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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como problema tensões e conflitos entre diferentes modos de ver e 

pensar formações discursivas sobre gravidez na adolescência. O interesse por esse tema surgiu 

da percepção da existência de discursos diferentes sobre a gravidez na adolescência e da 

vivência de conflitos no processo de pesquisa que, para além dos conflitos existentes, põem 

em questão o caráter de verdade. Tal percepção foi possível a partir da reflexão de uma 

trajetória de estudos, cujo cerne é entrevistas feitas com mães adolescentes em 2007, na 

cidade de Recife, para monografia que investigava sentidos da gravidez em adolescentes de 

classes populares. Nestas entrevistas, percebi um conflito vivido enquanto pesquisadora que, 

há alguns anos, subjetivada por um discurso de dominação, tentava encontrar o que ele 

afirmava, a saber: a gravidez na adolescência é uma experiência que gera danos.  Esse 

discurso coloca a gravidez na adolescência, geralmente associada a fatores negativos tanto 

para a mãe quanto para o bebê, como um problema que necessita de atenção. Já outro 

discurso, que chamarei aqui de resistência, vê a gravidez com base na realidade de vida da 

adolescente, a fim de entender o surgimento de uma gestação no seu momento, em todo seu 

contexto. Esse último discurso, parece reforçar noções de reconhecimento social, desejo e 

autonomia. A partir das noções de discurso, formações discursivas, modos de subjetivação, 

poder/resistência de Michel Foucault, este estudo tem como perspectiva tratar da pesquisa 

como historicamente determinada pela verdade de uma época. A fala das adolescentes 

entrevistadas mostra efeitos de subjetivação dos dois tipos de discurso que tornam a produção 

de conhecimento como um campo de tensões que repercute nos modos de pensar e agir da 

pesquisadora. 

 

Palavras chaves: Gravidez na adolescência. Discurso. Dominação. Resistência. Subjetivação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

 

The present work has the aim the stresses between different ways of seeing and thinking about a given  

subject; in the specific case of this study, the conflict between discursive formations on teenage 

pregnancy. The interest in this subject has arisen from the perception of the existence of different 

speeches  about teen pregnancy and the experience of questions  in the research process beyond that of 

existing conflicts  put in doubt  the nature of truth. This perception was possible from the reflection of  

several previous studies, whose core were interviews with teenage mothers in 2007, in Recife, for a 

monographie,  focused  on the pregnancy in adolescents popular classes. In this study  I noticed a 

conflict as a researcher, subjectivized by a discourse of domination not  findind  what was  claimed, 

that  teenage pregnancy is an experience that generates damage. This speech  associates teen 

pregnancy usually with negative factors for both the mother,  and the baby and as a problem that needs 

attention. Yet another speech, I will call here the resistance, sees the pregnancy based on the reality of 

life that teenager, so that we can understand the emergence of a pregnancy at that time of life, in all its 

context. This last speech, seems to reinforce notions of social recognition, desire and autonomy. From 

the notions of discourse, discursive formations, modes of subjectivity, power / toughness of Michel 

Foucault this study is to address the research perspective as historically determined by the fact of an 

era. The speech of the teenagers interviewed shows effects of subjectivity of the two types of speech 

that make the production of knowledge in theform of research as a field of stress that resonates in 

ways of thinking and acting of the researcher. 

 

 

Key words : Pregnancy in adolescence . Speech. Domination. Resistance. subjectivity 
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Introdução 

O presente trabalho tem como problema as tensões na pesquisa a partir do conflito 

entre diferentes modos de ver e pensar um dado objeto; no caso específico deste estudo trata-

se do conflito entre formações discursivas sobre gravidez na adolescência. O interesse por 

esse tema surgiu da percepção da existência de discursos diferentes sobre a gravidez na 

adolescência e da vivência de tensões no processo de pesquisa que, para além dos conflitos 

existentes, põem em questão o caráter de verdade a partir do surgimento de discursos que 

questiona o que é colocado como verdadeiro. 

Ao configurar um campo de discussão, de conceitos, ideias e valores, essa pesquisa 

não deve ser caracterizada como tratamento de uma instituição ou outra, ou de pessoa e de 

aspectos individuais, pois lida com algo que perpassa o âmbito da atividade de produção de 

conhecimento. Tem como foco central as tensões de discursos diferentes a respeito da 

gravidez na adolescência e como eles repercutem no ato de pesquisar.  Assim, a minha 

trajetória de pesquisa será utilizada mais como um terreno no qual essas tensões ocorrem do 

que apresentação de uma biografia de formação acadêmica.  

