de 7 de junho de 2002, que regulamentou a Lei nº 

13.289, de 10 de janeiro de 2002, que institui a Semana de Orientação e Prevenção 

da gravidez na adolescência. De acordo com o texto da Lei, a Semana objetiva 

diminuir o índice de gravidez na adolescência, mas também diminuir a exclusão 

social decorrentes da gravidez, sensibilizar a sociedade sobre a situação das mães 

adolescentes e dar visibilidade às ações voltadas à questão da gravidez na 

adolescência. 

Além disso, no município de São Paulo, o então prefeito Gilberto Kassab 

lançou decreto (nº 50.745, de 21 de julho e 2009) que regulamentou a Lei nº 14.904, 

de 6 de fevereiro de 2009, que institui o Programa de Prevenção à Gravidez Precoce 

no Município de São Paulo. Os objetivos da lei são:  

 
I - prevenir a gravidez na adolescência; II - incentivar e propagar o programa 
de planejamento familiar ou reprodutivo; III - prevenir doenças sexualmente 
transmissíveis (DSTs) nas adolescentes e seus parceiros; IV - resgatar essa 
faixa etária para a cidadania através de suporte de assistência social, 
agentes de saúde e comunidade; V - incentivar o ingresso destas jovens em 
programas sociais.  

 

Todos esses documentos, órgãos, medidas, apesar de suas diferentes 

concepções na abordagem do tema, indicam que a interdição da gravidez na 

adolescência é efeito de sua construção como um problema social. Ela tem como 

principal perspectiva a prevenção das consequências sociais da gravidez na vida 

das adolescentes e da sociedade, de modo especial, o aumento da pobreza. Tem 

também a perspectiva de uma maternidade saudável, em que a mãe esteja o mais 
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preparada possível para os cuidados com sua própria gestação, com seu bebê, a 

ponto de exigir menos auxílio dos serviços públicos. 

 

 

3.3.2 A gravidez na adolescência envolve riscos biomédicos e psicossociais 
 
 

 Mesmo nos artigos biomédicos sobre o tema, não se encontram consensos a 

respeito da afirmação de que os riscos obstétricos são maiores entre adolescentes 

do que em gestantes adultas. Algumas pesquisas afirmam não encontrar diferenças 

significativas do ponto de vista biológico, mas enfatizam que são os riscos 

psicossociais (e também socioeconômicos) que agravariam a questão. 

 
Embora alguns estudos tenham sugerido aumento da frequência de 
complicações maternas e perinatais, como pré-eclâmpsia, restrição do 
crescimento fetal e prematuridade, os estudos mais recentes sugerem que, 
depois de controladas as variáveis potencialmente confundidoras, 
principalmente a primiparidade, a gestação na adolescência não eleva o 
risco gestacional do ponto de vista biológico. O maior impacto envolve a 
dimensão psicológica e socioeconômica, uma vez que a gravidez na 
adolescência interfere negativamente no estilo de vida das adolescentes e 
de seus familiares, resultando muitas vezes em abandono escolar e 
diversas outras consequências que perpetuam o ciclo da pobreza. Ficam 
adiadas ou limitadas as possibilidades de desenvolvimento e engajamento 
dessas jovens na sociedade (AMORIM et al, 2009, p. 405). 
 

 Dificilmente, encontramos alguma referência entre os riscos de natureza 

biológica apartados das questões socioculturais e econômicas que envolve a 

gravidez na adolescência. O baixo peso do bebê ao nascer, principal problema de 

saúde associado à gravidez na adolescência, nos artigos médicos, passa a ser 

considerado não apenas resultado da idade materna, mas das condições sociais em 

que a mãe vive. 

 
Dentre os mecanismos explicativos, encontram-se os de natureza biológica, 
como imaturidade do sistema reprodutivo, ganho de peso inadequado 
durante a gestação e fatores socioculturais, como pobreza e marginalidade 
social, combinados ao estilo de vida adotado pela adolescente. Apesar da 
relevância de ambos os motivos – biológicos e socioculturais –, a falta de 
cuidados pré-natais das adolescentes, associada a pobreza e níveis baixos 
de instrução, tem mostrado papel preponderante na cadeia causal de recém 
nascidos de baixo peso. Entre os inúmeros danos relacionados à gestação 
precoce, são apontados a exposição a abortos e os distúrbios de ordem 
afetiva, tanto em relação à mulher quanto ao bebê. Uma maior propensão à 
baixa auto-estima e à depressão também vêm sendo citadas como 
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contribuintes para resultados adversos durante a gestação, o parto e o 
período neonatal, além de conseqüências emocionais advindas de relações 
conjugais instáveis (GAMA et al, 2001, p.75). 

 

 Sobre isso, podemos ler, ainda:  

 
os aspectos fisiológicos que determinariam uma gravidez de alto risco entre 
adolescentes, tais como peso, altura, estado nutricional e desenvolvimento 
do aparelho reprodutivo, são agravados pelas condições socioeconômicas e 
culturais nas quais a adolescente está inserida (AQUINO-CUNHA et al, 
2002, p. 299). 
 

 Alguns estudos afirmam que os problemas de saúde comuns entre 

adolescentes grávidas podem ser revertidos com assistência médica adequada, 

reforçando a ideia de que os riscos obstétricos são, ao menos em parte, 

determinados pelas condições sociais.  
 

No que diz respeito à evolução da gestação, a literatura cita entre as 
adolescentes: aumento da incidência de prematuridade, baixo peso ao 
nascimento, restrição de crescimento intrauterino, sofrimento fetal agudo 
intraparto, diabete gestacional, pré-eclâmpsia e aumento da incidência de 
cesarianas. Por outro lado, alguns estudos mostram que não há prejuízo na 
evolução da gestação e condição dos recém-nascidos quando a gestação 
ocorre na adolescência, desde que a assistência pré-natal seja adequada. 
Além do mais, a literatura sugere que as condições sociais em que as 
gestantes estão inseridas, especialmente as adolescentes, podem interferir 
decisivamente na evolução da gravidez (MICHELAZZO et al, 2004, p. 634). 
 

  O Manual de atenção à saúde do adolescente (2006), assim como os artigos 

mencionados acima, também chama a atenção para as consequências psicossociais 

do evento. 

 
É reconhecido que a gravidez durante a adolescência, especialmente 
naquelas muito jovens, eleva os riscos de mortalidade materna, de 
prematuridade e de baixo peso ao nascer. Além dessas conseqüências 
físicas para a jovem e para o bebê, existem as conseqüências 
psicossociais, entre as quais a evasão escolar, redução das oportunidades 
de inserção no mercado de trabalho, gerando, por vezes, insatisfação 
pessoal e manutenção do ciclo de pobreza (SÃO PAULO, 2006, p. 18). 

 

O mesmo Manual enfatiza que “hoje o risco da gravidez na adolescência não 

é apenas biológico ou obstétrico, mas muito determinado por fatores psicossociais” 

(2006, p. 153). Afirma, ainda, que a gravidez na adolescência não deve ser tratada 

como um problema ou um desastre e que “não se encontra nada que possa 

fundamentar antigos conceitos de risco apenas biológico, mesmo quando se 
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estudam as gravidezes mais precoces, em meninas mais jovens”.  

A Secretaria de Saúde de São Paulo, no documento referido, aponta como 

fatores predisponentes de gravidez precoce: a antecipação do início da vida sexual, 

por causa do início cada vez mais precoce da puberdade e da idade da menarca; 

“presença de bloqueios emocionais como o pensamento mágico (isso nunca vai 

acontecer comigo), o desejo de confirmação de sua fertilidade, a agressão aos pais, 

o sentimento de culpa e desejo de ser mãe”. Fatores que, segundo o documento, 

“associados à baixa autoestima, dificuldades de relacionamento familiar e carência 

afetiva levam a garota a engravidar” (2006, p. 153-154). O documento assume que o 

risco da gravidez neste período da vida é mais psicossocial do que orgânico.  
 O enunciado que propõe que a gravidez na adolescência envolve riscos 

biomédicos e psicossociais aparece de diferentes formas nos documentos oficiais e 

artigos biomédicos, mas, em geral, está presente nos textos sobre o tema. Os riscos 

psicossociais podem ser compreendidos também como elementos pertubadores do 

curso de vida juvenil, uma proposição recorrente nas publicações sobre a gravidez 

de adolescentes. 

 

 

3.3.3 A gravidez na adolescência prejudica o curso da vida juvenil 
 

 

 Outra regularidade discursiva identificada no material analisado é justamente 

a de que a gravidez na adolescência prejudicaria o curso adequado da vida juvenil, 

ao afetar os projetos de vida das jovens, dificultar sua inserção no mundo do 

trabalho e a vivência do lazer.  

 No Manual Técnico Pré-natal e Puerpério: atenção qualificada e humanizada 

(2005) encontramos essa proposição. O documento reforça a ideia de que o 

“aumento” da gravidez na adolescência é preocupante para o setor da saúde e 

demais setores que trabalham com adolescentes, sobretudo, porque essa fase da 

vida, no “contexto social vigente de percepção das idades e de suas funções deveria 

ser dedicada à preparação para a idade adulta, principalmente relacionada aos 

estudos e a um melhor ingresso no mercado de trabalho” (p. 128). 

 As Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e 

Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde consideram que “a 
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maternidade e a paternidade podem se revelar, nessa faixa etária, como um 

elemento reorganizador da vida e não somente desestruturador” (BRASIL, 2010, p. 

89). 

 Essa proposição é muito semelhante a que associa a gravidez na 

adolescência à pobreza, porque o princípio do enunciado é o de que a gravidez 

resulta em perda de oportunidades, como lemos no trecho a seguir: 

 
Mais frequente nos segmentos sociais mais desfavorecidos, a gravidez na 
adolescência representa, em significativo número de casos, um agravante 
no complexo quadro existencial, comprometendo o futuro profissional, 
dificultando o retorno à escola e limitando as oportunidades de trabalho 
(GOLDENBERG et al, 2005, p. 1077).  

 

 Em outro artigo também encontramos proposição semelhante. 
 

Inegavelmente, a gravidez indesejada leva a algum prejuízo no projeto de 
vida dessa adolescente e, por vezes, na própria vida. Há, 
concomitantemente, possíveis outros riscos relacionados ao aborto e a 
doenças sexualmente transmissíveis, entre as quais a AIDS (ARCANJO et 
al, 2007, p. 450).  

 

 A vivência do futuro, do desenvolvimento do curso da vida, das etapas etárias 

é abundantemente discutida quando a temática da gravidez entre adolescentes está 

em questão. A regularidade discursiva fica evidenciada, inclusive, pelo fato de que 

os textos abarcam uma variedade de perspectivas com relação a esse assunto. Boa 

parte salienta os prejuízos que o evento traria para o processo de acesso à vida 

adulta. Mas, há também os que consideram que a gravidez pode ter impacto positivo 

no futuro da adolescente, ao possibilitar uma (re)organização dos projetos de futuro 

ou mesmo inseri-la numa rede de proteção (com maior acesso a serviços públicos, 

por exemplo), que amplie as possibilidades desfrutadas até então. Em todo caso, a 

noção de um percurso etário linear subjaz a essas abordagens. Dito de outra forma, 

essa parece ser a noção central que os textos buscam debater, reforçando-a, 

transformando-a, apropriando-se dela, conservando-a etc. 
 Esse enunciado sobre os impactos da gravidez no projeto de vida juvenil 

relaciona-se a outro. A vivência das etapas do curso da vida de forma adequada é 

importante, entre outras coisas, para que a mulher prepare-se para a função 

materna, para a qual a adolescente não reúne habilidades suficientes devido à sua 

imaturidade. 
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3.3.4 Adolescentes não estão preparadas para serem mães 
 
 
 Como vimos no capítulo I, com o advento de um poder que tem como alvo a 

vida, a maternidade foi alçada ao posto de função pública para o qual se exige 

preparo especializado. Contemporaneamente, ao tratar dos problemas relacionados 

à gravidez na adolescência, entre outros aspectos, argumenta-se o despreparo das 

adolescentes para a função materna, gerando problemas de saúde às crianças ou a 

elas mesmas. Elas não estariam preparadas emocionalmente para a maternidade, 

nem capacitadas, suficientemente, para os cuidados com os bebês. Alguns relatos 

abaixos demonstram como esse enunciado aparece. 
 

A responsabilidade precoce imposta pela gravidez, paralela a um processo 
de amadurecimento, ainda em curso, resulta em uma adolescente mal 
preparada para assumir as responsabilidades psicológicas, sociais e 
econômicas que a maternidade envolve (SABROZA et al, 2004, p. 130). 
 

 Os vários aspectos ligados ao período da adolescência prejudicariam, 

inclusive, o vínculo afetivo entre mãe e filho. 

 
Considera-se que poderia haver maior dificuldade da adolescente em 
desenvolver ligações afetivas com seu filho, o que, somado à imaturidade, 
baixa auto-estima e ter um filho numa situação conflituosa, poderia resultar 
em desvantagens para o desenvolvimento da criança (VIEIRA et al, 2007, p. 
347). 

 

 No trecho a seguir encontramos algo semelhante: 

 
Muitos autores apontam a dificuldade no estabelecimento das relações 
entre mãe e filho que extrapolam as condições socioeconômicas, pois a 
maternidade exige ajustes relevantes para que seja assumido o papel de 
mãe, o que é, muitas vezes, difícil para as adolescentes (SAITO; LEAL, 
2007, p. 181). 

  
 O Manual de atenção à saúde do adolescente (2006) indica que as 

características próprias da adolescência se opõem às responsabilidades maternas. 
 

A qualidade da atenção que mães adolescentes dispensam a seus filhos é 
freqüentemente questionada devido às características próprias da 
adolescência, período este de conflitos, oposição à realização de tarefas e a 
responsabilidades, ambivalência de opiniões, alteração de temporalidade, 
dentre tantas (SÃO PAULO, 2006, p. 156). 
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 No entanto, pesquisas que comparam os cuidados com os filhos, a procura 

por serviços de puericultura e as dificuldades com a amamentação não encontram 

diferenças significativas entre mães adolescentes e mães adultas, como mostra o 

relato, abaixo. 

 
Há um risco comportamental durante a adolescência, que ultrapassa os 
critérios biomédicos e atinge variáveis sociais. Provavelmente, a 
adolescente que está exposta a fatores desfavoráveis durante a gestação 
continuará vivendo as mesmas situações após o parto, o que resultaria em 
problemas para o seu filho. Apesar disto, não se observam diferenças pela 
procura pelos serviços de puericultura e, nas dificuldades iniciais com a 
amamentação, a intenção de realizá-la e a sua prática, sugerindo que as 
adolescentes são tão cuidadosas com seus filhos como as mães de mais 
idade (VIEIRA et al, 2007, p. 344). 
 

 Em outra passagem, lemos algo semelhante, propondo que a imaturidade 

juvenil é a causa de seu despreparo para a função materna. O texto mencionado 

enfatiza também que, no passado, a gravidez de adolescentes era um evento 

comum. 

