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“Like eagles and elephants, humans take care of 

their offspring for an extended period after birth. 

Caretaking arrangements and practices in humans, 

however, are higly variable from one population to 

another and even from one generation to another 

within the same population. Unlike other animals, 

humans concern themselves with whether their 

childcare practices make sense in their current 

lives, and they may change long-standing customs 

accordingly. They occasionally engage in public 

discourse over what constitutes good care, who 

should do it, and what effects it has on children” 

(LeVine, Miller e West, 1988a, 1). 
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 RESUMO 

Esta tese foi baseada em orientações contraditórias sobre alei-

tamento recebidas por uma puérpera, vindas, de um lado, da equipe 

profissional, e de outro, de uma faxineira presente em uma enfermaria 

de uma maternidade pública da periferia de São Paulo. Os objetivos 

foram constatar: quem realiza os cuidados cotidianos do primeiro be-

bê de uma mãe jovem, como ela se percebe nesta função, em quem se 

apoia na execução destes cuidados, com quem se orienta, e quem ela 

acredita entender de desenvolvimento da criança.  

Utilizou-se as teorias da evolução e etológico-interacionista, 

com o conceito de adaptação homem-ambiente como guia. Introduziu-

se as questões históricas, do meio social e físico.  

A metade das avós maternas da população pesquisada nasce-

ram no norte/nordeste, regiões predominantemente agrárias, onde há 

uma tradição de início precoce de constituição de novos núcleos fami-

liares. A população entrevistada foi dividida em um grupo que coabita 

com o pai do bebê e um que não coabita. O primeiro tende a morar 

em “local” separado. O segundo tende a coabitar na residência de sua 

própria mãe. Demonstra-se que as mães jovens, de ambos os grupos, 

são as reponsáveis pelos cuidados práticos do bebê e que declaram 

não encontrar dificuldades para desempenhar estas tarefas. As que 

não coabitam com o pai, mas com a própria mãe, concentram nesta 

pessoa a origem da  ajuda recebida quanto aos cuidados e às  

orientações, e as percebem como quem mais entende do desenvolvi-
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mento da criança. As que coabitam com o pai do bebê em outra casa, 

percebem-se mais competentes e se referenciam menos em suas mães 

quanto às orientações, ampliando o número de pessoas que cumprem 

esta função, situação em que o pediatra começa a aparecer. A mesma 

tendência ocorre, neste grupo, em relação a quem elas acreditam ser 

quem mais entende do desenvolvimento da criança. 

A esperança é que estas informações sejam úteis para as equi-

pes multiprofissionais dos programas públicos de saúde, 

especialmente os preventivos, como uma contribuição da psicologia 

para o desenvolvimento cognitivo e emocional dos bebês, através da 

instrumentalização  mais eficaz de seus cuidadores. 
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 ABSTRACT 

This Theses was based on different opinions about breastfeed-

ing, one from a charwoman, and other from the staff in a Municipal 

Maternity in the outskirts of São Paulo. The objectives were to know: 

who takes care of a first infant of a very young mother, her awareness 

of this situation, who supports her, who advises her and who she be-

lieves in about the child’s development.  

Evolutionary and ethological-interactionist theories were used, 

guided by the concept of human-environment adaptation. Historical, 

social and physical environment issues were introduced.  

Half of the maternal grandmothers are from a poor agrarian 

region were tradionally the constitution of the family starts at a very 

early age. Two groups of people were interviewed: one who lives with 

the baby’s father and one who does not. The former group usually 

lives on his own. The latter usually lives in the mother’s mother’s 

house. We found that the young mothers themselves, in both groups, 

look after their babies without further difficulties. The mothers who 

live with their mothers and not the child’s father, tend to count on 

their own mothers to guide and help them with the child care, and 

look up to them as someone who understands about the development 

of the child. The ones who live with the child’s father are more self 

confident, refer less to their mothers and count on different people in-

cluding the pediatrician to advise them, counting more on their 

knowledge. 
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I hope that this information will be useful for multiprofession-

al groups that work with public health programs, specially preventive 

ones. 
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 RESUMÉ 

Cette thèse a été élaborée d´après l´observation de puérperas 

dans une maternité de la banlieue de São Paulo, en écoutant les 

orientations contradictoires d´une équipe professionnelle et d´une 

femme de ménage à propos de l´allaitement. Dans ces démarches, on 

a cherché savoir qui soignait le premier enfant des jeunes filles, com-

ment elles se voient dans ce rôle, sur qui elles comptaient pour le 

jouer, qui leur donnait des orientations et quelle sorte de profession-

nelles ou personnes elles ont reconnu comme porteurs de conaissance 

sur le développement d´un enfant. 

Comme un guide de recherche, et autour du concept de 

l´adaptation homme-environnement (ainsi qu’autour de questions his-

toriques sur l’environnement physique et social),  on a choisi la 

théorie de l'évolution et la théorie de l´éthologie interacioniste pour 

fonder ce travail.  

La moitié des grands-mères maternelles de l’échantillon étai-

ent nées au Nord et Nord-est du pays, régions agraires et pauvres, 

dont la tradition est l’établissement précoce des noyaux familiaux. 

L´échantillon a été conçu avec un clivage fondamental: des mères qui 

cohabitent avec les pères de leurs enfants et des mères qui ne cohabi-

tent pas. Les couples du premier groupe avaient la tendance de habiter 

chez eux. Toutefois, les jeunes mères du deuxième groupe habitent 

chez ses mères, les grands-mères des nouveaux nées. Les jeunes 

mères soignent leurs bébés, et elles déclarent ne pas avoir de peine 



xii 

pour le faire. Celles qui habitent chez leurs mères (ou parents), reçoi-

vent de celles-ci la plupart des orientations sur les soins et ont la 

tendance de croire qu´elles sont des sièges de connaissance sur ces 

expériences. Par contre, le jeunes mères qui habitent chez elles (avec 

les pères de leurs enfants) sont plus sûres: elles se trouvent aptes à 

soigner l´enfant et, dans ce cas, se dessine le rôle du pédiatre, et le 

médecin devient la personne-référence. 

Ces informations peuvent être utiles pour les équipes multi-

professionnels des programmes de santé publique, notablement pour 

les professionnels de psychologie et medicine préventive. 

 



 

I. INTRODUÇÃO 

Voltava à enfermaria da obstetrícia, para pegar algo que havia 

esquecido há pouco, quando lá estivera com a pediatra no intuito de 

orientar as puérperas sobre aleitamento, quando ouví a faxineira, que 

limpava o vidro ao lado do leito de uma mãe, dizer: “esse negócio de 

dar o peito é tudo besteira, eu criei seis filhos, tudo na mamadeira com 

mingau”. 

O interesse dessa tese não é apresentar uma descrição que 

constitua a explicitação de um modelo teórico, como, por exemplo, da 

psicologia social. Tendo partido de minha experiência de trabalho no 

campo da saúde pública, propulsor de necessidades, é com esta expe-

riência em mente que a tese se desenvolveu.  

Assim, é uma pesquisa centrada em um campo de aplicação 

prática, dentro do objetivo lhe oferecer minha contribuição. Desse 

campo participam outros profissionais, como os pediatras, enfermei-

ros, assistente sociais, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e 

fisioterapeutas, parceiros no trabalho, motivadores de questões teóri-

cas e práticas, e a quem espero que esses resultados possam ter algum 

valor. 

Das questões que me ocorreram, nos primórdios dessa pesqui-

sa, detectei algumas carências na literatura científica nacional. Não 

encontrei pesquisas que respondessem à afirmação de que “é a avó 

quem cuida do bebê da mãe adolescente”; nem pesquisas que tratas-

sem da interação mãe-bebê em grupos da periferia e, também, não 
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encontrei pesquisas que comparassem mães jovens que coabitam que 

os pais de seus filhos e as que não coabitam.  

Das inúmeras perguntas que me pareciam altamente pertinen-

tes ao meu trabalho com saúde pública, e que eu acreditava 

colaboraria para uma melhor assistência às mães que se dirigiam à 

Maternidade e ao Posto de Saúde, não encontrei dados de pesquisa 

que me orientassem na direção de uma resposta que fosse adequada à 

população com que eu estava trabalhando. 

Neder (1993, 3) afirma: 

“O psicólogo busca soluções para os 

problemas detectados, determina objetivos, esco-

lhe instrumentos, na definição metodológica de 

sua investigação. De muitos modos em sua práti-

ca, o psicólogo traz ao campo científico 

propostas de soluções, questionamentos, novos 

conceitos, críticas, alterações a outros conceitos, 

valoriza diversificações nas abordagens e pro-

cessos de atendimento.” 

A experiência de trabalhar no berçário de uma Maternidade de 

alto risco da Rede Pública provocou-me o interesse e a necessidade de 

produzir uma pesquisa que despertasse a atenção de profissionais de 

outras especialidades para as experiências “humanas” ali presentes: a 

profunda interação psicológica mãe-bebê e suas conseqüências. 

A expectativa era a de que a execução desta pesquisa, e seus 

resultados, tivessem repercussões importantes nas ações desses profis-

sionais, além, é claro, de seu valor para a ciência. 
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O campo desta pesquisa mostrou em pouco tempo suas limita-

ções, uma vez que os materiais pertinentes ao próprio berçário, 

necessários para as avaliações, não estavam disponíveis. Essa condi-

ção inviabilizou o projeto inicial de pesquisa. 

A relação mãe-bebê continuou sendo o objeto do segundo pro-

jeto, agora voltado para uma questão mais preventiva, relativa ao novo 

local de trabalho do pesquisador: um Posto de Saúde na periferia da 

cidade de São Paulo. 

A idéia era levantar informações pertinentes que subsidiassem 

o planejamento de ações de saúde, de modo a promover nas mães, es-

pecialmente as jovens, uma atenção diferenciada para com seus filhos 

pequenos. A diferenciação pretendida refere-se aos conhecimentos 

sobre o desenvolvimento psicológico do bebê e, mais especificamente, 

às conseqüências de uma estimulação adequada. 

A questão, portanto, era saber quem era realmente a responsá-

vel pelos cuidados básicos do bebê e, em sendo a própria mãe, quem 

esta jovem acreditava ser uma referência segura para a sua orientação 

quanto a esses cuidados. 

 Mais uma vez, as condições de pesquisa foram prejudicadas 

por idiossincrasias da Saúde Pública, uma vez que promoveu uma ra-

dical restruturação administrativo-política durante o período de seu 

desenvolvimento. Assim, o pesquisador viu-se afastado de seu local 

de trabalho, o que limitou a  coleta de dados e inviabilizou  a perspec-

tiva de aplicação dos resultados da pesquisa naquele contexto 

específico. 



INTRODUÇÃO 

4 

Espero, no entanto, que esses resultados venham a ser aplica-

dos em outros campos pertinentes. 

Para orientar o planejamento da pesquisa, fiz uso de duas 

abordagens: a teoria da evolução e o entendimento etológico-

interacionista. 

Apoiada nas observações de Darwin, a abordagem evolucioná-

ria configura o homem como sobrevivente no planeta Terra, através de 

um processo contínuo de adaptação ontogenética e seleção filogenéti-

ca. 

Sendo o ser humano, por condicionamento de sua existência, o 

resultado dos elementos reprodutores de dois outros seres humanos, 

pode-se considerá-lo, potencialmente, um ser social.  

Ressalte-se que, dentro dos limites da pesquisa realizada, o 

bebê está em interação pelo menos com sua mãe, sujeito desta pesqui-

sa, e, em metade da população, também com seu pai. Assim, esse 

contexto “humano” é condição para o desenvolvimento de seu poten-

cial “humano” (Carvalho, 1992). 

“A perspectiva etológica orienta o estudo 

do comportamento entendido como produto e 

instrumento no processo de evolução através da 

seleção natural”. (Carvalho, 1989/1990, 146) 

Considerando a reprodução do ponto de vista evolucionário, 

interessou-me saber como se estabelece a parceria mãe-bebê, especifi-

cando os cuidados práticos de assistência ao bebê como objeto central 

de investigação, em uma população de baixa-renda, quando a mãe é 
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jovem e tem seu primeiro filho, nas condições em que esta mãe coabi-

ta, ou não, com o pai de seu filho. 

Considerando ainda que, evolucionariamente, a espécie huma-

na tem mantido uma condição gregário-familiar-social, poderiamos 

identificar uma rede de relações entre o indivíduo estudado e os diver-

sos níveis de organização humana a sua volta. 

Esses níveis de organização, como o da família, o das classes 

sociais e o da cultura brasileira, encontram-se intimamente interliga-

dos. 

Assim, as retrospectivas históricas da formação dessas organi-

zações colaboram no entendimento dos processos seletivo-adaptativos 

que conduziram indivíduos, famílias e sociedade para determinadas 

direções. 

A compreensão desses complexos níveis de organização social 

poderão auxiliar, prospectivamente, nas intervenções que se dirijam à 

díade mãe-bebê. Este seria um modo de prevenir desajustes no desen-

volvimento do pequeno ser humano que está surgindo em nosso meio 

e que, acredito, ser de nossa responsabilidade, receber do melhor jeito 

possível. 

Conceitos e procedimentos de análise do comportamento soci-

al devem ser adequados às particularidades da espécie. Por exemplo, 

numa espécie em que existem reconhecimento individual e laços in-

terpessoais, como é o caso do ser humano, a análise de eventos sociais 

isolados - ações ou contatos interpessoais - não esgota a compreensão 

do comportamento social.  
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O significado de uma interação humana depende do tipo de re-

lação existente entre os indivíduos envolvidos, assim como da forma 

de inserção dessas relações no grupo social ao qual estes indivíduos 

pertencem. Interações, relações e fenômenos de grupo são, portanto, 

níveis diferentes e interdependentes de análise do comportamento so-

cial (Carvalho, 1989). 

A simples observação dos diversos níveis de análise envolvi-

dos no fenômeno estudado constituipor si só um indicador de sua 

dificuldade. A esta dificuldade vem somar-se outra: a precocidade da 

ciência psicológica. Esses dois aspectos podem embasar a multiplici-

dade de teorias que se desenvolveram em relação à inserção da ação 

humana em seu meio ambiente sócio-geográfico-histórico. A partir 

desse fato, decidi adotar uma postura pluralista, ciente do risco de 

que, ao conjunto de teorias, possam faltar elementos de ligação evi-

dentes.  

O fator determinante dessa decisão é a noção da necessidade 

de uma abertura para o enriquecimento propiciado pelo acesso às 

idéias, observações e experimentações de cientistas de diferentes áreas 

e abordagens, como prioritária e anterior à busca de suas eventuais 

relações causais (Hess, 1975; Tooby e Cosmides, 1992). Assim, a 

apresentação de um amplo conjunto de teorias ajuda a contextualizar 

o fenômeno estudado. 

Na determinação das diretrizes da pesquisa de campo, focali-

zei os cuidados da mãe jovem para com seu primeiro filho. Nesse 

campo de interação selecionei três aspectos: as ações de assistência ao 

bebê; como a mãe se relaciona com as pessoas à sua volta no tocante a 
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essa assistência, e, finalmente, como se auto-avalia na execução destas 

ações. 

Assim, a opção metodológica para a coleta de dados foi deli-

mitar o fenômeno e precisar sua abordagem: descrevendo-o, de modo 

a gerar um conjunto de informações que possa ser útil para o desen-

volvimento de seu conhecimento. Quanto às interpretações relativas 

aos resultados, por se constituírem meras hipóteses, decidi por seguir 

a proposta de Popper (1975, 237): 

“Partimos, digo, de um problema, uma 

dificuldade. Pode ser prático ou teórico. Seja o 

que for, quando primeiro encontramos o proble-

ma não podemos, obviamente, saber muito a seu 

respeito. No máximo, temos só uma vaga idéia 

daquilo de que realmente consiste nosso proble-

ma, então, podemos produzir uma solução 

adequada? Obviamente não podemos. Devemos 

primeiro ficar conhecendo melhor o problema. 

Mas, como? Minha resposta é muito simples: 

produzindo uma solução inadequada e critican-

do-a. Só deste modo podemos chegar a 

compreender o problema. Pois compreender um 

problema significa apreender suas dificuldades; 

e compreender suas dificuldades significa com-

preender que ele não é solucionável facilmente - 

por que as soluções mais óbvias não funcio-

nam”. 
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Desse modo, minha proposta consiste na focalização de uma 

questão - a mãe jovem e os cuidados com seu primeiro bebê, de modo 

a propiciar dados informativos que ajudem a configurar a experiência 

de maternidade de um grupo delimitado, dentro de uma realidade par-

ticular, e, por outro lado, apresentar vários modos de aproximação 

teórica da questão, em vários níveis, à semelhança de uma lente foto-

gráfica “zoom”, quando se parte de sua posição grande angular, que 

permite ver no quadro um grande conjunto de elementos diversos, 

presentes na proximidade do fotógrafo, e que vai gradualmente fe-

chando a perspectiva, e caminhando na direção de um objeto mais 

longínquo, até que este se discrimine do conjunto e apareça como uma 

individualidade. 

Nas partes subsequentes desta introdução, serão desenvolvidos 

os seguintes temas: uma abordagem evolucionária do homem e uma 

discussão teórica sobre a mãe jovem em vários níveis, desde o bioló-

gico até as interações histórico-organizacionais implicadas em sua 

inserção no meio ambiente.  

I.1. A condição evolucionária do ser humano 

Dawkins (1989, 65) define o indivíduo: 

“... como uma máquina de sobrevivência 

construída por uma confederação efêmera de 

genes duradouros”.  

À parte a estranheza de comparar o homem a uma máquina, 

fato que teria sérias conseqüências se a ele nos quiséssemos ater, neste 



INTRODUÇÃO 

9 

momento a importância da citação reside na sua última parte, a relati-

va à questão dos genes.  

Alvo central de sua teoria, esse biólogo leva a proposta evolu-

cionária, fundada por Darwin, no final do século passado, às últimas 

conseqüências. Segundo sua argumentação, o gene é a menor unidade 

responsável pela seleção natural. Assim, o gene, em seu meio, já faria 

uso do mesmo processo de adaptação em busca da sobrevivência que 

os evolucionistas propõem como característico do ser humano. 

Na perspectiva adaptativa, considerando-se a permanente di-

nâmica da vida humana e do ambiente que o homem habita, conclui-

se por um movimento que se realiza no decorrer da passagem do tem-

po, portanto, um movimento histórico. 

Curiosamente, a idéia de História como progressão, e não co-

mo mera repetição de fatos, era, à época de Darwin, estranha para o 

pensamento greco-romano, principal corrente da cultura humana. Para 

os orientais, não havia a idéia de irreversibilidade dos fenômenos co-

mo hoje a conhecemos. O que predominava era uma noção de destino 

inexorável, de indivíduos fechados em si mesmos, em que a única no-

vidade importante foi o nascimento de Cristo.  

Apenas no século XVII, com Giambatista Vico, é proposto o 

processo direcional da história, que evoluiu até o iluminismo francês e 

o materialismo marxista do século XIX. Mesmo assim, as descobertas 

de Darwin provocaram um imenso abalo na auto-representação do 

homem, que resistiu, e alguns ainda resistem, a ver-se como uma indi-

vidualidade passageira, parte de um amplo sistema bio-evolutivo 

(Luria, 1979). 
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Para o zoólogo Morris (1973), o homem teria vindo de um 

tronco insetívoro, primeiros mamíferos que, com a evolução, foram 

sofrendo alterações na digestão, na visão e na morfologia das mãos 

para agarrar a comida. Com o crescimento gradual do cérebro, aos 

poucos esses primatas foram dominando o mundo das árvores.  

De pré-macacos a macacos, em 30 milhões de anos, foram 

criando longas caudas e aumentando o tamanho do corpo. Com o pas-

sar do tempo, alguns começaram a bracejar, suspensos entre os ramos 

das árvores, em vez de saltar ou pular. Tendo aumentado de tamanho, 

começou a tornar-se mais cômodo arriscar-se a aproximar-se do solo 

do Velho Mundo onde habitavam. 

Conforme revisão realizada por Bussab (1989), o primeiro 

hominida de que se tem registro bem estabelecido foi localizado no 

leste da África entre quatro e três milhões de anos atrás, com um cé-

rebro menor do que 500cc., apresentando já o bipedalismo.  

Essa nova postura pode ser entendida como conseqüência ne-

cessária para a liberação das mãos, para utilizar instrumentos ou caçar 

ou, em outra hipótese, em função da necessidade de ficar mais alto 

nas savanas. Entre 2 e 1,6 milhões de anos teria aparecido a linhagem 

Homo, com capacidade cerebral ampliada, 700cc. A caça e a coleta, 

como modo de sobrevivência, detectáveis pelos registros fósseis dessa 

época, perdurou como principal meio de intervenção homem-meio até 

10 mil anos atrás, tendo sido o principal modulador das adaptações 

evolutivas humanas.  

Com base nesse fator, outros se organizaram, como a divisão 

sexual do trabalho - os homens trazem a carne e as mulheres os vege-
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tais -, uma base de moradia, e agrupamentos de 30-35 pessoas parti-

lhando a alimentação. A evolução correlata da organização social a 

esta forma de subsistência parece ser a vinculação afetiva e o alto in-

vestimento parental, o que permite a comunicação e a aprendizagem. 

Para Morris (1973), o crescimento do cérebro deveu-se à ne-

cessidade de tomar decisões rápidas, que habilitariam o indivíduo a 

ser mais bem sucedido na caça. Já para Smith e Szathmáry (1995), 

esse desenvolvimento decorreu da interação social, no sentido de que 

o indivíduo estaria melhor adaptado caso pudesse ajustar-se a diferen-

tes contextos sociais. Desse modo, segundo essa teoria, o homem 

estava adaptando-se para viver em sociedade. 

Com mudanças no clima, que geraram mudanças nas florestas, 

reduzindo-as, um grupo se aventurou na competição com os outros 

animais terrestres na caça de alimento, já equipados com grandes cé-

rebros, bons olhos e mãos capazes de agarrar com eficiência, assim 

como com certo grau de organização social. 

Crescimento do cérebro, fabricação de instrumentos e organi-

zação social evoluiram paulatinamente, permitindo o surgimento de 

formas de comunicação e cooperação grupal. Aos poucos, o caçador 

nômade viu a necessidade de estabelecer uma base fixa, territorial, o 

que gerou profundas alterações na organização social, familiar e sexu-

al (Morris, 1973). 

A postura ereta provocou o estreitamento da bacia, que junta-

mente com o crescimento do volume do cérebro, desencadearam a 

interrupção da gestação antes de se atingir o desenvolvimento comple-
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to do descendente. Este fenômeno contribuiu para o prolongamento da 

infância. 

O afastamento do grupo de machos da habitação para caçar 

parece ter sido o responsável pela necessidade de uma fixação de par-

ceria sexual, principalmente se levarmos em consideração a proposta 

de Dawkins do “gene egoísta”, já que haveria interesse do macho em 

investir em sua “própria” prole. Esse fato geraria uma série de conse-

qüências para a organização sócio-sexual (Morris, 1973). 

Calcula-se que o Homo erectus surgiu há aproximadamente 

1,6 milhões de anos, tendo sido o primeiro a sair da África. Entre 775 

e 35 mil anos atrás teria surgido o Homo sapiens Neanderthalensis, 

que apresenta a mesma capacidade craniana que nós, 1000 a 2000 cc.  

Construtor de abrigos, realizador de rituais e dotado de uma 

complexidade de organização social identificada pela existência de 

indícios de sobrevida de indivíduos com grandes deficiências anatô-

micas, esse antepassado foi substituído pelo H. sapiens sapiens, 

possivelmente pela ausência da fala e por apresentar uma gestação 

mais longa -11meses. 

Sugere-se que a gestação humana exigiria 18 meses para com-

pletar o desenvolvimento cerebral , sendo que a restrição do 

estreitamento da bacia pelo bipedalismo é um dos fatos que concorre-

ram para a experiência do “altricialismo secundário”, uma espécie de 

gestação “extraútero” (Trevathan, 1987). 

A condição de dependência do bebê humano e o prolonga-

mento da fase infantil, traz como conseqüências a necessidade de 

maior investimento parental, masculino e feminino. A menopausa, 
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como fase pós-reprodutiva, pode estar associada à necessidade da mãe 

ter um tempo de sobrevida suficiente para criar seus últimos filhos até 

sua independência bio-social. O prolongamento da infância e a ampli-

ação do investimento “educativo” colaboraram para a estruturação da 

unidade familiar. 

Assim, o primata ganhou tempo para imitar e aprender durante 

o desenvolvimento do cérebro, a sua arma mais eficaz na luta pela so-

brevivência. 