Apesar dos riscos que essa leitura pode ocasionar, a escrita oscila entre a primeira 

pessoa e a terceira pessoa, pois, por se tratar de uma trajetória de estudos da pesquisadora, se 

tornou difícil não se colocar em alguns momentos como aquela que vivenciou a experiência. 

Dessa forma, um texto todo em primeira pessoa poderia levar a uma ideia de biografia, mas 

não é a intenção. Entretanto, apresentar o texto em terceira pessoa, se tratando de uma 

trajetória daquela que pesquisa, poderia passar a ideia de busca por neutralidade. 

O tema da gravidez na adolescência vem ganhando amplitude dentro do campo das 

ciências. Almeida (2006) relata que esse tema é recorrente tanto em áreas do saber como da 

vida social, uma vez que abrange discursos referentes à saúde, feminismo, educação, meios de 

comunicação de massa, desenvolvimento humano, entre outros.  

Baseada na amplitude de discursos existentes sobre gravidez na adolescência, esta 

pesquisa faz a análise de algumas tensões discursivas sobre esse tema a partir de uma 

trajetória de pesquisa, compondo o que Ricoeur (2007) chama de percurso dos sentidos. 

Trata-se da análise discreta de uma trajetória que parte da memória apreendida em seu estágio 

declarativo até um documento: uma operação historiográfica em que a memória declarativa se 
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exterioriza, sai do campo da oralidade para a escrita e tornar-se arquivo, passando a estar 

sujeito à crítica e à confrontação. É nesse sentido que este trabalho será descrito. 

Ao partir da noção de percurso de sentidos, este trabalho propõe a descrição da 

trajetória de estudos da graduação em Psicologia ao mestrado, partindo de trabalhos 

acadêmicos da pesquisadora, memórias a respeito dos mesmos, diversos projetos de pesquisa 

para pensar a respeito das formações discursivas como formas de subjetivação da 

pesquisadora, tal como o que ocorre com o tema gravidez na adolescência, ressaltando 

possíveis tensões entre elas que terminam constituindo seu lugar diante de seus objetos. 

  No campo de tensões configurado será dada ênfase a dois tipos de discursos em 

conflito. Um discurso denominado dominação, que coloca a gravidez na adolescência 

geralmente associada a fatores negativos tanto para a mãe quanto para o bebê. Recentemente 

esse discurso vem ancorado em uma visão multidimensional, que abarca fatores psicológicos, 

nutricionais, sociais, econômicos e educacionais; recebe o apoio de órgãos públicos, os quais, 

baseados nas estatísticas apresentadas em pesquisas, muitas vezes da área da saúde e 

encomendas governamentais, reforçam a depreciação dessa experiência e, sob esse viés, 

colocam a gravidez na adolescência como problema social que necessita de atenção. 

  Outro discurso, que chamo aqui de resistência, associado muitas vezes ao olhar 

histórico, ao filosófico, ao antropológico e ao psicológico, põe em análise o que estrutura os 

valores e crenças sobre a gravidez na adolescência. O discurso de resistência está baseado em 

uma perspectiva crítica, que se opõe ao discurso de dominação. Os autores que o defendem 

levam em consideração a adolescente dentro de uma realidade de vida específica, que possui 

crenças e costumes específicos. Não é um discurso universalista que vê a adolescência dentro 

de um modelo generalizado. O discurso de resistência está baseado na vivência da 

adolescente, busca entender o surgimento de uma gestação nesse momento da vida e parece 

reforçar noções de reconhecimento social, desejo e autonomia.   

  Para Foucault (1995), uma relação de poder é uma ação direcionada para sua própria 

ação quer seja essa eventual, atual, presente ou futura e possibilita respostas e reações. O que 

diverge de uma relação de violência, que vai agir sobre um corpo ou coisas e promove um 

processo de quebra, submissão, elimina as possibilidades e promove a passividade. Assim, o 

exercício do poder se estabelece através da condução de sujeitos livres, que seriam indivíduos 

ou grupos que possam apresentar diversos tipos de condutas, reações e comportamentos. 
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  Dessa forma, o termo dominação utilizado neste trabalho, no que se refere a uma 

categoria de discurso, está ligado à ideia de tentar impor uma forma de pensar, divergindo do 

sentindo dominação enquanto uma força brutal e violência (FOUCAULT, 1995).  