 
Para a adolescente, a gravidez ocorre em um organismo que ainda está em 
desenvolvimento físico e emocional, sofrendo as mudanças corporais e 
emocionais próprias desse período da vida. A jovem mãe geralmente está 
despreparada para a nova função e, adicionalmente, encontra maiores 
dificuldades para continuar os estudos e inserir-se no mercado de trabalho. 
Durante séculos, casar-se e ter filhos com 14 ou 15 anos de idade era algo 
comum. Na década de 1930, achava-se que o momento oportuno para 
engravidar seria aos 16 anos; porém, este significado atualmente ecoa de 
maneira a evocar inúmeros riscos sociais, psicológicos e biológicos 
(SANTOS et al, 2008, p. 225). 

 
A mesma imaturidade que, em geral, é citada como fator que dificulta o 

exercício qualificado e independente da maternidade, é mencionada como elemento 

que implica uma sexualidade mais desregrada, como vemos na sessão seguinte. 

 

 

3.3.5 A gravidez de adolescentes é consequência do exercício imaturo da 
sexualidade juvenil 

 
 
O exercício saudável da sexualidade é um fator de proteção da gravidez 



 78 

indesejada na adolescência. Os textos analisados abordam a sexualidade como 

uma dimensão que ganha proporções significativas na vida durante a adolescência. 

Os adolescentes, porém, não estariam preparados para lidar com as descobertas do 

sexo e devem ser, devidamente, instruídos para viverem a sexualidade de forma 

segura. Encontramos nos textos formulações acerca da necessidade de instruir os 

jovens com relação à sexualidade e também que afirmam ser a sexualidade juvenil 

potencialmente problemática.  
 

A adolescência é caracterizada como uma fase de muitas mudanças físicas, 
psicológicas e sociais, fazendo do adolescente um “investigador” do mundo, 
das pessoas, das coisas e, principalmente, de si próprio. Desta forma, 
muitos temas, como sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis, 
preservativos, drogas, todos eles diretamente relacionados à saúde, podem 
ser bastante atraentes (SÃO PAULO, 2006, p. 25). 

 
 A Caderneta de Saúde do Adolescente (2009), do Ministério da Saúde, que é 

um documento formulado para uso dos próprios adolescentes, chama a atenção 

deles para a responsabilidade no exercício da sexualidade. 
 

É preciso cuidar da sua saúde física, mental e emocional e se preparar para 
assumir as responsabilidades e consequências que fazem parte da sua 
escolha, como conhecimentos e recursos que possam ajudá-la a se 
prevenir de uma gravidez não planejada e a se proteger de doenças, como 
as sexualmente transmissíveis – DST/Aids (BRASIL, 2009, p. 42). 

 

 Documentos oficiais salientam a necessidade de oferecer informações 

suficientes para que os adolescentes assumam o controle de sua própria 

sexualidade, com responsabilidade. 

  
Para que la educación sexual sea completa, debe tener un enfoque 
adecuado a la edad y a la cultura, y enseñar sobre la sexualidad y las 
relaciones ofreciendo información científicamente precisa, realista y sin 
prejuicios. La educación sexual ofrece oportunidades de explorar los propios 
valores y actitudes y de desarrollar habilidades comunicativas y para tomar 
decisiones y reducir los riesgos (FUNDO DE POPULAÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS, 2013, p. 44). 
 

 A precocidade do início da prática sexual é outro elemento relevante, de 

modo especial, nos artigos acadêmicos analisados. Ela é indicada como uma das 

causas da gravidez na adolescência e do contágio de doenças sexualmente 

transmissíveis, como podemos ver: 
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a precocidade da atividade sexual e comportamento sexual de risco são re- 
conhecidos como preditores de maior ocorrência de doenças sexualmente 
transmissíveis (DST ) e gravidez não planejada, haja vista que no mundo, 
em 2003, metade dos casos de portadores do HIV ocorreu entre jovens de 
15 a 24 anos (SOUZA; GOMES, 2009, p. 646). 
 

No fragmento, abaixo, as características ditas próprias da adolescência 

resultaria certa incapacidade de lidar com a vida sexual ativa. 

 
As adolescentes, pelas próprias características associadas à faixa etária, 
ainda não são capazes de avaliar, e principalmente assumir, o ônus da vida 
sexual ativa. Estima-se que cerca de 15-20% de todos os nascimentos 
ocorram em mulheres adolescentes e, embora a freqüência de partos em 
adolescentes esteja em declínio nos países desenvolvidos, há somente 
modesto declínio ou até ascensão nestas taxas nos países em 
desenvolvimento. Portanto, a gestação na adolescência persiste como 
importante problema de saúde pública nestes países (MAGALHÃES et al, 
2006, p. 446). 

 
Dentre as questões trazidas à tona quando o assunto é a sexualidade juvenil, 

está a maturidade sexual e a imaturidade emocional e a erotização que a mídia 

protagoniza.  

 
Restringindo a questão ao plano reprodutivo, de acordo com Beretta et al. 2, 
a maioria destes jovens, em nosso meio, chega à maturidade sexual antes 
de atingir a maturidade social, emocional ou a independência econômica. 
Dentre múltiplas determinações, a erotização do adolescente, promovida 
pela mídia, segundo aponta Fujimori et al. 3, estimula a iniciação sexual 
precoce que, na ausência do domínio das práticas contraceptivas, pode 
resultar em gravidez não desejada. (GOLDENBERG et al, 2005, p. 1077). 

 

 O exercício da sexualidade aparece como sintoma da imaturidade, 

considerada característica da adolescência. Abaixo, uma passagem do Manual de 

Atenção à Saúde do Adolescente: 

 
a sexualidade da jovem é mais reprimida que a dos rapazes, dificilmente a 
garota assume abertamente o início de sua vida sexual e é sobre ela que a 
maior responsabilidade sobre a gravidez irá cair. Os jovens não são 
educados para a vida sexual responsável. A ausência de projeto de vida faz 
com que o jovem se relacione com sua sexualidade sem responsabilidade, 
existe a imaturidade própria da faixa etária, onde há imediatismo emocional, 
sem visar o bem estar a longo prazo. Hoje em dia, as metas impostas aos 
jovens se tornaram cada vez mais materiais e, associadas à insegurança, 
levam o adolescente a não cultivar o afeto e a troca, apenas procurando o 
prazer momentâneo (SÃO PAULO, 2006, p. 154). 
 

 Notamos que as características atribuídas aos adolescentes são muito 
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mencionadas ao tratar das causas da gravidez na adolescência. O conhecimento 

que se produziu sobre este público, principalmente na psicologia e nas ciências 

biomédicas, postulam sobre uma série de particularidades. Estas especificidades 

são ora consideradas inatas, biológicas e universais, ora condicionadas ao 

significado cultural que tem a adolescência. Geralmente associada à 

irresponsabilidade e à imaturidade, a adolescência seria marcada por uma tendência 

a um comportamento de risco, inclusive no exercício da sexualidade, podendo 

provocar uma gravidez não desejada. 

 

 
3.3.6 As características da adolescência são fatores de risco para a gravidez 
precoce 
 

 

 Embora esse enunciado esteja, de certa forma, contido nas proposições 

acima, ele merece ser compreendido como um enunciado próprio, que apresenta as 

características da adolescência como fator de risco para a gravidez dita precoce. Os 

textos associam o comportamento juvenil a mudanças físicas e psicológicas vividas 

nesse tempo da vida, como vemos a seguir: 

 
A adolescência caracteriza-se por mudanças, transformações e 
experimentações que vinculam essa fase da vida à vulnerabilidade e risco. 
Alguns desses riscos estão relacionados ao exercício inadvertido ou 
impensado da sexualidade, cujas consequências são bem conhecidas: 
gravidez precoce, aborto e doenças sexualmente transmissíveis (SAITO; 
LEAL, 2005, p. 180). 
 

 Outra passagem esclarecedora: 
 

A adolescência é desencadeada por mudanças corporais advindas da 
maturação fisiológica e caracteriza-se como fase de transição entre a 
infância e a idade adulta, que é marcada por inúmeras transformações 
físicas e psicológicas, podendo ou não resultar em problemas futuros para o 
desenvolvimento do indivíduo, o que pode ser complicado com o surgimento 
de uma gravidez indesejada (SOUSA; GOMES, 2009, p. 649). 

 

 E mais: 

 
A adolescência é um período do processo evolutivo do ser humano, no qual 
ocorrem inúmeras modificações físicas, psicológicas, emocionais e sociais. 
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Durante essa fase surgem novos desejos, dúvidas, curiosidades e 
descobertas. Entre as contradições vivenciadas, encontramos a descoberta 
do próprio corpo e do prazer sexual, muitas vezes compartilhado com o 
namorado, daí resultando riscos para uma gravidez indesejada. Nas últimas 
décadas, a gravidez na adolescência tem sido muito estudada por ser 
considerada um grave problema social (ARCANJO; OLIVEIRA, 2007, p. 
446). 

 

Formulação semelhante aponta as características conflituosas como naturais 

dessa fase. 

 
A adolescência é reconhecida como uma etapa evolutiva da vida, 
compreendida entre a infância e a idade adulta. As características 
conflituosas naturais dessa fase envolvem transformações físicas, 
psicológicas e sociais que podem fragilizar os adolescentes de diferentes 
maneiras e intensidades, tornando-os vulneráveis a uma série de riscos à 
saúde. Aliadas à vulnerabilidade originada da impulsividade, pensamento 
mágico, imaturidade emocional e influência do grupo identificam-se 
questões sociais e econômicas como pontos fundamentais de desigualdade 
na questão da gravidez na adolescência, que é um problema nacional 
(GUANABENS et al, 2012, p. 22). 

  

 Dessas características juvenis decorre a necessidade de ações organizadas e 

múltiplas para proteger a adolescência dos riscos de uma sexualidade irresponsável. 

 
O perfil identificado afirma a importância de programas, alicerçados na 
literatura, dirigidos aos adolescentes, como dispor novas formas, que não a 
maternidade, de saciar as necessidades emocionais e de desenvolvimento 
através de atividades técnicas e/ ou práticas pela educação alternativa, 
programas de treinamento vocacional e elaboração de projeto de vida. 
Também são importantes os programas educativos sobre desenvolvimento 
sexual, treinamento de habilidades interpessoais, de negociação e de 
comunicação nas escolas, além de desenvolver instrumentos para 
identificar adolescentes com alto risco para a gravidez precoce (PERSONA 
et al, 2004, p. 749). 
 

 Nos documentos oficiais aparecem em menor quantidade de vezes essa 

formulação, mas a adolescência é igualmente tratada como um período em que 

ocorrem transformações, os adolescentes são tratados como portadores de direitos 

específicos, que devem ser garantidos pelo Estado. 

 
Para o governo brasileiro, a adolescência e a juventude são etapas 
fundamentais do desenvolvimento humano, como são também as demais 
fases da vida. Trata-se de uma etapa de descobertas e desafios, de 
vivências e expectativas sociais diversas, presentes e concretas. Nesse 
sentido, o Estado compromete-se com o desenvolvimento de ações que 
permitam a adolescentes e jovens constituir seus projetos de vida e 
desenvolver as condições para o exercício da autonomia. A tarefa é 
oferecer os direitos necessários à afirmação de sujeitos capazes de 
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construir a cidadania e consolidar a democracia em bases mais justas e 
participativas em nosso País (BRASIL, 2006, p. 9). 

 

Os enunciados descritos fazem parte de um campo discursivo sobre a 

gravidez na adolescência. Eles não se apresentam da mesma forma em todos os 

textos, mas coincidem em alguns modos de compreensão da questão, por isso, 

poderiam ser descritos como um acontecimento discursivo peculiar (sem considerar 

os distintos resultados a que as pesquisas, por exemplo, apresentam nas suas 

investigações ou os objetivos políticos almejados por cada documento publicado por 

um órgão governamental). Os documentos formam um conjunto de enunciados que, 

“em sua dispersão de acontecimentos e na instância própria de cada um” 

(FOUCAULT, 2010, p. 29) revelam as formulações possíveis e recorrentes sobre a 

gravidez de adolescentes na contemporaneidade.  
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4 As regularidades nos discursos das entrevistadas 
 

 

 Como propõe a análise foucaultiana do discurso, ficaremos no nível das 

coisas ditas pelas adolescentes, buscando examinar os enunciados sobre a gravidez 

na adolescência presentes nos seus depoimentos. Entendemos que aquilo que elas 

falam obedece a determinadas regras discursivas do tempo histórico e buscamos 

verificar como (e se) ocupam o lugar de sujeito dos enunciados contemporâneos 

sobre gravidez na adolescência.  

 Consideramos os enunciados proferidos pelas adolescentes como uma 

produção histórica, parte de uma formação discursiva própria, que obedece a um 

regime de verdade e estabelece o que é razoável ser dito em cada tempo. Embora 

elas não formulem suas regras de produção, pronunciam esses enunciados. São, 

portanto, sujeito deles na medida em que os proferem, mas, de modo especial, na 

medida em que estão submetidas a eles e são constituídas por eles como mães 

adolescentes.  

 Como dito anteriormente, entrevistamos quatro adolescentes, que, aqui, 

nomeamos como21: Rebeca, Bruna, Laís e Márcia. 

 Rebeca tem dezesseis anos de idade atualmente e engravidou aos quinze. É 

mãe de um menino de um ano, solteira e não mantém relação com o pai do seu 

filho, com quem diz ter ficado apenas uma vez. Ela é do interior de São Paulo – 

Registro, onde vivia em um abrigo. Mantinha uma relação frágil com a família, que a 

visitou algumas vezes na Instituição. Por causa da gravidez, foi transferida para a 

Casa Menina Mãe, onde vive desde então. Relatou ter tentado fugir da Casa, por ter 

vontade de voltar a viver no interior. Ela tem três irmãos, duas mulheres e um 

menino (com quinze, dezessete e dois anos de idade). Embora relate não manter 

relações próxima com os pais desde que veio para São Paulo (eles nunca a 

visitaram) pretende voltar a viver no interior (quando completar dezoito anos de 

idade) e viver com o seu pai. A mãe trabalha como caseira e o pai com reciclagem.  

 Rebeca nunca trabalhou e está no primeiro ano do ensino médio. Ela relatou 

ter chorado ao receber a notícia da gravidez e pensado em aborto. O conselho de 

uma educadora do abrigo onde vivia a fez mudar de ideia com relação à interrupção 

                                                
21 Os nomes das entrevistadas são fictícios, foram alterados para preservar as suas identidades. 
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da gravidez. 

 
Ah, tava os dois juntos, tava meio triste e meio emocionada quando eu 
descobri que tava grávida de uma hora para outra. Aí, nem sabia que ia tá 
grávida. Aí fiz o exame e tava... Chorei daí, de tristeza. 

 

 Segundo ela, nem os educadores, nem os colegas do abrigo a repreenderam. 

Os pais foram visitá-la uma vez, em Registro, e, após saberem de sua gravidez, 

“aceitaram” seu filho. No entanto, afirma ter considerado o aborto por causa dos 

comentários que teria ouvido sobre sua pouca idade e a gravidez.  