O conjunto de fatores envolvidos com a condição caça-coleta 

são: contatos físicos constantes, envolvimento afetivo intenso, auto-

desmame tardio, exposição contínua da criança a todos os eventos 

significativos do grupo, alto grau de tolerância do adulto, acesso a to-

dos os objetos adultos e baixo grau de frustração infantil (Bussab, 

1989). 

O cérebro humanóide desenvolveu-se há poucos milhões de 

anos, demonstrando ser um meio de adaptação muito mais rápido do 

que a seleção natural, já que capaz de promover a adaptação através 

da alteração do ambiente. Nesse processo o homem foi adquirindo su-

as capacidades de linguagem, fala, pensamento e consciência (Luria, 

1979). 

Assim, como conseqüência da evolução biológica - acúmulo 

de diferenças genéticas -, aparece a evolução cultural - transmissão da 

experiência acumulada -, através da fala e da aprendizagem, selecio-

nadas por sua alta adaptabilidade (Hess, 1975). 
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A ciência que estuda a adaptação do homem ao meio onde vi-

ve, do ponto de vista da evolução, seja a biológica seja a cultural, é a 

etologia humana. 

A característica central do enfoque etológico, aquela que o de-

fine, é conceber o comportamento como produto e instrumento do 

processo de evolução através da seleção natural (Cunha, 1983; Carva-

lho, 1989). 

Historicamente, a etologia, pensada como ciência do compor-

tamento, teria sua inspiração inicial em 1641, com Descartes, na 

medida em que este inaugurou os estudos modernos do comportamen-

to. A teoria da evolução de Darwin é considerada sua inspiradora, mas 

não sua fundadora, uma vez que “o comportamento não deixa fósseis” 

(Cunha, 1983). 

Os zoólogos Witman, Heinholt, Craig e von Wexkull são con-

siderados precursores da etologia, tendo reintroduzido o conceito de 

“instinto” e o trabalho de campo no estudo do comportamento animal. 

Von Uexkull ressalta o significado adaptativo do animal ao seu meio -

“umwelt”, no sentido da integração do aparelho perceptivo-motor aos 

aspectos relevantes do ambiente. 

Konrad Lorenz é reconhecido como o fundador da etologia, 

com a publicação, em 1935, do livro: “Os companheiros como fatores 

no ambiente da ave”. 
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Lorenz testando um “padrão-fixo” dos gansos, que “fixam e seguem”, como se fosse a “mãe”, a pri-

meira figura em movimento que veêm logo após nascerem - fenômeno denominado “estampagem”. 

 

No século XX, algumas vertentes científicas têm colaborado 

para o desenvolvimento da etologia, como a genética, com as questões 

de hereditariedade, e a teoria dos reflexos condicionados de Pavlov. A 

ecologia, como ciência que estuda o meio ambiente físico e social, 

também tem contribuindo para as formulações da teoria e do método 

da etologia. 

O comportamento individual é considerado um produto con-

junto e integrado de determinações filogenéticas, ontogenéticas e da 

experiência individual, produto esse corporificado em mecanismos 

anatomo-fisiológicos articulados e a ser investigados por meio do es-

tudo observacional e experimental (Cunha, 1983). 

Pensar em nível de alterações na estrutura e função é pensar 

num nível filogenético-estrutural. Uma estrutura seria o resultado de 

mutações cromossômicas, selecionadas por alterações ambientais que 

geraram necessidades de novos comportamentos. Essas mutações, 
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sendo transmitidas no nível ontogenético-funcional, se manifestam 

através do comportamento, que, por sua vez, ao alterar o ambiente pa-

ra melhor se adaptar, provocaria a seleção de novas mutações, 

fechando uma espécie de círculo de interações mútuas que se proces-

sam historicamente. 

A abertura da etologia, para a compreensão dessa dinâmica, 

coloca-a como uma teoria que supera as restrições tanto de uma teoria 

ambientalista, como, por exemplo, o behaviorismo, que em sua cons-

trução está fundada no ambiente externo, quanto, por outro lado, das 

restrições das teorias essencialistas ou inatistas, que colocam o desen-

volvimento do ser humano internamente orientado por determinantes 

como, por exemplo, as pulsões na teoria freudiana. 

Seleção natural é a linha condutora propulsionada pela adapta-

ção, que vai promovendo as alterações necessárias para sua 

concretização genética através das gerações. Dessa forma, vão ocor-

rendo alterações morfológico-fenotípicas, mais ou menos intensas, 

como, por exemplo, acontece com as modificações fenotípico-

anatômicas decorrentes das mudanças dos hábitos alimentares em 

função de alterações do meio ambiente. 

Neste sentido, a grande pergunta que se faz, quando queremos 

nos aproximar etologicamente de um determinado fenômeno, é: “qual 

é a função desse fenômeno observado?”, o que significa a busca de 

sua função adaptativa. 

Assim, a “adaptação” como solução para um dos importantes 

dilemas das teorias destinadas a entender o homem, que é a dicotomia 
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“inato-aprendido”, é um dos aspectos mais valorizados da etologia 

(Mussen, 1975; Oyama, 1989; Carvalho, 1989 e 1989/1990). 

E desse modo sujeito e ambiente são mutuamente constitutivos 

(Oyama,1989). 

O acesso ao mundo exterior ao indivíduo, através do estudo de 

sua “adaptação”, é considerado um fator que autoriza os teóricos a 

qualificar a etologia como ciência do “realismo crítico”(Eibl-

Eibesfeldt, 1989).  

Meltzoff (1985) fala, por exemplo, de duas formas de mudan-

ça evolucionária: endossomática - promovida pela transmissão 

genética -, e exossomática - esta provocada pela transmissão cultural. 

O conhecimento da história da espécie humana, de suas trans-

formações no processo de adaptação ao ambiente, é uma forma de se 

integrarem as formas de mudança propostas por Meltzoff. 

 “The rich complexity of each individual 

is produced by a cognitive architecture embodied 

in a physiological system, which interacts with 

the social and nonsocial world that surrounds it. 

Thus humans, like every other natural system, 

are embedded in the contingencies of a larger 

principled history, and explaining any particular 

fact about then requires the joint analysis of all 

the principles and contingencies involved. To 

break this seamless matrix of causation -to at-

tempt to dismenber the individual into 

“biological” versus “nonbiological” aspects- is 
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to embrace and perpetuate an ancient dualism 

endemic to the Western cultural tradition: mate-

rial/spititual, body/mind, physical/mental, 

natural/human, animal/human, biological/social, 

biological/cultural. This dualistic view express 

only a premodern version of biology, whose in-

tellectual warrant has vanished” (Tooby e 

Cosmides, 1992, 21). 

A busca histórica da evolução da espécie humana aponta ca-

minhos no sentido de se identificar o surgimento de determinados 

comportamentos, que se mantêm atuantes no presente. A criação de 

instrumentos, para lidar de modo mais eficiente com o meio ambiente, 

é um exemplo de comportamento que remonta à “indústria lítica”, e se 

apresenta no homem contemporâneo como tecnologia avançada, ele-

trônica e nuclear (Neves, 1988).  

O desenvolvimento do cérebro e da linguagem, no passar das 

gerações, foi estabelecendo padrões de comportamento - pré-

organizações - cada vez mais refinados, instrumentalizando o homem 

a melhor acessar o mundo que lhe é externo e a desenvolver tecnolo-

gias e procedimentos de comunicação cada vez mais avançados. 

O método da etologia consiste na atenção primária aos fatos, 

de modo a inventariar todas as evidências do organismo em seu ambi-

ente natural, no decorrer da história, classificando-as e comparando-

as, para, finalmente, com os dados históricos do indivíduo e do seu 

meio ambiente, levantar hipóteses a seu respeito.  
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Do lado do indivíduo, a hereditariedade o provê com uma es-

trutura chamada “padrões fixos de ação”, e do lado do ambiente 

aparecem os “sinais-estímulos”, o que faz com que um não tenha sen-

tido sem o outro. Este fenômeno, como já vimos, proporcionou a 

solução tanto para abordagens monistas quanto dualistas, na medida 

em que estuda o homem como ser plenamente integrado à natureza -

ambiente da experiência -, o que nos leva a qualificar esta teoria como 

sendo “interativa”. 

Assim, o “padrão fixo” é uma estrutura que permite o apare-

cimento do comportamento, desde que, em sua interação com o meio, 

este se faça necessário. 

“Those species with personalized mother-

offspring bonding also maintain the primary 

mother-young contact with a repertoire of infan-

tile signals to wich the mother reacts innately. 

The young, in turn, is tuned to respond to corre-

sponing maternal stimuli” (Eibl-Eibesfeldt, 1989, 

168). 

O “padrão fixo” é a base da aprendizagem. Dessa forma, um 

recém-nascido e uma mulher aprendem a interagir com base numa 

série de “equipamentos” prévios - o bebê chora e a mãe se sensibiliza 

e o atende -, o que, para ocorrer, implica necessariamente da experi-

ência, ou seja, não são comportamentos que ocorrem ao acaso. 

O bebê da espécie humana já nasce evolucionariamente um 

ser social, uma vez que é o resultado de uma interação humana e sua 
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sobrevivência depende de mecanismos que garantam sua proximidade 

dos adultos (Widmer; Tissot, 1987). 

Os  traços evolucionários que caracterizam a criança pequena, 

como descrito por Lorenz, são: a cabeça maior em relação ao tronco, 

neurocrâneo com frente abaulada menor que o esplanocrâneo, olhos 

grandes abaixo da linha média do conjunto do crânio, extremidades 

curtas e grossas, formas corporais arredondadas, natureza branda e 

elástica da superfície do corpo, bochechas redondas e sobressalientes, 

assim como os traços de comportamento tais como o torpor.  

Esses traços desencadeiam até mesmo em crianças pequenas 

comportamentos e afetos típicos. Achamos esses seres encantadores e 

nos sentimos tentados a tomá-los nos braços e a mimá-los (Eibl-

Eibsfeldt, 1970). 

Hess (1975) relatou os resultados do fato de se mostrar às pes-

soas desenhos progressivamente estilizados de faces de homens e 

animais. Esta estilização foi feita na direção de uma “infantilidade” 

cada vez maior, culminando no retrato tipo “Walt Disney” de crianças 

e filhotes de animais em geral. As respostas pupilares registraram au-

mento na medida da maior “infantilidade”.  

Os sinais de “infantilidade” podem ter suscitado o cuidado das 

crianças no homem primitivo, antes mesmo que as sociedades tives-

sem sido formadas, exatamente como se verifica ocorrer com muitas 

espécies animais. Assim, esses sinais tem um alto valor para a sobre-

vivência (Hess, 1975). 

O fato desses comportamentos estarem pré-organizados não 

significa que eles ocorrerão de um modo rigidamente igual para todos 
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os sujeitos e em todas as ocasiões. Sendo um, dentre um conjunto de 

comportamentos; sendo o meio composto por tantos outros elementos, 

físicos e sociais, que a adaptação humana tem que dar conta; e tendo 

cada indivíduo sua própria herança genético-familiar, cada expressão 

de um padrão fixo será original. 

“Species-typical patterns are emergent 

phenomena in three different senses of the world: 

they emerge in the species as a result of natural 

selections, in a maturing individual as the result 

of a ontogeny, and every time they occur within 

the life of that individual as the result of interac-

tions between the creature’s low-level activities 

and its species-typical environment” (Hendricks-

Jansen, 1996, 248). 

O desenvolvimento filogenético não é direcionado por metas 

específicas, mas ditado pelas contingências da seleção no âmbito de 

um processo de aprendizagem por tentativa e erro. 

Se a formação de bandos foi uma forma primitiva de organi-

zação, o homem ainda não encontrou melhor solução de organização 

social que sirva a seu propósito de adaptação. 

O mesmo parece ocorrer com o investimento parental, caracte-

rizado por intensa troca afetiva e social (Bussab, 1989, 1996). 

Todo processo adaptativo, do homem ao meio, implica uma 

série de compromissos evolucionários, de modo que as vantagens de-

sencadeiam conseqüências eventualmente imprevisíveis. Sendo assim, 

o conjunto de alterações na sexualidade: a viviparição, a placenta he-
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mocorial e a gestação longa; o alto investimento parental em uma pro-

le reduzida; o bipedalismo; o cérebro grande e elaborado; e o 

altricialismo secundário, seriam compromissos adaptativos que estari-

am interligados ao fenômeno da interdependência mãe-bebê 

(Trevathan, 1987). 

Desse modo, comportamentos pré-elaborados, como é o caso 

do sorriso - que ocorre mesmo em crianças cegas ao nascer -, diferen-

cia-se na interação dos adultos com as crianças normais, e adquire 

formas específicas da cultura local. 

Do ponto de vista adaptativo, esse “equipamento” infantil está 

bastante sincronizado com um padrão adulto, que o interpreta de mo-

do muito positivo. Uma interação, com essas características, é 

facilitadora da comunicação e da aprendizagem que se iniciam (Ber-

gamasco; Beraldo, 1990; Otta, 1994). 

Nos termos de Luckmann (1979) a forma de vida humana 

emergiu da interação de muitas dimensões analiticamente distintas do 

processo evolucionário: da evolução anatômica e fisiológica, da evo-

lução da consciência individual e da evolução da organização social. 

Quando dois indivíduos se relacionam sucessivamente no 

tempo, cada interação pode afetar a subsequente, e nós falamos que 

está ocorrendo um relacionamento (Hinde e Stevenson-Hinde, 1987). 

Uma vez estabelecido que o homem é uma espécie, entre ou-

tras, a lutar pela sua sobrevivência através da reprodução e de 

comportamentos que garantem a sobrevivência de sua prole, e que is-

so só pode ocorrer numa transação contínua entre o sujeito e os grupos 

em que se organiza por um lado, e o ambiente físico, por outro, po-
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demos afirmar que o homem é uma espécie interativa, e que é através 

dessa interação que ele constrói a sua permanência no planeta Terra. 

Na teoria do etólogo Eibl-Eibsfeldt (1989, 187) o homem está 

predisposto, por adaptações filogenéticas, à parceria marital e à vida 

familiar, tendo evoluído do seguinte modo: 

“The evolution of the mammalian family 

started with the mother family where, as we men-

tioned erarlier, mother-offspring signals and 

individualized bonding evolved. In most mam-

mals the mother cares for her young herself and 

is hormonally prepared for this task. This hap-

pens in all know mammals and thus has probably 

been the case for at least some 200 million years. 

The male’s role in many species is restricted to 

producing new young, and, less frequently, to 

their defense, wich generally takes the form of 

territorial defense. However, the males will oc-

casionally defend their own young. The 

Galapagos sea lion, for example, prevents any 

young from swimming into de deep water, pro-

tecting them from sharks. Occasionally it will 

even attack sarks. In mammals living in small in-

dividualized bands (wolves, macaques) or 

monogamous families (gibbons), the male is even 

more directly involved in defense of the young. 

He occasionally brings them food, plays with the 
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young or at least tolerates their social explorato-

ry behavior, and at times carries a juvenile. 

Some higher mammals form groups in which 

partners of the opposite sex recognize each other 

and somethimes form quasi-marital lasting part-

nerships. The long evolutionary history of 

parental care and specialized division of labor 

between sexes make it improbable that man has 

completely abandoned this mammalian herit-

age”. 
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I.2. A mãe jovem 

Diz-se no interior de Pernambuco (Freyre, 1981, 245): 

Meu São João casai-me cedo, 

Enquanto sou rapariga, 

Que o milho rachado tarde 

Não dá palha nem espiga 

 

 

Mãe jovem levando seu bebê ao pediatra do Posto de Saúde, com acompanhante. 

 

Não existem mães genéricas. Ao contrário, a busca da com-

preensão de um sujeito humano tem demonstrado, claramente, sua 

complexidade e especificidade. 
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A passagem da filogênese para a ontogênese implica uma es-

pécie de “supercomplexificação”, pois, neste âmbito, se reproduzem 

as variações. 

Uma alternativa que pode colaborar para a apreensão almejada 

é a aproximação histórica dos vários níveis do fenômeno em questão. 

A própria história está condicionada a estabelecer limites, além dos 

temporais, também os ecológicos - geográficos-sociais. 

A cultura ocidental, por exemplo, na medida em que valoriza a 

“filosofia da autodeterminação”, promove uma ética e uma estética 

que acabam gerando desagrado e desconforto no homem, ao conce-

ber-se como parte de uma unidade social e biológica maior, num 

tempo e espaço limitados (Minuchin e Fishman, 1989). 

A afirmação de que ”a mulher vive em função da família” 

condiciona-a a uma estrutura complexa, com uma gama de relações 

que diferem no espaço e no tempo quanto aos papéis atribuídos e 

normas que regem seu funcionamento. A família afigura-se como 

onipresente na experiência social das pessoas e da mulher em particu-

lar, forte condicionamento de sua identidade (Macedo, 1981). 

As perspectivas, tanto da “naturalidade” quanto da “legalida-

de” do casamento e da família podem ser encontradas, pelo menos, 

desde o começo do século, como está ilustrado pelo texto do sociólogo 

inglês, Edward Westermarck, presente em sua obra, editada em 1926, 

“A Short History of Marriage” - por sua vez, baseada na quinta revi-

são de sua “History of Human Marriage” (1891), onde afirma: 

“As for the origin of the institution of 

marriage, I think it has most probably developed 



INTRODUÇÃO 

27 

out of a primeval habit. We have reason to be-

leave that, even in primitive times, it was the 

habit for a man and a woman (or several women) 

to live together, to have sexual relations with one 

another, and to rear their offspring in common, 

the man being the protector and support of his 

family and the woman being his helpmate and the 

nurse of their children. This habit was sanctioned 

by custom, and afterwards by law, and was thus 

trasformed into a social institution. I shaw state 

my reasons for the belief in the existence of such 

a habit among our earliest human ancestors and 

try to find out its origin” (1926,3). 

Meio século após, Pierre Van den Berghe considera muito li-

mitado o conhecimento da família do ponto de vista da sociologia,  

propondo uma leitura adaptativo-evolucionária. 

Na introdução de seu livro “Human Family Systems: an evolu-

tionary view” (reeditado em 1990), afirma que hoje se conhece  tão 

pouco sobre as sociedades humanas quanto se conhecia há 2.500 

anos, na época de Confúcio, Platão e Aristóteles, de modo que as ci-

ências sociais só podem ser consideradas protociências. 

A sociologia, no seu entender, teria estagnado, enquanto a teo-

ria evolucionária desenvolveu, de modo a abranger aplicações para as 

organizações sociais. Como subdivisões da biologia, aponta a sociobi-

ologia, a ecologia, a genética e a etologia, que contrapõe às 

“fragmentárias e incompletas” ciências do comportamento: antropolo-
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gia, sociologia e psicologia. Assim, os arranjos sociais são considera-

dos o produto de longos processos evolucionários, de adaptação às 

mudanças no ambiente. 

Para Van den Berghe, os três pilares fundamentais para a so-

ciabilidade humana seriam: a seleção parental - a mais antiga e básica 

-; a reciprocidade - conseqüente à reprodução sexual -; e a coerção - 

uma espécie de parasitismo intraespecífico premeditado. Essas três 

bases estariam presentes em qualquer tipo de sociedade, com as mais 

variadas formas de organização. A família estaria hierarquicamente 

organizada: o homem -não necessariamente o pai, dominando a mu-

lher, e a mulher dominando as crianças. Os conflitos pais-crianças 

seriam resolvidos através da coerção. 

O “mito familiar” é considerado um fenômeno que permite o 

acesso à noção da força da experiência dessa forma de organização. O 

uso do “modelo-família” pode ser detectado em contextos de natureza 

“pública”, oficiais ou não, como nas empresas que se propõem a fun-

cionar “como uma família” (Van den Berghe, 1990). 

“Família”, palavra de raiz “osco” -antiqüíssimo povo de ori-

gem pelágica, habitante da Campânia Italiana (Dicionário Eletrônico 

Aurélio, versão 1.3, 1994) -, inicialmente só denominava os serviçais, 

até que no século XV seu significado se ampliou, abarcando todos os 

membros da casa medieval, onde o chefe era o protetor a quem todos 

deviam lealdade. O casamento romântico e o contrato de casamento 

datam do século XIX (Sluzki, 1997). 

A colonização portuguesa e a forte imigração de povos euro-

peus desenvolveram no povo brasileiro uma noção de família-modelo 
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importada pela cultura europeia-ocidental, que se regionalizou condi-

cionada às circunstâncias históricas de “posse” e “desbravamento” de 

nossas terras com seu “povo nativo”. 

Reis (1984), ao apresentar a família como “locus” de estrutu-

ração da vida psíquica, sintetiza a caracterização histórica realizada 

pelo historiador americano Mark Poster, que descreve quatro modelos 

da família européia-ocidental: o aristocrático, o camponês, o proletário 

e o burguês. 

O modelo de família aristocrática, dos séculos XVI e XVII, é 

caracterizado pela riqueza assentada em favores do monarca e no con-

trole da terra. Tendo por sede o castelo onde habitavam parentes, 

dependentes, criados e clientes, os relacionamentos eram rigidamente 

hierarquizadas. O lazer era cultivado e o trabalho desvalorizado.  

O homem ia à guerra e a mulher organizava a vida social. O 

casamento era um ato político, do qual dependia a manutenção das 

propriedades familiares. Os bebês eram amamentados por amas-de-

leite e deixados aos cuidados dos criados. As crianças eram educadas 

para a obediência e o respeito à hierarquia social. A sexualidade era 

bastante liberal para todos, o homem, a mulher e as crianças. 

O modelo de família camponesa do mesmo período está cen-

trado na aldeia como sede dos laços de dependência, e reguladora dos 

costumes e tradições, com sanções públicas. Com altos padrões de 

natalidade e mortalidade, à mãe competia a criação dos filhos, com a 

ajuda de outras mulheres, parentes ou não. Como a mulher participava 

do trabalho do campo, o enfaixamento dos bebês era uma prática co-

mum, e a amamentação ocorria sem envolvimento emocional. 
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A família proletária do início do século XIX, em condições de 

penúria econômica, exigia o trabalho de todos os membros da família 

por longas jornadas. A insalubridade provocava alto índice de morta-

lidade e o apoio mútuo era uma alternativa de superação das 

dificuldades.  

Na segunda metade de século, o operariado vai-se qualifican-

do e, com a melhora da qualidade de vida, a mulher começa a ficar 

mais tempo em casa com os filhos. Inicia-se a formação de uma rede 

social feminina. O homem tem sua vida social entre o trabalho e o bar. 

No século XX, a migração do operariado para o subúrbio pro-

voca o rompimento dos vínculos com a comunidade, assim como das 

redes femininas, e o casal passa a cultivar a domesticidade, a privaci-

dade e a educação dos filhos. Cresce o conservadorismo e a 

autoridade paterna. 

A família burguesa, por fim, desde os fins do século passado, 

se caracteriza pelo fechamento em si e pela nítida separação entre re-

sidência e trabalho, entre vida pública e privada, entre razão e 

emoção, entre sexualidade e afetividade, entre um marido autônomo e 

uma mulher dependente responsável pela educação dos filhos.  

O aleitamento passou a ser valorizado com exigências de en-

volvimento emocional da mãe, assim como os controles alimentares e 

de limpeza. A sexualidade infantil passou a ser reprimida e a depen-

dência em relação aos pais valorizada como única fonte de afeição. 

A consideração da determinação histórica dos eventos huma-

nos foi amplamente adotada pelos fundadores da “Escola de 
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Frankfurt”, que desenvolveram a “Teoria Crítica” em contrposição à 

teoria tradicional, fundada por Decartes. 

Nessa teoria, a dinâmica entre sujeito e objeto, historicamente 

determinados, baseia-se em um modelo dialético de relação. Essas de-

terminações têm o propósito de dominação e não são puramente 

econômicas, mas culturais, incluindo: hábitos, costumes, arte, religião 

e filosofia. A mulher, no entanto, é vista como sendo o gênero capaz 

de libertar a estrutura familiar de sua função repressiva e realizar o 

princípio do amor (Canevacci, 1984). 

O entendimento da família, como estrutura que participa da 

construção da realidade das histórias individuais, contexto natural pa-

ra crescer e receber auxílio elaborador de pautas de interação, gera a 

necessidade de um aproximação cada vez maior do tempo e do espaço 

social que se quer conhecer. O levantamento das poucas pesquisas re-

lativas à família brasileira apontam para a sua diversidade, o que 

requer mais estudo e pesquisa (Cerveny, 1994). 

Nader (1997) faz uma retrospectiva histórica da família brasi-

leira, onde identifica o casamento, oficial ou não, como a forma mais 

comumente encontrada. Esta forma tem por base o modelo de família 

patriarcal, unidade produtiva, reguladora das relações de hierarquia e 

poder tendo em vista a manutenção da propriedade ou o favoritismo 

paternalista. Modelo fortemente identificado no norte do país.  