O poder vem de baixo; isto é, não há, no princípio das relações de poder, e como 

matriz geral, uma oposição binária e global entre dominadores e dominados [...]. 

Deve-se, ao contrário, supor que as correlações de forças múltiplas [...] atravessam o 

conjunto do corpo social. Estes formam, então, uma linha de força geral que 

atravessa os afrontamentos locais e os liga entre si; evidentemente, em troca, 

procedem a redistribuições, alinhamentos, homogeneizações, arranjos de série, 

convergência desses afrontamentos locais. As grandes dominações são efeitos 

hegemônicos sustentados pela intensidade de todos esses 

afrontamentos (FOUCAULT, 1988, p 90).  

Assim, este trabalho dá ênfase as linhas de forças aqui vistas como dominação 

conforme ideia de que há relações de força e de conflito nas relações de poder, mas há 

também a possibilidade de resistência, tornando a dominação plenamente contornável. 

A percepção de dois discursos diferentes ocorreu em 2007, em um trabalho acadêmico 

que objetivava investigar os sentidos da gravidez na trajetória de vida de mulheres 

adolescentes de classes populares do Recife. Entrevistas com meninas que foram mães na 

adolescência foram realizadas, baseadas na ideia predominante de que a gravidez era 

indesejada. Surpreendentemente, foram encontrados naquela ocasião depoimentos de desejo 

da gravidez na adolescência. Seis anos após esses relatos, percebo que novos pontos de vista 

vão tentando ganhar espaço e produzir outra maneira de ver, ao mesmo tempo em que os 

discursos dominantes se pretendem firmar ainda mais, gerando tensões sobre eles. 

Numa releitura sobre as referidas entrevistas, percebi um conflito vivido enquanto 

pesquisadora: há alguns anos, inspirada por um discurso de dominação, tentava encontrar nas 

adolescentes o que ele afirmava.  Atualmente comecei a questionar a forma de pensar 

anterior. O tema gravidez na adolescência é um assunto polêmico, com grande dimensão 

política e social, o que acaba por gerar tensão entre modos de ver esse fenômeno. 

O discurso para Michel Foucault se configura enquanto um conjunto de enunciados 

limitados que partem de um mesmo sistema de formação. A descrição dos acontecimentos 

discursivos permite a análise das formações discursivas existentes a respeito de um 

determinado objeto (FOUCAULT, 2012). No caso do tema estudado, o discurso de 

dominação é forte dentro das perspectivas existentes sobre gravidez na adolescência e 

funciona socialmente como poderoso regime de verdade, aceito e visto como verdadeiro.  
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Foucault (2010) vai discorrer a respeito da vontade de verdade que se caracteriza por 

um conjunto de práticas que buscam se firmar e excluir tudo aquilo que ameaça o discurso 

predominante. A condição dos discursos enquanto regime de verdade possui relação com o 

que autor fala a respeito do poder incidente no campo discursivo, e com a busca desses 

discursos para ganhar força diante dos demais. Nesse aspecto, é importante destacar que 

somos seres historicamente construídos por formações discursivas que passam por 

transformações, limitam os tipos de discursos que podem circular, ganham força a fim de 

manter em evidência um determinado modo de ver. Somos historicamente determinados pela 

política da verdade de uma época. 

Corazza (2007) vai pontuar que a escolha de uma prática de pesquisa, além de ter 

relação com a forma como fomos subjetivados, também diz sobre a forma “como entramos no 

jogo de saberes e como nos relacionamos com o poder” (p.121). Além disso, somos 

escolhidos pelo historicamente possível, pelo que encontramos sentido, que de certa forma 

nos significou, subjetivou e (as)sujeitou. 