 
Ah, eu chegava em casa [abrigo] e falava para uma educadora lá de onde 
eu morava: “tia vou abortar meu filho, senão ficam falando isso, falando 
aquilo para mim”. Ela conversou comigo, falou: “não faça isso”. 
 

 Bruna tem dezesseis anos de idade e engravidou aos quatorze. Ela é mãe de 

um menino de um ano e meio de idade, solteira, mas viveu com o pai do seu filho. 

Com o término da relação, ela mesma procurou a assistência social que a 

encaminhou para a Casa Menina Mãe. O fim de seu relacionamento, segundo a 

jovem, deveu-se a comentários de vizinhos e da sogra, pessoas que eram contrárias 

à relação. Ao se separar, relata não ter procurado ajuda da mãe, porque não se dá 

bem com o padrasto.  O seu companheiro, atualmente, voltou a procurá-la, propôs 

voltarem a viver juntos com o filho. Ela diz preferir não aceitar a proposta, porque a 

relação não daria certo (“muita discussão”). Mas, disse que estava ficando 

novamente com o pai de seu bebê.  

 Ela tem cinco irmãos, dois menores vivem com a mãe, um vive com um tio e 

outras duas irmãs (que também foram mães na adolescência) vivem com seus 

companheiros (uma na Bahia). Sua mãe é aposentada, mas sempre trabalhou como 

doméstica. O pai, já falecido, trabalhava como pedreiro. O pai de seu bebê trabalha 

como porteiro e segurança. Ela contou que já trabalhou com panfletagem e como 

doméstica. Atualmente, estuda na sexta série do ensino fundamental, no modo 

supletivo, em seu depoimento explicou que, antes de engravidar, havia parado de 

estudar. Na época da entrevista, preparava-se para começar a trabalhar como 

atendente na rede de restaurantes MC Donald´s.  

 Bruna relata ter ficado contente com a notícia da gravidez. Do mesmo modo, 

seu companheiro, sua família e seus amigos reagiram bem à notícia, de acordo com 
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ela. 

 
Eu fiquei feliz porque eu já sabia que eu estava grávida, que já dava até 
para ver mexendo, quatro meses. [No dia de fazer o exame] eu vi as minhas 
irmãs lá no posto [de saúde], as minhas duas irmãs mais velhas, e elas 
chegaram na minha mãe e contaram. Eu falei para elas que eu ia contar, 
que eu que ia dar a notícia, mas elas não [deixaram], foi enxerida e falou. 
Quando cheguei em casa, fiquei olhando para cara da minha mãe. Minha 
mãe: “não tem nada para me contar não?” Falei: “ah, as meninas já te 
contou”. Ela falou: “é, mas para você tá bom, porque você não usa droga, 
você não bebe, você não sai. É uma pessoa muito sem graça. Para você 
uma responsabilidade está ótimo”. Aí, é... Cheguei em casa, joguei os 
papeis tudo na cama, fiz uma ceninha, quando o pai dele chegou. O pai 
dele ficou olhando, falou: “de quem é esses papéis?” Falei: “é meu”.  [Ele] 
“Você está grávida?” Falei: “não, Márcio, estou não”. Aí ele ficou todo feliz, 
falou: “nossa! tenho que contar para alguém”. Saiu desesperado, e o meu 
irmão morava no mesmo quintal, foi lá no meu irmão falar que eu estava 
grávida. Meu irmão estava com uns amigos lá e veio todos para casa para 
me dar parabéns. Foi muito legal. 

 

 Laís tem vinte e um anos de idade e engravidou aos dezenove. Tem um 

menino de um ano e três meses e vive com o pai de seu filho, desde que o bebê 

completou três meses de idade. É estudante universitária e não trabalha no 

momento, mas já fez estágio, quando cursava o ensino médio. Quando engravidou, 

fazia um curso pré-vestibular para ingressar na faculdade de engenharia, na 

Universidade de São Paulo (onde estuda hoje). Parou de estudar por causa da 

gravidez, mas entrou na universidade quando seu bebê completou um ano de idade, 

num outro curso, já que o de engenharia é integral e, para ela, seria difícil conciliar 

com os cuidados exigidos pela maternidade.  

 Laís tem dois irmãos, sua mãe é dona de casa e o pai cabeleireiro. O 

padrasto, que considera como pai, é policial militar. Diz ter sentido medo quando 

soube da gravidez. A notícia causou reações diferentes nas famílias dela e do 

namorado: a sua, segundo ela, ficou mais aborrecida. A do namorado, mais feliz. O 

pai de seu filho tinha 23 anos quando ela engravidou. 

 
Quando eu soube eu fiquei com medo na verdade, né? Fiquei meio 
desesperada assim, porque estava estudando, não era uma coisa 
planejada. Então fiquei bem assustada. Acho que a palavra mesmo é 
assustada, não é desesperada. […]  depois de algumas horas refletindo, eu 
fiquei com medo de as pessoas não aceitarem o meu filho. Por talvez 
[pensarem] assim: “ah, interrompeu os seus planos”. E refletiria isso no 
Danilo [filho]. O meu medo era esse. 
 

 Márcia tem dezoito anos de idade e engravidou aos dezessete. É mãe de 
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uma menina, que na época da entrevista tinha três meses de idade, e vive com o pai 

de sua filha, na casa de sua mãe. Concluiu o ensino médio antes de engravidar. 

Quando engravidou, trabalhava como orientadora de alunos numa escola de 

informática e idioma. Cumpriu licença maternidade e, ficamos sabendo 

posteriormente, acabada a licença, pediu as contas, por ganhar pouco e preferir ficar 

com a filha. Não tem irmãos. O pai de seu bebê trabalha como porteiro, a mãe é 

doméstica e o pai é segurança particular.  

 A notícia da gravidez era esperada e causou felicidade no casal. A rejeição 

das famílias, segundo ela, passou rápido. 

 
Bom, praticamente, eu já desconfiava que eu estaria, então, já estava meio 
que preparada para ter a notícia. E quando eu recebi a notícia, então, eu... 
Deu aquele choque rápido, mas eu me conformei ao mesmo tempo. Então, 
é uma coisa que eu praticamente já sabia. […] Fiquei, muito feliz. […] 
Cheguei em casa com ele [o namorado] e apresentei o resultado do exame 
para minha mãe. E logo de cara a reação dela não foi boa, ela chorou 
muito, não falou nada, mas chorou muito. Ela parecia estar triste e 
decepcionada, né? Só que no dia seguinte ela já tava normal, disse que 
tava decepcionada comigo, que não era isso que ela esperava agora, mas 
ela não demonstrava que não iria apoiar ou que ia rejeitar. Então, aí foi o 
início mesmo, ela começou a ir... foi se acostumando aos poucos, durante 
os dias. 

 

 Todas as entrevistadas tiveram uma única gestação e não tentaram aborto, 

embora uma delas tenha cogitado a interrupção da gravidez. Apenas uma das 

quatro (BRUNA) declarou ter engravidado por querer. Mas, somente uma delas 

(REBECA) nunca havia desejado ou considerado ser mãe, as outras três já haviam 

pensado nisso para outro momento da vida. 

 

 

4.1 Ser mãe: a desigualdade de gênero, a preparação adequada e a percepção 
dos riscos 
 
 
 O tema da maternidade esteve no centro da crítica feminista do final dos anos 

1960 até a década de 1980. Segundo Scavone (2001), é Simone Beauvoir quem 

inaugura essas reflexões com a sua obra O segundo sexo. Neste texto clássico, 

Beauvoir apontava a maternidade como ápice de um projeto de família que se 

fundamentava na moral e nos bons costumes. Ao questionar esse modelo, ela 
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contribuiu com a politização de questões que eram consideradas exclusivas da 

esfera privada. A partir de então, o feminismo assume como tarefa seminal a 

rejeição de um determinismo biológico que designava para as mulheres um destino 

social de mães. Um dos desdobramentos importantes dessa abordagem é a 

desnaturalização da maternidade que passa a ser compreendida como uma 

construção social, “que designava o lugar das mulheres na família e na sociedade, 

isto é, a causa principal da dominação do sexo masculino sobre o sexo feminino” 

(SCAVONE, 2001, p. 2). Nesse sentido, 

 
a crítica feminista considerava a experiência da maternidade como um 
elemento-chave para explicar a dominação de um sexo sobre outro: o lugar 
das mulheres na reprodução biológica – gestação, parto, amamentação e 
consequentes cuidados com as crianças – determinava a ausência das 
mulheres no espaço público, confinando-as ao espaço privado e à 
dominação masculina (SCAVONE, 2001, p. 2).  

 

 Essa corrente do feminismo ficou conhecida como feminismo igualitário (p. 4) 

que, criticando o confinamento das mulheres a uma bio-classe (p. 3), travou lutas a 

favor do aborto, da pílula, da liberdade sobre seu próprio ventre, para que as 

mulheres também pudessem usufruir de direitos iguais aos dos homens. 

Uma nova fase (ou tendência) do movimento feminista, nas décadas de 1970/ 

1980, passa a reconhecer a maternidade como um saber específico que confere 

poder às mulheres (p. 5). Esse momento constituiu o feminismo da diferença, que se 

definia na afirmação das diferenças do feminino e do masculino.  

 Em suas outras fases, o movimento, no entanto, passa a reconhecer e 

articular a ideia de que não é o fato biológico da reprodução que determina a 

posição social das mulheres, mas as relações de dominação que atribuem um 

significado social à maternidade (p. 5). Sobretudo na década de 1980, o feminismo 

(ou parte dele) se empenhou em desconstruir a ideia do fundacionismo biológico. 

Segundo essa vertente, o corpo é “uma variável, mais do que uma constante, não 

mais capaz de fundamentar noções relativas à distinção masculino/ feminino” 

(NICHOLSON, 2000, p. 15). 

 
Apesar de a crítica feminista ter partido da constatação da diferença 
biológica entre os sexos, considerando-a um defeito, ela acaba mostrando 
que a dominação de um sexo sobre o outro só pode ser explicada social e 
não biologicamente (SCAVONE, 2001, p. 5).  
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 Para Scavone, mais recentemente, o papel das tecnologias contraceptivas e 

conceptivas introduziram novas mudanças no “destino inevitável que a maternidade 

lhes designava” (p. 7), dando às mulheres a possibilidade de escolher. Com isso, 

teria havido uma separação definitiva entre sexualidade e reprodução e a 

desconstrução da equação mulher=mãe (p.10).  

No entanto, essa separação definitiva não significa que a mulher não continue 

a ser associada à maternidade, ou, pelo menos, a reprodução associada à mulher. 

Para Scavone, ao falar de maternidade, é necessário considerar, em primeiro lugar, 

a responsabilidade feminina no processo de reprodução humana. São as mulheres 

quem parem, amamentam, cuidam da contracepção (haja vista que, como menciona 

a autora, a maioria dos métodos de contracepção é feminina) e também é 

principalmente sobre as mulheres que recai a responsabilidade pelos cuidados e a 

educação da criança pequena. A autora também ressalta que “o fenômeno biológico 

da maternidade é constituído pela dinâmica de interesses políticos, econômicos e 

sociais que caracterizam até alguns aspectos psicológicos deste ato” (p. 144).  

As críticas feministas à suposta vocação do sexo feminino para a 

maternidade dirigem-se também ao processo de intervenção e medicalização do 

corpo feminino (e sua sexualidade), desencadeado e intensificado com a 

constituição de um biopoder, como vimos no Capítulo I. É justamente a partir da 

constituição de um poder que tem como alvo a vida e a regulação de seus efeitos 

que os corpos das mulheres e sua centralidade no processo reprodutivo ganham 

relevância. Não só isso, com o advento do biopoder, a maternidade é cada vez mais 

tida como centro da vida feminina e a mãe assume a responsabilidade fundamental 

no processo de desenvolvimento da criança e, assim, no desenvolvimento da própria 

sociedade. No contexto de um biopoder, a maternidade é tida, ao mesmo tempo, 

como algo natural, que se vincula ao instinto de toda mulher, e especializada, que se 

configura como atividade complexa, que exigiria da mulher conhecimentos 

específicos. Mesmo as tecnologias contraceptivas (SCAVONE, 2001) e os novos 

horizontes sociais para as mulheres não representam, necessariamente, uma maior 

liberdade feminina, mas a constituição da maternidade numa função racional, 

bastante medicalizada e regulada.  

 Foi possível verificar nos discursos das adolescentes tanto uma concepção 

de gênero que liga a mulher à maternidade, enunciados sobre o caráter instintivo da 
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maternidade, quanto algumas noções sobre uma maternidade especializada, que 

demanda conhecimentos especifícos.  

 A diferença fundamental nas atribuições desiguais de gênero com relação à 

maternidade é percebida nas diferentes reações que tiveram a mãe e a sogra da 

jovem Laís, ao saber da gravidez.  

 
A minha sogra ficou muito feliz. E acho que como ela é mãe... ela seria avó 
do pai, paterno, né? Para ela não sei se influenciaria tanto, sabe? A minha 
mãe ficou mais... ficou abalada. Porque, na verdade, acho que, assim, o 
filho muda muito a vida da mulher. O Iago tem mais responsabilidade 
financeira agora, mas a minha vida mudou completamente e para sempre. 
Então, eu sempre vou me preocupar com o Danilo [o filho]. Por exemplo, às 
vezes, o Iago sai, toma cerveja, eu nunca posso fazer isso, porque eu tenho 
que chegar em casa e estar bem para cuidar do Danilo se acontecer alguma 
coisa. Então, a responsabilidade da mãe é muito maior. Eu acho que é 
naturalmente assim, né? Não é uma coisa que eu escolho (grifos nossos). 
 

Para as entrevistadas, a maternidade é circunscrita ao mundo da mulher, 

como algo natural, como se decorresse de um instinto. Ao responder se 

consideravam mais difícil ser pai ou ser mãe adolescente, elas foram unânimes em 

dizer que ser mãe é mais difícil.  

 
Mais fácil [ser pai] porque trabalha e não fica cuidando do filho. A mãe não, 
a mãe perde a paciência e grita e tem que fazer isso e fazer aquilo e a 
criança não deixa. Eu acho que o mais difícil é ser mãe (REBECA). 
 
É, porque o pai não... durante a gravidez não é ele quem carrega a criança, 
não é ele quem tem os problemas da gravidez, aquela coisa toda. E depois 
que nasce é a mesma coisa, né, dá o carinho claro, dá o amor, a atenção 
para criança, ajuda em alguns aspectos a mãe, mas é mais fácil para o pai, 
para a mãe é sempre mais difícil. Porque é ela que vai estar com a criança 
o tempo todo, o pai também vai estar com a criança o tempo todo, mas não 
do jeito da mãe, a mãe é quem acolhe mais a criança, que sempre está do 
lado da criança. A final, a criança depende só da mãe para se alimentar, 
para tudo, para receber o afeto. O pai, ele sempre tá presente, sempre 
tem que estar presente do lado da criança, do lado do crescimento da 
criança, mas durante a gestação e no começo, na vida inicial da 
criança, a mãe é mais importante (MÁRCIA). 
 