O celibato e o concubinato surgem como formas alternativas 

ao matrimônio oficial disciplinador, respostas concretas, impostas por 

uma situação de classe às circunstâncias de instabilidade ideológica, 

econômica e política. 
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O celibato, no censo paulista de 1836, aparece como sendo a 

condição civil de 44,3% dos recenseados. 

A família ilegítima, ou concubinato, aparece sob várias for-

mas: de dependência - sustento de um parceiro pelo outro; de espera -

pela possibilidade de legitimação -; servil - entre empregado e patrão -

; de dupla família -geralmente o homem mantém mais de uma unidade 

doméstica -, e romântico - baseado no amor e fidelidade. Em 1738, 

87,4% dos crimes em Minas Gerais eram relativos ao concubinato, e 

na Bahia, em 1813, o levantamento aponta para a cifra de 44,5%. 

A formação e a identidade de cada indivíduo se apóiam nos 

relacionamentos que ocorrem no âmbito familiar, contexto social de 

desenvolvimento do ser humano. A própria família, por sua vez, en-

contra-se dentro de uma organização muito mais ampla, que se 

denomina cultura. 

I.2.1. Os condicionantes da reprodução humana 

A gravidez de uma mulher jovem está, portanto, multidetermi-

nada por um conjunto complexo de fatores: a herança evolucionária 

humana, sua constituição genética, a experiência do seu próprio nas-

cimento e todas as significações associadas a ele, sua infância -

principalmente a relação com sua mãe, as atitudes atuais da sociedade 

quanto ao parto e à crianças, seu relacionamento com o pai de bebê, o 

papel da mulher na sociedade e seus próprios sonhos e expectativas 

(Maldonado, 1989 ;  Trevathan, 1987). 

A análise das experiências, nesse espectro de multidetermina-

ção, inclui até o espaço geográfico, considerado como um elemento 
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que participa, igualmente, da condição social, como um “híbrido”, 

conforme o geógrafo brasileiro Milton Santos (1996). 

Bowlby (1990) propõe o conceito de meio ambiente de adap-

tabilidade do sistema, de modo que, ao se considerar a estrutura de um 

sistema, se deve considerar simultaneamente o ambiente em que ele 

funciona. 

LeVine (1975), em seu texto sobre o estudo intercultural em 

psicologia da criança, cita o estudo de Whiting, realizado em 1966, 

com seis culturas diferentes, em que um dos indicadores pesquisados 

foi a densidade interpessoal, constatando-se importantes diferenças na 

ecologia psicológica dos primeiros tempos de vida, ou seja, nos ambi-

entes em que as crianças dessas culturas se desenvolvem. 

A psicologia ambiental, ao estudar a privacidade e sua partici-

pação na formação dos limites e limitações pessoais, regulando as 

relações do indivíduo com o meio social, demonstra sua importância 

para o desenvolvimento da formação da identidade e da autonomia 

pessoal. Holahan (1991, 279), relacionando esse fator com classe so-

cial, afirma “la privacía es un lujo relacionado con el nível 

socioeconómico, comunmente inaccesible para los pobres”. 

O estudo da relação entre o número de cômodos de uma resi-

dência e o número de pessoas que nela habitam, além das 

conseqüências diretas e primárias sobre a individualidade de uma pes-

soa, traz outras conseqüências, também estudadas pela psicologia.  

Uma mãe, por exemplo, será a pessoa responsável pelos cui-

dados de seu filho, em maior ou menor grau, em função da 

configuração social do seu ambiente de moradia. Assim, se ela tiver 
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irmãs com quem coabite, provavelmente despenderá menos tempo 

cuidando de seu bebê do que uma outra que more sozinha. Uma mãe 

que deixa o filho num cômodo distante do lugar onde realiza suas ta-

refas domésticas terá menos probabilidade de atender a todos os seus 

resmungos (Kagan e Tulkin, 1971). 

Um levantamento das teorias sobre a adolescência demonstrou 

que a primeira abordagem propriamente psicológica sobre essa fase do 

desenvolvimento, a de Stanley Hall, data do começo do século XX, 

mas apenas em meados deste século aparecem estudos que a enfocam 

do ponto de vista de suas relações interpessoais, como é o caso da teo-

ria de Sullivan   (Arcieri, 1987). 

Pensadores e pesquisadores atuais, especialmente ligados à 

área da saúde, têm criticado enfaticamente, considerando-as bastante 

insatisfatórias, duas posturas adotadas em relação à adolescência e sua 

sexualidade: o abstracionismo e o preconceito de classe social. 

A tendência a um reducionismo biologizante (Paiva, 1996) e 

universalizante (Peres, 1995), desencadeia o abstracionismo, que des-

cola a jovem de sua realidade de vida, com todas suas variações, e 

gera práticas modeladoras de assistência como se fossem “receitas” a 

ser seguidas em qualquer realidade. 

A outra crítica, expõe a ocorrência de uma discriminação, ge-

rada por uma visão preconceituosa de divisão de classe sócio-

econômica: 

“... poder-se-ia indagar se uma jovem 

senhora, de 18 anos, instruída, casada, de extra-

ção sócio-econômica privilegiada, cercada pelo 
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carinho e admiração dos familiares, à espera de 

um filho ansiado por todos, pode ser qualificada 

de “adolescente grávida!” A “Saúde” a aborda-

ria como um “caso”? É bem provável que a 

própria avó desta hipotética “senhora” tenha ti-

do seus numerosos filhos a partir dos 16 anos ou 

menos, sem que sobre ela fosse atirado o olhar 

dos higienistas” (Reis, 1993, 36). 

Assim, o que se discute é a questão ideológica sócio-jurídica 

de legitimidade, que gera uma experiência de pertinência ou margina-

lidade para quem está, ou não, adequado a determinadas normas 

como, por exemplo, o casamento, ou em uma condição econômica 

considerada suficiente, como a que “autoriza” uma jovem a ser sim-

plesmente considerada “mãe” ou, em contrapartida, ser taxada de 

“mãe adolescente”. 

Gilberto Freyre (1981, 349; 364), em seu estudo da civilização 

brasileira, além da quadrinha colocada no início dessa seção, de autor 

desconhecido, expressão cultural da região estudada, recolhe duas 

descrições relativas às práticas de casamento em idade precoce: 

 “Estas brasileiras, aos doze e treze anos, 

quando já na puberdade, e a mãe começa a pen-

sar seriamente em casamento, encantam e 

enleiam com sua beleza florescente” (Von den 

Steiden, 1885). 
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“Os casamentos se fazem aqui muito ce-

do, não é raro encontrarem-se mães de treze 

anos” (Alexander Caldcleugh, s/d). 

 

Pesquisadores, tanto da psicologia quanto da sociologia, têm 

utilizado a noção de classe social em seus estudos. Esse fenômeno não 

é entendido como indicador de determinação, ou seja, não é a classe 

social que determina o comportamento, mas percebe-se que grupos 

sociais de diferentes classes apresentam um conjunto específico de 

atitudes, expectativas, e práticas (Kagan e Tulkin, 1971). 

A leitura histórica da Psicologia Social, realizada por Lane  

(1984), nos apresenta o início de sua sistematização na década de 50, 

com duas tendências: uma pragmática - que se interessa por relações 

grupais com fins intervencionistas -, e a outra, de base fenomenológi-

ca - que busca modelos totalizantes.  

Na década de 60, constatou-se a impossibilidade de se explicar 

e prever o comportamento social, assim como a complexidade de suas 

variáveis, tendo-se, então, voltado a utilizar as análises fatoriais, que 

não são modelos explicativos. Critica-se o positivismo, fora dos Esta-

dos Unidos, e especialmente na França, com seu movimento - ”68” - 

de combate à ideologia dominante, que adota o retorno à psicanálise. 

Na América Latina, avaliada através dos Congressos Intera-

mericanos de Psicologia, a autora identifica uma oscilação entre dois 

movimentos, o pragmatismo norte-americano, de um lado, e um filo-

sófico-sociológico, de outro,até que, na década de 70, na busca de 

uma teoria que “atendesse à nossa realidade”, se formularam propos-
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tas concretas com base no materialismo-histórico e voltadas para tra-

balhos comunitários.  

Critica-se uma visão psicologizante do homem, como ser bio-

lógico que possui uma mente a ser desvendada, e propugna-se um 

homem que “fala, pensa, aprende e ensina, transforma a natureza: o 

homem é cultura e história”, para concluir-se que toda psicologia é 

social e deve utilizar um enfoque interdisciplinar. 

No Brasil, a utilização do método histórico-estrutural, que in-

tegra a perspectiva psicocultural com uma abordagem sócio-estrutural, 

na qual se evidencia o conceito marxista que considera a reprodução 

humana é um fenômeno de classe, ocorre com a grande restruturação 

dos órgãos incumbidos das políticas de saúde pública, na virada da 

década de 70 (Szmrecsányi, 1988). 

Um grupo paulista de psicólogos sociais vem, também, desde 

1970, realizando pesquisas a partir do conceito de “Representação So-

cial”. Nessa teoria, o indivíduo e a totalidade social são concebidos 

como indissociáveis, e o sujeito, ao elaborar e comunicar suas repre-

sentações, recorre a significados socialmente constituídos e de 

sentidos pessoais, decorrentes de suas experiências cognitivas e afeti-

vas.  

Assim, o homem toma posse do mundo através das interações 

sociais do dia-a-dia, com seus conceitos, afirmações e explicações 

(Spink, 1993). 

Uma criança que se desenvolve no seio de uma família expe-

rimenta o “mapa” que esta traça do mundo. A identidade, essa 

experiência coerente no espaço e no tempo, se constrói e reconstrói 
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constantemente no curso de sua vida, com base em sua interação com 

os outros - familiares, amigos, inimigos, conhecidos, companheiros, 

todos aqueles com quem ela interage (Minuchin e Fishman, 1989 ; 

Sluzki, 1997). 

Tanto família, como rede social, se definem e se transformam 

em função do contexto sócio-cultural onde estão inseridas, e é assim 

que elas também são construídas e representadas por cada sujeito.  

As teorias da identidade podem ser divididas em dois grandes 

grupos. Num deles esse fenômeno é entendido no sentido de uma ex-

periência de caráter prioritariamente subjetivo, como é o caso da 

teoria erksoniana, em que o adolescente aparece preocupado com o 

que quer ser e fazer, enquanto que somente o adulto estaria preocupa-

do com cuidar de alguém (Erikson, 1974). Segundo esta teoria uma 

jovem não estaria em condições de ser mãe.  

Nas teorias de identidade social, por outro lado, esta é cons-

truida através da interação do sujeito com o mundo, da internalização 

de suas categorias e, assim, depende do contexto social e do momento 

histórico (Berger e Luckmann, 1983; Scheibe, 1974; Skevinton e Ba-

ker, 1989).  

Esse último conceito é compatível com o adotado pela etolo-

gia, que atribui o significado que um indivíduo vai dar a um 

relacionamento ao seu meio socio-cultural de referência e à sua expe-

riência passada (Hinde e Stevenson-Hinde, 1987). 

Raeff (1994) sugere que o autoconceito das mães adolescentes 

faz com que estas formulem diferentes interpretações de suas condi-

ções objetivas, o que contribui para sua experiência, de tal modo que 
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auto-observação e observação do mundo estão intimamente implica-

das uma na outra. 

LeVine (1988b) formulou, em 1974, um modelo do compor-

tamento parental em termos de adaptação. Considera, até essa data, 

duas perspectivas teóricas sobre os cuidados parentais: uma vinda da 

antropologia -que enfatizava os valores culturais, e, outra representada 

por Bowlby - que evidenciava a importância do apego na relação entre 

cuidador e criança.  

Essas tendências teriam contribuído para uma espécie de sepa-

ração entre fatores filogenéticos e culturais. A proposta de solução 

para integrar essas tendências seria a que considera as práticas sociais 

como ações adaptativas, e não como tradições arbitrárias. 

Todos os pais desejam as mesmas coisas para os filhos: que 

eles sobrevivam e tenham saúde; que adquiram tanto capacidades para 

sobreviver economicamente como outros valores da própria cultura. 

Posteriormente, LeVine expande seu modelo, incluindo as 

mudanças históricas na demografia e nos ambientes sócio-econômicos 

e culturais. O novo modelo é baseado no conceito de estratégias pa-

rentais para investir tempo, atenção e recursos domésticos no 

crescimento da criança, a curto e longo prazo, gerando um ideal de 

investimento baseado na “quantidade” ou na “qualidade”, em função 

das condições do meio sócio-geográfico. 

As estratégias dos pais, nos cuidados com seus filhos, são ana-

lisadas em dois grandes grupos sócio-geográfico-econômicos: 

sociedades agrárias e, sociedades urbano-industriais, cujos paradig-

mas são: a “quantidade” e a “qualidade”, respectivamente. 



INTRODUÇÃO 

40 

As sociedades agrárias valorizam o trabalho infantil não espe-

cializado no lar, como a produção da comida e outros pequenos 

trabalhos, e o suporte social dos pais na velhice. Avaliam o baixo cus-

to de cada criança, para os recursos domésticos, e os altos índices de 

mortalidade infantil. Esses fatores fazem com que predomine, nessas 

sociedades, a estratégia da “quantidade”, sendo o objetivo das mães 

maximizar a sobrevivência. 

A estratégia ótima das sociedades urbano-industriais é a “qua-

litativa”, em que os objetivos são voltados para desenvolver as 

habilidades das crianças. Assim, uma criança nessa sociedade implica 

em maior custo e menor contribuição do que nas agrárias. Essa condi-

ção reflete um menor índice de mortalidade, assim como as pressões 

do mercado de trabalho, que agem através da hierarquia ocupacional, 

dada pela formação acadêmica que recompensa o custoso investimen-

to.  

Há também o investimento, por longo período de tempo, em 

outras áreas como: espaço, mobília, alimentação, vestuário e diverti-

mento. O padrão de cuidados pode ser qualificado como intenso, 

implicando na devoção materna consistente em conversar e brincar 

com a criança, as protoconversas, em resposta às suas inciativas para 

as interações sociais. 

A partir da teoria de LeVine, aparecem duas outras, com 

abordagens semelhantes. Uma estuda as expectativas dos pais quanto 

ao futuro ocupacional do bebê, baseado na sua própria situação ocu-

pacional. E a outra classifica as expectativas dos pais, que irão 

interferir nos cuidados dispensados ao filho, em três níveis: o econô-
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mico utilitário -como a escolaridade -; o do companheirismo, e o do 

estreitamento das relações do casal. Esses níveis variarão em função 

da estrutura da sociedade em que os pais vivem. (LeVine, 1988b) 

Desse modo, pode-se dizer que as três formas de avaliar o fe-

nômeno dos cuidados parentais se caracterizam por sua relatividade,  

levando, portanto, à necessidade de compreendê-los em função do 

ambiente sociocultural-econômico em que se situa a família em apre-

ço. 

I.2.2 O “risco” de ser mãe jovem 

Ser mãe jovem ou mãe adolescente é uma variação na apreen-

são do mesmo fato, decorrente de diferenças de seu significado, em 

função de condições externas a ele. 

Uma mulher de quinze anos, que dá à luz uma criança, será 

considerada ou não como estando dentro das expectativas de seu meio 

cultural, geralmente representado por sua família de origem, a qual, 

por sua vez, representa as normas de grupos sociais mais amplos.  

Todas essas significações vividas pelos grupos estão, por sua 

vez, relacionadas com uma série de condições de difícil apreensão, 

como sua história, a estrutura da hierarquia de suas relações interpes-

soais -que envolve poder e dominação -, o ambiente geográfico  com 

todas suas variações, além de condições de natureza psicológica idios-

sincrática. 

Porter (1990) pondera que considerar as mães adolescentes 

como “risco” é um preconceito. Avalia que os dados empíricos não 

são suficientes para se conhecerem os mecanismos pelos quais as múl-
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tiplas e complexas variáveis interagem, de modo que essas mães não 

atinjam o padrão ótimo esperado. 

A análise histórica, realizada por Reis (1984), do discurso da 

Saúde Pública, a respeito da gravidez adolescente, pode fornecer indi-

cadores do pensamento social a respeito dessa questão. 

Nas décadas de 30 e 40, predomina uma orientação obstétrico-

pediátrica. Em 50, constata-se um certo desinteresse pela questão, 

com a manutenção, no Brasil, das temáticas das décadas anteriores. 

Em 60, surge uma forte preocupação com a adolescente que engravida 

e, em nome de uma atitude preventivista, ela é circunscrita a um âm-

bito de moléstia e ilegalidade.  

Na década de 70, adota-se um discurso mais compreensivo, 

transformando a gravidez adolescente de moléstia em sintoma. Final-

mente, nos anos 80, detecta-se um misto de aceitação do desejo 

genuíno da adolescente pela realização da maternidade, com uma ati-

tude de “orientação com autoridade”, que se propõe a evitar essas 

ocorrências. 

A contextualização histórico-sócio-cultural da questão da ma-

ternidade adolescente indica a relatividade da atribuição do conceito 

de risco. 

A literatura de pesquisa americana, em várias de suas revisões, 

chega a conclusões controvertidas quanto à questão do risco biológi-

co, evidenciando-se consistente no que se refere aos riscos sociais e 

relativos ao desenvolvimento do bebê. Aponta-se a constância das in-

dicações do baixo nível econômico como fator de risco. A cultura 
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aparece como fenômeno que é claramente mutável e traz repercussões 

sérias para a vida das jovens e de seus filhos. 

As estatíticas brasileiras apontam na mesma direção que as 

americanas, sugerindo a possibilidade da ocorrência de fenômenos 

parecidos. Também do mesmo modo observa-se  a correlação entre 

situações de risco e pobreza. 

A pesquisa sobre a fecundidade da mulher brasileira, de 15 a 

19 anos, realizada entre 1970 e 1980, foi positiva - +1,07, assim como 

a das mulheres da cidade de São Paulo - +1,15 (Coletânia sobre a Sá-

ude Reprodutiva do Adolescente Brasileiro, 1988). 

A taxa total de fecundidade das mulheres, na região metropoli-

tana de São Paulo, no período entre 1980 e 1992, foi negativa - -32,04 

-, enquanto, no mesmo período, a mesma taxa das mulheres com ida-

de entre 15 e 19 anos, foi positiva - +1,47. 

Uma revisão publicada em 92 informa que uma em cada dez 

adolescentes (teens) americanas engravidavam e que aumentava o 

número de partos entre 10 e 14 anos, assim como o número de nasci-

mentos entre adolescentes solteiras: sendo dois terços entre as brancas 

e  97% entre as negras. 

Os autores dessa revisão ponderam que a maternidade adoles-

cente é um problema sério no mundo, especialmente nos Estados 

Unidos.  

Entre os riscos sociais para a jovem e para o desenvolvimento 

da criança, mencionam-se: a ajuda mínima, ou instável, do pai do be-

bê e a inconsistente ajuda da família e da comunidade profissional. 

Do ponto de vista do desenvolvimento, a gravidez adolescente é con-
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siderada um desvio da trajetória esperada (Schellenbach, Whitman e 

Borkowski, 1992). 

A análise da maternidade da adolescente americana assume 

caráter e importância social, na medida em que se estabelecem corre-

lações com os outros fenômenos presentes na época do levantamento 

dos dados.  

Assim, o fato de as mães jovens cuidarem mais ou menos de 

seus filhos, em correlação com fatores culturais, permite o desloca-

mento da responsabilização inequívoca sobre o fator idade da mãe. As 

duas revisões subsequentes demonstram a influência da abertura dos 

padrões culturais sobre a possibilidade de a mãe jovem assumir a cria-

ção de seu filho. 

Um levantamento realizado com mulheres americanas na dé-

cada de 80 informa o crescimento de partos entre mães solteiras, e 

indica uma tendência de relação: entre os cuidados prestados pela mãe 

adolescente e fatores ecológicos - familiares, econômicos e educacio-

nais. 

Aponta, também, para a ocorrência de uma mudança, na eco-

logia social da gravidez adolescente nos Estados Unidos, com base no 

fato de que, no momento da pesquisa, foi estimado em 93% o número 

de crianças recém-nascidas cuidadas pelas próprias mães, enquanto 

que, duas décadas antes, o número de filhos de adolescentes doados 

para adoção era “dramaticamente” maior (Coll, Hoffman e Oh, 1987). 

Apesar de detectarem que as mães adolescentes ainda tendem 

a ser solteiras e pobres, Barth, Schinke e Maxwell (1983) apontam 

uma mudança nos padrões culturais, relativamente à maternidade na 
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adolescência, e isto no sentido de sua maior aceitação, quando compa-

ração com o estudo de Gabrielson, de 1970, em que a gravidez era 

apontada como fator de suicídio entre as americanas pesquisadas na 

década de 60, época em que as adolescentes grávidas eram expulsas 

de casa. 

O fator “pobreza” parece ser o mais evidentemente associado 

à questão do risco social das mães jovens. Sendo uma condição de 

complexa determinação, nas revisões americanas esse fator está corre-

lacionado com outros, como os fenômenos migratórios, a presença do 

pai do bebê e a falta de responsabilização dos profissionais. 

As estatísticas americanas referentes à década de 70 indicam 

que a morbidade e mortalidade infantis estão associadas à sobreposi-

ção entre maternidade e adolescência, e baixo padrão econômico. 

(MacCormick, Shapiro e Starfield, 1984) 

Numa revisão sobre pesquisas e programas relacionados com 

mães adolescentes, comenta-se que é recente o interesse com a pater-

nidade de modo geral e que são altos os índices de mães adolescentes 

que cuidam de seus filhos sem os respectivos pais, o que dificulta a 

inclusão desses últimos nos delineamentos de pesquisa. 

Sobre a maternidade na adolescência, os cuidados prestados 

ao bebê são considerados potencialmente problemáticos, com risco de 

se revelarem inadequados, levando as crianças a experimentar dificul-

dades no desenvolvimento.  

Os riscos, no entanto, não dizem respeito à idade das mães em 

si, mas às condições que as envolvem - ecológicas, como o baixo ní-

vel econômico, a escolaridade precocemente interrompida, e a 



INTRODUÇÃO 

46 

instabilidade familiar. (Chase-Lansdale, Brooks-Gunn e Paikoff, 

1992). 

Em relatório publicado em 1994 pelas organizações Pan-

Americana de Saúde e Mundial da Saúde, aparece a descrição da di-

nâmica, da estrutura e das características das famílias das Américas. 

A partir da análise dos efeitos, entre outros, da crise econômi-

ca e do empobrecimento das áreas urbanas, devido à migração da área 

rural para as cidades, se conclui que esses fenômenos têm transforma-

do tanto os modelos de socialização das crianças e dos adolescentes, 

quanto os papéis dos membros das famílias. Considera-se que, além 

de o custo dessas transformações ser alto para os jovens, o é  

especialmente para as mães. 

Outra conclusão, apresentada nesse documento, é que as ado-

lescentes, expostas a experiências sexuais não protegidas e a 

gravidezes não planejadas, correm um grave risco social, psicológico 

e biológico. 

Em relatório anterior, 1988, das mesmas instituições, com le-

vantamentos específicos da população brasileira, os autores concluem 

que, na medida em que a jovem tende a engravidar após quatro anos 

do início de sua vida reprodutiva, isso descartaria a atribuição de risco 

biológico, válido até o segundo ano após a menarca. Os riscos apon-

tados são: a subnutrição, a exposição a ambientes insalubres e 

excessivamente contaminados, o baixo nível sócio-econômico e o 

atendimento pré-natal incompleto ou tardio (Coletânia sobre a Saúde 

Reprodutiva do Adolescente Brasileiro, 1988). 
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Na mesma direção aponta a revisão da literatura, realizada por 

Phipps-Yonas, em 1980, em que os dados sugerem que, embora uma 

adolescente típica americana esteja biologicamente preparada para a 

maternidade, um complexo conjunto de variáveis sociais e psicológi-

cas apontam sua mínima condição para desempenhar esse papel. 

Assim, tudo indica que a condição biológica, determinada pela 

idade, é o menor dos fatores relacionados à questão da maternidade do 

grupo jovem da sociedade. 

Desse modo, faz-se necessária a dissociação da causalidade 

inequívoca entre maternidade jovem e risco biológico e, por outro la-

do, o fortalecimento da correlação entre juventude e condições sócio-

econômicas de sobrevivência e assistência, de si e de uma possivel 

descendência. 

A temática da sobrevivência aponta para a retomada da orga-

nização social e, em nosso sistema econômico, para a questão das 

classes sociais. 

Muraro (1983, 19) realizou no início da década de oitenta uma 

pesquisa sobre a sexualidade da mulher brasileira. Na sua análise, ela 

procura relacionar os dados obtidos com o sistema econômico vigente. 