A análise dessa trajetória de estudos mostrará os conflitos do campo discursivo em 

questão, que se tornou possível através do uso de documentos cujos principais são da época 

em que as adolescentes foram entrevistadas, passando pela releitura das entrevistas, textos 

usados na graduação e na pós, análise da escrita referente ao trabalho acadêmico realizado em 

2007 e desdobramentos textuais posteriores. Essa trajetória foi composta pelos seguintes 

trabalhos realizados
1
: 

 Trabalho Supervisionado I e II (TS), cujo título é “Orientação Vocacional: a arte 

de escolher” e possui o objetivo de analisar como os jovens associam suas 

potencialidades e interesses ao trabalho. Este foi o primeiro trabalho acadêmico 

resultante da elaboração de um projeto com a ida a campo para coleta de dados.  

 Prática de Pesquisa I e II (PP) possui o seguinte título “Gravidez na adolescência e 

trajetória de vida de mulheres jovens de classes populares de Recife”. Buscava 

investigar as possíveis rupturas na trajetória de vida das adolescentes em 

decorrência da gravidez inesperada. 

 Monografia I e II (MO) possui o mesmo título da prática, pois foi uma extensão 

desta, mas seu objetivo foi alterado para investigar os sentidos da gravidez na 

                                                           
1
 Ao longo do texto será feita referência a alguns desses trabalhos através do uso das siglas entre parênteses. 
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trajetória de vida de mulheres adolescentes de classes populares do Recife. Essa 

alteração foi baseada na ideia de que as jovens entrevistadas
2
 não viam a gravidez 

como ruptura e com isso a monografia buscava entender o que levava a jovem a 

querer engravidar na adolescência. 

 Pré-projeto para a seleção do mestrado (PM) com o seguinte título “Gravidez na 

adolescência e processos de exclusão social em classes sociais diferentes”: tinha 

como foco analisar como adolescentes de classes sociais diferentes significam, em 

seus discursos, processos de exclusão social atribuídos a elas pelo fato de estarem 

grávidas na adolescência. 

 Marconi & Lakatos (2011) pontuam duas perspectivas sobre a memória. Uma na qual 

a memória funciona como reminiscência do autor em relação a um período anterior, ou seja, 

como uma biografia individual fundamental no auxílio de informações distantes, através de 

diários de campo ou não. E outra em que a memória funciona como um documento particular 

que, além de oferecer fatos, possibilita o acesso ao significado que esses tiveram para quem os 

vivenciou – a memória é um conjunto discursivo de acontecimentos que são tornados 

memoráveis. A memória aqui não será retomada enquanto biografia de um indivíduo, mas sim 

enquanto um evento ocorrido e confrontação. 

A escrita de memórias dos estudos anteriores permitiu assim uma relação do presente 

com o passado e, de certa forma, produziu mudanças a partir de formações discursivas novas. 

Isso acontece porque, de acordo com Bossi (2003), a memória tem a liberdade de escolher os 

eventos que se relacionam no espaço e no tempo e torna mais visíveis aqueles significados 

que são mais evidentes coletivamente. 

O registro das memórias foi fundamental na criação do que visava o objetivo geral 

deste trabalho, a saber: apresentar os conflitos da gravidez na adolescência como lugar de 

formações discursivas a partir de um percurso de sentidos sobre uma trajetória de pesquisa. 

Por isso, a perspectiva de memória como confrontação conforme Ricoeur (2007) é 

fundamental. 

 Desdobram-se os seguintes objetivos específicos: 

a) Investigar os discursos presentes na trajetória de estudos a respeito do pesquisar;  

                                                           
2
 Trechos das entrevistas serão apresentados ao longo de todo trabalho, seguidos por uma letra e a idade na qual 

a jovem engravidou. 
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b) Analisar as formações discursivas que reforçam a noção de gravidez na 

adolescência associada a fatores negativos e as que se referem à busca de 

autonomia; 

c)  Verificar nos discursos das mães adolescentes aspectos do discurso de dominação 

e resistência.  

As memórias tornaram-se documentos, além da monografia e das entrevistas. Assim, 

como destaca Karnal e Tatsch (2011): “O documento não é um documento em si, mas um 

diálogo claro entre o presente e o documento. Resgatar o passado é transformá-lo pela simples 

evocação” (p.12). 

O documento é mutável, pois permite interpretações de acordo com as possiblidades 

do presente em que é analisado. Um fato histórico é temporal e não eterno, pois ele permite 

uma visão atual do passado, ou seja, um diálogo entre a subjetividade presente e a 

subjetividade pretérita (KARNAL E TATSCH, 2011). 