É semelhante, mas é diferente em alguns aspectos por que... pelo menos 
na minha experiência, quem sempre alimenta o Danilo sou eu, quem 
sempre troca o Danilo, dá banho sou eu. […] a grande parte da 
responsabilidade fica com a mãe. Amamentar, cuidar, isso é sempre 
com a mãe, independente da idade na verdade. Claro que às vezes: “Ah 
Iago, você pode dar banho nele?”, Ele dá. Agora sim, mas no começo, 
quando... principalmente quando o Danilo mamava, ele não saia do meu 
colo, não saia do meu lado. Eu não podia sair do lado dele […] não podia 
ficar uma hora longe. Se eu quisesse ir ao cinema eu não podia ir, porque 
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não tem como, se ele quiser mamar eu tenho que estar lá. Então, é meio 
que você estar à disposição do seu filho. (LAÍS). 

 

 Com relação à gravidez na adolescência, ironicamente, a não efetivação da 

paternidade em muitos casos pode ser entendida como uma das razões para a sua 

não legitimidade (HEILBORN, 2006), com a consequente formação de um lar 

monoparental. Enquanto isso, como mostra o relato das adolescentes, a 

maternidade não permite fugas ou rejeição (ainda que saibamos da possibilidade do 

aborto, porém esta não é uma alternativa legal em nosso país), como uma extensão 

do corpo feminino sentida já na gravidez e prolongada na função materna. “Na 

gravidez, se eu não me alimentasse direito, se eu tropeçasse e caísse, eu podia 

machucar meu filho, agora se eu não der comida, ele não come, se eu não der 

banho, ele não toma” (LAÍS).   

 O enunciado que pronuncia a maternidade como uma função ou um instinto 

natural da mulher aparece mais de uma vez na fala de Laís, no entanto, ela também 

deixa transparecer que exercer a matenidade dessa forma pode ser resultado de 

uma escolha da mãe. 

 
Eu sou mãe em tempo integral. Se eu estiver no shopping com ele, 
eu sou mãe, não tenho férias, não tenho fim de semana, não tenho 
nem uma hora no dia em que eu possa falar: ‘ah, eu vou ficar 
sozinha’, é sempre pensando nele ou tendo em mente que eu vou ter 
que cuidar dele. Ser mãe é ser uma protetora, eu acho, do filho. A 
gente faz tudo...  Primeiro o filho […] ser mãe é se doar para o filho. 
Assim, não é como se fosse uma escolha, é uma coisa que 
acontece naturalmente. Pelo menos para mim, né? Tem mãe que 
realmente não está nem aí, mas... 

 

 Nos artigos e documentos oficiais analisados são as mulheres que figuram 

como aquelas que padecem as desvantagens de uma gravidez na adolescência. Os 

dividendos sociais e biológicos são arcados por elas que assumem, muitas vezes 

sozinhas, o processo gestacional e a criação do bebê. Esses dados ajudam a 

constatar as desigualdades de gênero com relação à maternidade, que vão da 

responsabilidade com o exercício da sexualidade (sempre mais regulada do que a 

masculina) e contracepção até os cuidados com a prole.  

 Os documentos oficiais analisados não deram grande destaque à 

puericultura, talvez porque a maioria deles tratasse da saúde sexual e reprodutiva 

das/os adolescentes. Ainda assim, havia trechos orientando as jovens nos cuidados 

necessários com o processo gestacional, para garantir a vinda de uma criança 
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saudável. Nos artigos acadêmicos, no entanto, encontram-se com regularidade 

textos que associam a saúde da futura criança às decisões maternas, ao seu estado 

de saúde, o seu estilo de vida, as suas condições econômicas. Nas entrevistas, 

deparamo-nos com essa percepção da criança como merecedora de atenção 

especial, sua dependência completa das decisões e cuidados maternos e a 

influência das atitudes maternas no seu futuro. 

 
Ela [a adolescente que engravida] tem que saber que ela é a mãe, que vai 
ter que ficar com a criança o tempo todo, que a criança depende dela para 
tudo. E enfim, tem que ter a responsabilidade de cuidar. Se foi por acaso, 
se não queria, tenha a criança e aprende a ter a responsabilidade que não 
tinha (MÁRCIA). 

 
Na gravidez, se eu não me alimentasse direito, se eu passasse nervoso, 
seu eu tropeçasse e caísse podia machucar meu filho. Hoje em dia, se eu 
não fizer comida ele não come, se eu não der banho, ele não toma banho. É 
a gente que tem que cuidar, é uma pessoa totalmente dependente de 
você. Então a responsabilidade de outra vida é sua, não é mais só a sua 
vida. Você cuida de você e principalmente daquela outra vida. É muito difícil 
(LAÍS). 

 

 As adolescentes não apenas compreendem a total dependência da criança 

como se sentem elas mesmas as únicas responsáveis por ela. Na fala da jovem 

Laís, por exemplo: “amamentar, cuidar, isso é sempre com a mãe, independente da 

idade na verdade”. Ela, no entanto, não concebe essa maior responsabilização 

feminina como uma consequência da divisão social do trabalho familiar, mas como 

algo instintivo. Também as duas jovens da Casa Menina Mãe indicaram percepção 

semelhante quando contaram que, certa vez, fugiram para ir a uma festa e deixaram 

seus bebês, mas depois sentiram muita culpa, julgando-se (e sendo julgadas pelas 

outras) mães irresponsáveis. 

 
Ser mãe é isso, você tem que estar à disposição do seu filho e para 
vida inteira. Nunca eu vou poder... vou estar no trabalho, vou estar 
qualquer coisa, se o Danilo tiver alguma necessidade, vai ser mais 
necessária que a minha necessidade, vai ser superior à minha necessidade. 
Então ser mãe... acho que a palavra mesmo seria doação, 
comprometimento. E é para sempre. Para o pai, às vezes, nem tanto porque 
pode se separar, pode... geralmente, o filho fica com a mãe. Não sei, eu 
acho que o pai não tem tanta conexão, tanta ligação assim com o filho, 
mas... não sei (LAÍS). 
 
Ah, quando a gente não tem filho, a gente pode fazer o que quer, agora com 
filho não dá para fazer nada que a gente quer, tem que fazer o que eles 
querem (REBECA).  
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 [...] agora você tem que deixar de pensar muito exclusivamente só em você 
para cuidar de um filho, pensar: “primeiramente agora vem ele, vem a 
criança para depois vir você.” Então muda muita coisa, com certeza, 
questão de poder sair, é tudo limitado, tudo que você for pensar em fazer 
também é tudo limitado, se você sai com a criança também é tudo muito 
limitado. Tem que estar preparado para tudo porque criança é imprevisível, 
ela vai fazer o que quiser. E enfim, é tudo limitado, não deixa de existir, mas 
é tudo limitado (MÁRCIA). 
 

 A jovem Laís contou que não produziu leite suficiente para amamentar seu 

filho, tendo que introduzir o alimento artificial, já que a criança não estava ganhando 

peso. Ela relata como se sentiu culpada por isso: 

 
Eu fiquei triste porque eu fiz um esforço tão grande nesse primeiro mês para 
conseguir amamentar, aí, quando estava ficando gostoso, ele parou, né? 
Aconteceu... Eu fiquei meio culpada por ele não ter engordado, me senti 
meio que... sei lá, incapaz, assim, sabe, de alimentar o meu filho, isso é 
uma sensação ruim. Mas eu fiquei triste porque eu queria que ele mamasse 
mais.  

 

 Outro enunciado regular nos textos oficiais e científicos sobre a gravidez 

antes dos vinte anos de idade é o de que a adolescente não estaria preparada para 

ser mãe. Com efeito, esse enunciado estabelece os princípios de uma maternidade 

científica, racional e medicalizada que, no Brasil, foi difundida com sucesso nas 

primeiras décadas do século XX. Curiosamente, no entanto, ele negligencia a noção 

também recorrente (e igualmente efeito de um biopoder) de que as mulheres 

estariam naturalmente aptas à maternidade ou a de que, devido às diferenças 

sociais do sexo, elas são socializadas e preparadas para tal função desde a mais 

tenra idade.  

 Nas entrevistas, notamos que o aprendizado da puericultura se dá na relação 

com outras mulheres, mas também no exercício da atividade de cuidadora. Três das 

entrevisadas tiveram experiência de cuidar de irmãos mais novos (Laís), primos 

(Márcia) e sobrinhos (Bruna), e uma de assistir a outras mulheres na função de 

mães (Rebeca). Elas tiveram essa experiência desde muito cedo (dez anos de 

idade, no caso de Laís), o que deu a elas a segurança de que estariam aptas para 

os cuidados com seus próprios filhos. 

 
Eu cuidava dele, trocava fralda, ajudava a minha mãe, fazia ele dormir. 
Então, eu já tinha tido essa experiência do irmão mais novo [...]. Então, eu 
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tinha esse sentimento que eu ia saber cuidar [do filho] porque eu ia 
querer cuidar (LAÍS).  
 
Não [precisei de ajuda para cuidar do meu filho] porque eu cuidava das 
minhas duas sobrinhas. Desde pequenininhas que eu cuido delas, sabe? Aí 
já fiquei praticando (BRUNA). 

 
Eu tenho muitas primas mulheres, então, a maioria já teve filhos, durante 
isso eu cuidei dos filhos delas, enquanto elas estavam trabalhando. E aí eu 
fui acumulando experiência com isso. Daí, quando ela nasceu, eu não 
tive dificuldade nenhuma para cuidar (MÁRCIA). 

 

 As jovens entrevistadas pareceram rejeitar, ao menos parcialmente, o 

enunciado de que uma adolescente não estaria preparada para a maternidade. 

Recorrendo às suas experiências de cuidadoras anteriores ou mesmo ao instinto 

natural, elas afirmaram ter as mesmas condições de outras mulheres. Laís foi a 

única que mencionou ter preferido ficar com a mãe até que o bebê completasse três 

meses e que contou com a ajuda de enfermeiras para aprender a amamentar. A 

complexidade das responsabilidades também é vista por elas como algo partilhado 

por qualquer mãe, independente da sua idade. 

 
Eu me sentia [preparada] o tempo todo. Durante a gravidez eu sabia que 
quando ela nascesse eu ia estar com ela o tempo todo e saberia fazer tudo, 
tipo dar banho, trocar fralda e tudo isso. Eu não preciso de ajuda nenhuma. 
[…] Claro, mulheres mais velhas têm uma maturidade maior, então elas têm 
uma experiência já de alguns anos, já sabem mais, têm mais informações, 
mas uma mulher mais jovem, no caso a adolescente, algumas já são 
maduras demais, outras não. Então, tudo depende. (MÁRCIA).  

 
Na verdade, acho que ninguém está pronta, nenhuma mulher está 
pronta [para ser mãe]. A gente, quando tem filho, as coisas vão 
acontecendo, a gente precisa fazer... a gente precisa aprender a lidar com 
certas coisas que a gente não tinha ideia (LAÍS). 
 
[Ser boa mãe] é o fato de você ter amor, essas coisas. E eu tenho, e outras 
também podem ter. Não é porque é adolescente que não ama. Eu acho 
que toda a pessoa ama, pode ser grande, pequeno, velho, adolescente. Né, 
mô (falando para o filho)? (BRUNA). 
  

 Além das habilidades da puericultura aprendidas na socialização como 

mulher, um aparato médico e editorial (revistas, manuais, blogs etc) está à 

disposição para preparar a futura mãe, como vimos no Capítulo I. O acesso a essas 

publicações, no entanto, é limitado e atinge com mais frequência mulheres com 

melhor nível econômico e/ ou escolar. No caso desta pesquisa, duas jovens 
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relataram ter recorrido a esse tipo de material, Laís e Márcia, as únicas que haviam 

concluído o ensino médio. As únicas também que, pelas condições da gravidez, 

tiveram acesso à internet, por exemplo. As outras duas jovens encontravam-se 

abrigadas e, perguntadas se recorreram às orientações médicas ou das educadoras 

do Abrigo, responderam que não. Uma delas relatou, no entanto, que aprendeu a 

cuidar do filho ao observar as outras jovens abrigadas cuidando de seus bebês. 

 
Bom, o tempo todo [buscou informações especializadas em sites para 
grávidas e para mães], o tempo todo. Desde que eu descobri que estava 
grávida, internet é o melhor e maior veículo de... para você saber se 
informar melhor sobre a gravidez. Então, era todo dia, eu me informava, eu 
descobri algumas doenças minhas que eu tive antes, através da internet. 
Então, eu sabia que poderia acontecer e foi o que aconteceu (MÁRCIA). 

 
Eu lia revistas, assim, com relação ao bebê. Por exemplo, algumas revistas 
de psicologia para você conseguir educar melhor. Mas, com relação às 
atitudes na gravidez eu sempre tive muita clareza porque eu fiz dois pré-
natais na verdade. Eu fiz um particular e um pelo convênio. Então, eu ia ao 
médico duas, três vezes por mês (LAÍS). 

 

 Antes da publicação do Manual Técnico Pré-Natal e Puerpério de 2013, o 

Ministério da Saúde considerava toda gravidez ocorrida até os 20 anos como sendo 

de risco, isso significava que as adolescentes gestantes teriam um tratamento em 

unidade especializada, por apresentarem maiores propensões a desenvolver 

algumas doenças durante a gravidez, tal como prematuridade, eclampsia, anemia, 

entre outros. Os riscos biomédicos da gravidez na adolescência são largamente 

descritos nos documentos oficiais e nos artigos acadêmicos analisados. Não há, no 

entanto, consenso a seu respeito. Embora se aponte uma série de riscos potenciais, 

há estudos defendendo que, controlados alguns fatores (como nutrição) e dada 

assistência necessária, as adolescentes não correriam mais risco do que uma 

mulher adulta. 

 Algumas passagens do depoimento das entrevistadas mostram proximidades 

e distanciamentos com relação aos discursos especializados sobre a gravidez na 

adolescência, de modo particular, com relação aos riscos da gravidez. Nas 

entrevistas realizadas para esta pesquisa, não se verificou entre as jovens uma 

preocupação alarmante com sua saúde. Nenhuma delas afirmou ter tido medo de 

desenvolver algum problema sério de saúde, medo de perder o bebê ou de perder a 

própria vida. É possível que isso indique que elas não estavam demasiadamente 
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expostas aos enunciados médicos que afirmam os perigos da gravidez nessa faixa 

de idade.  

 
Eu não mudei muito e eu também não tava preocupada, assim, em mudar, 
o corpo. Eu sabia que eu iria engordar, mas era saudável pro bebê. Eu teria 
que fazer isso, teria que engordar. E eu não tava preocupada não, tava 
mais encantada com o momento do que me preocupar com alguma coisa 
fisicamente. E correu tudo bem. Me senti muito bem grávida. Tive os 
sintomas que são típicos da gravidez, eu senti muito enjoo, isso me 
incomodava muito, mas fisicamente não me atrapalhou em nada. 
(MÁRCIA). 
 