Discute o valor da quadriplicação da população mundial em uma dé-

cada -2 milhões de anos para atingir 1 milhão, e 10 anos para chegar a 

4 milhões, como sendo “dentro deste conceito de exploração capitalis-

ta que o problema populacional torna-se, a nosso ver, o mais grave na 

época atual.” 

A sua análise das condições de procriação no Terceiro Mundo 

está em estrita concordância com as observações realizadas por LeVi-
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ne (1988b), das condições histórico-sócio-geograficas às quais as mu-

lheres têm de se adaptar, seja por uma estrutura arcaica, que as faz 

procriar muito, seja pela necessidade de buscar uma carreira, que as 

faz procriar pouco.  

Consequentemente, a taxa de natalidade é muito alta nos mei-

os rurais e, com a penetração do capitalismo no campo, massas cada 

vez maiores de pessoas, que não encontram mais trabalho devido à 

mecanização crescente ou à diminuição do espaço existente para as 

culturas de subsistência, migram para as periferias das grandes cida-

des, vindo aumentar o contingente de desempregados ou 

subempregados. 

Nessa pesquisa, as respostas à questão: “A mulher com mais 

filhos é mais feliz?”, demonstram uma nítida clivagem por classe: 

28% das operárias, 12,8% da classe média e 2,9% das universitárias 

respondem positivamente. Para a questão: “A família que tem mais 

filhos tem mais ajuda?”, a distribuição das respostas positivas é a se-

guinte: 32,4% das operárias e 10% da classe média. 

O levantamento da população brasileira apresentado pelo rela-

tório Coletânea sobre a Saúde Reprodutiva do Adolescente Brasileiro 

(1988), apresenta dados que são consistentes com as ponderações de 

Muraro. Os dados apontam para um declínio, entre 1970 e 1980, da 

população jovem entre 15 e 19 anos, na área rural - 45,5/30,4 -, e, um 

aumento dessa população na área urbana - 58,5/69,6. 

Uma reassociação de fatores de ordem biológica e cultural re-

sulta na correlação entre a idade de ingresso na vida de parceria sexual 
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ativa e as condições de inserção econômica e cultural do grupo jovem 

da sociedade. 

O próprio dado biológico, que pareceria o mais estável, indica 

alterações de ordem evolucionária, como é o caso do rebaixamento da 

idade da menarca. 

Relacionando a experiência psicossocial com a perspectiva 

bio-evolucionária, John Money, psicólogo especialista em sexualidade 

humana, afirma que por mais de um século a puberdade tem caído na 

proporção de um ano para cada geração, enquanto a inserção econô-

mico-social no mundo adulto fica cada vez mais difícil e, portanto, 

ocorre cada vez mais tarde. 

O lapso que se estabelece na interação desses dois fatores vem 

transformando a adolescência, de um breve período de transição, em 

uma etapa significativa da vida, com exigências sexuais bastante pe-

culiares (Tucker e Money, 1981). 

McAnarney e Adams (1985, 369)confirmam as conclusões de 

Money, informando a idade média da menarca das jovens americanas, 

entre 12,6 e 12,9 anos, e dando a estimativa de intercurso sexual até 

os 19 anos, das adolescentes que nunca se casaram, como sendo de 40 

a 50%. A conclusão dessas autoras é de que: 

“Pregnancy and parenthood may repre-

sent positive accomplishments for teenages who 

have experienced few succes in their lives”.  

Em pesquisa realizada por Gaiarsa (1967) com 1 000 jovens 

de ambos os sexos, de São Paulo e do Rio de Janeiro, com idade entre 

18 e 21 anos, à pergunta sobre a concordância com o matrimônio mo-
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nogâmico e indissolúvel, 66% das mulheres paulistas responderam 

afirmativamente. Por outro lado, sobre o direito da sociedade sobre a 

vida sexual de cada um, considerando o uso de anticoncepcionais se-

guros, apenas 10,8 por cento do mesmo grupo respondeu 

afirmativamente. Mesmo levando em conta a ressalva do pesquisador 

de possíveis mal-entendidos quanto a esta última questão, é bastante 

discrepante a diferença.  

O autor considera que a segunda proposição é uma reformula-

ção da primeira, e conclui que, afastando o preconceito relativo à 

formulação tradicional - matrimônio monogâmico -, a pessoa reflitiria 

nais sensatamente e julgaria com mais precisão. Outra possibilidade 

de análise seria a de que essas jovens “desejariam” o casamento, não o 

percebendo como uma imposição da sociedade. 

A estatística brasileira aponta que, em 1993, 48% da mulheres 

brasileiras, na faixa etária entre 15 e 19 anos, já haviam inciado sua 

vida sexual. Desse modo pode-se considerar que a jovem brasileira é 

sexualmente ativa (Chipkevitch, 1994). 

O médico brasileiro, Dr. Carlyle Guerra de Macedo, em 1985, 

então diretor da Organização Pan-Americana de Saúde, ao introduzir 

a publicação desta entidade, “La Salud del Adolescente y el Joven en 

las Americas”, pondera que, apesar de reconhecer a importância da 

presença dos jovens, 

“las sociedades actuales no han creado 

los espacios laborales y culturales para incorpo-

rar a los contingentes de jóvenes que ellas 

mismas van produciendo” (1985, vii). 
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Desse modo, se as jovens vão-se capacitando biologicamente 

para o exercício da sexualidade e da reprodução, a idéias apontadas 

pelos interessados neste aspecto demonstram uma condição cultural 

que leva a uma contradição: aos jovens não são dadas oportunidades 

de trabalho e lazer, daí a reprodução possivelmente representar uma 

saída como forma de “produção” capaz de lhes dar uma espécie de 

identidade, apesar do impedimento da concretização de uma “vida au-

tônoma”.  

Assim, o que pode ser considerado um “ato autônomo” gera, 

muitas vezes, maior dependência e frustração. 

Os padrões de vida e comportamento de uma sociedade são 

estabelecidos para os grupos considerados “normais” ou “ideais”. 

Dessa forma a mãe jovem passa a ser um desvio quando pobre e im-

possibilitada de ser uma “mãe modelo”. 

O modelo americano de “mãe padrão” pode ser apreendido no 

texto de Trevathan (1987, 233),  sobre os cuidados com o bebê: 

“Today, a Western mother tipically bot-

tle-feeds her infant and put it to sleep in an infant 

bed, usually in its own room, away from its par-

ents. The infant is fed approximately every 4 

hours, and any crying between feeds is ignored, 

unless there is suspicion of illness or other 

“true” crisis. Mobiles are hung above the bed to 

provide entertainment and enhance intellectual 

development, and when the infant is out of bed it 

can be placed in an infant seat, swing, or rocker 
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that winds up to simulate the movement of adult 

walking. Certainly, there are frequent periods of 

fairly intense interaction between parents and in-

fants, but the extent of interaction is far less than 

that experienced by human infants for millinea”. 

I.2.3. Rede/apoio social 

As pesquisas que encontrei, ao buscar o cruzamento entre mãe 

jovem, processo evolucionário/adaptação/ecologia e etologia, aponta-

ram consistentemente na mesma direção: rede/apoio social. 

Como o exposto na subseção anterior nos leva a deduzir que a 

gravidez da adolescente é considerada de risco, as pesquisas levanta-

das indicam que uma solução encontrada pelos profissionais ligados à 

saúde, para tratar desse “problema”, foi a “rede social”. 

O conceito de rede social está presente na literatura de pesqui-

sa, correlacionado com situações de adaptação, especialmente de 

grupos “marginais”, há algumas décadas. 

Podemos constatar esse fato no texto de Hess (1975) sobre as 

influências da classe social e da etnia na socialização, onde encontra-

mos que a confiança em amizades não ligadas ao trabalho e os 

contatos com parentes para obter apoio social e recursos geram uma 

rede que traz conseqüências adaptativas à vida da classe baixa. 

Holahan (1991) faz um levantamento de pesquisas que com-

provam a influência do apoio gerado pela rede social sobre a saúde 

mental das pessoas. São consideradas fontes naturais de apoio social: 

a família extensiva, os vizinhos e os amigos, além de um outro grupo, 
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que é composto por sacerdotes, policiais, cabelereiros e donos de bar. 

Outros fatores importantes, relativos a esse fenômeno, são: o tempo de 

residência em determinado lugar, o sentimento de pertinência e a fre-

quência de interação com os vizinhos. 

Assim, os profissionais não criaram um modelo de assistência, 

mas identificaram uma forma de organização já existente na socieda-

de, a qual incorporaram aos seus estudos e trabalho. 

Apenas recentemente, os pesquisadores iniciaram tentativas de 

estabelecer pontes entre os campos de estudo da psicologia e da socio-

logia, concebendo a criança como parte de uma rede social, em 

benefício dos estudos do desenvolvimento (Carvalho, 1992). Em uma 

pesquisa com adolescentes, metade da população afirmava haver pes-

soas fora do núcleo familiar que se considera como sendo da família. 

Desse modo, o autor conclui que: 

“The role of extended kin in supporting 

child-rearing patterns is only a small piece of a 

growing interest in efforts to examine afresh ex-

isting social supports for the parents and 

children” (Furstenberg Jr., 1985, 286). 

Kurt Lewin foi um dos pioneiros a estudar o comportamento 

do ser humano através de um modelo em que é possível detectar cla-

ramente várias estruturas onde um indivíduo se encontra e como essas 

estruturas se entrelaçam umas às outras.  

Nas décadas seguintes, Bronfenbrenner desenvolve o modelo 

de Lewin, estabelecendo hierarquias de inserção do sujeito no mundo. 

Both, por sua vez, desenvolveu na Inglaterra um modelo surgido na 
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antropologia, que estuda os fenômenos das relações humanas de modo 

estruturado: as redes. 

As possibilidades de abordagem das formas de organização 

humana são muito variadas. As subdivisões que cada autor determina 

têm um valor intrínseco a sua própria teoria, e não estabelecem qual-

quer padrão último de análise. O interesse em observar várias teorias é 

que sua comparação permite a identificação de elementos que se repe-

tem ou se ampliam, enriquecendo nosso conhecimento. 

Na análise de Girod (1970), por exemplo, a compreensão de 

Lewin a respeito do indivíduo está necessariamente condicionada às 

pequenas células de conjuntos sociais em que se insere, de modo a 

estabelecer uma microssociologia. Para Lewin, o grupo é mais, e dife-

rente, do que a soma de seus elementos, que são interdependentes. 

Assim, ele desenvolve o conceito de ”espaço de vida”, da seguinte 

forma: 

“... para o indivíduo, o grupo é parte do 

espaço de vida em que ele se movimenta. Atingir 

ou conservar uma determinada posição ou status 

no interior desse grupo constitui um dos objeti-

vos vitais do indivíduo. Sua posição no grupo, a 

quantidade de espaço de movimento livre dentro 

dele, e as características grupais semelhantes 

são importantes na determinação do espaço de 

vida do indivíduo. Tornar-se-á claro, desde logo, 

o quanto o casamento significa no espaço de vi-

da do indivíduo” (Lewin, 1973b, 102). 
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Ao referir-se ao grupo conjugal, relativizando as diferenças 

decorrentes das culturas em termos de raça, trabalho e classe social, 

avalia algumas propriedades típicas de nossa cultura, dentre elas a pe-

quenez do grupo, que ele descreve assim: 

“O grupo conjugal contém dois membros 

adultos e talvez um ou mais filhos. Dado o pe-

queno número de membros do grupo, cada 

movimento de um dos membros atingirá profun-

damente, falando de forma relativa, os demais e 

o estado do grupo. Em outras palavras, a peque-

nez do grupo torna seus membros muito 

interdependentes.” (Lewin, 1973b, 104) 

A compreensão do desenvolvimento do ser humano como 

produtor e produto da interação com o meio e a compreensão do meio 

em toda sua complexidade, abrangendo seus vários níveis de determi-

nação, dos imediatos (microssistema), aos mais longínquos 

(macrossistema), nos remete à questão do modo como as idéias a res-

peito da gravidez na adolescência podem ser vividas por essas jovens, 

neste momento de seu desenvolvimento. 

Robin (1997), por exemplo, subdivide as interações com o 

ambiente em dois grandes grupos: o microssistema familiar, e o exos-

sistema, que inclui o impacto do emprego, da residência, dos 

transportes urbanos, das relações e suporte social na construção dos 

laços familiares. 
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A teoria explicativo-descritiva proposta por Bronfenbrenner 

(1977) expande o microssistema de Lewin em outros três sistemas que 

se “aninham” um no outro como as “Russian dolls”, de modo a criar 

uma aproximação ecológica do desenvolvimento e, portanto, do com-

portamento humano. 

Em uma tentativa de integrar a psicologia com a biologia e a 

sociologia, esse autor estuda o desenvolvimento do homem em intera-

ção com as “forças” do meio ambiente físico e social. Todas as 

relações são bidirecionais e recíprocas, e cada sistema implica um ní-

vel diferente do ambiente. 

Assim, o “microssistema” é o das relações mais imediatas do 

indivíduo, um padrão de atividades, papéis e relacionamentos inter-

pessoais experimentados pelo indivíduo em um contexto com 

características físicas e materiais determinadas; o “mesossistema” 

compreende as inter-relações entre os diversos contextos em que o in-

divíduo vive: casa, trabalho e igreja, por exemplo - com suas formas 

de comunicação e domínio. 

O “exossistema” se refere a um ou mais contextos que não en-

volvem diretamente a pessoa como participante ativa, mas nos quais 

os eventos que ocorrem interferem nos contextos em que vive e ge-

ralmente inclui os ambientes freqüentados pelos indivíduos com quem 

se relaciona: o ambiente de trabalho do parceiro, por exemplo. O “ma-

crossistema” diz respeito às subculturas e cultura como um todo, que 

afetam o indivíduo e os ambientes concretos onde se desenvolve e se 

relaciona e, desse modo, refere-se à ideologia dominante. 
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Sempre que houver uma alteração no papel do indivíduo e/ou 

no seu meio ambiente, haverá uma mudança ecológica. Dessa forma, 

os grupos podem constituir-se e desfazer-se. A pertinência aos grupos 

é um fenômeno dinâmico, que exige a atenção à determinação tempo-

ral de sua observação e análise. A história da constituição de um 

determinado conceito pode ajudar a compreender sua função “cultu-

ral”, em um determinado tempo e lugar. 

O uso metafórico do conceito de “rede” foi criado por Radclif-

fe-Brown em 1940 e, no mesmo ano, Fortes denomina de “teia” a 

idéia de união dos grupos de descendência unilinear formados por pa-

rentesco e por laços de afinidade. 

Elisabeth Both (1976) foi uma das principais divulgadoras do 

conceito de rede social, na área das relações sujeito-meio. 

Essa antropóloga comandou uma equipe de trabalho, para de-

senvolver uma pesquisa sobre a “família inglesa normal”, 

encomendada pela “Tavistock Institute of Human Relations”, centro 

de formação e pesquisa em psicanálise, no início da década de 50. 

O delineamento de sua pesquisa considerou os modos como os 

cônjuges realizavam as tarefas domésticas: através de papéis segrega-

dos ou conjuntos, e como essas duas formas variavam segundo o meio 

social imediato à família. 

Esse meio foi, então, o que se considerou como “rede”. 

A rede podia ser formada por diferentes formas de relações, o 

que estabeleceria uma malha estreita ou frouxa. 
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O uso sistemático do conceito de rede foi feito por Barnes, a 

partir da década de 60, ao analisar inicialmente uma aldeia de pesca 

na Noruega (Both, 1976). 

Barnes fez uso do conceito de rede em substituição ao de gru-

po corporativo, para analisar o campo das amizades, parentesco e 

classe social, para o qual esse último conceito não era aplicável. 

Para Both, o conceito de rede tem sido usado de três maneiras: 

como método de estudo dos elos sociais dentro da unidade básica de 

estudo; no estudo das relações sistema/meio social; e no estudo dos 

processos sociais e da geração das formas sociais. 

Na subseção que tratou da questão do risco da maternidade na 

juventude, imediatamente situado acima, pode-se identificar que a 

condição de risco não está baseada em fatores de idade, mas em fato-

res sócio-econômico-geográficos. As questões geográficas apontam 

para a migração do campo para a cidade, com a conseqüente margina-

lização dos grupos migrantes, condicionados à miséria, à 

insalubridade e a limites de acesso às condições de vida no novo meio 

social. Vários autores se referiram à falta de assistência pública a es-

ses grupos, como, por exemplo, na questão do pré-natal. 

A hipótese proposta nessa seção é a de que os pesquisadores, 

assim como os orgãos públicos, adotaram como uma perspectiva de 

solução dessa situação um fenômeno que se encontra presente nas es-

truturas de organização social humana: a rede social ou rede de apoio, 

ou ainda o apoio social. 

O Senado americano, por exemplo, quando solicitou um texto 

ao “Basic Behavioral Science Task Force of the National Advisory 
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Mental Health Council” (1996), com o objetivo de preparar o plano 

nacional para a pesquisa científica, recebeu um capítulo que foi dedi-

cado aos processos familiares e redes sociais.  

Os autores desse texto afirmam que:  

“literally  hundredsof studies have shown that social support 

protects people from the negative mental health consequences of 

stressful life events, such as becoming a parent or caring for someone 

with a long-term illness”. 

Uma revisão, realizada em 1979, enfocou o desenvolvimento 

da criança do ponto de vista da sua rede de relações. A linha conduto-

ra era acessar a ecologia social da interação da criança com seus pais. 

Os autores definiram rede de relações como contendo as pes-

soas fora da casa, que estão engajadas em trocas afetivas e/ou 

materiais com os membros da família imediata. 

A colaboração partilhada nos cuidados com a criança está en-

tre as possíveis influências da rede de relações sobre os pais, que os 

autores listam em diferentes grupos econômicos, étnicos e culturais, 

tanto em famílias formadas por apenas um ou pelos dois membros do 

casal. 

Os autores desenvolvem uma conceituação da rede de relações 

de modo a analisá-la em três dimensões gerais: das suas características 

relacionais - quando a rede afeta diretamente ou envolve a relação dos 

pais com a criança; das suas propriedades estruturais - quando afeta as 

crenças, atitudes e expectativas; e, da sua localização no espaço e 

tempo - que se refere à proximidade e conhecimento entre os mem-
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bros da rede e a díade ou tríade pais/criança. (Cochran e Brassard, 

1979) 

Pensar em termos de rede social implica, de imediato, que se 

identifique a existência de uma interação. Essa interação pode ser de 

muitas ordens ou níveis, como já apontado por Both. 

O estudo da interação humana nos reporta, em última instân-

cia, às questões adaptativas de natureza evolucionária, como 

apresentado no inicio desta tese. Siegrist, Siegrist, e Weber (1984), 

por exemplo, ao analisarem os parâmetros sociológicos nos estudos 

das falhas na adaptação das pessoas, apresentam o suporte social co-

mo um desses parâmetros.  

Apesar de encontrarem dificuldades em definir o que seja su-

porte social, os autores afirmam que os vínculos sociais parecem ser 

de extrema importância na história de nossa espécie. 

De acordo com o argumento sócio-biológico, tem havido pre-

ferência seletiva por competências aptas a proporcionar suporte: a 

sobrevivência do grupo depende dos comportamentos de suporte mú-

tuo. O conceito de suporte social pode ser entendido em vários níveis 

de argumentação, entre os quais o nível do comportamento interativo 

entre indivíduos, ou seja, da assistência e resposta retroativa cognitiva, 

emocional e instrumental, e o nível da emoção, ou seja, de um senti-

mento de segurança, baixa ansiedade e agressão, com as melhores 

chances de relaxamento.  

As pesquisas apontam que, nos grupos de classe sócio-

econômica baixa, o risco das ligações emocionais resulta da crescente 
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instabilidade social e dos amplos espectros de eventos vitais critica-

mente negativos (Siegrist, Siegrist, e Weber, 1984). 

Uma proposta de mensuração do suporte social apresenta duas 

possibilidades de medida: uma estrutural, que descreve a existência de 

relacionamentos, e a outra funcional - que avalia a extensão em que 

esses relacionamentos providenciam funções particulares. Conclui-se 

que há evidências suficientes, tanto para o modelo de suporte como 

propiciador de benefícios diretos quanto para o modelo do suporte 

como protetor de experiências estressantes (Cohen e Wills, 1985).  

Essas conclusões podem ser ratificadas pela análise das duas 

revisões apresentadas acima. O que Cochran e Brassard (1979) deno-

minam de propriedade estrutural e localização no espaço e tempo, e, o 

que Siegrist, Siegrist, e Weber (1984) qualificam como nível da emo-

ção, considero que podem ser reclassificados como uma medida 

funcional do suporte social. 

O sistema de suporte social é de importância primária na in-

fluência do comportamento parental, seja direta ou indiretamente, 

através dos recursos psicológicos dos pais ocupados na tarefa da cria-

ção. 

Vários tipos de suporte social têm sido considerados importan-

tes para as mães jovens: do parceiro ou marido, da família de origem, 

do grupo de pares e dos membros da comunidade.  

Quanto ao suporte do parceiro masculino e sua influência so-

bre a “maternagem”, a questão que se coloca é a acessibilidade desse 

tipo de informação, já que as adolescentes tendem a estar solteiras por 

ocasião do parto (Schellenbach, Whitman e Borkowski, 1992). 
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Para Holahan (1991) o apoio social faz a mediação, ou vínculo 

psicológico, entre a participação de uma rede social e a saúde mental. 

As características das redes de apoio social são: o número de pessoas, 

sua coesão e abertura à expressão emocional, o tempo de convivência 

e sentimento de pertença, e a variabilidade de pessoas, como familia-

res, vizinhos, amigos etc. 

A rede social significativa tem sido a base de atividades pre-

ventivas na área da saúde mental. As práticas dos grupos de auto-

ajuda que vêm-se multiplicando nos últimos tempos, diversificando as 

“dificuldades humanas” que abrangem, é uma prova exemplar desse 

fenômeno, o que aponta para o entendimento de uma função impor-

tante dessa forma de estrutura social - a rede -, que é a de propiciar 

apoio social. 

No início do século, ao estudar o suicídio, Durkheim já identi-

ficava como fator etiológico importante a diminuição dos laços 

sociais, como os da família, da comunidade e da igreja, e a conse-

quente dissolução dos claros papéis e normas sociais (Siegrist, 

Siegrist, e Weber, 1984). 

Caplan (1980) considera a família como o principal suprimen-

to psicossocial para a prevenção primária da saúde mental. 

A utilização de rede/apoio social como instrumento das práti-

cas na área da saúde mental podem estar relacionadas com os maiores 

ou menores incentivos em projetos de saúde pública.  

Assim, por exemplo, quando os movimentos psiquiátricos an-

tihospitalocêntricos estavam mais fortes, a rede social aparecia como 
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forma de extensão da participação da comunidade nas questões con-

ceituais e pragmáticas pertinentes. 

A equipe de assistência a mães adolescentes de uma materni-

dade pública, em São Paulo, ao discutir a presença de situações 

conflitivas nas relações familiares do dia-a-dia, sugerem como solução 

que a instituição de saúde continue oferecendo apoio para essas mães, 

nesse sentido participando de sua rede de relações até a superação dos 

conflitos (Wajmann, 1988). 

Os próprios avanços da medicina, como os tratamentos das in-

fecções, e da ciência, como o entendimento de que o recém-nascido já 

tem uma experiência psicológica, colaboraram para que determinadas 

práticas como a proximidade da mãe com seu filho, suspensas no iní-

cio do século, com a hospitalização do parto, pudessem ser 

recuperadas, colaborando para que o vínculo da mãe com o feto não 

fosse interrompido, mas, ao contrário, mantido na prática do aloja-

mento conjunto, uma prática de rede familiar dentro de uma 

isntituição de saúde (Arcieri, 1995). 

A interseção saúde e rede vem reaparecendo na década de 80 e 

90, através de, pelo menos, três contextos: a pesquisa científica, a clí-

nica psicológica e a saúde pública (Sluzki, 1997). 

Pesquisas realizadas em 79 e 84 por Berkmann e Syne, e Ber-

kmann respectivamente, com a população adulta de Alameda County 

na California, com 7000 sujeitos, mostraram na pesquisa de acompa-

nhamento forte correlação entre rede social e sobrevida. 

No contexto da clínica, a rede social aparece através do desen-

volvimento da utilização de abordagens de terapia familiar, que 
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utilizam um conceito de família não-formal, que inclui todas as pesso-

as significativamente vinculadas a um determinado grupo (Sluzki, 

1997). 

No âmbito da saúde pública, os trabalhos com redes sociais 

parecem ter sido úteis para tratar de certos grupos minoritários, como 

é o caso da proteção aos menores, a exemplo da realizada por Minu-

chin em Nova York. 

Uma rede pode ser considerada como o nicho pessoal de uma 

pessoa, contexto de adaptação e desenvolvimento, de identidade gera-

da pelas intersignificações em movimento constante. 

Sluzki (1997) discrimina seis funções que o indivíduo em seus 

intercâmbios interpessoais, pode obter de uma rede: companhia social, 

apoio emocional, guia cognitivo e conselhos, regulação social, ajuda 

material e de serviços, e acesso a novos contatos. 

Considerando-se como rede social a família extensiva, os avós 

de um bebê fazem parte desse grupo, e a identificação de sua presença 

efetiva nos relacionamentos pode ser uma prova de exercício de uma 

função social como apoio, por exemplo. 

A progenitura futura entra nos cálculos da espécie, de modo 

que a mãe mais velha tende a desmamar mais tarde seus últimos fi-

lhos, e ajudará suas filhas na criação dos netos (Schappi, 1987). 

Eibl-Eibsfeldt (1989) fala da importância da geração de avós 

como uma extensão natural do núcleo familiar pai-mãe-filho e de sua 

importância no mundo da criança. 

Chase-Lansdale, Brooks-Gunn e Paikoff informam que, em 

1992, 42% das avós americanas cuidavam de seus netos. 



INTRODUÇÃO 

65 

Em uma pesquisa da década de 80, realizada em Baltimore, 

constatou-se que, de 103 mães adolescentes, 60% residiam com suas 

respectivas mães. 

Ao apresentar as possibilidades de relações vinculares impor-

tantes nas estruturas de rede, como a família, na intenção de apontar 

para o modo certo de  intervenção terapeutica, com fins de se obter 

um resultado eficaz, Minuchin usa o seguinte exemplo: “de poco val-

drá instruir a una madre si quien realmente cumple ese papel para el 

niño es su abuela” (Minuchin e Fishman, 1989, 32). 

I.2.4. Revisão da literatura de pesquisa 

As pesquisas sobre mães jovens e os cuidados com seus bebês, 

presentes na literatura - Psychlit -, dos últimos 10 anos, são poucas. 

Como já descrito acima, o cruzamento de “descritores” como adapta-

ção/evolução/etologia apontam sempre na direção do conceito de rede 

social, consoante relatado na subseção anterior. 

As ações de cuidados geralmente estão incluídas em um con-

junto maior de fatores, além dos cuidados básicos, segundo proposto 

nesta tese. Para essa avaliação mais ampla, os pesquisadores fizeram 

uso de um ou mais instrumentos padronizados, sendo o mais utilizado 

o HOME. 

Os levantamentos relativos à rede social, de modo geral, foram 

realizados através de questionários produzidos por cada equipe de 

pesquisa, à semelhança de nosso procedimento. 

Uma terceira preocupação que aparece com freqüência nas 

pesquisas selecionadas é o estresse, geralmente avaliado através de um 
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teste padronizado. O estudo desse conceito não fazia parte das preten-

sões desta tese. 

Ainda como quarto elemento pesquisado pelos autores aqui ci-

tados, aparecem conjuntos variados de sentimentos: ansiedade, 

depressão, apego, auto-estima, sempre testados por instrumentos pa-

dronizados. 

Decidimos pela manutenção da descrição global de cada pes-

quisa, para possibilitar o acesso ao conjunto original, como foi 

proposto e executado, assim como aos resultados que essas pesquisas 

puderam obter. 

Na pesquisa que se segue, os autores constatam a eficácia da 

rede social como suporte, não pelo seu tamanho, mas pela qualidade 

das relações que promove. Destaca-se a importância da família para 

as mães de idade acima da adolescência. 

Schilmoeller, Baranowski e Higgins (1991), ao pesquisarem o 

suporte a longo termo e ajustamento pessoal de mães adolescentes e 

mais velhas, afirmam de antemão que desenhar um retrato dos pais 

adolescentes é complicado.  

Ao analisar como o uso de programas de intervenção para as 

mães adolescentes tem sua eficácia associada com os relacionamentos 

sociais positivos dessas mães, os autores introduzem o conceito de 

Wahler da “insularidade” do adolescente, quando este não é capaz de 

estabelecer relacionamentos, ou esses são considerados negativos.  

A pesquisa se propõe a aumentar o número de informações re-

lativas às associações entre o suporte social e determinadas 

ocorrências, entre elas o comportamento materno, além de verificar se 
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as adolescentes são mais insulares que as mães adultas. São usados 

dois instrumentos para avaliar o suporte da rede de relações: Commu-

nity Interaction Checklist e o Perceived Family Support Scale.  

O comportamento materno foi medido através do HOME. Os 

autores não encontraram diferença, no número de contatos, entre mães 

adolescentes e adultas, que os avaliaram igualmente como positivos. 

As adultas, no entanto, consideram que suas famílias propiciam mais 

suporte. 

Os autores concluem sugerindo que o ajustamento psicológico 

da mães adolescentes pode ser influenciado pela rede social, que pro-

videncia interações positivas, e pelas famílias, que são percebidas 

como sendo de ajuda e prazerosas. O importante não é o tamanho da 

rede de suporte mas a qualidade das interações e a percepção do grau 

de suporte das pessoas com quem elas interagem. 

A pesquisa, a seguir, indica um resultado curioso para nossa 

proposta de levantamento: que as jovens se apóiam mais em pessoas 

de sua faixa etária do que nos mais velhos, no que tange aos cuidados 

com o bebê. 

Coll, Hoffman e Oh (1987) descrevem a mudança no compor-

tamento das mães solteiras americanas, ao deixar de oferecer seus 

filhos para adoção, como sendo uma alteração na ecologia social do 

país.  

Considerando as variações subculturais relativas à gravidez 

adolescente e à prevalência dos cuidados com os bebês entre adoles-

centes, bem como o crescimento da gravidez adolescente entre 

caucasianas solteiras, os autores decidiram pesquisar esse subgrupo da 
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população quanto ao suporte nos cuidados com os bebês e o estresse, 

comparando-o com o subgrupo das mães adultas da mesma raça e pa-

ridade.  

Pesquisaram também os comportamentos maternais e as ca-

racterísticas do ambiente doméstico. A ajuda nos cuidados com o 

bebê foi avaliada mediante entrevista em que a mãe informa quem 

contribui com os vários cuidados necessários ao bebê.  

A avaliação do estresse resultou da resposta das mães à ocor-

rência, ou não, de trinta e nove eventos do dia-a-dia. O 

comportamento materno foi avaliado através do HOME. As mães 

adolescentes caucasianas afirmam ter como fonte de suporte, para os 

cuidados de seus filhos, mais adolescentes do que adultos, e fazer 

mais uso da rede social para esses cuidados do que as mães não-

adolescentes. 

As duas próximas pesquisas apontam para a importância da 

presença do pai do bebê como fonte de apoio à mãe jovem, no desem-

penho de sua função materna. 

Seymore, Fronthinghan, Mac Millan e Durant (1990) pesqui-

saram mães adolescentes primíparas e secundíparas, comparando-as 

com adultas secundíparas, interessados em saber se as características 

com que se tem descrito as mães adolescentes estariam relacionadas 

com o número de filhos.  

Estudaram o comportamento maternal através dos seguintes 

fatores: suporte social (questionário geral), atitudes quanto aos cuida-

dos com os bebês e conhecimento do desenvolvimento da criança 

(Field’s Maternal Developmental Expectation and Childrearing Atti-
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tude Scale), e o estresse (Codding Life Events Scale e Holmes-Rahe 

Social Readjustment Rating Scale). Os dois grupos de adolescentes 

mostraram-se iguais, exceto com relação ao abandono mais freqüente 

da escola no grupo das secundíparas.  

O envolvimento paterno e a consecução do segundo grau indi-

caram um relacionamento mãe-bebê melhor, com melhores cuidados 

por parte da mãe. Quanto à questão do suporte social, chegaram à 

conclusão de que a presença do pai associada a uma atitude positiva 

de cuidado com a criança e à diminuição dos eventos estressantes po-

dem explicar como o envolvimento do pai afeta o ambiente parental. 

Considerando todos os riscos já pesquisados da maternidade 

adolescente, tanto para a adolescente quanto para o bebê, assim como 

o crescente reconhecimento, à época, das influências positivas do am-

biente social e mais especificamente do suporte social, Unger e 

Wandersman (1988) decidiram pesquisar essa influência.  

Para medir o suporte social percebido criaram um questionário 

próprio, e para medir o comportamento materno utilizaram o HOME, 

uma escala de Bakeman & Brown e outra de Zautra, Kochanowicz & 

Goodhart. Descobriram que, na média, as mães adolescentes estão sa-

tisfeitas com o suporte dado por sua família e seu companheiro.  

Os resultados reforçam a argumentação de que os estudos do 

suporte social não podem ser realizados sem se considerarem as fontes 

específicas desse suporte. Não foi encontrada associação entre o com-

portamento parental das mães adolescentes e sua percepção do suporte 

familiar, enquanto essa associação ocorreu com a percepção do supor-

te do parceiro. 
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Finalmente, as três pesquisas que se seguem, demonstram um 

resultado bastante interessante, no que se refere ao apoio da avó ma-

terna à mãe jovem. Os dados de todas são consistentes ao afirmar que 

há um lado positivo na presença da avó ao lado da mãe na execução 

da criação do filho, mas, ao mesmo tempo, as mães mostram-se insa-

tisfeitas quanto ao desenvolvimento de sua função materna, 

percebendo-se impedidas desse exercício pela sua mãe. 

Unger e Cooley (1992) partem do pressuposto que os proble-

mas da gravidez adolescente são inúmeros, tanto para o 

desenvolvimento da própria adolescente quanto de seu filho, não só no 

pós-parto imediato quanto na segunda infância.  

Considerando que as avós e os pais do bebê desempenham um 

importante papel no ajustamento da mãe adolescente, os autores deci-

diram pesquisar essa influência, comparando grupos de brancas e 

negras, quanto ao desempenho da “maternagem” e quanto ao desen-

volvimento da criança durante toda a infância.  

As adolescentes submeteram-se a uma entrevista onde se le-

vantaram os seguintes aspectos: a presença da avó e do pai do bebê ao 

nascimento, a presença de ambos no decorrer do tempo, os distúrbios 

no relacionamento com o parceiro, o contato do pai como o bebê, o 

envolvimento paterno, a educação da mãe, os cuidados prestados pela 

avó à criança até os dois anos.  

A “maternagem” da adolescente foi avaliada pelo HOME. O 

desenvolvimento da criança foi medido pelo Behavior Problems Index 

e pelo Peabody Picture Vocabulary Test. Os resultados indicam que as 

adolescentes negras vivem mais com seus pais depois do nascimento 
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do bebê, enquanto que as brancas se casam mais cedo e apresentam 

mais distúrbios nos relacionamentos. 

A ajuda inicial nos cuidados com o bebê provou ser útil, mas, 

se a adolescente ou sua mãe decidirem, mais tarde, negociar entre si a 

responsabilidade dos cuidados com a criança, podem ocorrer proble-

mas. O contínuo suporte da avó pode impedir a adolescente de tornar-

se independente, e os efeitos sobre a criança ficam na dependência da 

continuidade da ajuda da avó.  

Os melhores resultados da criança aos sete anos estão relacio-

nados com o maior nível educacional da mãe, a maior estimulação e 

suporte no ambiente doméstico, e o contato mais regular com o pai. 

Os autores propõem o estudo de uma conceituação mais abrangente 

sobre as ligações da rede social, pois a presença de membros familia-

res na residência não diz respeito à qualidade do relacionamento nem 

aos tipos de relações familiares. 

Spieker e Bensley (1984) desenvolveram sua pesquisa basea-

dos na prevalência da maternidade adolescente em todos os setores da 

sociedade, assim com nas teorias e pesquisas que relacionam esse fato 

com: o suporte social, das avós e parceiros;  a organização do lar;  as 

capacidades intelectual e de habilidade social da mãe;  a segurança do 

apego no bebê. Utilizaram o Home, o Nursing Child Assessment 

Teaching Scale, o Demographics and Living Arrengements Interview, 

o Strange Sitiuation, o Quick Test, e o Arizona Social Support and 

Interview Scale. 

Os resultados indicam que as adolescentes que moram com 

suas mães têm mais chance de manter seus papéis adolescentes tanto 
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em termos de atividades, como terminar a escola, quanto em termos 

de seu relacionamento: as mães esperam que suas filhas continuem 

adolescentes.  

Os autores constataram que as mães casadas recebem mais 

apoio das avós da criança do que as não casadas que moram com seus 

companheiros. Nos casos em que havia convivência na casa da avó 

com o parceiro, verificou-se que a avó provia um maior número de 

tipos de suporte: ajuda material, conselho, feedback e assistência físi-

ca, comparado com o parceiro.  

O parceiro, por sua vez, provia uma maior participação social. 

Avós e parceiros apresentaram o mesmo nível de interação íntima 

com a mãe adolescente. 

Oyserman, Radin e Saltz (1994), preocupados com o alto índi-

ce de partos entre adolescentes nos Estados Unidos e com os 

conseqüentes riscos para essas crianças, pior do que o desejável tanto 

nos aspectos cognitivos quanto emocionais, se propõem a estudar as 

qualidades aptas a promover um melhor desenvolvimento: empatia, 

reponsividade e expressividade.  

Os preditores dos cuidados parentais positivos, em mães ado-

lescentes que vivem em residências familiares de três gerações, são 

encontrados em estudos que provam que as mães das adolescentes 

providenciam um apoio mais estável do que o dos pais do bebê, os 

quais em menos de 30% dos casos estão presentes ou prestam cuida-

dos aos filhos quando estes estão com 18 meses. Os cuidados dos 

avôs também aparecem como fator significativo do desenvolvimento 

da criança. Os autores se propõem a medir a percepção do suporte 
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emocional que, apesar de ser uma medida subjetiva, é mais preditiva 

da qualidade da “maternagem” do que medidas objetivas que se en-

contram bem mais documentadas.  

A hipótese é que a percepção do suporte de sua mãe, de seu 

pai e do pai do bebê irá interferir na qualidade da maternidade da mãe 

adolescente. Foram medidos os cuidados prestados pela avó, através 

de uma modificação do Paternal Involvement in Childcare Index; a 

percepção do suporte pela mãe adolescente, através de uma modifica-

ção do Questionnaire of Social Support, e a maternidade da 

adolescente, da avó e do avô, através de sessões codificadas de jogo 

com a criança, com dez minutos de duração no tocante a cada um des-

ses parceiros. As conclusões apontam que o nível sócio-econômico 

influi nos cuidados para a amostra total.  

A adolescente percebe a avó como mais útil na promoção dos 

cuidados com o bebê, com exceção das famílias em que há avó e avô, 

pois nestas é o avô que fica em evidência nesse papel. O apoio da 

mãe, como é percebido pela adolescente, está negativamente relacio-

nado com os cuidados prestados pela última, ou seja, as adolescentes 

sentem o suporte da mãe positivo em relação aos cuidados da criança, 

mas negativos em relação aos seus próprios cuidados maternais, o que 

pode ser entendido como a atitude da avó dificulta a separação-

individuação da adolescente. A conclusão final dos autores é que os 

cuidados dos seus pais são positivos para a “maternagem” da mãe 

adolescente. 
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I.3. OBJETIVOS 

“A extrema dependência das crianças 

pequenas, em termos de imaturidade de diversos 

padrões de comportamento, contrasta com inú-

meras habilidades precoces de regulação no 

meio social, sugestivas da importância que este 

meio representou, e representa, na evolução e no 

desenvolvimento humanos” (Bussab, 1996, 76). 

 

A partir desse texto podemos identificar três fenômenos: o be-

bê humano nasce com limitações, mas também com capacidades para 

interagir com o meio social, e, finalmente, que o meio social tem res-

pondido a esse bebê de modo que ele se desenvolva. 

O objetivo dessa pesquisa é descrever aspectos relacionados 

com mães jovens que cuidam de seus primeiros filhos. Discriminamos 

três aspectos, relacionados com esses cuidados: as ações básicas -

alimentar, trocar, dar banho, levar ao pediatra,  dar medicação, e brin-

car; o relacionamento com as pessoas à sua volta, no que concerne ao 

desempenho dos cuidados; e as idéias que têm sobre essas ações e re-

lacionamentos.  

Utilizamos uma abordagem etológica, que nos coloca numa 

dimensão ecológica- adaptativa onde todo comportamento tem um 

sentido, que é histórico e adptativo ao meio físico e social em que 

ocorre.  
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“Se um comportamento é um produto da 

evolução, nada mais natural que se queira estu-

dar de que modo ele adapta uma determinada 

espécie às condições do meio” (Cunha, 1983, 

19). 

 

“Ethology provides us with the means to 

do this: the theoretical framework, the experi-

mental techniques, and the orienting attitudes to 

isolate situated activity patterns and describe 

their relations to the creature’s environment and 

to each other in historical terms” (Hendricks-

Jansen, 1996, 248). 

 

Da ecologia social dessa mãe destacamos o pai do bebê, dis-

criminando dois grupos: um em que a mãe coabita com esse pai, e o 

outro, em que não ocorre essa coabitação. Idenitficamos também os 

parentes e amigos com quem mantém contacto pelo menos uma vez 

por semana. 

Na dimensão histórica, além das condições atuais, identifica-

mos o local de nascimento das jovens mães e de suas respectivas 

mães. 

Na dimensão da ecologia física, relacionamos o número de 

cômodos onde a mãe mora com o número de pessoas com as quais 

coabita neste local. 
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II. METODOLOGIA 

II.1. População 

A população pesquisada é composta por 60 mães jovens pri-

míparas, residentes na região da Brasilândia, zona noroeste da cidade 

de São Paulo. 

A idade máxima das entrevistadas é de 20 anos, incompletos. 

A idade mínima dos bebês é de três meses. Esse critério foi es-

tabelecido como um tempo mínimo para a “regularização da dinâmica 

familiar”, após um possível “apoio extra” fornecido na “quarentena 

puerperal”. 

A idade máxima dos bebês é de 1 ano, incompleto. 

Todos os bebês são de termo, tendo saído da maternidade com 

a mãe, não foram internados no mês anterior à entrevista e gozam de 

boa saúde, segundo declarações da mãe, no início da entrevista. 

Das jovens entrevistadas, 30 coabitam com o pai do bebê, em 

moradia separada ou não, e 30 não coabitam. 

Nenhuma das mães entrevistadas estava trabalhando por oca-

sião da entrevista. 

Todas as jovens localizadas na região determinada, desde que 

dentro dos critérios da pesquisa e assentes, foram entrevistadas. Ape-

sar de certa variabilidade na arquitetura das residências habitadas 

pelas entrevistadas, algumas condições “habitacionais” são constantes 
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a todas elas. A grande parte dos terrenos onde foram construídas as 

casas são de propriedade pública sem regularização de uso, alguns, 

inclusive, em áreas de risco, como os sob a rede elétrica de alta ten-

são. Assim, pode-se dizer que os terrenos são “invadidos”.  

A rede de água e luz, em boa parte das vezes, não é legal, e, 

em outra parte, não é cobrada pelos orgãos competentes. A rede de 

esgoto praticamente não existe, havendo um sistema de escoamento 

construído pela própria população, geralmente desembocando em rio 

ou riacho próximo.  

O acesso às residências é muito variável, em função de sua lo-

calização. Determinados trechos contam com calçamento público, 

outros com calçamento construído pela população e, em outros, não 

há qualquer tipo de calçamento. Há locais que ficam praticamente 

ilhados, com apenas um ou dois acessos, bastante distantes de seu 

“centro”. A maior parte das casas é de “alvenaria”, mas há uma parte 

construída com madeira. Parte das construções foi realizada em regi-

me de mutirão. A região é considerada violenta, com um índice alto 

de tráfico de drogas. 

II.2. Procedimentos 

O trabalho de campo foi realizado nos anos de 1996 e 1997. 

O “projeto piloto” foi desenvolvido através do contato com as 

mães jovens, em um Posto de Saúde público, onde o pesquisador tra-

balhava.  
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A partir desses contatos e dos estudos da literatura científica, 

teórica e de pesquisa, delineou-se o projeto definitivo, com seus obje-

tivos, delimitações da população e instrumento de coleta de dados. 

Após o “Exame de Qualificação”, o instrumento -entrevista- sofreu 

suas últimas modificações. 

O início da coleta de dados do projeto definitivo ocorreu no 

mesmo Posto de Saúde, até que alterações na política da saúde pública 

do Município impediram a continuidade da coleta naquele local. A 

partir desse momento, a coleta passou a ocorrer no local de residência 

das entrevistadas. 

Antes de iniciar as entrevistas, esclarecíamos o propósito 

“acadêmico” da pesquisa, solicitando a anuência da entrevistada. 

Tendo por ponto de partida o Posto de Saúde, o entrevistador, 

o próprio autor desta tese, foi percorrrendo os quarteirões de modo a 

abranger o maior raio possível, limitado pelo fato de que parte do en-

torno físico do Posto é ocupado por mata,  pertencente à Serra da 

Cantareira. 

A estratégia básica de localização das mães era o questiona-

mento porta-a-porta. Dois fatores facilitaram as identificações: 

pessoas acessíveis, próximas ao portão da casa, e crianças na época 

das férias, que se mostraram muito colaboradoras. 

As entrevistas, de modo geral, deram-se nas próximidades  dos 

portões das casas. Parte das jovens convidou o entrevistador a entrar 

na residência. 
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Houve duas situações em que a mãe da jovem, contradizendo 

informações obtidas por vizinhos, omitiu a condição de sua filha, im-

pedindo a execução da entrevista. 

Tendo em vista as características do região da pesquisa, mui-

tas vezes, ao entrevistador, que portava o crachá de funcionário da 

Prefeitura, foi questionado o seu interesse no local. Muitas pessoas, 

geralmente homens, se preocupavam em saber se eu era fiscal, da Ele-

tropaulo ou da Sabesp. A declaração de meu objetivo amenizou a 

desconfiança da população. 

Foi possível identificar, em rodas de adolescentes, conversas a 

respeito de tráfico de drogas. 

Houve apenas uma situação em que o entrevistador foi amea-

çado, diretamente, por um grupo de pessoas, numa das subregiões 

mais pobres, onde uma mulher “armou-se com um caibro” e um ho-

mem, do barraco vizinho, “despachou” verbalmente o pesquisador. 

A intenção do entrevistador, de anotar o endereço das entrevis-

tadas, nem sempre foi bem sucedida, uma vez que vários grupos de 

residência localizavam-se em subregiões sem indicação de rua, traves-

sa ou número. 

II.3. Instrumento 

O instrumento utilizado foi uma entrevista estruturada, cujo 

roteiro se encontra no Anexo 1. 

A entrevista é composta por questões, abertas e objetivas, com 

as seguintes estruturas: 
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- interrogativa; 

- completação de sentenças; 

- avaliação através de uma escala de 4 pontos (ótima / boa / 

ruim / péssima). 

No roteiro de entrevista, identificam-se os seguintes grupos de 

dados coletados: 

 

Identificação do: 

- nome e idade da mãe; 

- nome e idade do bebê. 

 

Avaliação da condição de saúde do bebê: 

- se nasceu a termo; 

- se saiu da maternidade com a mãe; 

- se esteve internado no mês anterior à entrevista. 

 

Identificação do Estado de nascimento da mãe e de sua mãe. 

 

Identificação da escolaridade da mãe e do pai do bebê, e das 

razões da interrupção da escolaridade nos casos em que esse fato 

ocorreu. 

 

Identificação do número de cômodos da residência. 

Identificação das pessoas que residem na mesma casa que a 

mãe do bebê. 
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Identificação dos parentes com quem a mãe tem contato pelo 

menos uma vez por semana. 

 

Identificação dos(as) amigos(as) da mãe, com quem ela tenha 

contato pelo menos uma vez por semana. 

 

Levantamento dos “cuidadores”: identificação de quem realiza 

as tarefas do cotidiano do bebê (dar banho, trocar fraldas, alimentar, 

levar ao pediatra, ministrar medicação e brincar com ele). Para cada 

uma dessas tarefas é questionado quem as cumpre a maior parte das 

vezes. Nos casos em que a mãe não se menciona como sendo esta 

pessoa, é questionada a frequência com que ela realiza cada uma des-

sas atividades. Finalmente, é questionado quem as realizou da última 

vez. 

 

Identificação das pessoas: 

- que mais ajudam a mãe na vida; 

- que mais ajudam a mãe nos cuidados com o bebê; 

- com quem as mães mais conversam sobre suas dúvidas em 

relação ao bebê; e 

- quem mais orienta as mães sobre os cuidados com o bebê. 