 Bruna, que teve o seu bebê com oito meses de gestação, devido à pressão 

alta, considera que, se fosse mais velha, sua gravidez teria sido mais fácil, já que 

seu corpo estaria mais desenvolvido. Porém, ao relatar sua experiência, ela atribui 

as doenças provocadas por sua gravidez a fatores hereditários e não à sua idade e 

afirma que, embora algumas adolescentes possam não estar prontas biologicamente 

para engravidar, ela estava, seu útero estava plenamente desenvolvido.  
 

Tive, tive anemia, pressão alta. Apesar... porque eu tive ele com oito meses 
por causa da minha pressão. Aí foi se variando, teve um monte de 
complicação. É, teve que fazer cesariana por causa da pressão, senão ia ter 
aquele problema lá, eclampsia.  Não [o médico não disse que se referia a 
sua idade], ele falou que talvez seja porque a minha mãe tem pressão alta, 
então isso pode ter passado dela pra mim. Como ela também teve na 
gravidez, depois da gravidez não foi embora mais, ele falou que pode 
continuar, eu continuar com pressão alta.  Tipo [se fosse mais velha], seria 
mais fácil porque, no caso, com quatorze anos você não tá desenvolvida 
ainda, ainda bem que o meu [útero] tava. Porque a minha irmã perdeu a 
primeira filha dela por não estar desenvolvida. 

 
 Rebeca também fez cesariana porque, segundo ela, teria tido um problema 

no útero, que não soube precisar. A jovem associou o problema à sua idade, mas 

disse não ter recebido informação médica a esse respeito. Como ela percebe que a 

maioria das adolescentes têm cesárea, considera que a idade “dificulta um pouco a 

gestação”. 

 Apesar desses dois casos de cesárea, as jovens mães não apenas não se 

preocuparam com sua saúde, como relataram prazer com a gestação, sentindo 

relativa facilidade e tranquilidade no processo. “Eu gostei de ficar grávida” 

(REBECA). 

 
É muito gostoso. É, eu achei muito gostoso. A parte ruim é que a gente 
acaba engordando, o corpo muda completamente. O seio... o seio muda 
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muito, o corpo muda muito, mas a barriga em si, o fato de ter uma criança 
ali dentro é muito gostoso, muito... Assim, é uma conexão muito importante, 
uma coisa muito agradável (LAÍS). 

 

 Para duas das adolescentes, inclusive, engravidar com menos idade traz o 

benefício de um bom restabelecimento do corpo, o que não ocorreria, segundo elas, 

com as mulheres que adiam a maternidade.  

 
Eu acho que facilita por que... não é que facilita na hora do parto. Não é 
isso, mas na recuperação, acho que sim, ajuda muito. É... no parto em si é 
tanta dor, tanta confusão que acho que nada influencia naquela hora. [...] 
meu corpo, por exemplo, eu tinha muito medo que a minha vagina não 
votasse nada, ficasse... ficasse ruim, né? Mas voltou normal, o meu corpo, a 
minha barriga voltou o normal. Eu tive pouca estria, assim, eu tive quase 
nada, de alguma coisa que deformasse o meu corpo. Eu praticamente tenho 
o mesmo corpo que eu tinha antes do Danilo. E não acontece com mulheres 
assim, na faixa dos trinta. Por exemplo, eu tenho uma prima que teve filho 
com trinta anos que até hoje não voltou e acho que não vai voltar. A minha 
mãe também, ela teve o meu irmão ela já estava com quase quarenta e não 
voltou ao corpo que era antes. E eu voltei rapidinho, três, quatro meses eu 
já estava com o meu corpo (LAÍS).  

 
Bom, você estar grávida mais jovem ajuda sim, ajuda no corpo, tudo, 
porque engravidar mais jovem, eu pesquisei, isso deixa... é mais provável, a 
mulher está num período mais fértil quando tá jovem, né, do que deixar para 
ter filhos depois dos trinta, dos quarenta anos. Isso influencia muito também 
na saúde do bebê, a mãe se recupera também mais rápido, durante a 
gravidez não existem muitos problemas como numa mulher mais velha. 
Então, não que estou falando para todas as meninas jovens engravidarem 
quando estão jovens, mas que ajuda sim (MÁRCIA).   

  

 Segundo as jovens, é o exercício da maternidade que revela os maiores 

desafios, com o advento de responsabilidades que ultrapassam o esperado. Esse 

acúmulo de responsabilidades, como vimos, está, seguramente, relacionado às 

desigualdades de gênero na atribuição dos cuidados com a criança e com o lar e 

não se relaciona, necessariamente, com sua idade. Não é o fato de ser adolescente, 

mas a complexidade da função materna que implica em desafios. “Ninguém está 

pronto, nenhuma mulher está pronta [para ser mãe]” (LAÍS). 

Em seus relatos, percebe-se que também se entrelaçam as noções de riscos 

biomédicos e psicossociais, mas é a questão sócioeconômica ou a trajetória ideal de 

vida que prevalecem como os aspectos mais problemáticos de ter engravidado 

nessa faixa etária. A idade considerada ideal para a maternidade relaciona-se com 

aspectos sociais (estabilidade profissional, conclusão dos estudos) e, só em alguns 

casos, médicos. No caso dos aspectos médicos, a compreensão de duas delas é a 
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de que o envelhecimento oferece limites para a gravidez que não são da ordem da 

estabilidade financeira, como no caso das adolescentes, mas biológicos.  

Sobre recomendações médicas a respeito de sua idade, elas não relataram 

muitas específicidades, a não ser a contracepção depois que tivesse o bebê, como 

no caso de Rebeca, e orientações padrão sobre alimentação, medicação etc. Só no 

relato de Laís aparece uma percepção de que o cuidado com o corpo da mãe teria 

impacto direto na saúde do feto e do futuro cidadão: “Parei de beber, controlava a 

alimentação, não tomava refrigerante, coisas que os obstetras falavam que não era 

bom. Eu evitava bastante coisa, batata frita”. 

 
[O médico] falou que eu ia tomar mais cuidado depois que eu ganhar o 
Pedro, que é para mim tomar mais cuidado, usar camisinha sempre que eu 
vou ter relação com alguém. Falaram isso para mim (REBECA). 
 
Não [me trataram diferente] por [eu] ser adolescente, não, em nenhum 
momento eles me trataram como uma pessoa mais nova, sabe? Sempre 
como uma mãe, como qualquer outra que estivesse grávida, esperando um 
filho. As recomendações são as mesmas, independente da idade 
(MÁRCIA). 

 

 Enfim, com relação ao entendimento sobre a sua condição de mãe, parece-

nos que essas adolescentes devem ser referidas mais como sujeitos dos 

enunciados contemporâneos sobre a maternidade do que dos enunciados a respeito 

da gravidez na adolescência. Elas reproduzem com frequência discursos que 

exaltam as responsabilidades maternas, superiores às paternas. Ao mesmo tempo, 

não apresentam muita convicção nas afirmações de que, como adolescentes, não 

estariam preparadas para serem mães e correriam mais riscos. Em seus discursos, 

os enunciados que afirmam o caráter “natural” e instintivo da maternidade são mais 

recorrentes do que os enunciados relativos à incapacidade das adolescentes de 

assumir as responsabilidades associadas à maternidade. Com isso, elas se 

apresentam como mães, que conseguem, fora do alcance da legitimidade de uma 

maternidade racional (isto é, prevista, planejada), responder aos desafios da 

maternidade (ou a alguns deles).  
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4.2 Ser adolescente: a fase perdida, a dependência econômica e a 
irresponsabilidade 
 

 

 Os discursos que constroem a ideia de cronologização linear da vida não têm 

uma explicação razoável fora da cultura, uma vez que são variáveis, como 

convenções criadas e aceitas em cada sociedade e também em cada período 

histórico. Em algumas sociedades, por exemplo, a puberdade indicava que o/a 

jovem estava pronto/a para o casamento e para a reprodução. Nas sociedades 

ocidentais modernas, apesar de a adolescência representar a equiparação do corpo 

que antes era de criança com o corpo adulto, o comportamento com relação ao 

adolescente é de proteção e preparação para a inserção plena no mundo adulto, 

subordinada não a uma adequação biológica do corpo, mas a uma maturação social 

e cultural.  

 Algumas das noções mais comumente atribuídas à adolescência e juventude 

são as de escolarização e sociabilização – como processo de experimentação de 

diversas dimensões da vida social, sobretudo, a vivência do lazer, da cultura e da 

sexualidade. Por oposição, a ideia de adulto fundamenta-se pela emancipação, 

sobretudo econômica. No discurso das entrevistadas esse enunciado apareceu 

muito regularmente. Para elas, apesar de a gravidez não ser, necessariamente, um 

evento problemático ou arriscado, ela representa uma perda dessa fase da vida e do 

que lhe seria próprio e esperado.  

 
[a adolescência] eu acho que é o momento mais de estudar e também de 
se divertir, de sair, passear, momento mais, assim, de descontração e 
também de estudo. Eu diria que eu era adolescente porque não tinha 
responsabilidade. A responsabilidade era estudar e cuidar de mim, mas eu 
acredito que adulto é alguém capaz de se sustentar, de se manter, mas 
eu não me considerava... eu me considerava adolescente, agora me sinto 
adulta. Apesar de não trabalhar, mas são outras responsabilidades (LAÍS). 
 
Ser adolescente é bom, pode sair, curtir com os amigos. […] 
Adolescente pode sair direto com autorização da família, agora adulto, não, 
adulto não tem autorização para sair (REBECA). 
 
Bom, na minha opinião ser adolescente é... todo adolescente tem que 
tentar crescer. E adolescente sempre tem que buscar conhecimento, né?  
Então, quanto mais estudo melhor. E acho que não diferencia muito, assim, 
adolescente depois de ser mãe, não. Claro que muda completamente, ela 
deixa de ser adolescente para virar uma... para tentar ser uma mulher mais 
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responsável, para tentar, realmente, ser uma mulher. Então, é isso, 
adolescente tem que tentar buscar amadurecer sempre (MÁRCIA). 
 
Ser adolescente é curtir a vida, sair, se divertir, essas coisas. Adulto é 
ter responsabilidade, trabalhar, essas coisas. [Este não foi o momento 
ideal para engravidar] porque eu tinha que curtir mais um pouco. Agora 
[que] eu quero sair, agora [que] tá começando a fase [que] eu acho que é a 
mais divertida, que é a adolescência, e eu não posso curtir porque eu 
tenho que ficar aqui cuidando dele. Mas eu não me arrependo de nada, 
não (BRUNA). 
 

 Entretanto, o fato de ser adolescente não pressupõe que elas vivam, 

efetivamente, todas as promessas culturais da teenager. Bruna, por exemplo, afirma 

que era “muito sem graça” e não curtia as coisas que as outras adolescentes faziam, 

no contexto onde vivia.  

 
Não [curtia antes de ficar grávida], porque para sair você tem que curtir 
sempre alguma coisa, bebida, droga. Eu não curto nada disso. Então, para 
mim, [para quê] sentar ali no meio de umas pessoas que usa tudo isso se 
você não usa (BRUNA).  

 

 O depoimento de Márcia também apresenta essa tensão entre o que 

considera ser a adolescência e a sua vivência efetiva como tal. 

 
Bom, na adolescência você tem liberdade para quase tudo, você 
consegue ir para qualquer lugar, você consegue estudar e se divertir 
ao mesmo tempo, saí mais com os amigos. Depois que você tem filho na 
adolescência, […] você consegue manter isso, só que numa frequência bem 
menor do que antes. Então, isso não é ruim, depende do ponto de vista da 
pessoa. Eu não acho ruim ter parado com isso, até porque eu nunca fui 
muito festeira, muito baladeira, essas coisas. Eu sempre gostava mais 
de estudar, enfim, eu tava trabalhando, tava começando a trabalhar no meu 
primeiro emprego, então, para mim era tudo novo e a gravidez foi uma coisa 
nova também. Então, eu deixei dessa parte de ser adolescente para virar 
uma mãe, uma mulher muito rápido.  

 

 As mães adolescentes entrevistadas vivem um misto entre considerarem-se 

adolescentes ou adultas. Não parecem querer abrir mão das representações de 

adolescência, sobretudo a descontração, a liberdade, a diversão, mas também 

gostam de ressaltar que são capazes de assumir responsabilidades, como uma 

mulher adulta. Desse modo, posicionam-se no meio, assumem-se em processo, 

estão em vias de virar uma pessoa adulta, mas continuam “sendo adolescentes”. 

Laís foi a única que relatou se sentir adulta e não mais adolescente, a partir da 

maternidade. 
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Ah... [me sinto adolescente] porque eu sou, porque eu gosto de brincar de... 
sou extrovertida. Eu curto as mesmas coisas que adolescente. Eu não me 
diferencio de nenhum adolescente só porque eu tenho um filho. […] Eu 
estou amadurecendo agora, vou começar a trabalhar, estudar. E daqui um 
tempo eu estou começando a ser adulta, mas eu continuo sendo 
adolescente. […] Eu gosto de ser adulta e gosto de ter responsabilidade, 
trabalhar, estudar. E também gosto de ser adolescente, de sair, se divertir, 
namorar (BRUNA). 

 
Hoje, não mais [me sinto adolescente]. Eu até gostaria de continuar sendo 
adolescente depois de ter tido filho, mas agora eu me sinto mais mulher e 
isso é bom. Não [me sinto] totalmente [adulta], mas tá quase lá 
(MÁRCIA). 

 

 A gravidez como evento que abrevia, acidenta ou interrompe a trajetória 

juvenil é um enunciado recorrente nos textos sobre o tema, como vimos. Proteger as 

adolescentes da gravidez significa, entre outras coisas, garantir que elas possam 

usufruir plenamente esse período da vida. Mais do que isso, siginifica também 

garantir à própria sociedade e às famílias o retorno de certo investimento nos 

cuidados e educação das jovens. A adolescência, nesse sentido, pode ser 

compreendida como um capital de que dispõem as famílias e também o Estado. 

Essa perspectiva não é estranha, se considerarmos que, com o advento de um 

biopoder, é a vida da população que constitui a riqueza efetiva da qual o Estado 

pode lançar mão. 

 
Meu pai, no caso meu padrasto, né? Ficou muito bravo. Ele ficou bravo. 
Furioso mesmo. Por questões obvias quase, né? Ele estava investindo em 
mim, estava pagando o meu cursinho para que eu me formasse, que 
era o sonho dele... eu pretendo... Mas foi meio complicado (LAÍS).  

 
No abrigo escuto que a gente tem que curtir a nossa vida, que é para nós 
curtir, que nós somos muito novas para engravidar. Aí elas falam... as 
educadoras falam assim: “em vez de você curtir a sua vida, não, você 
engravidou cedo” (REBECA). 