 

Identificação da percepção da mãe em relação a: 

- com quem o bebê dorme mais facilmente; 

- de quem o bebê mais gosta; 

- quem tem mais paciência com o bebê; e 
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- quem mais entende de desenvolvimento da criança. 

 

Avaliação por parte da mãe, em uma escala de quatro pontos -

ótimo, bom, ruim e péssimo -, do seu “comportamento como mãe”. 

II.4. Análise estatística 

A proposta desta pesquisa foi desenvolvida a partir de um fa-

tor discriminante: as mães coabitarem (CA) ou não coabitarem (NC) 

com o pai do bebê. 

As respostas obtidas através das entrevistas foram tabuladas e 

analisadas estatisticamente, utilizando-se três testes. As idades da mãe 

e do bebê foram analisadas pelo teste “t de Student”, considerado ade-

quado quando as variáveis são quantitativas. Todos os outros 

resultados foram analisados prioritariamente pelo teste “qui-quadrado 

corrigido de Yates” e, alternativamente, pelo “teste exato de Fisher”, 

ambos usados para se avaliar as diferenças entre os dois grupos -mães 

que coabitam (CA) e que não coabitam (NC) com o pai do bebê, 

quanto a variáveis determinadas. O valor estabelecido de “p” -

estimativa da probabilidade de se rejeitar a hipótese de igualdade (Ho) 

sendo esta verdadeira -, foi 0,05. Assim, valores iguais ou maiores que 

este indicam a semelhança dos grupos, e valores menores informam 

sua diferença significante. 

A população era homogênea quanto a dois aspectos previa-

mente determinados, como descrito na metodologia: nenhuma mãe 



METODOLOGIA 

83 

trabalhava, e todos os bebês eram saudáveis - nascidos a termo e sem 

experiência de internação neonatal. 

A possibilidade de comparação dos resultados específicos a 

cada grupo implica a identificação de sua homogeneidade em outros 

fatores que poderiam ser responsáveis pelas diferenças encontradas.  

As variáveis gerais da análise estatística que provam a homo-

geneidade da população pesquisada são: a idade da mãe (Tab.1), a 

idade do bebê (Tab. 2) e a escolaridade da mãe (Tab. 4). 

A mediana das idades das mães pesquisadas (Tab. 3) foi de 18 

anos, para ambos os grupos, indicando sua homogeneidade.  

A mediana da idade dos bebês (Tab. 3) foi de cinco meses pa-

ra o grupo das mães que coabitam e seis meses para o das que não 

coabitam. Esses dados apontam uma ligeira tendência para o grupo 

que coabita conter bebês um pouco mais jovens. 

Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Idade da mãe. 

 Idade (anos) CA NC 

 14 1 0 

 15 0 4 

 16 6 6 

 17 5 4 

 18 10 7 

 19 8 9 

 TOTAL 30 30 
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Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Idade do bebê. 

 Idade (meses) CA NC 

 3  8 5 

 4  5 4 

 5  4 5 

 6  2 2 

 7  0 1 

 8  4 4 

 9  1 2 

 10 3 3 

 11 3 4  

 TOTAL 30 30 

 

Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Mediana das 

idades das mães e dos bebês 

 CA NC t p
 N30 N30  

mães  (em anos) 18 18 0,57 0,58 

bebês (em meses) 6 5 0,85 0,60 

 

A avaliação da escolaridade (Tab. 4), com corte na quarta sé-

rie do primeiro grau, indica a identidade dos dois grupos, e, portanto, 

sua homogeneidade, com a maioria das mães, 87%, tendo ultrapassa-

do o limite estabelecido. 
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Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Escolaridade 

das mães 

ESCOLARIDADE CA  NC 

 N  % N % 

estudou até a quarta série  4 13 4 13 

estudou além da quarta série  26 87  26 87 

TOTAL 30 100  30 100 

Fisher = 1,0  

 

Parte das mães do grupo que não coabita (23%) não souberam 

informar a escolaridade do pai do bebê, impossibilitando a avaliação 

estatística desta variável. 
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III. RESULTADOS 

III.1. Fatores específicos da homogeneidade 

A análise dos resultados possibita a identificação de um con-

junto de variáveis, específicas à questão básica da “maternidade”. 

Algumas destas variáveis apontam para a hogeneidade dos grupos de 

comparação: o local onde o bebê dorme, quem executa as tarefas da 

“rotina do bebê”, as dificuldades encontradas pelas mães para cuidar 

de seus filhos, com quem as mães acreditam que seus bebês dormem 

melhor, e quem elas acreditam que seja a pessoa de quem o bebê mais 

gosta. 

Os bebês de ambos os grupos, na maior parte das vezes, se-

gundo relato das entrevistadas, dormem na cama da mãe ou em seu 

quarto. (Tab. 5) 

Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Identificação do 

local em que o bebê dorme 

LOCAL CA  NC 

 N  % N % 

no quarto/cama da mãe 28 93 28 93 

com outras pessoas 2 7  2 7 

TOTAL 30 100  30 100 

Fisher = 1,0  
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A execução das tarefas da “rotina” do bebê (Tab. 6) - banho, 

troca de fraldas, alimentação, levar ao pediatra e dar medicação -, é 

realizada pelas próprias mães, na maior parte das vezes, independen-

temente do grupo, atestando a homogeneidade estatística entre elas. 

As respostas relativas a quem realizou cada uma dessas atividades nas 

últimas duas vezes corroboram esses resultados. 

Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Indicação de 

quem executa as tarefas da "rotina" do bebê: 

a "mãe (M)" ou "outra pessoa (O)" 

  CA NC  

TAREFA EXECUTOR N30 N30 Fisher 

 % % 

 M 97 90 

banho    0,61 

 O  3  10 

 

 M 97 93 

alimentação   1,00 

 O  3  7 

 

 M 93 97 

troca de fraldas   1,00 

 O  7  3 

 

 M 100 93 

levar ao pediatra   0,49 

 O  0 7 

 

 M 97 83 

dar medicação   0,19 

 O  3  17 
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As respostas das mães, quanto às dificuldades encontradas pa-

ra cuidar de seus filhos (Tab. 7), indicam que a maioria não encontra 

nenhuma dificuldade, fenômeno idêntico para os dois grupos. 

 

Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Indicação da 

presença de dificuldades encontradas 

 pelas mães para cuidar de seus filhos 

DIFICULDADE CA  NC 

 N  % N % 

nenhuma 19 63 19 63 

alguma 11 37  11 37 

TOTAL 30 100  30 100 

2
c = 0,07 - p = 0,79  

 

 

As jovens mães, quando questionadas sobre quem era a pessoa 

com quem o bebê dormia mais facilmente (Tab. 8), citaram preferen-

cialmente, como sendo essa pessoa, em detrimento de outros 

indivíduos presentes no ambiente, seja o pai do bebê, seja sua mãe, ou 

outros. Essas respostas foram consistentes estatisticamente para am-

bos os grupos. 
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Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. -  Identificação 

da pessoa com quem o bebê dorme  

mais facilmente, com a mãe, ou com outras pessoas 

BEBÊ DORME CA  NC 

MAIS FACILMENTE N  % N % 

mãe 23 77 22 73 

outras pessoas 7 13  8 17 

TOTAL 30 100  30 100 

2
c = 0,00 - p = 1,00  

  

As respostas, relativas à questão sobre quem é a pessoa de 

quem o bebê mais gosta (Tab. 9), na percepção das mães entrevista-

das, são homogeneas para os dois grupos ao apontar a própria mãe, e 

não outra pessoa, na maioria das vezes. 

Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. -  Identificação 

da percepção da mãe quanto à pessoa  

de quem o bebê mais gosta, ela própria, ou outra pessoa 

BEBÊ GOSTA MAIS CA  NC 

 N  % N % 

mãe 21 70 21 70 

outras pessoas 9 30  9 30 

TOTAL 30 100  30 100 

2
c = 0,08 - p = 0,78  

 

O conjunto dessas questões, relativas às ações das mães, e su-

as percepções quanto ao relacionamento com os filhos, na medida em 
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que apresentam resultados homogêneos entre os dois grupos estuda-

dos, indicam para fatores que independem do modo de inserção da 

jovem em organizações sociais diferentes: seu núcleo original ou um 

novo agrupamento - com o pai do bebê, com todas as consequências 

que isso possa trazer à sua ecologia -social e ambiental. 

A grande maioria das mães declara ser elas mesmas quem 

executam os cuidados básicos do dia-a-dia do bebê no primeiro ano 

de vida. Essas informações tanto se contrapõem ao consenso popular 

de que “é a avó quem cuida do filho da mãe jovem” quanto aponta 

para a constatação de que essas mães são “capazes” de cuidar de seus 

filhos, “apesar da idade”, mesmo na condição de “marinheiras de pri-

meira viagem”, ou seja, primíparas. 

Como indicado na apresentação da “condição evolucionária do 

ser humano”, a longa dependência infantil gera a necessidade de mai-

or investimento parental (Bussab, 1989). Essa correlação de 

fenômenos -necessidade da criança com a resposta conseqüente dos 

cuidados prestados pela mãe -, mostra-se altamente adaptativa para os 

mamíferos e para o homem, em especial. 

Ressalvando-se que a busca de adaptação do homem no am-

biente “cultural” que lhe é próprio pode provocar alterações compor-

tamentais importantes, identifica-se nos resultados a ocorrência de 

“padrões fixos de ação” e “sinais estímulo” de ambos “parceiros”, 

com fins de sobrevivência, provocando uma clara e intensa interação 

social. Para Eibl-Eibsfeldt (1989, 187), nessa interação está a própria 

origem da família mamífera:  
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“The evolution of the mammalian family 

started with the mother family where, as we men-

tioned earlier, mother-offspring signals and 

individualized bonding started”. 

 

As mães não só realizam as tarefas cotidianas de assistência 

ao bebê mas também afirmam não encontrar dificuldades para tanto, 

demonstrando uma espécie de “naturalidade” no desempenho de suas 

funções. 

A possibilidade da experiência de pertinência, no exercício de 

sua “função materna”, está ancorada, em um grau difícil de determi-

nar, na aceitação ou cobrança desse desempenho pela cultura à volta 

da jovem mãe, que perpassa níveis variados, das normas civís da 

constituição do país até as crenças dos familiares (Reis, 1993).  

Os americanos constataram que, em função de alterações cul-

turais a respeito da gravidez na adolescência, passou-se de uma 

experiência de dar os filhos para adoção para outra, em que as jovens 

passaram a cuidar de seus póprios filhos (Coll, Hoffman e Oh, 1987).  

Tanto os relatos de Gilberto Freyre (1981), dos hábitos de ca-

samento precoce no século passado, quanto as observações de LeVine 

(1988) acerca das práticas de reprodução quantitativa das regiões 

agrárias, indicam uma possível herança cultural do grupo pesquisado. 

Assim, essa “naturalidade” pode ser um ponto de entrelaçamento dos 

fatores bio-evolucionários e sócio-culturais. 

O fato que constatamos é que não só as mães executam suas 

“tarefas maternas” sem demonstrar dificuldade, a princípio, como 
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também se encontram identificadas com essa função, segundo pude-

mos depreender de suas “auto-avaliações”.  

Consideramos que, quando as jovens declaram que é com elas 

que o bebê dorme mais facilmente, e, especialmente, que é delas que o 

bebê mais gosta, é de sua “autopercepção” que elas estão falando. Es-

sas “autopercepções” seriam o resultado de eventuais indícios do bebê 

que são “interpretados” pela mãe. Nas questões apresentadas, essas 

“auto-percepções” são positivas. 

 III.2. Divergências e tendências divergentes entre 

os grupos: mães que coabitam e que não coabitam com o 

pai do bebê 

O grupo de resultados que passamos a descrever e discutir in-

clui as questões onde ocorreram divergências estatisticamente 

significativas, ou tendências, maiores ou menores, à divergência entre 

os grupos -das mães que coabitam e das que não coabitam com o pai 

do bebê. Essa seção será dividida em três partes: divergência e ten-

dências divergentes na ecologia; divergências e tendências divergentes 

nas competências; e tendência divergente na auto-avaliação. 

III.2.1 Divergências e tendências divergentes na ecologia 

O conceito de “ecologia” utilizado neste subgrupo de resulta-

dos informa sobre o ambiente físico e social. O ambiente físico inclui 

tanto os aspectos geográficos, como, por exemplo, a região de nasci-

mento da mãe entrevistada e de sua mãe, quanto os aspectos relativos 
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ao local de residência da jovem e suas condições, como a densidade - 

número de pessoas por cômodo. Esse último aspecto é tão propria-

mente ecológico que é físico e social ao mesmo tempo.  

Outros fatores relativos ao ambiente social a serem tratados 

nessa seção são: a rede de relacionamentos que a jovem estabelece 

com parentes e amigos, e como se organiza a atividade social de 

“brincar com o bebê”. Foi, finalmente, incluído o fator “abandono es-

colar”, entendido como fenômeno que denota a inserção da jovem 

mãe num ambiente institucional da cultura, uma dimensão da experi-

ência ecológica segundo Bronfenbrenner (1977). 

As mães pesquisadas dos dois grupos, as que coabitam com o 

pai do bebê - CA e as que não coabitam com o pai do bebê - NC, em 

sua maioria nasceram em São Paulo (Tab. 10), apresentando homoge-

neidade estatística quanto a esse fator. O grupo CA demonstra 

tendência a ser menos paulista que o grupo NC. 

Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. -  Identificação 

do local de nascimento da mãe entrevistada, discriminando São Paulo 

de outros estados 

LOCAL CA  NC 

 N  % N % 

São Paulo 20 67 24 80 

outros estados 10 33  6 20 

TOTAL 30 100  30 100 

2
c = 0,08 - p = 0,78  
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A identificação do local de nascimento das mães da mães en-

trevistadas - MM (Tab. 11), apesar de indicar uma tendência à 

divergência mais forte do que a de suas filhas, na mesma direção - 

grupo CA sendo menos paulista, demonstram a homogeneidade dos 

grupos, do ponto de vista da significação estatística. 

Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Identificação do 

local de nascimento da mãe da mãe - MM, discriminando São Paulo 

de outros estados 

LOCAL CA  NC 

 N  % N % 

São Paulo 7 23 14 47 

outros estados 23 77  16 53 

TOTAL 30 100  30 100 

2
c = 2,64 - p = 1,00  

 

A discriminação das regiões Norte/Nordeste como locais de 

nascimento das MM (Tab. 12), em relação a outros Estados, não indi-

ca divergência estatisticamente significativa. Apresenta, no entanto, 

uma tendência para as MM do grupo CA se concentrarem mais na re-

gião Norte/Nordeste. 
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Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. -  Identificação 

das regiões Norte/Nordeste de outros estados, como local de nasci-

mento das MM 

LOCAL CA  NC 

 N  % N % 

Norte/Nordeste 15 50 11 37 

outros estados 15 50  19 63 

TOTAL 30 100  30 100 

2
c = 10,05 - p = 0,43  

 

A discriminação do local de nascimento das MM (Tab. 13), 

em Norte/Nordeste, São Paulo, e Outros Estados, além de confirmar a 

tendência das MM do grupo CA terem nascido mais nas regiões Nor-

te/Nordeste, indica que as do grupo NC nasceram mais em São Paulo. 

Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Identificação do 

local do nascimento das MM discriminando: regiões Norte/Nordeste, 

São Paulo, e outros estados 

LOCAL CA  NC 

 N  % N % 

Norte/Nordeste 15 50 11 37 

São Paulo 7 23 14 47 

outros estados 8 27  5 16 

TOTAL 30 100  30 100 
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A identificação das condições de residência das entrevistadas 

permite a discriminação do fato de haver coabitação, ou não, com su-

as próprias mães - MM (Tab. 14). Nesse fator aparece uma 

divergência estatisticamente relevante: as mães do grupo NC em sua 

grande maioria habitam na mesma residência que suas mães -MM, 

sendo o inverso para o outro grupo - CA. 
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Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Identificação do 

local de habitação das entrevistadas  

em relação à residência de suas mães - MM 

RESIDÊNCIA CA  NC 

 N  % N % 

mesma da MM 4 13 28 93 

diferente da MM 26 87  2 7 

TOTAL 30 100  30 100 

2
c = 35,4  - p = 0,00 - diferença significativa  

 

A identificação da vizinhança ou não da residência da MM 

(Tab. 15), relativa às mães que não coabitam com ela, indica que a 

maioria das jovens do grupo CA residem próximas a suas mães. 

 

Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Discriminação 

do local de residência da MM, 

em relação à das entrevistadas 

RESIDÊNCIA CA  NC 

 N  % N % 

mesma da MM 4 13 28 93 

vizinha/próxima da MM 19 63 1 3 

distante da MM/outros 7 23  1 3 

TOTAL 30 100  30 100 
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A densidade ecológica - espaço/população, da residência da 

mãe entrevistada (Tab. 16/17), foi avaliada definindo-se três tamanhos 

de grupo de pessoas: 2-3/ 4-7/ 8-11. O tamanho mínimo de grupo é o 

composto por dois indivíduos: a mãe e seu bebê. Um grupo de três 

envolve em uma terceira pessoa, que pode ser o pai do bebê, para o 

grupo CA, ou outra pessoa para o grupo NC. O espaço foi definido 

por número de cômodos e subdividido em dois grupos: 1-2 / 3 ou 

mais. 

Observa-se uma forte tendência para o grupo CA ser formado 

por pai-mãe-bebê, e residir em uma habitação separada, de 1 ou 2 

cômodos (63%). 

As mães do grupo NC, por sua vez, concentram-se nos nú-

cleos compostos por 4 a 7 pessoas (63%), ou seja, ela, seu bebê e mais 

2 a 5 pessoas. Esses núcleos habitam em 3 ou mais cômodos em sua 

maioria (63%), sendo que parte (37%) ocupa 1 ou 2 cômodos. 

Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Distribuição das 

mães segundo tamanho da família e 

 número de cômodos, para o grupo CA. 

 CA (nº de pessoas) 

CÔMODOS 2-3 4-7 8-11 Total 
 N % N % N % N % 

1-2 19 63 2 7 - - 21 70 

3 ou mais 2 7 5 16 2 7 9 30 

TOTAL 21 70 7 23 2 7 30 100 
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Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Distribuição das 

mães segundo tamanho da família e 

 número de cômodos, para o grupo NC 

 NC (nº de pessoas) 

CÔMODOS 2-3 4-7 8-11 Total 
 N % N % N % N % 

1-2 3 10 7  23 2 7 12 40 

3 ou mais 1 3 12  40 5 16 18 60 

TOTAL 4 13 19 63 7 23 30 100 

  

O estudo da rede de relações das mães pesquisadas inclui, 

além da ecologia social da residência, os parentes e amigos com quem 

elas mantêm relacionamento, com freqüência mínima de uma vez por 

semana. 

O levantamento do número de parentes com quem as mães 

convivem permite o cálculo de sua mediana. Para o grupo que coabita  

(CA) a mediana é 8, e para o que não coabita (NC) é 6. 

Na avaliação do relacionamento com amigos (Tab. 18), na 

condição de freqüência mínima de um encontro semanal, discrimina-

ram-se dois grupos, um que afirma não ter “nenhum” amigo nessas 

condições e outro que cita “pelo menos um amigo”. Observa-se um 

tendência para o grupo NC ter mais convivência com amigos. 
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Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Identificação do 

número de amigos com quem 

as entrevistadas convivem 

AMIGOS CA  NC 

 N  % N % 

nenhum 10 33 5 17 

um ou mais 20 67  25 83 

TOTAL 30 100  30 100 

2
c = 1,42  - p = 0,23 

 

Apesar da homogeneidade, tanto em relação ao grau escolar 

atingido - descrito na seção anterior -, quanto ao abandono escolar, 

pode-se identificar uma maior tendência do grupo CA interromper os 

estudos (Tab. 19). 

Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Indicadores da 

interrupção dos estudos pelas mães 

ESTUDOS CA  NC 

 N  % N % 

interrromperam 29 97 26 87 

não interromperam 1 3  3 13 

TOTAL 30 100  30 100 

Fisher = 1,0 

 

A discriminação das justificativas declaradas pelas entrevista-

das para interromper os estudos (Tab. 20) mostra uma pequena 

tendência do grupo CA indicar mais a “gravidez” como motivo do que 
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o NC. O segundo motivo, “não quis mais”, apresenta alto valor per-

centual para os dois grupos, de modo mais homogêneo. 

Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Indicação dos 

motivos declarados pelas jovens  

para interromperem os estudos 

MOTIVOS CA  NC 

 N  % N % 

pela gravidez 13 45 11 42 

não quis mais 11 38 10 39 

outros 5 17  5 19 

TOTAL 29 100  26 100 

 

As respostas à questão sobre quem brinca com o bebê (Tab. 

21), apontam para uma divergência estatisticamente significativa entre 

os grupos CA e NC. A grande maioria das mães do grupo CA identi-

fica a si mesmas como a pessoa que mais brinca com o bebê, 

enquanto que, para a maior parte do grupo NC, essa atividade é reali-

zada por “outras pessoas”. 
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Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Identificação 

das pessoas que brincam com o bebê 

PESSOAS CA  NC 

 N  % N % 

nenhum 24 80 9 30 

um ou mais 6 20  21 70 

TOTAL 30 100  30 100 

2
c = 13,20  - p = 0,00 - diferença significativa 

 

A discriminação das outras pessoas que brincam com o bebê 

(Tab. 22), além da própria mãe, permite a identificação de dois grupos 

importantes para as mães do grupo NC: “todo mundo” e os “tios do 

bebê”. 

Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Discriminação 

das pessoas que brincam com o bebê 

PESSOAS CA  NC 

 N  % N % 

a própria mãe 24 80 9 30 

a MM 1 3 3 10 

os tios do bebê -  - 6 20 

todo mundo 1 3 7 23 

outros 4 13  5 17 

TOTAL 30 100  30 100 

 

“Quem casa quer casa”. Esse “dito popular” faz parte da cul-

tura de um grupo de pessoas de nossa sociedade. 
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Os resultados, apresentados na tabela sobre a densidade ecoló-

gica, indicam que 70% das mães que coabitam com o pai do bebê 

residem em “casa própria”. 

A análise desse dado leva a uma abordagem da experiência 

das jovens mães, em que dois fatores muito relevantes estão associa-

dos: a existência de um “espaço privado” para viver, que é diferente 

daquele de sua criação, e a companhia de um homem, pai de seu filho. 

Um dos elementos que permitem caracterizar a relevância des-

sa experiência é a sua provável originalidade. Talvez pela primeira vez 

na vida, essa jovem vive em “seu próprio canto”.  

Ao mesmo tempo, pela primeira vez estabelece um vínculo 

constante no partilhamento da coabitação diária com um homem “de 

outra tribo”, com todas as consequências que isto acarreta para o rela-

cionamento. Ainda, deve-se acrescentar a experiência inédita da 

maternidade, provável desencadeadora das alterações anteriores, em 

muitos casos, e fator determinante na dinâmica dos relacionamentos. 

As alterações no papel do indivíduo e/ou no seu meio ambien-

te sempre provocam uma mudança ecológica (Bronfenbrenner, 1996). 

O prolongamento da infância, como elemento da expressão 

adaptativa do ser humano, tem sido identificada como a responsável 

por modos de organização particulares (Bussab, 1989).  

Assim, a necessidade de um adulto dedicar-se ao cuidado da 

criança pequena, que lhe absorve uma quantidade considerável de 

tempo, gera, por sua vez, a necessidade de uma forma de organização 

social à sua volta que lhe permita executar essa tarefa. A mãe da cri-
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ança é o adulto que mais imediatamente responde aos “apelos infan-

tis”, estando biologicamente mais pronta para tal tarefa. 

Ao pai do bebê caberia, filogeneticamente falando, a proteção 

de sua prole. A coabitação delimita um núcleo, a constituição de uma 

nova família. Se, como afirma Macedo (1981), “a mulher vive em 

função da família”, então esse grupo de jovens mulheres vive uma es-

pécie de ascensão social, já que agora tem a sua “própria família”, 

seja no modelo do século XIX com contrato de casamento (Sluzki, 

1997) seja no modelo alternativo “brasileiro” do concubinato (Nader, 

1997). 

A experiência da domesticidade e privacidade ocorrem no 

começo desse século com a migração do operariado para o subúrbio 

(Reis, 1984). 

A diferença entre as indicações de relacionamentos entre os 

dois grupos estudados, com as mães que não coabitam citando mais 

relações com amigos, enquanto que as que não coabitam se referindo 

mais a relacionamentos com parentes, talvez possa apontar para uma 

reconfiguração mais ampla das relações socias. Esse fenômeno, se 

verdadeiro, pode ser o propulsor de maiores alterações na identidade 

da jovem que coabita. 

LeVine (1988b) desenvolve um modelo de compreensão dos 

modos de organização parental baseado em duas condições sócio-

geográficas: a agrária - gerando preocupações quantitativas, e, a urba-

no-industrial - priorizando a qualidade. 

As entrevistadas dos dois grupos pesquisados tendem a ser fi-

lhas de mães nascidas na regiões Norte/Nordeste. Se considerarmos 
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essas regiões como sendo basicamente agrárias, poderemos interpre-

tar, segundo o modelo de LeVine, que este fator interfere na 

reprodução precoce.  

A estratégia da quantidade de filhos, para combater a mortali-

dade e ampliar a mão de obra familiar, pode ser um pensamento da 

cultura das regiões de origem das mães das entrevistadas, que cria 

uma “expectativa” de valorização do início precoce da reprodução. Os 

próprios relatos coletados por Freyre (1981) apontam nessa direção, 

em termos históricos. 

Nesse sentido, a essas jovens mães não caberia a pecha de 

“mãe adolescente”, como sendo um desvio da natureza. E, se nos 

lembrarmos que os seus bebês eram todos saudáveis, também não se 

poderia qualificá-las como “mães de risco”. 

A perspectiva da inserção dessas jovens no contexto urbano-

industrial da cidade de São Paulo, condição diferente da do local de 

origem de suas mães, nos faz atentar para esse novo ambiente ecoló-

gico.  

As indicações apontam para o fato de que a sociedade não tem 

proporcionado, para os jovens, boas condições de engajamento no 

mundo do trabalho e da cultura, gerando uma experiência de insuces-

sos e, portanto, de frustração (Macedo, 1985). Assim, talvez a 

gravidez fosse uma boa alternativa de “criação”, que providenciasse 

um sentimento de engajamento produtivo, boa adaptação, sucesso e 

satisfação. 

O fato de as mães do grupo que coabita, em relação às que não 

coabitam, tenderem a interromper mais os estudos e a justificar um 
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pouco mais essa interrupção com o argumento da gravidez, talvez 

possa ser interpretado como indicador de uma espécie de “boa resolu-

ção de vida” ou “bom ajuste às suas expectativas vitais”. Esse 

fenômeno seria reforçado pelo ingresso em uma nova posição social: 

ser “esposa”. 

Habitar em uma casa separada, mesmo que seja de dois cô-

modos, implica uma vivência pessoal diferenciada no modo de 

organizar a vida, em função do espaço e das pessoas presentes no am-

biente “doméstico”. A inter-relação entre identidade e privacidade é 

um fenômeno que tem sido estudado em sua dependência de outro fa-

tor, que é a classe social. Como diz Holahan (1991, 279): “la privacía 

es un lujo relacionado con el nível socioeconómico, comunmente ina-

ccesible para los pobres”. 

Na sua teoria de grupo, Lewin (1973b) estabelece que o “es-

paço vital” do indivíduo está relacionado com o tamanho do grupo 

social onde ele se movimenta. Acrescente-se o fator privacidade, rela-

ção população-espaço físico, e teremos uma abordagem para analisar 

as diferenças possíveis das vivências das mães em suas diversas con-

dições de vida.  

As mães que coabitam tendem a ter uma vida com mais priva-

cidade e onde, devido ao menor número de indivíduos, as relações são 

mais interdependentes. Por outro lado, as mães que não coabitam ten-

dem a viver em ambientes com menor privacidade, e, portanto, onde 

as relações são menos estritas. 

A experiência de um maior isolamento/privacidade das mães 

que coabitam traz conseqüências para o seu relacionamento com o 
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bebê. Sendo uma condição de maior interdependência, elas ficam 

mais responsáveis pelos cuidados com a criança, e, praticamente, não 

tendo  com quem dividir sua tarefa, terminam por assumi-las em uma 

maior variabilidade de formas.  

A atividade de brincar com o bebê, por exemplo, que não se 

pode considerar exatamente uma tarefa, mas um ato que pode ser ge-

rador de prazer, é desempenhado por esse grupo de mães na maior 

parte das vezes, opondo-se ao fato constatado com as mães que não 

coabitam, que em pequeno número de  vezes se ocupam desta ativida-

de. 

Assim, praticando a função materna, essas mães podem de-

senvolver sua “autopercepção” como mães mais competentes. 

O grupo de mães que não coabitam, por outro lado, tem uma 

experiência de viver em residências com maior densidade ecológica, 

ou seja, com um maior número de pessoas por cômodo. Vivem, tam-

bém, na grande maioria das vezes, com sua própria mãe.  

Assim, mesmo apresentando homogeneidade com o grupo que 

coabita, quanto ao desempenho das tarefas básicas de assistência à 

criança, apresentam uma tendência para as realizarem em menor fre-

qüência, demonstrando a possibilidade imediata, no dia-a-dia, de ter 

uma outra pessoa que as realize. Um fenômeno curioso é observado 

quando se analisam as indicações fornecidas pelas jovens desse grupo, 

no sentido de quem se ocupa de brincar com o bebê, e onde aparece: 

“todo mundo”, os tios do bebê e sua mãe.  

Essa atividade, de prazer, aparece diluída entre os possíveis 

habitantes da residência. Desse modo, a mãe ficaria responsável pelas 
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tarefas “obrigatórias”, enquanto que o “prazer” ficaria distribuído. É 

possível que a distribuição das tarefas “obrigatórias”, mesmo que mi-

nimamente, e da atividade lúdica, reduzam a possibilidade dessas 

mães se identificarem com a função materna e nela se avaliarem satis-

fatoriamente. 

O grupo das jovens que não coabitam, diferencialmente, nas-

ceram mais em São Paulo, filhas de mães que, por sua vez, também 

nasceram mais em São Paulo. Interpretativamente, pode ser que essas 

mães estejam menos aculturadas ao padrão de casamento precoce, 

mais típico das regiõs agrárias.  

O fato deste grupo tender a abandonar menos os estudos tanto 

pode ser avaliado em função de se ter com quem dividir a assistência 

ao bebê quanto por uma possível valorização da formação acadêmica, 

mais típica do modelo leviniano de estratégia parental urbano-

industrial. 

III.2.2 Divergências e tendências divergentes nas competências 

O prolongamento da infância, tendo provocado a necessidade 

da ampliação da assistência à “descendência humana”, parece ter de-

sencadeado um investimento parental mais intenso. O homem, na 

medida em que faz uso do cérebro como “instrumento de adaptação”, 

desenvolveu muitas formas de cultura e organização social. Esses fa-

tos implicam a necessidade de se identificar, em cada cultura, e em 

cada momento histórico, suas formas de expressão.  

A possibilidade de desempenho da jovem mãe em sua função 

materna está condicionada a diversos fatores, como temos visto. As-
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sim, a constatação de suas necessidades e os modos de suas resolu-

ções podem ser indicadores da cultura do grupo ao qual pertence. 

Nesta seção estão arroladas as questões onde as entrevistadas 

declaram suas dificuldades e necessidades de ajuda, assim como as 

referências humanas de que fazem uso para desempenhar a tarefa da 

criação de seus filhos. 

Coerentemente com os resultados relatados acima, na subse-

ção “fatores específicos da homogeneidade”, em que as mães 

declaravam não encontrar dificuldades para cuidar de seus filhos, 

quando questionadas sobre a “ajuda” que lhes estaria faltando, a mai-

oria afirma que “nenhuma” (Tab. 23). Essa tendência, no entanto, é 

nitidamente mais forte para as mães do grupo CA. 

Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Identificação da 

falta de ajuda para cuidar dos filhos 

FALTA DE AJUDA CA  NC 

 N  % N % 

nenhuma 26 90 21 70 

alguma 4 10  9 30 

TOTAL 30 100  30 100 

2
c = 2,60  - p = 0,11 

 

A discriminação do tipo de ajuda que falta às mães (Tab. 24), 

que identificaram “alguma falta”, limitada pelo pequeno número de 

sujeitos, mostra uma tendência para a divergência entre os grupos, 

sendo que as mães do grupo NC citaram, na maioria absoluta das ve-

zes, aspectos “materiais” -alimento, dinheiro, trabalho e casa para 
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morar; enquanto que as do grupo CA, apesar de citarem esses aspec-

tos na maior parte das vezes, citaram, também, aspectos “humanos” -

quando o bebê chora. 

Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Discriminação 

da ajuda que falta para cuidar do filho 

TIPO DE AJUDA CA  NC 

 N  % N % 

material 2 67 9 100 

humana 1 33  - - 

TOTAL 3 100  9 100 
 

 

A maioria das mães (63%), de modo homogêneo, declarou 

não ter dificuldades para cuidar do filho, como descrito na subseção 

“fatores específicos da homogeneidade”.  

A discriminação (Tab. 25), pelas entrevistadas que declararam 

encontrar “alguma dificuldade”, aponta para uma tendência das mães 

do grupo CA citarem mais fatores “comportamentais” - lidar com o 

choro, sono, irritação e doenças -, enquanto que as do grupo NC estão 

divididas entre esses fatores e os “materiais/temporais” - conseguir 

trabalho, dinheiro, alimento, casa, tempo para cuidar da casa e do be-

bê. 
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Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Discriminação 

dos fatores de dificuldade encontrada 

para cuidar do filho 

DIFICULDADES CA  NC 

 N  % N % 

comportamentais 9 75 6 55 

materiais/temporais 3 25  5 45 

TOTAL 12 100  11 100 

 

As respostas, relativas à questão diretiva, sobre quem mais 

ajuda a entrevistada nos cuidados com seu filho (Tab. 26), quando 

segmentadas em dois subgrupos - a “mãe da mãe” e “outras pesso-

as/ninguém”, apontam para uma divergência estatisticamente 

significativa entre os grupos CA e NC, com as mães do grupo NC 

contando, na maior parte das vezes, com a ajuda de suas próprias 

mães. 

 Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Identificação 

das pessoas que mais ajudam 

nos cuidados com o bebê 

PESSOAS CA  NC 

 N  % N % 

mãe da mãe 13 43 26 87 

outras / ninguém 17 57  4 13 

TOTAL 30 100  30 100 

2
c = 10,55 - p = 0,00 -  diferença significativa  
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A discriminação das respostas do subgrupo “outras pessoas/ 

ninguém” (Tab. 27), das declarações das mães, relativas a quem mais 

as ajudava nos cuidados com o bebê, permite a identificação do pai do 

bebê ou suas sogras, como sendo essa pessoa para entrevistadas do 

grupo CA,  e, ainda, a referência a “ninguém”, que fica associada ex-

clusivamente a esse grupo. 

Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Discriminação 

das pessoas que mais ajudam  

a mãe nos cuidados com o bebê 

PESSOAS CA  NC 

 N  % N % 

mãe da mãe 13 43 26 87 

pai do bebê 6 20 - - 

mãe do pai 4 13 - - 

outros 6 20 4 13 

ninguém 1 3  - - 

TOTAL 30 100  30 100 

 

A identificação do tipo de ajuda dada pela mãe das entrevista-

das (Tab. 28), nos casos em que esta pessoa é a citada como quem 

executa essa função, indica uma divergência entre os grupos. As mães 

do grupo CA citam preferencialmente “orientação”, enquanto que as 

do grupo NC citam mais “cuidados”. 
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Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Frequência do 

tipo de ajuda dada pela  

mãe das entrevistadas* 

TIPO DE AJUDA CA  NC 

 cit  % cit % 

orientação 10 66 10 30 

cuidados 5 34 19 58 

material - -  4 12 

TOTAL 15 100  33 100 
* possibilidade de mais de uma citação por entrevistada 

 

A questão sobre com quem as jovens mais conversavam sobre 

suas dúvidas em relação ao bebê (Tab. 29) gerou respostas que, se or-

ganizadas em dois grupos - o da “mãe da mãe” e o das “outras 

pessoas” -, apontam para uma tendência de divergência em que o gru-

po NC cita mais, e preferencialmente, suas próprias mães do que o 

grupo CA, cuja respostas estão divididas. 

Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Indicação das 

pessoas com quem as mães mais conversam sobre suas dúvidas em 

relação ao bebê 

PESSOAS CA  NC 

 N  % N % 

mãe da mãe 16 53 23 77 

outras 14 47  7 23 

TOTAL 30 100  30 100 

2
c = 12,64 - p = 0,10  
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A discriminação das respostas “outras pessoas” relativas à 

questão sobre com quem as jovens mais conversavam sobre suas dú-

vidas em relação ao bebê (Tab. 30), faz aparecer apenas o pai do bebê 

como pessoa citada com mais frequência, pelo grupo CA, de modo 

que a dispersividade das outras respostas impõe que se mantenha o 

item “outros”. 

Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Discriminação 

das pessoas com quem as mães mais conversam sobre suas dúvidas 

em relação ao bebê 

PESSOAS CA  NC 

 N  % N % 

mãe da mãe 16 53 23 77 

pai do bebê 5 17 1 3 

outras 9 30  6 20 

TOTAL 30 100  30 100 

 

A identificação da pessoa que mais orienta a entrevistada so-

bre os cuidados com o bebê (Tab. 31), segmentada em dois grupos -a 

“mãe da mãe” e “outras pessoas” -, indica uma divergência estatisti-

camente relevante dos resultados. A maioria das mães do grupo NC 

cita preferencialmente suas próprias mães, enquanto que as entrevis-

tadas do grupo CA, se dividem entre as duas respostas. 
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Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Identificação da 

pessoa que mais orienta a mãe 

sobre os cuidados com o bebê 

PESSOAS CA  NC 

 N  % N % 

a própria mãe 14 47 26 87 

outras 16 53  4 13 

TOTAL 30 100  30 100 

2
c = 9,07 - p = 0,00 - diferença significativa  

 

A discriminação (Tab. 32) das respostas contidas em “outras 

pessoas”, no que diz respeito à questão sobre as pessoas que mais  

orientavam as jovens sobre os cuidados com o bebê, permite que se 

observe, no grupo CA, a presença da mãe do pai bebê, do pediatra e 

de uma autocitação, além da manutenção de uma dispersividade que 

impõe a manutenção da resposta - “outras pessoas”. 
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Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Discriminação 

das pessoas que mais orientam as mães 

sobre os cuidados com os bebês 

PESSOAS CA  NC 

 N  % N % 

mãe da mãe 14 47 26 87 

mãe do pai 4 13 - - 

pediatra 4 13 - - 

própria entrevistada 1 3 - - 

outras 7 23  4 13 

TOTAL 30 100  30 100 

 

As respostas à questão sobre quem mais entende de desenvol-

vimento da criança (Tab. 33), segmentadas em dois subgrupos -mãe 

da mãe e outras pessoas -, indica uma divergência estatisticamente 

significante entre os grupos, com as mães do grupo NC apontando em 

sua maioria suas próprias mães, enquanto o grupo CA se apresentando 

praticamente dividido entre as duas respostas. 
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Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Identificação da 

MM como pessoa que mais 

entende de desenvolvimento da criança 

PESSOAS CA  NC 

 N  % N % 

mãe da mãe 14 47 23 77 

outras 16 53  7 23 

TOTAL 30 100  30 100 

2
c = 4,51 - p = 0,03 - diferença significativa  

A discriminação do subgrupo “outras pessoas” (Tab. 34), rela-

tivo à questão sobre quem mais entende de desenvolvimento da 

criança, faz surgir a figura do pediatra e de autocitações, preferenci-

almente no grupo CA. 
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Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Discriminação 

das "outras pessoas" citadas como quem mais entende de desenvolvi-

mento da criança 

PESSOAS CA  NC 

 N  % N % 

mãe da mãe 14 47 23 77 

pediatra 6 20 2 6  

a própria entravistada 4 13 1 3  

outras 6 20  4 13 

TOTAL 30 100  30 100 

 

 

 

As mães informam considerar suas próprias mães como quem 

mais as ajudam na vida (Tab. 35), com uma tendência maior, nessa 

direção, para as do grupo NC. 
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Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Indicação das 

pessoas que mais ajudam 

 na vida da entrevistada 

PESSOAS CA  NC 

 N  % N % 

mãe da mãe 18 60 21 70 

outras 12 40  9 30 

TOTAL 30 100  30 100 

2
c = 0,29 - p = 0,59 

 

As jovens mães entrevistadas, de ambos os grupos, foram 

igualmente consistentes em afirmar que era delas que o bebê mais 

gostava, conforme identificado na subseção dos “fatores específicos 

da homogeneidade”.  

 

No entanto, a discriminação (Tab. 36) das respostas de quem 

afirma serem “outras pessoas”, as depositárias do “gostar” do bebê, 

permite a identificação diferencial das respostas por grupo, de modo 

que, para o grupo NC, surge a pessoa de sua mãe, enquanto que para 

o grupo CA, o pai do bebê é quem detém a segunda posição na distri-

buição das respostas. 
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Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Discriminação 

das pessoas citadas como sendo  

de quem o bebê mais gosta 

PESSOAS CA  NC 

 N  % N % 

a própria mãe 21 70 21 70 

a mãe da mãe 3 10 8 27 

o pai do bebê 5 17 - - 

outras 1 3  3 10 

TOTAL 30 100  30 100 

 

Os resultados apresentados nessa seção corroboram algumas 

orientações presentes nas seções anteriores, e enriquecem sua análise 

através de discriminações. 

A afirmação das jovens de não encontrarem dificuldades para 

cuidar do bebê é corroborada pela consistente não identificação de 

“falta de ajuda” na execução da tarefa de cuidar. O grupo que coabita, 

no entanto, é um pouco mais enfático nesse sentido. As indicações de 

que tipo de ajuda sentiam falta, o grupo que não coabita foi unânime 

em dizer que eram aspectos materiais, fator um pouco menos impor-

tante para o outro grupo.  

A discriminação das citações de dificuldades encontradas, pa-

ra quem as sente, mostra o grupo que não coabita dividido entre 

aspectos materiais e comportamentais, enquanto que as mães que coa-

bitam tendem mais a citar fatores comportamentais. Esses fatores são 

de natureza primária, por fazerem parte de “comportamentos eviden-
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tes” da criança, com os quais as mães são “obrigadas” a lidar, ou seja: 

o choro, o sono, a irritação e as doenças.  

Não houve nenhuma citação de aspectos mais relacionados ao 

desenvolvimento psicomotor, como seria o caso, por exemplo, de sa-

ber se o bebê está no “tempo” de engatinhar ou se está reagindo 

adequadamente aos estímulos sonoros. Uma possibilidade de interpre-

tação deste fato é que as mães desconhecem esses aspectos do 

desenvolvimento do bebê, como se fossem “ingênuas” em relação a 

eles. 

O fato de as mães que coabitam sentirem menos falta de ajuda 

pode ser entendido, como já dito acima, como consequência de não 

terem alguém “à mão” para ajudar, o que pode ir provocando uma ex-

periência de capacidade. 

Outra diferença interessante, gerada, possivelmente, pelo fator 

“casa própria-pai do bebê”, é a maior preocupação das mães que não 

coabitam com fatores materiais, indicando um nível de insegurança 

básico para a experiência de sua própria vida e a de seu filho. 

O questionamento direto sobre quem mais ajudava as jovens a 

cuidar de seus filhos levou-as a um posicionamento bem definido -as 

que não coabitam citam com predominância, de modo estatisticamen-

te significativo, suas próprias mães, enquanto as que coabitam 

dividem suas indicações entre suas mães e outras pessoas, o que se 

mostrou consistente nas questões subsequentes.  

Esse posicionamento permite a identificação, de maneira clara, 

de uma situação de vida relacional, que, no nosso ponto de vista, está 

condicionada à diferença: “moradia-pai do bebê” e “moradia-própria 
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mãe”. Essa diferença de condição implica, como discutido acima, em 

diferentes vivências do “espaço vital” e modos de organização das re-

lações sociais, que, por sua vez, geram inúmeras conseqüências em 

relação às ações das entrevistadas, como, por exemplo, nos cuidados 

com seus filhos, e, em segunda instância, em relação à sua autoper-

cepção como mulheres e mães. 

A análise das citações do tipo de ajuda dado pelas suas mães 

fornece consistência à interpretação que acabamos de expor, já que as 

mães que moram com as próprias mães declaram receber mais ajuda 

nos “cuidados” com o bebê, enquanto que as entrevistadas do outro 

grupo citam mais ajuda com “orientação”. Assim, percebe-se a dife-

rença entre a ajuda com tarefas básicas “operacionais” e ajuda em 

aspectos mais “cognitivos”. 

A discriminação das “outras pessoas” além da própria mãe, 

que ajudam as entrevistadas nos cuidados com seus filhos, faz surgir 

uma maior variabilidade no mundo das relações da mãe que coabitam. 

Entre as pessoas discriminadas surgem: o pai do bebê, sua mãe e um 

grupo de outras pessoas em maior extensão do que para o outro grupo. 

Especialmente importante é a declaração, de um subgrupo dessas 

mães, de que não recebem ajuda de “ninguém”, o que, mais uma vez, 

reforça nossa tese de sua maior autonomia. 

As mães das entrevistadas têm presença marcante em suas vi-

das. Eibl-Eibesfeldt (1989) se refere à geração de “avós” como sendo 

uma extensão natural do núcleo familiar. Um entendimento evolucio-

nário da reprodução humana relaciona o desmame tardio e a 

menopausa com a infância longa, de forma que a mãe, depois de ter 
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gerado seu último filho, no final de seu ciclo reprodutivo, ainda tives-

se um tempo mínimo de sobrevida para desempenhar a tarefa da 

criação do “filhote” (Trevathan, 1987).  

Assim, é entendido que a progenitura futura entra nos cálculos 

da espécie e que, depois de desmamar seus últimos filhos, a mãe mais 

velha ajudará a criar os netos (Schappi, 1987). Na maternidade onde 

trabalhei, ao atender uma senhora, com mais de 40 anos, que realizara 

histerectomia radical, verifiquei que suas dificuldades emocionais 

eram relativas à impossibilidade de não poder mais gerar, o que a fa-

zia sentir-se desvalorizada, mesmo já tendo vários filhos vivos. 

As jovens pesquisadas reconhecem em suas mães a pessoa que 

mais as ajuda na vida. 

Coabitando com suas mães ou com o pai de seus filhos, pelo 

menos metade da população estudada indica suas próprias mães como 

sendo a pessoa com quem mais conversam sobre dúvidas em relação 

ao bebê, quem mais as orienta sobre os cuidados pertinentes e quem 

mais entende do desenvolvimento da criança. 

Muitos pesquisadores e teóricos têm-se dedicado ao estudo do 

papel do relacionamento parental como fonte de apoio e recursos, cor-

relacionando a estruturação de uma “rede de relações” com a “função 

de adaptação”, especialmente nas populações de nível sócio-

econômico baixo (Hess,1975; Schellenbach, Whitman e Borkowisk, 

1992; Siegrist, Siegrist e Weber, 1984). 

As mães das mães pesquisadas são citadas tanto em uma 

“função instrumental” - como quando elas ajudam diretamente nos 

cuidados com o bebê -, quanto em uma “função informacional” - 
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quando elas são as referências para se conversar sobre os cuidados 

com o bebê, ou fornecer orientações, principalmente quando conside-

radas como quem mais entende de desenvolvimento da criança 

(Cohen e Wills, 1985). 

A argumentação sócio-biológica propõe que tem havido prefe-

rência seletiva por competências que dão suporte, sendo que a 

sobrevivência do grupo depende de suporte mútuo (Siegrist, Siegrist e 

Weber, 1984). 

As pesquisas que correlacionam diretamente a maternidade 

adolescente com suporte social, destacando a figura da avó materna 

do bebê, apontam para uma situação “ambígua”.  

Em duas delas (Unger e Coley, 1992; Oyserman, Radin e 

Saltz, 1994) a mãe da mãe é percebida pela jovem como sendo impor-

tante nos cuidados com o bebê, mas atrapalhando o seu próprio 

relacionamento com o filho, seja logo no início seja posteriormente, 

quando a mãe quer estreitar seu vínculo com a criança que foi criada 

prioritariamente pela avó. 

Uma terceira pesquisa (Spieker e Bensley, 1984) conclui que a 

mãe, residindo com sua própria mãe, continua em seu papel de ado-

lescente. 

Os resultados de nossa pesquisa indicam uma direção seme-

lhante às encontradas pelos americanos: reconhecimento da 

participação da avó materna nos cuidados, mas diferença nos resulta-

dos relativos a aspectos de auto-representação como mães 

competentes entre os grupos que coabitam ou não com elas. 
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As mães que coabitam com suas próprias mães apresentam 

uma divergência estatisticamente significativa com relação às que não 

coabitam, nas questões relativas ao apoio dado por suas mães: nos 

cuidados com o bebê, na busca delas como fonte de orientação e na 

sua referência como quem mais entende do desenvolvimento do bebê. 