 

 Embora essa possa ser uma perspectiva mais contundente em famílias de 

classe média, em todas as adolescentes entrevistadas encontramos uma referência 

ao enunciado de que a gravidez as atrapalhou com relação ao presente, no sentido 

de desfrutar a adolescência, e com relação ao futuro, no sentido socioeconômico, já 

que as teria impedido de avançar nos estudos ou no trabalho. Essa avaliação 

endossa, de certa forma, os enunciados que apontam ser a gravidez na 

adolescência causa de pobreza. 
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Não foi o momento que eu esperava nem pretendia... Por causa da minha 
idade, do processo... eu sempre quis ter filho, eu sempre quis ser mãe, 
mas pretendia, assim, ah, depois que me formasse, quando eu já 
estivesse trabalhando, tivesse uma estrutura para cuidar do meu filho. 
Isso dá uma insegurança muito grande porque vou ter que depender da 
ajuda do meu pai para sustentar meu filho ou do Iago, que é o meu noivo, 
para sustentar o Danilo. Eu queria ter a autossuficiência para poder 
sustentar o meu filho. Eu pensava antes, né? (LAÍS). 
 
Bom, claro que a família sempre pega mais no pé, assim, diante disso. Só 
que... para eles não é o momento certo, né? Eu não sei se é por causa da 
minha idade ou porque eu sou muito nova e queriam que eu crescesse 
mais financeiramente, criasse mais experiência com as coisas para depois 
ter filho (MÁRCIA). 
 

 Outro agravante da maternidade na adolescência relacionado ao incremento 

da pobreza tem a ver com a ausência de autonomia e indepedência da futura mãe 

(em alguns casos, do futuro pai). O que as adolescentes e suas famílias parecem 

ressentir é o fato de não poderem cuidar de seus filhos sem os recursos de outros. A 

trajetória considerada ideal, nesse caso, seria primeiro garantir as condições ideais 

para depois engravidar. Esse entendimento relaciona-se também com a ideia de 

uma maternidade ideal, que seria cuidadosamente calculada, tanto do ponto de vista 

biomédico (a idade certa – nem mais nem menos, o acompanhamento médico 

apropriado) quanto do ponto de vista social (a estabilidade financeira, a estrutura 

familiar). 

 Bruna, Laís, Márcia e Rebeca parecem reconhecer-se nesse discurso quando 

falam da idade que consideram ideal para a maternidade. Apesar de duas delas 

terem, em outra questão, afirmado que a mulher mais velha teria mais problemas 

para engravidar, ao falar da idade considerada adequada, não enfatizam fatores 

médicos, mas sociais.  

 
Vinte seis, vinte e sete anos [seria a idade certa para ter engravidado]. Ah, 
porque eu já teria me formado na faculdade, já poderia... já, 
provavelmente, estaria trabalhando e meu corpo ainda... acho que nessa 
fase ainda volta bem, ainda dá para você se recuperar bem. E dificilmente 
você tem algum problema de pressão alta, de qualquer coisa assim que 
uma gravidez posterior, geralmente, acarreta, né? Acho que essa idade 
seria ideal (LAÍS). 

 
Vinte, vinte e dois anos [é a melhor idade para ter filho]. Ah, porque a gente 
vai ter... já tá trabalhando, pode ter a sua própria casa já. Entendeu? Vai 
bancando nossos filhos sozinhos sem que ninguém fique falando: “ah, 
você é muito nova” (REBECA). 
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Tudo depende, depende da pessoa, ela tem que estar bem estabilizada 
financeiramente. Ela sempre tem que buscar estar estabilizada. Se for 
antes, procura, durante a gravidez, estabilizar, mesmo que não consiga, 
mas tente. Então, a idade que eu acho, assim, mais ou menos, é dos vinte 
até os trinta e cinco. Seria uma boa idade (MÁRCIA). 

 
De vinte para cima [é a idade ideal] porque aí a pessoa já é mais madura, 
já conhece mais, já é experiente nessas coisas, já dá para ter um bom 
estudo sobre isso (BRUNA).  

 

 Na fala da jovem Bruna, notamos uma ideia peculiar e relevante. As 

dificuldades com o exercício da maternidade e suas implicações, tanto na vivência 

da adolescência, quanto na providência das questões relativas ao futuro, como 

estudos, poderiam ser amenizadas dependendo da estrutura social de apoio, no 

caso dela referido como alguém para cuidar de seu bebê quando ela se ausenta. 

Analisando os relatos e trajetórias das quatro jovens, de fato, notamos que as duas 

abrigadas manifestavam maior insegurança e planos menos ambiciosos sobre as 

possibilidades de estabelecer-se no futuro. As outras duas jovens não eram de 

famílias ricas; porém, elas contavam com um apoio familiar mais efetivo e, além 

disso, as duas moravam com seus companheiros. A mãe de Márcia acolheu na sua 

casa a filha, o marido e a neta. Laís pôde montar seu próprio apartamento para 

morar com o marido e o filho, mas seus pais haviam dado a ela a possibilidade de 

permanecer em casa com o bebê. Enquanto isso, as duas jovens abrigadas contam 

com pouca estrutura familiar, aumentando nelas a percepção de que seus filhos 

dependem exclusivamente delas. 

 
Olha, um ótimo momento não foi, mas também não foi um momento ruim 
assim, eu tava trabalhando, meu marido também. A gente tinha 
condições, sou filha única, não preciso ficar com muita coisa. E não foi um 
momento bom porque para ter um filho você tem que planejar muito 
bem, tem que estar bem financeiramente, tem que estar numa 
estabilidade na vida. Eu não tava cem por cento, mas não enfrentei 
dificuldade nenhuma, não (MÁRCIA). 
 
Não [a gravidez não atrapalha de estudar], algumas não. [É] que algumas 
têm com quem a criança ficar e elas tentam organizar, mas têm algumas 
que não. Não [depende de a menina ter dinheiro], porque pode ser que ela 
seja pobre, mas tenha alguém que fique com a criança (BRUNA). 
 

 A ideia de perda da plenitude da adolescência e da dependência financeira 

soma-se a de irresponsabilidade juvenil, da qual decorreria a gravidez. Essa foi uma 
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proposição encontrada nos textos analisados, que a formulava a partir das 

características específicas da adolescência, acentuando a imaturidade. Nas 

entrevistas com as jovens, não questionamos especificamente sobre a avaliação 

que elas faziam de sua responsabilidade e da de outras adolescentes. 

Posteriormente, verificamos como e se aparecia essa formulação, considerando que 

o acontecimento ou o silenciamento de um enunciado é igualmente revelador.  

 Bruna enfatiza em vários momentos da entrevista que sempre evitou um 

comportamento de risco com relação às drogas, mesmo estando em situação que 

favorecia o uso. Essa poderia ser interpretada como um atestado de sua própria 

responsabilidade, mas o termo não aparece, não foi dito. Ele aparece em sua fala 

quando menciona o pós-gravidez, quando que ela teria tornado-se responsável. 

 
Bom, como o pai do meu filho disse, a minha mãe disse, eu sou forte a 
essas coisas, eu suporto, porque já fiquei um bom tempo morando de casa 
em casa, na rua, já fiquei um bom tempo e nem por isso eu precisei de 
droga, de bebida (BRUNA). 

 
Ah, porque antes eu não tinha responsabilidade, não tinha... eu era mais 
vaidosa, sabe? Cuidava mais de mim, pensava nos outros. Agora que eu 
tive ele, não sou muito vaidosa comigo mesma, só penso no meu filho, só 
para ele, as coisas tudo para ele. [...] todo mundo falava que eu não ia ser 
uma mãe responsável, que ia dar o meu filho, que não ia conseguir e eu 
mostrei diferente. Aí os meninos me viu sendo uma mãe responsável, que 
cuidava do meu filho (BRUNA). 
 

 Na fala de Laís a questão da irresponsabilidade aparece explicitamente. O 

que não acontece na fala de Márcia, que afirmou conhecer os riscos de engravidar, 

mas sabia que, se acontecesse, eles iriam arcar com as consequências. “A gente 

usava preservativo, mas nunca sempre, sabe? De vez em quando” (MÁRCIA).  

 
Foi irresponsabilidade minha e do Iago. E justamente por ser uma 
irresponsabilidade nossa que a gente teve que arcar com as 
consequências. Nós dois, não deixei com a minha mãe, por exemplo (LAÍS). 

 

 A atitude com relação à sexualidade também aparece como um dado de 

irresponsabilidade, na fala de Laís. 

 
[…] eu não... realmente não me prevenia. E é uma estupidez, né?  Eu tinha 
essa... eu tinha informação, tinha tudo e realmente não... não me preveni. 
Foi o que eu te falei, foi completamente uma irresponsabilidade nossa, 
questão de... de não se prevenir. A gente realmente não se preveniu (LAÍS). 
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 As adolescentes concordam que a gravidez na adolescência é vista como 

algo negativo pelas pessoas. Ao falar a respeito, o termo irresponsabilidade 

aparece. Termos pejorativos com relação à sexualidade feminina também. Mas, 

Márcia, por exemplo, menciona que sua postura como mãe é vista com um 

julgamento positivo, por causa de seu comportamento responsável. 

 
O pessoal tem um certo preconceito, né? Por que... ainda que eu... eu 
estava já há três anos com o Iago quando eu engravidei. Mas, por exemplo, 
eu tenho um primo meu agora que engravidou uma menina que não era 
namorada nem nada e ele também tem a mesma faixa de idade. [As 
pessoas] acham que é irresponsabilidade, como acharam também que, 
para mim, foi uma irresponsabilidade de eu não ter me prevenido. O 
pessoal vê quase que com maus olhos. Vê como uma irresponsabilidade 
mesmo e realmente é uma irresponsabilidade. Eu assumo isso (LAÍS). 
 
Eu acho que as pessoas pensam que a gente engravida por que... sempre 
falam que a gente é periguete, essas coisas, sabe? Sempre fala isso. Eu 
sempre já ouvi comentário que eu era vagabunda, periguete, essas 
coisas (BRUNA).  
 
No abrigo escuto que a gente tem que curtir a nossa vida, que é para nós 
curtir, que nós somos muito novas para engravidar. Aí elas falam... as 
educadoras falam assim: “em vez de você curtir a sua vida, não, você 
engravidou cedo” (REBECA). 
 
Hoje as pessoas me veem com outros olhos, né, tipo com os olhos de mãe, 
de uma pessoa que tá sabendo lidar com essa situação sendo tão jovem, 
que tá cuidando muito bem da filha e que, estando sozinha ou não, ficaria 
do mesmo jeito, cuidando super bem da criança. Então as pessoas tão me 
vendo como uma pessoa mais madura (MÁRCIA).  

 

 

4.3 Ser mãe adolescente: a trajetória interrompida e a dupla politização 
 

 

 A concepção de um percurso ideal para cada faixa etária da vida orienta não 

só as expectativas e frustrações da família, mas também a percepção da 

adolescente grávida com relação à sua própria experiência, resultando numa 

experimentação e análise de sua vida que tem como referência uma cronologização 

linear dos percursos da vida. Essa percepção leva-as a concluir que seu percurso é 

irregular, acidentado. Com isso, observamos certa regularidade nas entrevistas das 

adolescentes no que se refere à classificação de sua trajetória como uma trajetória 

interrompida.  
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[O mais difícil] é porque parece que aconteceu fora do tempo, entendeu? 
Talvez, se eu tivesse em outro momento da minha vida eu não... eu me 
senti, assim, interrompida no meu processo de estudo, né? Me senti 
realmente interrompida pela gravidez. […] Foi um processo que eu 
interrompi a sequencia da minha vida e agora que eu estou retomando 
o que eu tinha planejado. […] eu fiquei um ano só com ele. Sem estudar, 
sem trabalhar, sem nada. Realmente interrompi os estudos para cuidar dele 
(LAÍS). 

   

Ah, eu sou muito nova ainda, tenho que curtir a vida para depois ter um 
filho (REBECA). 

 
A chegada da minha filha claro que meio [que] deu uma pausa nos 
planos. Agora, a minha filha... minha prioridade é ela. Mas, assim que eu 
conseguir primeiro estabilizar tudo isso, em pouco tempo mesmo, um ano 
ou até menos que isso, eu vou fazer faculdade, quero muito e desejo ser, 
ter uma profissão (MÁRCIA). 

 

O fato de a notícia da gravidez ser recebida – pelas adolescentes e/ ou por 

suas famílias – com medo, decepção, tristeza e susto (ainda que iniciais) revela-nos 

que a construção de um discurso sobre o percurso normal, desejável e adequado 

para as idades da vida orienta os projetos de vida de adolescentes e, de modo 

especial, dos adultos com relação aos/às adolescentes. Esse discurso é histórico e 

cultural e se relaciona fortemente com a emergência da juventude como categoria 

social e sua nova posição enquanto grupo social específico, portador e receptor de 

expectativas sociais relacionadas, sobretudo, ao estudo e à preparação profissional, 

mas também a certo estilo de vida, marcado pelas possibilidades de tomar decisões 

provisórias e “curtir a vida”. Em síntese, observa-se que a trajetória de vida como um 

percurso linear e a reprodução de representações do que é ser adolescente e do 

que é ser adulto constituem repertórios, a partir dos quais as adolescentes podem 

construir sua própria identidade. 

Entre as numerosas possibilidades de compreender as condições de 

emergência dos discursos que tematizam a gravidez na adolescência como um 

problema social, somamos os processos de higienização e politização da 

maternidade, a normatização dos percursos da vida, que busca circunscrever a 

experiência social adequada a cada grupo etário, assim como a nova mentalidade 

com relação à adolescência e à posição social de destaque adquirida por esse grupo 

etário nas sociedades contemporâneas. Posição inédita na história, pela ampliação 

da vivência desta etapa da vida  a todos os grupos sociais e pela sua diferenciação 
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de outros períodos etários, inexistentes até o século XVIII.  

A gravidez causa lástima porque negaria a possibilidade de viver o típico da 

adolescência: um período para curtir a vida e se preparar para o futuro, desobrigada 

das responsabilidades que caracterizam a vida adulta e a vida de mães. Dessa 

maneira, quando se fala em gravidez na adolescência, é comum que adultos ou 

os/as próprios/as jovens, associem o evento à “perda da juventude”, revelando o 

importante significado cultural que essa categoria assumiu, especialmente a partir da 

década de 1950, assim como sua centralidade nas questões relativas ao lazer e aos 

estudos.  

De fato, de acordo com alguns autores, além da emergência da sociedade 

industrial, o surgimento da juventude como categoria está ligada a um novo ideal 

cultural de pessoa, atribuindo ao ser jovem um valor simbólico que extrapola a 

questão etária, transformando-a em algo que pode ser consumido por diferentes 

faixas etárias, como um estilo de via (MELLUCCI, 1996; PERALVA, 1997; 

CALLIGARIS, 2000; KHELL, 2004; DEBERT, 2004, 2010). 

Intensificando processos verificados já nos anos 50, ou antes disso, na Itália 

fascista, a juventude tornou-se uma representação cultural de um determinado estilo 

de vida, que pode e deve ser desejado por sujeitos em diferentes faixas de idade. 