 O pensamento da constituição das auto-representações, como 

resultado das experências cognitivas e afetivas, dadas através das inte-

rações sociais, campo existencial próprio do ser humano, possibilita 

uma interpretação das conseqüências da coabitação da jovem mãe 

com sua mãe. Sendo esta uma interação muito próxima, física e tem-

poralmente, o exercício da função materna da jovem estaria 

restringido pela presença dessa mulher mais velha e experiente, com 

quem já estabeleceu, desde o princípio, o papel de filha. 

A constatação desse fenômeno e a perspectiva de intervenção 

terapêutica fez com que Minuchin e Fishman (1989, 32) declarassem: 

“de poco valdrá instruir a una madre si quien realmente cumple ese 

papel para el niño es su abuela”. 

A coabitação com o pai do bebê em outra residência, confor-

me nossos resultados, demonstra que essa alteração ecológica da 

experiência da jovem mãe é um fator atenuador das conseqüências da 

coabitação com sua mãe, gerando necessidades imediatas de atuação 

nos cuidados do dia-a-dia, como discutidos acima, assim como uma 

diversificação das pessoas com quem as mães conversam sobre o bebê 

e se orientam, e a quem creditam o conhecimento do desenvolvimento 

da criança. 
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Assim, o pai do bebê passa a exercer funções na dinâmica da 

criação, semelhantes às exercidas pela mãe da entrevistada, com a di-

ferença de que o relacionamento entre os novos parceiros tem uma 

estrutura muito diferente, carregando significados em processo de 

construção.  

Nesse novo relacionamento, a jovem passa a desempenhar, 

além do papel de mãe, outro novo papel: o de “esposa”, o que introduz 

uma alteração significativa na sua inserção na estrutura das relações 

sociais, com conseqüências na sua auto-representação. 

A idéia evolucionária da reprodução humana, que inclui o in-

vestimento parental numa prole reduzida, quando comparado com 

outras espécies, diz respeito ao investimento tanto da mulher como do 

homem.  

Seja no papel de “caçador” seja no de “protetor”, ou nos mol-

des da família burguesa da era capitalista, desempenhando o papel de 

“provedor”, o homem tem ocupado um lugar ao lado de uma mulher 

que procria, especificamente na sociedade brasileira, ao lado da mu-

lher que gera o seu filho. 

As teorias sobre suporte social colocam o parceiro ou marido 

como uma pessoa importante para a ocorrência dessa função social 

(Schellembach, Whitman e Borkowski, 1992).  

As pesquisas levantadas oferecem resultados semelhantes aos 

encontrados por esta, aqui apresentada, na medida em que relatam a 

associação entre comportamento maternal da jovem mãe, com a pre-

sença e envolvimento do pai do bebê (Seymore, Fronthinghan, Mc 

Millan e Duran, 1990; Unger e Wandersman, 1988). 
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Além das funções acima descritas, ocupadas pelo pai do bebê 

no desempenho dos cuidados pela jovem, esta o coloca em segundo 

lugar, quando questionada sobre quem o bebê mais gosta, o que pode 

ser um indicador da posição que “ela” dá ao companheiro. 

Constata-se, no entanto, pelo menos nos Estados Unidos, que 

são altos os índices de mães que cuidam de seus filhos sem os respec-

tivos pais, o que tem dificultado o acesso dos pesquisadores a esse 

grupo de sujeitos (Chase-Lansdale, Brooks-Gunn e Paikoff, 1992). A 

ausência, ou presença inconstante do pai do bebê, é considerada um 

dos fatores de risco social para as mães jovens (Schellembach, Whit-

man e Borkowski, 1992). 

Uma hipótese interpretativa, capaz de ajudar a entender o fe-

nômeno da ausência dos pais jovens ao lado de seus filhos pequenos, 

talvez seja a indicação dada por Macedo (1985) da falta de campo de 

trabalho das sociedades atuais, o que parece estar relacionado com o 

fenômeno descrito por Tucker e Money (1981) do prolongamento da 

adolescência, que passa de uma fase transitória para um período signi-

ficativo da vida. 

Esse prolongamento significa o retardamento do ingresso do 

jovem no mercado de trabalho, e sua conseqüente limitação e frustra-

ção sócio-econômica, geradora de subempregos, empregos 

“marginais”, dependência da família e impossibilidade de assumir 

responsabilidades, como formar uma família. 

Em nossa pesquisa, no entanto, o grupo que foi completado 

em primeiro lugar foi o das mães que coabitavam. 
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Ao lado do pai do bebê, a mãe do pai, a “sogra” da mãe, tam-

bém é citada como providenciando ajuda e orientação, denotando a 

extensão do relacionamento gerado pela nova coabitação, reorganiza-

ção social e nova fonte de apoio. 

Do mesmo modo, as citações reunidas sob a denominação de 

“outras pessoas”, que aparecem nas questões sobre fontes de ajuda, 

pessoas com quem as mães conversam sobre suas dificuldades nos 

cuidados com o bebê e com quem se orientam sobre esses cuidados, 

ressalta a amplificação da rede de relações das mães que coabitam 

com o pai do bebê, e, consequêntemente, a diversificação de seus 

apoios, diferentemente do outro grupo, centrado na figura da avó ma-

terna. 

O fato que nos parece ainda mais relevante ocorre quando as 

mães que coabitam com o pai do bebê, mais do que as do outro grupo, 

se “autocitam”, informando que elas não se orientam sobre os cuida-

dos com o bebê com nenhuma outra pessoa, seguindo suas próprias 

“auto-orientações”, e quando afirmam que elas consideram serem 

“elas mesmas” quem entendem mais do desenvolvimento da criança. 

A primeira impressão que se pode ter desses fatos é a de que essas 

mães confiam em sua própria capacidade de cuidar dos próprios fi-

lhos, mais do que em outra pessoa qualquer. 
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III.2.3 Tendência à divergência entre os grupos nas auto-

avaliações 

Os últimos resultados aqui discutidos foram agrupados sob a 

denominação de “auto-avaliações”. A questão em que a mãe qualifica 

seu comportamento “como mãe” é objetivamente uma avaliação. A 

outra questão, considerada como uma forma de avaliação, é deduzida 

da questão sobre quem tem “mais paciência” com o bebê. 

As mães do grupo que coabita tem uma forte tendência a se 

considerarem mais pacientes (Tab. 37), comparando-se os resultados 

com as que não coabitam. 

Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Identificação 

das pessoas citadas como 

mais pacientes com o bebê 

PESSOAS CA  NC 

 N  % N % 

mãe entrevistada 23 77 16 53 

outras 7 23  14 47 

TOTAL 30 100  30 100 

2
c = 2,64 - p = 0,10 

 

A discriminação das pessoas incluídas na categoria “outras 

pessoas”, na questão sobre a pessoa mais paciente com o bebê (Tab. 

38), faz surgir no grupo CA o pai do bebê, e no grupo NC a mãe da 

mãe. 
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Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Discriminação 

das pessoas citadas como tendo 

mais paciência com o bebê 

PESSOAS CA  NC 

 N  % N % 

mãe entrevistada 23 77 16 53 

pai do bebê 6 20 - - 

mãe da mãe - - 12 40 

outras 1 3  2 7 

TOTAL 30 100  30 100 

 

As jovens, ao avaliarem o que achavam sobre seu comporta-

mento como mães - ótimo/bom/ruim/péssimo - (Tab. 39), apresentam 

uma tendência muito pequena à divergência, em relação às que coabi-

tam, que se avaliam um pouco mais positivamente. Consideramos 

como totalmente satisfatório o comportamento avaliado como ótimo, e 

parcialmente satisfatório o avaliado como bom. Não houve resposta 

nos outros dois níveis da escala. 

Tabela Erro! Argumento de opção desconhecido. - Auto-avaliação 

do comportamento como mães 

COMPORTAMENTO CA  NC 

COMO MÃE N  % N % 

totalmente satisfatório 16 53 14 47 

parcialmente satdsifatório 14 47  16 53 

TOTAL 30 100  30 100 

2
c = 0,07 - p = 0,76 
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Os resultados das seções anteriores e as interpretações que su-

gerimos, quando comparados com os resultados dessa seção, 

demonstram uma tendência para a homogeneidade. 

As mães que coabitam com o pai do bebê, sentindo-se mais 

competentes, com menos dificuldades e auto-suficientes na execução 

dos cuidados com o bebê, também se avaliam como mais pacientes. 

As mães que não coabitam com o pai do bebê, por sua vez, como já se 

constatou, dividindo as tarefas de cuidados e projetando nas suas pró-

prias mães o papel de orientadoras e conhecedoras do 

desenvolvimento infantil, dividem com elas a qualificação de “pacien-

tes”. 

Assim, esses resultados apontam para a direção que os dados 

da auto-avaliação do comportamento como mãe confirmam: as que 

coabitam têm uma tendência a se sentirem mais satisfeitas ao exercer 

a função materna do que as mães do outro grupo. 
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IV. CONCLUSÕES 

A mãe jovem, no contexto ecológico - sócio-geográfico - estu-

dado, é a responsável pela execução dos cuidados básicos de seu bebê. 

A nossa espécie provê a mulher de condições para se sensibi-

lizar e poder responder às necessidades do pequeno ser humano que 

nasce impossibilitado de sobreviver sem ajuda, o que exige uma espé-

cie de “gestação extraútero”, com um prolongamento da infância. 

A organização social, o investimento parental em uma prole 

reduzida e a vinculação afetiva são fatores evolucionários do homem, 

selecionados em seu processo de adaptação à vida na Terra. 

A etologia é, justamente, uma abordagem que entende o com-

portamento humano como produto e instrumento da evolução, através 

da seleção natural. 

A seleção, portanto, dá-se através dos processos bem-

sucedidos da adaptação das pessoas ao meio ecológico - geossocial, 

em que vivem. 

As interações que ocorrem entre a mãe e o bebê vão possibili-

tando uma base de comunicação importante para o desenvolvimento 

da criança. 

Uma mãe desenvolve sua “função materna” condicionada ao 

meio ecológico - sócio-geográfico -, em que vive, ou seja, em sua rea-

lidade de moradia e modo de organização sócio-econômico. 
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Para ser justa, uma avaliação sobre o risco da maternidade na 

juventude deve considerar esses critérios, e não impor eventuais resul-

tados mórbidos diretamente em razão da idade da mãe. 

As mães pesquisadas por nós não trabalhavam e tinham bebês 

saudáveis. 

Os dados históricos das organizações sociais apontam para di-

ferenças que se estabelecem em função do tempo e do lugar onde os 

fenômenos ocorrem. Assim, procuramos identificar a origem da en-

trevistada e de sua respectiva mãe.  

Constatamos que metade das avós maternas nasceram nas re-

giões Norte ou Nordeste do país. Esse fato nos orienta para duas 

observações que consideramos muito pertinentes. A própria história 

de nossa sociedade nos conta que, pelo menos na virada do século, 

havia uma forte tradição nessas regiões, entre outras, de casamentos 

no início da idade reprodutiva da mulher, quando eram comuns casa-

mentos aos treze anos.  

A outra observação relaciona-se com as pesquisas realizadas 

por outros autores em regiões agrárias e urbano-industriais, em que se 

constatam diferenças importantes nas estruturas familiares desses dois 

grupos. A família agrária, tendendo a ter maior número de filhos, co-

meça a se estruturar mais cedo. 

As jovens mães declaram-se capazes de exercer sua “função 

materna”, afirmando não encontrarem dificuldade para tal. Várias 

ações podem ser consideradas como indicadores da responsabilidade 

pelos cuidados de seus filhos: elas os alimentam, trocam suas fraldas, 
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os levam ao pediatra e os colocam para dormir próximos a elas, na 

mesma cama ou no mesmo cômodo.  

As entrevistadas afirmam, também, que é com elas que o bebê 

dorme mais facilmente. 

A interpretação que esses fatos nos levam a formular é que se-

ria essa experiência de capacidade que faria com que as entrevistadas 

tivessem uma ação positiva para com seus filhos, que, por sua vez, 

reagiriam positivamente, e, assim, elas pudessem se perceber como 

sendo a pessoa de quem o bebê mais gosta, como foi constatado. 

A interação mãe-bebê, que se estabelece desde muito cedo, pa-

rece ser o produto e o agente de uma vivência adaptativo-

evolucionária, em que o bebê e a mulher encontram-se “equipados 

com comportamentos que emitem sinais”, “equipamentos leitores de 

sinais” e “equipamentos geradores de respostas aos sinais”, de modo a 

resultar no desenvolvimento da criança. Todos equipamentos pré-

programados pela espécie com fins de adaptação e, em última instân-

cia de sobrevivência, que se atualizam na experiência. 

A circularidade desse fenômeno pode ser descrita como a in-

ter-relação entre a dependência infantil e o investimento parental. 

A adptação humana, portanto, está determinada pelas condi-

ções externas a ela, como promotoras de sua ação e resultado de suas 

intervenções. 

O estudo de um grupo de mães jovens se enriquece na medida 

em que podemos identificar o maior número de fatores ecológicos -

ambiente físico e social -, em que essas mães e seus bebês estão inse-
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ridos. Assim, as determinações bio-evolucionárias se entrelaçam com 

as sócio-culturais. 

Um corte sócio-ecológico que escolhemos realizar foi separar 

dois grupos de mães pela sua coabitação ou não com o pai do bebê. 

A primeira conseqüência imediata dessa carcterização da 

mães, foi a diferença observada do local de moradia desses dois gru-

pos. O grupo que coabita tende a morar mais em uma “casa própria”, 

mesmo que essa casa seja de um ou dois cômodos, e não seja literal-

mente de sua propriedade. As mães que não coabitam com o pai do 

bebê, por sua vez, tendem a morar com suas próprias mães, mantendo 

a mesma condição anterior à gravidez. 

A inter-relação desses dois fatores ecológicos parece desenca-

dear, por seu turno, uma série de outras conseqüências. 

A mãe que estabelece um relacionamento “mais estável” com 

o pai do bebê e vai morar com ele encontra-se em uma nova condição 

de vida. Independentemente do tipo de compromisso civíl ou religioso 

que o casal venha a assumir, o fato é que passa a existir um “casal” 

que coabita. Nessa condição, a mulher passa a ser “esposa”. 

O relacionamento mãe-pai-bebê, na medida em que essas pes-

soas passam a morar em uma casa separada, tende a estreitar-se, 

estabelecendo uma maior interdependência. 

O fato dessa mulher viver em uma residência separada de ou-

tras pessoas parece ser condição suficiente para que ela “tenha de 

desempenhar suas funções de mãe”. 

Além de executar mais as ações de rotina, elas brincam signi-

ficativamente mais com seus bebês. Consideramos essa atividade 
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como complementar a sua ação de cuidar, como uma atividade não 

obrigatória e, provavelmente, mais prazerosa. Entendemos que, na 

medida em que se concentram mais nas ações de cuidados com seu 

filho, essas jovens teriam uma autopercepção mais “clara” de suas ca-

pacidades, e assim poderiam vir a sentir-se “mais mães”. 

O grupo de jovens que coabitam com o pai do bebê se referem 

menos a dificuldades na área material e financeira, o que nos indica 

que o “marido”, direta ou indiretamente, propicia uma melhor condi-

ção de sobrevivência. Esse homem tem, também, participação 

declarada em outras atividades, como nos cuidados com o bebê e nas 

conversas sobre as dúvidas em relação ao bebê.  

Essas mães declaram que, depois delas, é o pai o mais pacien-

te com o bebê e de quem o bebê mais gosta. Isso nos leva a concluir 

que, na mesma direção das pesquisas levantadas, o pai do bebê exerce 

uma importante função na rede social do novo núcleo familiar. 

Uma das questões discutidas na literatura sobre a adolescência 

é a falta de oportunidades à disposição dessa população. O mercado 

de trabalho vai se restringindo, provocando um aumento nas exigên-

cias e, portanto, um prolongamento na idade de acesso a ele. Por outro 

lado, também são restritos os acessos ao lazer e à cultura. 

Uma interpretação para o fato dos jovens não se “acasalarem” 

pode ser a falta de condições econômicas e efetivas de se estabelecer 

uma “família”, sendo que as famílias têm adotado a prática da criança 

ser criada pela mãe e sua respectiva “família de origem”. 

As entrevistadas que não coabitam com o pai do bebê conti-

nuam morando na casa de sua “família de origem”. Nessas residências 
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vive um grupo de pessoas, quatro a sete em média. Esse fenômeno se 

reflete na experiência de “maternagem” da jovem, quando esta cita 

“todo mundo” e “os tios”, ao se referir às pessoas que brincam com o 

bebê. Assim, essa atividade fica “diluída” entre as pessoas presentes 

no ambiente de moradia. 

As mães das entrevistadas moram geralmente com estas no 

grupo das que não coabitam, sendo vizinhas ou residindo próximas 

das mães do outro grupo. 

A maioria das pesquisadas considera suas mães como a pessoa 

que mais as ajuda na vida, aparecendo nos resultados como sendo 

pessoas muito importantes no que se refere aos cuidados com o bebê. 

Para as mães que não coabitam com o pai do bebê essa importância 

mostra-se significativamente maior. 

A idéia que se pode extrair desses resultados diz respeito à 

força da presença da avó materna para esse grupo de mães. Assim, 

pode-se considerá-la como sendo a pessoa mais importante de sua re-

de social, aquela que lhe dá mais apoio. 

As mães adolescentes pesquisadas em outros países mostram 

uma atitude contraditória em relação à participação de suas mães na 

criação de seus filhos. Afirmam que, se por um lado elas ajudam, por 

outro elas as atrapalham em assumir sua “função materna”. 

Sugerimos que alguns resultados de nossa pesquisa poderiam 

ser interpretados na mesma direção. Assim, quando se questiona sobre 

quem tem mais paciência com o bebê, as mães que coabitam citam a 

si mesmas preferencialmente, enquanto as que não coabitam dividem 

as citações entre si e suas mães. 
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Inversamente, em várias questões relativas aos cuidados com o 

bebê, as jovens que não coabitam citam, com significância estatística, 

mais suas mães do que as do outro grupo. Elas consideram ser suas 

mães quem mais as ajudam nos cuidados com o bebê, com quem elas 

mais conversam, quem mais as orienta e quem mais entende do de-

senvolvimento da criança. 

As mães que coabitam, além de diluírem as respostas a estas 

questões por uma variedade de outras pessoas, como o pai do bebê, a 

sogra, o pediatra, tendem a fazer autocitações. 

Concluímos que as mães que não coabitam se apóiam mais em 

suas mães e “depositam” nelas capacidades relativas aos cuidados 

com o bebê que as mães do outro grupo assumem mais para si e dis-

tribuem em uma variedade de outras pessoas. Assim, as primeiras 

teriam menos chance de experimentarem suas capacidades ou, talvez, 

de reconhecerem essas capacidades, já que as atribui à mãe, que está 

ali, ao seu lado.  

Talvez por essa razão afirmem significativamente terem mais 

necessidade de ajuda nos cuidados com o bebê. Este fenômeno parece 

indicar uma dificuldade dessas mães em se reconhecerem como com-

petentes e confiantes em si mesmas como mães, dificultando a 

formação desse aspecto de sua identidade. 

As mães das jovens que não coabitam são sua referência de 

informação sobre desenvolvimento da criança. 

Qualquer proposta de intervenção da Saúde Pública, cujo inte-

resse seja o desenvolvimento de um interação mãe-bebê, baseada nos 

novos conhecimentos que a ciência tem trazido ao domínio público, 
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deve, necessariamente, levar esse fato em consideração e incluir a avó 

materna em seus programas. 

O pediatra é um profissional que apareceu pouco nas citações 

das entrevistadas. Como uma boa parte da avós maternas nasceu nas 

regiões Norte e Nordeste, onde o acesso aos médicos é bastante restri-

to, talvez elas não tenham experimentado uma forma de assistência 

em que os profissionais de saúde viessem a ser uma fonte de informa-

ções sobre saúde e desenvolvimento da criança. 

O psicólogo ao estudar o desenvolvimento cognitivo e emo-

cional do ser humano identifica a importância das relações que se es-

tabelecem entre cada ser que nasce e as pessoas que o rodeiam, sendo 

a mais importante aquela que desempenha a “função materna”. 

O exercício da psicologia no campo da saúde, e especialmente 

das relações precoces do bebê e sua mãe, provoca a necessidade de se 

estudar modos de intervenção que sejam eficazes  para promover a 

“saúde psicológica”, fator intrínseco e interativo da saúde como um 

todo. A observação atenta dos fatores envolvidos na adaptação do 

homem ao ambiente tem se mostrado importante meio de se traçar 

caminhos desta intervenção. 
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 Anexo 1 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM MÃES JOVENS 

SOBRE CUIDADOS COM BEBÊS 

Os dados dessa entrevista trarão subsídios para um estudo 

universitário. A identificação da entrevistada não será divulgada. 

Nome/mãe: Nome/bebê: 

Data nasc. mãe: 

Data nasc. bebê: 

Nós estamos fazendo uma pesquisa sobre os bebês de mães 

jovens e gostaríamos de saber algumas coisas em relação à saúde de 

seu bebê, você aceitaria responder? 

O bebê nasceu no tempo certo? S( ) N( ) 

O bebê saiu da maternidade com você? S( ) N( ) 

O bebê está ou esteve internado em hospital no último mês?  

S(  ) N( ) 

O bebê tem boa saúde? S( ) N( ) 

Nós também estamos interessados em conhecer mais algumas 

coisas a respeito das próprias mães e dos cuidados com o bebê, você 

responderia mais algumas questões? 

Em que Estado você nasceu? 

Em que Estado nasceu sua mãe? 

Você estuda? S( ) em que série está? 

 N( ) em que série parou? Porque parou? 

O pai do bebê estuda? S( ) em que série está? 



Anexo 1 

141 

 N( ) em que série parou? Porque parou? 

Quantos cômodos tem, sem considerar o banheiro? ( ) 

Quem mora em sua casa? 

Você tem outros parentes que morem próximos e com quem 

você se encontra pelo menos uma vez por semana? N( ) S( ) 

Você tem amigos(as) que você encontra pelo menos uma vez 

por semana? 

Quais são as pessoas que mais lhe ajudam na vida? 

Quem dá banho no bebê na maior parte dos dias da semana? 

Caso a mãe não se cite: você dá banho no bebê alguma vez? 

N( )   S( ) quantas vezes pôr semana? 

Foi dado banho no bebê ontem? N( ) S( ) um ou mais de um? 

Quem deu banho no bebê ontem? (Para todos) 

Quantas vezes por dia o bebê é trocado? 

Quem troca o bebê na maior parte das vezes? 

Caso a mãe não se cite: você troca o bebê alguma vez? N( ) 

S ( ) quantas vezes por dia ou por semana você troca o bebê? 

Quem fez as duas últimas trocas do bebê ? 

Quantas vezes o bebê é alimentado por dia? 

Quem alimenta o bebê na maior parte das vezes? 

Caso a mãe não se cite : você alimenta o bebê alguma vez:  

N( )  S( ) quantas vezes por dia ou por semana você alimenta o 

bebê? 

Quem alimentou o bebê as duas últimas vezes? 

O bebê já foi consultado por pediatra? N ( ) 

S( ) quem leva o bebê ao pediatra na maior parte das vezes ? 
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Caso a mãe não se cite: você levou o bebê ao pediatra alguma 

vez? 

Quem levou o bebê ao pediatra na última vez ? 

O bebê já tomou medicação? N( ) 

S( ) quem dá as medicações ao bebê na maior parte das vezes? 

Onde o bebê dorme durante a noite? (O móvel e o lugar) 

Caso seja em uma cama: dorme com alguem? N( ) S( )com 

quem? 

Quem brinca com o bebê na maior parte das vezes? 

Caso a mãe não se cite: quantas vezes você brinca com o bebê 

por dia ou por semana? 

Quais são as dificuldades que você encontra para cuidar de 

seu filho? 

Que tipo de ajuda nos cuidados com seu filho você acha que 

estão lhe faltando? 

Complete as afirmações que eu vou fazer em seguida: 

A pessoa que o bebê mais gosta é: 

A pessoa com quem o bebê dorme mais facilmente é: 

A pessoa que tem mais paciência com o bebê é: 

A pessoa que mais me orienta sobre os cuidados com o bebê é: 

A pessoa com quem eu mais converso sobre minhas dúvidas 

em relação ao bebê é: 

A pessoa que mais entende de desenvolvimento da criança é: 

As pessoas que mais me ajudam com os cuidados com o bebê 

são: 

Para cada pessoa citada: diga como é essa ajuda. 
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Eu vou lhe dar um cartão, com quatro alternativas de resposta. 

Você deverá completar a próxima afirmação, que eu vou lhe 

fazer, com apenas uma dessas respostas. Está claro? 

Fornecer o cartão. 

Eu acho que meu comportamento como mãe é: 

Data: / / 

Endereço: 

Observações: 
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