Por outro lado, adultos e velhos são considerados “consumidores incapazes de 

adotar estilos de vida para garantir a eterna jovialidade” (DEBERT, 2010, p. 52). Isso 

porque: 

 
o rejuvenescimento é um mercado de consumo no qual o envelhecimento 
tende a ser visto como consequência do descuido pessoal, da falta de 
envolvimento em atividades motivadoras, da adoção de formas de consumo 
e estilos de vida inadequados (DEBERT, 2010, p. 66). 

 

Para Alberto Melucci (1997), na sociedade contemporânea, “incerteza, 

mobilidade, transitoriedade, abertura para mudança”, que são atributos 

“tradicionalmente” relacionados à adolescência, “parecem ter se deslocado bem 

além dos limites biológicos para tornarem-se conotações culturais de amplo 

significado” (p. 9), que pode ser assumido por pessoas em diferentes fases da vida.  

 
Nesse sentido, a adolescência parece estender-se acima das definições em 
termos de idade e começa a coincidir com a suspensão de um compromisso 
estável, com um tipo de aproximação nômade em relação ao tempo, espaço 
e cultura. Estilos de roupas, gêneros musicais, participação em grupos, 
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funcionam como linguagens temporárias e provisórias com as quais o 
indivíduo se identifica e manda sinais de reconhecimento para outros 
(MELUCCI, 1997, p. 9). 

 

Segundo Debert (2010), além disso, há um processo de dissolução da vida 

adulta verificável no alargamento da faixa etária do segmento considerado jovem da 

população, no surgimento de novas categorias etárias que abrangem as idades mais 

avançadas e na transformação da juventude em um valor. A autora recorda que é 

somente no segundo pós-guerra que a imagem do jovem se constitui como símbolo 

de rebeldia e inconformismo (amplamente retratada nos ícones do cinema), 

passando a representar uma vitalidade que seria, então, símbolo da modernidade. 

Ao contrário disso, como mostra José Machado Pais (2009), jovens aristocráticos do 

século XVIII esforçavam-se para ganhar uma aparência envelhecida e converter-se 

à vida adulta, imitando os velhos nos gestos, nas vestes e nos sentimentos.  

No período atual, a juventude tornou-se um valor a ponto de meninas que 

engravidam nesse período da vida considerarem estar perdendo a juventude, como 

se a juventude tivesse ganhado um status de substantivo, de um bem que se possui. 

Assim, do mesmo modo que a velhice, segundo Debert (2010), passa a representar 

uma “atitude de negligência com o corpo, de falta de motivação para a vida, uma 

espécie de doença autoinfligida” (p. 51), a maternidade na adolescência parece 

constituir essa espécie de negligência contra a juventude. Nesse caso, observamos 

que, na fala das adolescentes, a juventude é uma espécie de substância atingida, 

negligenciada, perturbada ou perdida por causa da gravidez.  

 Melucci (1997), num artigo em que discute juventude, tempo e movimentos 

sociais, afirma que é na adolescência que o tempo passa a ser experimentado como 

uma “dimensão significativa e contraditória da identidade” (p. 8); nessa fase da vida, 

a orientação para o futuro é mais forte e este “é percebido como apresentando maior 

número de possibilidades” (p. 9). O autor argumenta que nas sociedades modernas 

há uma “orientação linear do tempo”, noção verificável nos dois modos de considerá-

lo: como máquina, que cria uma nova divisão do tempo, não mais “natural”, mas 

como “produto artificial que tem a objetividade de uma coisa” (p. 7), e como uma 

orientação finalista, ou seja, como uma “orientação para um fim: progresso, 

revolução, riqueza das nações, salvação da humanidade” (p. 7). Então, o sentido 

que o indivíduo pode dar para sua experiência é profundamente afetado por esse 

“ponto final”, as “passagens intermediárias são medidas em relação com o final do 
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tempo” (p. 8).  

Segundo ele, porém, no momento histórico presente, experimentamos outra 

percepção com relação ao tempo, conhecida como “perspectiva temporal aberta”, 

marcada pela descontinuidade, por um “tempo sem final definitivo”. Nessa noção de 

tempo, a reversibilidade, a variabilidade e a “resistência contra qualquer 

determinação externa dos projetos de vida” são características comuns que afetam, 

de modo especial, os adolescentes e os jovens. Essa des-linearização do tempo é 

verificável na reversão das decisões e escolhas, comum entre jovens, como também 

José Machado Pais analisa em suas pesquisas.  

 Esse processo de descronologização do percurso das idades, identificado por 

alguns autores (PAIS, 2006; MELUCCI, 1997), não aparece na fala das 

adolescentes, mais identificadas com os discursos lineares. Esse processo torna 

variável e até retarda os modos de transição para o mundo adulto, seja pela 

flexibilização dos ritos de passagem, seja pelas inseguranças no campo 

socioeconômico, em escala global, que diminui garantias e direitos de estabilidade e 

inserção social para os adolescentes e jovens. Assim, se inserir no mundo 

profissional, casar, ter filho, processos tradicionalmente compreendidos como ritos 

que marcam e consolidam a entrada na vida adulta, hoje não se dá de forma linear 

nem definitiva.  

Na visão das jovens e de suas famílias, a gravidez deveria acontecer “depois” 

de determinados eventos: vivência do lazer, preparação escolar e inserção 

profissional. Como vimos, acima, essa proposição traz em si um conceito de adulto 

que se fundamenta na autonomia, principalmente, financeira e adquire um aspecto 

de norma. A sua característica de norma é evidenciada na medida em que aqueles 

que não conseguem alcançá-la são compreendidos ou se compreende como 

desviantes. 

 Nos depoimentos, a experiência da gravidez aparece, então, como um evento 

que interrompe planos, diminui a liberdade e as chances da adolescente. Se para 

alguns autores, a gravidez é, muitas vezes, tratadas como uma espécie de “bode 

expiatório” da pobreza de mulheres jovens, poderíamos afirmar que as próprias 

adolescentes fazem uso dessa proposição.  

 
É, [a gravidez] dificultou. Eu pretendia fazer intercâmbio. Era quase que 
uma... quase tão importante quanto entrar na faculdade, era fazer 
intercâmbio, pelo menos três meses, sei lá, seis meses estudando fora. E 
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eu não digo que vai ser impossível, mas é... Não digo por otimismo, mas 
acho que é impossível realmente nesse momento (LAÍS). 

 
Me impede. Ah, dependendo também da situação, se tiver alguém para ficar 
com ele, aí eu saio, me divirto. Mas quando você sabe que não tem, é difícil 
(BRUNA).  
 
Eu tinha o sonho de ser enfermeira. Eu acho que não vai realizar, né? 
Porque eu não estou indo para escola direito por causa dele. Aqui não tem 
como deixar ele direto com as educadoras (REBECA). 
 
Eu sonhava em ser modelo, agora não dá mais. Até dá, porque a minha 
mãe falou que isso era possível, mas com... não sei... não posso me dedicar 
muito a isso porque tenho que dedicar mais a meu filho. Eu acho assim 
(BRUNA). 
 
Tive que interromper... alterações no corpo, tive algumas também. Eu acho 
que é prejuízo. Acho que é mais perda de liberdade, viu, porque eu sempre 
tive liberdade e agora eu tenho meio que... eu não posso fazer coisas que 
eu fazia antigamente (LAÍS). 

 
Eu assim, sempre fui muito participativa, sempre fui muito ativa assim. E 
participava e viajava e... né? Eu nunca fui assim, muito... nem dependente. 
Não é dependente, mas nunca fui medrosa, assim, sempre ia pros lugares, 
agora, não tem como, não tem como. Festas, por exemplo, eu não fui em 
nenhuma festa até agora (LAÍS). 

 

 Apesar de o tempo, na percepção contemporânea, ter se tornado uma 

concepção menos linear e mais sujeita aos significados culturais que governam cada 

indivíduo, uma visão forte de percurso da vida, inclusive com normativas etárias, é 

significativa entre adolescentes. Assim sendo, entendemos que essa perspectiva 

temporal aberta contribui para marginalizar a da gravidez durante a adolescência. 

Isso porque ela parece contrapor-se justamente à condição de reversibilidade, ao 

caráter de provisoriedade que as decisões assumem para os/as adolescentes. A 

gravidez é um evento com uma capacidade reduzida de reversão, dado o fato de 

que as possibilidades de um aborto são limitadas e ilegais. Poderíamos argumentar 

que em qualquer momento da vida a gravidez é um fenômeno dificilmente reversível. 

Ainda assim, em nossa sociedade, é, principalmente, aos adolescentes e jovens que 

se dirige o apelo mais comum, que segundo Melucci, é geral: “o direito de fazer 

retroceder o relógio da vida, tornando provisórias decisões profissionais e 

existenciais, para dispor de um tempo que não se pode medir somente em termos 

de objetivos instrumentais” (MELUCCI, 1997, p. 13). 

A ideia de que há inúmeras possibilidades, todas elas passíveis de serem 
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experimentadas provisoriamente por todos, mas de modo muito particular pelo/a 

adolescente, cria um ideal em torno da vida deles que inviabiliza a aceitação de um 

evento que, de certo modo, interrompe esse fluxo imensurável de possibilidades. 

Efetivamente, essas possibilidades não existem, sabemos. As escolhas e decisões 

de adolescentes e jovens são contingenciadas por muitos fatores, dentre eles os 

econômicos, os culturais, os afetivos. Ainda assim, essas referências servem para 

que eles/as organizem suas biografias. Talvez por isso verificamos, nos relatos das 

entrevistadas, certa percepção de perda de possibilidades e oportunidades que só a 

adolescência lhes poderia conferir.  

Embora muitos autores apontem para uma relativização cada vez maior das 

faixas etárias e mesmo do curso da vida, sustentamos que há uma bio-politização 

dos percursos da vida que, embora afetada pela ideia da juventude como valor para 

além da idade, estabelece critérios para a vivência desse período, com base em 

noções etárias (circunscritas por órgãos estatais, inclusive). Nesse sentido, 

verificamos nos documentos oficiais e nos artigos acadêmicos destinados ao tema 

da gravidez na adolescência a presença de enunciados que têm como pressuposto 

a divisão da vida em etapas bem determinadas. Como Debert (2010), defendemos 

que a institucionalização das idades da vida envolveu:  

 
praticamente todas as dimensões do mundo familiar e do trabalho e está 
presente na organização do sistema produtivo, nas instituições educativas, 
no mercado de consumo e nas políticas públicas que, cada vez mais, têm 
como alvo grupos etários específicos (DEBERT, 2010, p. 59). 

 

Como aponta Pais (2009),  

 
não obstante, independentemente de as fronteiras entre as várias fases de 
vida se encontrarem sujeitas a uma crescente indeterminação, continuam a 
ser valorizados determinados marcadores de passagem entre as várias fases 
de vida, havendo um reconhecimento genérico quanto às idades mínimas 
para se ter relações sexuais, deixar a escola, casar ou ter filhos (PAIS, 2009, 
p. 374).  

 

Para o autor, embora cada pessoa viva sua experiência individual, trajetória 

própria, está sujeita ao empenho da sociedade e das instituições que buscam 

normatizar as idades da vida. Nesse sentido, César (2008) afirma a importância dos 

discursos científicos que constituíram a adolescência como objeto de “estudo e 

intervenção” e as instituições familiar e escolar como responsáveis por seu “amparo 
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e vigilância”. De sua pesquisa sobre A invenção da adolescência no discurso 

psicopedagógico, podemos apreender que a periodização da vida e todas as 

práticas institucionais encarregadas de colocá-la em prática nascem no seio de uma 

sociedade higienizada, efeitos de um tipo de poder que tem, cada vez mais, a vida 

como o seu alvo principal.  

 
Tal como formulado pela psicopedagogia, o conceito de adolescência deve 
ser pensado em relação a um conceito de maturidade compatível com a 
sociedade industrial contemporânea. Atingir esse ideal de maturidade 
significaria suplantar com êxito a fase da adolescência e instaurar então 
aquela etapa da vida marcada pela independência afetiva e financeira na 
qual o indivíduo estaria pronto para construir a sua própria família, provê-la 
adequadamente, produzir rebentos saudáveis e educá-los de maneira 
satisfatória (CÉSAR, 2008, p. 48). 

 

 Apesar de a gravidez das adolescentes poder ser caracterizada como uma 

condição desviante, já que interrompe uma trajetória, as jovens entrevistadas 

descreveram sua experiência com a maternidade como uma experiência 

predominantemente positiva. Seja porque se sentem valorizadas, seja porque a 

gravidez lhes deu motivos e ânimo para perseguir planos ou, ainda, porque elas se 

recusam a compreender a sua gravidez como algo que lhes trouxe tristeza. 

“Respeitam mais a gente agora porque a gente tem filho” (REBECA).  

 
Esse de estudar e trabalhar incentiva, mas impede, entendeu? Incentiva 
porque eu quero estudar, eu quero trabalhar, mas impede algumas coisas 
(LAÍS). 

 
Eu discordo [que a gravidez trouxe impeça a adolescente de viver coisas 
boas], porque não é porque a gente é mãe que a gente é infeliz, a gente 
também tem os nossos momentos felizes, com os nossos filhos (BRUNA).  
 
... mas eu diria que, apesar de tudo, valeu muito a pena. Eu sei que... eu 
tenho consciência, realmente, que não foi no tempo certo. Sei disso, mas 
valeu a pena, valeu muito a pena (LAÍS). 
 
Bom, ser mãe não é esse pesadelo que a maioria das pessoas mais adultas 
acha que vai ser para as pessoas mais jovens. Eu acho que a maioria 
pensa: “ah meu Deus, que terrível, que errado isso, você é muito jovem, não 
sei o quê.” Muita gente chegou em mim e falou isso. […] Então as pessoas, 
a maioria das pessoas na sociedade, têm que procurar enxergar as 
mulheres grávidas, que engravidam mais jovens, com outros olhos, sabe? 
Procurar, sei lá, dar apoio, procurar saber primeiro para poder tentar ajudar, 
ou alguma coisa assim. E é isso, tem que... a sociedade tem que aprender a 
enxergar as coisas mais pelo lado positivo do que pelo lado negativo. Claro 
que é sempre bom dar aquele cutuco e falar: “oh, você tá errada, você não 
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devia ter feito isso agora”. Mas sempre dar apoio, sabe, falar mais parabéns 
do que falar que você tá errada (MÁRCIA).   
 
Eu acho que não é porque a gente engravidou que a gente é isso 
[“periguete”]. Eu engravidei porque eu quis, não sei as outras meninas. 
Pode ter sido um acidente, tem outras que é por causa que [foram] 
estupradas, não têm culpa. Outras que não se previnem, não quer, mas não 
se preveniu. Mas, no meu caso, foi porque eu quis mesmo (BRUNA). 

 

 Esse duplo processo de politização – da maternidade e dos percursos da vida 

– é aceito, aqui, como um discurso contemporâneo, que articula um ideal de 

maternidade científica e um ideal de trajetória de vida na formação dos enunciados 

que conformam a marginalização da gravidez de adolescentes. Essa dupla 

politização só é possível no contexto em que se constitui um tipo de poder voltado 

regular a vida e seus processos, entre eles o reprodutivo e o etário. 

 Apesar de esse ideal de maturidade, baseado essencialmente na 

independência afetiva e financeira, ser a referência social para a “autorização” de 

construção de uma nova família, observa-se que as adolescentes que engravidam 

desafiam e desestabilizam, de uma só vez, a divisão contemporânea da vida em 

etapas e as atribuições impostas à sua faixa etária. Isso não significa que elas não 

se reconheçam como sujeito desses enunciados, na medida em que os reproduzem 

em muitos aspectos, como vimos. Mas, sobretudo, na medida em que estão 

submetidas a eles e os utilizem ao analisar seu próprio percurso.  
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Considerações finais 
 
 
 Como se procurou mostrar nesta pesquisa, até início do século XX, era 

normal e esperado que meninas se casassem e tivessem filhos a partir dos quinze 

anos de idade ou até antes disso. Muitas vezes, seus maridos tinham idade para ser 

seus pais ou mesmo seus avós. O casamento atendia, então, aos interesses 

econômicos e sociais da família e era decidido pelos pais dos noivos. Porém, a partir 

das primeiras décadas do século XX, de forma crescente, a gravidez de 

adolescentes foi delineando-se como um problema de proporções consideradas 

graves, a ser regulado. Nesse período, os médicos higienistas condenaram a prática 

tradicional do casamento por conveniência e passaram a defender que se 

observassem critérios biológicos para as uniões conjugais e para a maternidade. 

Esses critérios envolviam, entre outras coisas, prescrições a respeito da idade 

adequada para a procriação. 

 Pudemos constatar que a gravidez na adolescência passa a figurar como 

problema num contexto em que a vida ganha centralidade na estratégia geral do 

poder, como uma questão de natureza biopolítica, que busca maximizar a vida e 

extrair as forças que ela pode gerar. Assim, é a partir da constituição de um biopoder 

(FOUCAULT, 1988) que a gravidez antes dos vinte anos de idade entrou no âmbito 

das estratégias de controle dos fenômenos reprodutivos. Sua regulação faz parte de 

um conjunto de estratégias de governo que, por meio de intervenções orientadas 

para os corpos vivos, pretendem produzir efeitos na saúde e na produtividade da 

população. 

 Verificamos que os discursos voltados à regulação da gravidez na 

adolescência acabam por constituí-la como um problema a ser resolvido22 e por 

governar a sexualidade juvenil, a fim de evitar a ocorrência da gravidez. Os 

enunciados que compõem uma formação discursiva a respeito da gravidez de 

adolescentes estão disponíveis num conjunto de textos, políticas, documentos, 

publicações acadêmicas, como as analisadas neste estudo. Este conjunto disperso 

de textos que foram analisados apresentam algumas regularidades discursivas, 
                                                
22  Mais recentemente, estudos sócio-antropológicos apontam que a gravidez na adolescência, 
em muitos casos, tem um significado positivo entre as jovens. Nesse sentido, alguns textos 
analisados buscam considerar que a gravidez pode ser desejada e que se deve investir para a 
prevenção da gravidez não desejada. 
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dentre as quais procuramos destacar os seguintes enunciados: a gravidez na 

adolescência é causa e/ ou consequência do incremento da pobreza entre 

adolescentes; as mulheres que engravidam cedo são mais propensas a riscos 

médicos e também psicossoais, comprometendo o futuro e prejudicando o curso da 

vida juvenil; as mulheres jovens não são suficientemente preparadas para serem 

mães; e as características comuns da adolescência são um fator de risco para o 

exercício imaturo da sexualidade e a consequente gravidez. 

 De maneira mais ampla, podemos compilar esses textos e o que proferem a 

partir de dois grupos de enunciados: um que se refere a um tipo ideal de 

maternidade e inclui considerações sobre a preparação adequada das mães nos 

cuidados com os bebês; e a estabilidade financeira adequada para cuidar de uma 

nova família de forma autônoma. Outro se refere a um tipo ideal de adolescência, 

vivida, sobretudo, como um tempo de preparação e disciplinarização, tendo em vista 

coibir comportamentos de risco com relação, principalmente, à sexualidade.  

 Para prevenir a gravidez, a contenção da sexualidade é amplamente 

defendida. Nesse sentido, o governo da gravidez na adolescência é inseparável do 

governo que se exerce sobre a maternidade e do governo que se exerce sobre a 

adolescência. Para isso, um conjunto disperso e extenso de políticas, medidas, 

ações, programas são implementados para cuidarem da saúde sexual e reprodutiva 

juvenil. Essas ações, por um lado, são relevantes, por garantir a esse público um 

atendimento nos serviços de saúde que possibilite uma vivência segura de sua 

sexualidade23. Por outro lado, consideramos que representam um controle cada vez 

mais intenso e extenso do público adolescente e de sua sexualidade. Mais do que 

isso, permitem considerar a gravidez que acontece nesse período da vida como uma 

condição desviante, resultado de um exercício inadequado da sexualidade e 

comprometedora do desenvolvimento saudável da adolescência. 

 As prescrições, os conhecimentos e as recomendações que esses 

enunciados (articulando conhecimentos a respeito da adolescência, do corpo 

feminino e da puericultura) tornam visíveis tem como objetivo produzir um adequado 

ajustamento das adolescentes a um ideal de vivência das etapas da vida, de modo 

que a maternidade seja vivida somente no momento e de forma corretos. Vale 
                                                
23  Nesse sentido, os serviços de saúde, por exemplo, apontam um avanço, por se pautarem numa 

noção de direitos humanos, isentando-se de avaliações morais quanto ao exercício da 
sexualidade juvenil, apesar disso, muitos documentos ressentem-se da precocidade da iniciação 
sexual dos jovens.  
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ressaltar que eles não são dirigidos às mães adolescentes, mas, principalmente, 

àquelas que, não tendo engravidado, estão em condições de evitar a gravidez.  

 Dagmar Meyer já chamou a atenção para a crescente politização do feminino 

e da maternidade. Segundo a autora, são cada vez mais recorrentes enunciados 

que “atribuem o desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo saudável do feto e da 

criança a sentimentos, comportamentos, formas de cuidar e se relacionar com o 

feto/criança que, apesar das inovações tecnológicas e das conquistas dos 

movimentos feministas, transformaram o exercício da maternidade, na 

contemporaneidade, em uma tarefa extremamente difícil e abrangente” (2003, p. 

38). Essa politização – desencadeada por movimentos feministas, que passaram a 

tratar como públicas questões antes relativas à esfera privada –, alargou-se e 

ganhou novos contornos na contemporaneidade. Segundo Meyer, essa politização 

contemporânea da maternidade afirmou o “reforço e atualização da responsabilidade 

feminina pela reprodução biológica e social, pela educação dos filhos, pela 

erradicação da pobreza, das doenças e do analfabetismo, pela demanda e 

organização de creches, por saúde e por outras necessidades que garantam a 

sobrevivência da família, em contextos sociais cada vez mais precários (2005, p. 

98)”.  

 Consideramos que os argumentos da politização da maternidade podem ser 

úteis para compreender a gravidez na adolescência e que sua abordagem 

contemporânea como problema social é, entre outras coisas, efeito desse processo 

de politização. Afinal, ele resulta num complexo conjunto de técnicas e prescrições 

que buscam conformar o exercício da maternidade e que dizem respeito à idade, à 

quantidade de filhos, aos cuidados com os corpos, ao cuidado com o feto e com o 

bebê etc. Isto é, na medida em que compõe procedimentos normalizadores não 

apenas do comportamento das mães, mas das próprias condições ideais para se 

tornar uma mãe (inclusive, idade), acredita-se que a interdição da gestação na 

adolescência possa relacionar-se tanto com a politização na maternidade quanto 

com a politização dos percursos da vida. Isso porque se relaciona com outras 

prescrições não apenas relacionadas aos processos de gênero/maternidade, mas 

geracionais, normalizadores dos percursos considerados ideais para cada fase da 

vida.  

 As etapas da vida puderam ser cada vez mais reguladas na medida em que a 

vida biológica ganhou um estatuto político. Isso é verificável na amplidão de 
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conhecimentos produzidos a respeito da adolescência e seu processo de 

desenvolvimento. O surgimento da hebiatria – área da medicina especializada na 

adolescência –, por exemplo, vem favorecendo a produção e a divulgação dos 

saberes a respeito do desenvolvimento normal nesse período etário. A difusão 

desses conhecimentos implica uma orientação cada vez mais calculada e 

racionalizada das condutas de adolescentes, na medida em que os tornam 

amplamente conhecidos.  

 Esses saberes não falam apenas dos adolescentes, mas para os 

adolescentes, de modo que possibilitam um governo de si, isto é, um processo de 

subjetivação. Assim, ao falarmos da relação que as adolescentes estabelecem com 

os discursos a respeito da gravidez na adolescência não podemos falar em coerção 

ou dominação, mas numa relação de governo, que se compreende também como 

governo de si, ligando o indivíduo à sua própria identidade. Poderíamos dizer, assim, 

que esses discursos submetem as adolescentes no próprio ato de serem proferidos, 

uma vez que as adolescentes são simultaneamente sujeito e objeto de seus 

enunciados sobre a experiência da gravidez.  

 Eles tratam de estabelecer os limites do entendimento que as adolescentes 

têm de si mesmas, o que não significa que elas não possam desestabilizar esses 

regimes de verdade, articulando de formas variadas os enunciados a seu respeito. 

Como questão central desta pesquisa, propomos compreender essa relação entre 

as adolescentes que engravidaram e os discursos sobre gravidez na adolescência.  

 Verificamos que elas fazem falar esses enunciados, tornando-os visíveis, 

preservando-os e atualizando-os permanentemente. Apesar disso, elas não se 

reconhecem como mães desviantes, já que buscam valorizar sua condição materna 

e tornar positiva essa experiência, considerando-se boas mães. Tendem a 

reproduzir os enunciados referentes à maternidade, ressaltando as maiores 

responsabilidades femininas. Dessa maneira, explicitam as desigualdades de 

gênero, que tornam mais onerosa a atividade parental para as mulheres.  

 Rejeitam com maior ênfase os discursos alusivos aos riscos médicos, 

considerando que seus corpos estão preparados para uma gravidez. Essa 

percepção é bastante correlata à ideia recente de que o corpo que envelhece é 

aquele que negligencia a saúde e a estética. Nesse sentido, as jovens mães que 

entrevistamos parecem concordar com os discursos de culto ao corpo jovem, como 

modelo, associando muito diretamente juventude à saúde e vigor e vida adulta a 
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riscos e maior debilidade. Não deixa de ser interessante notar que os discursos 

médicos sobre os riscos da gravidez na adolescência são enfraquecidos pela 

concepção contemporânea que associa saúde e corpo jovem. Muitas delas, 

inclusive, consideram que engravidar cedo é uma vantagem para o corpo, que pode 

recuperar-se mais rapidamente da gestação e do parto. Da mesma forma, julgam-se 

preparadas para as incumbências relativas aos bebês. Sendo assim, as jovens 

relataram sentirem-se aptas à maternidade. 

 Porém, no tocante à fase da vida, todas as entrevistadas relataram 

experienciar a gravidez como um episódio que acidentou, perturbou ou interrompeu 

a adolescência e seu percurso normal. Elas interpretam a adolescência como um 

período para planejar o futuro, investindo o seu tempo em estudos e 

preparação/experimentação profissional; assim como para desfrutar com maior 

liberdade o lazer. Em seus depoimentos, verificamos o valor que essa fase da vida 

ganhou na modernidade e como a gravidez é relatada como um evento que provoca 

a perda da juventude, que ganha status de substantivo, algo que se possui. Seus 

discursos apresentam o enunciado típico dos discursos contemporâneos sobre a 

juventude, segundo o qual essa fase constitui o auge da vida, um período dedicado 

exclusivamente ao estudo e ao lazer, enquanto se preparam para transitarem ao 

mundo adulto, marcado pela responsabilidade e pela independência financeira e 

emocional. Desse modo, poderíamos dizer que, se elas não se julgam mães 

desviantes, consideram-se adolescentes desviantes, que perturbam de uma só vez 

sua permanência na adolescência e sua estreia no mundo adulto. 

De fato, a expectativa social parece ser de que os pais sejam capazes de se 

responsabilizar sozinhos pelos cuidados e a educação dos seus filhos. Valoriza-se 

principalmente a capacidade de criar os filhos com autonomia, sem depender da 

ajuda de outros parentes ou do Estado. É provavelmente por isso que a gravidez na 

adolescência é tratada como um problema social, enquanto a gravidez tardia, de 

mulheres na faixa dos quarenta anos, embora possa apresentar mais riscos do 

ponto de vista médico, é socialmente aceita e até valorizada, na medida em que as 

mães nessa faixa etária são mais provavelmente capazes de arcar com as 

responsabilidades e os custos da maternidade, mesmo quando são mães solteiras.  

O combate à gravidez na adolescência não consiste, portanto, apenas ou 

principalmente, em uma forma de proteção às adolescentes e ao seu 

desenvolvimento. Trata-se de uma estratégia para evitar o crescimento de uma 
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população considerada problemática, porque tende a necessitar de ajuda numa 

cultura que valoriza, antes de tudo, a autonomia. 

 Por fim, salientamos que a gravidez na adolescência não pode ser uma 

explicação para as consequências negativas ao futuro das mães. Pode até ser uma 

variável agravante, mas ela pode tanto aumentar a precariedade quanto pode inserir 

a adolescente numa rede de proteção social, que lhe confira segurança e 

possibilidades de planejar o futuro e pode ser motivo para reapropriação de projetos 

de vida. Isso significa dizer que a gravidez não é um problema para todas as 

adolescentes ou, ao menos, não é um problema da mesma ordem para todas elas. 

Os danos da gravidez – como o abandono escolar – não são sentidos da mesma 

forma por todas as adolescentes, mas estão condicionados à situação social prévia 

vivida por elas.  

 Nesta pesquisa, buscamos evidenciar que a constituição da gravidez na 

adolescência é efeito de uma formação discursiva recente, resultante de um 

biopoder e sua intervenção sobre os fenômenos da vida. Essa formação discursiva 

articula enunciados atinentes a um modelo de maternidade higiênica, que diz 

respeito às escolhas maternas corretas tocantes aos cuidados com o corpo, idade 

apropriada e domínio de conhecimentos de puericultura; e diz respeito também à 

vivência do percurso normal da vida, respeitando as etapas e os processos 

adequados para cada faixa de idade, de forma ascendente e linear, de modo que, na 

vida adulta, cada um seja plenamente autônomo e responsável por sua vida. Por 

essa razão, afirmamos que a constituição da gravidez na adolescência como uma 

condição desviante envolve um duplo processo de politização: do feminino (MEYER, 

2005) e dos percursos da vida. 
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