Foi preciso um contato mais profundo e por longo tempo com práticas de pesquisas 

anteriores. O campo de pesquisa deste projeto é o da ordem do discurso ao longo de uma 

trajetória de estudos, especialmente da graduação ao mestrado. A observação sistemática foi 

baseada em releituras das entrevistas realizadas em Recife, textos utilizados na monografia e 

no mestrado, leitura insistente da monografia, e-mails trocados durante esse tempo e as 

memórias de todos esses materiais. Os registros em cadernos de campo, agora diário de 

pesquisa, renderam muitas folhas sobre observações dessas leituras e possuíram demasiada 

importância para o seu desdobramento. 

Cabe destacar que a criação de duas categorias discursivas (dominação e resistência) 

se dá por motivos didáticos, como meio de organizar os dados da pesquisa e dar relevo mais 

nítido a um campo de tensões. É cabível admitir que essa divisão está sujeita a várias críticas; 

que, por exemplo, poderia se reconhecer outras divisões e subdivisões possíveis; que, por 

outro, é possível observar efeitos de um discurso no outro.  Mas, por hora, já é suficiente para 

os propósitos deste estudo fazer emergir um conjunto de conflitos a partir da polaridade 

mencionada, de modo a apreciar criticamente tanto a prática de pesquisa como o tema da 

gravidez na adolescência. 

Baseado em concepções apresentadas pelos discursos sobre gravidez na adolescência e 

das tensões existentes entre elas, o presente trabalho se desenvolveu da seguinte forma: o 
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Capítulo 1 apresenta noções a respeito da construção de conhecimento sobre a cientificidade a 

partir de uma trajetória de estudos que serviu de base para um melhor entendimento de como 

se chegou ao problema proposto; aspectos referentes à metodologia científica, ressaltando 

especialmente as noções de paradigmas e de hipóteses; descrição do que consiste enquanto 

discurso para Michel Foucault e os efeitos de poder e verdade presentes nesse.  

O Capítulo 2 vai discorrer a respeito da ideia da gravidez na adolescência como 

problema social, embasado em questões sobre desenvolvimento, aspectos biológicos, 

nutricionais, sociais e psicológicos; apresentação desses aspectos como uma defesa de um 

discurso de dominação no tratamento do tema, a partir de uma revisão da literatura sobre os 

fenômenos da adolescência e gravidez na adolescência. Já o Capítulo 3 aborda, a partir das 

noções de discurso e subjetividade, um esboço de uma perspectiva diferenciada, chamada 

aqui de discurso de resistência, que indica algumas tensões em relação à perspectiva de 

dominação, ao apresentar fatores que levam em consideração o desejo de gestar na 

adolescência e a realidade social das meninas. Os processos de subjetivação e sua relação com 

acontecimentos históricos são discutidos ao final do capítulo. 
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Este capítulo trata de um percurso de sentido baseado em uma trajetória de estudos 

que vai da graduação ao mestrado.  

Chamo de percurso de sentidos a trajetória de estudos que consiste em uma maneira de 

configurar o campo discursivo sobre a gravidez na adolescência, composto por formações 

discursivas ao longo de uma formação acadêmica em Psicologia. Desse modo, em nenhum 

momento a análise de um percurso de sentido significa o estudo da individualidade de uma 

pesquisadora, embora o pareça por efeito de subjetivação. Será apresentada uma descrição dos 

projetos, disciplinas acadêmicas e do mestrado que contribuíram para a formação do 

conhecimento. Como pontos relevantes, serão enfatizados a forma como foi construída o 

conhecimento metodológico, questionamentos sobre paradigmas, neutralidade e hipótese, o 

surgimento do interesse pelo tema gravidez na adolescência e primeiros conhecimentos a 

respeito do mesmo; uma introdução das possíveis tensões entre dois discursos sobre a 

gravidez na adolescência, aqui denominados discursos de dominação e resistência. Não houve 

uma seleção de autores que discorressem a respeito da questão científica. Os textos que 

embasaram a escrita provem da literatura usada na graduação e no mestrado, ela compõe a 

trajetória de estudos. 

Ao final será feita uma breve descrição de Michel Foucault sobre o discurso e o que 

contribui para a sua definição. Também será apresentada uma descrição da subjetividade 

elaborada por Michel Foucault e Félix Guattari. 

 

1.1- Trajetória e produção de conhecimentos 

 O primeiro contato com conceitos sobre a pesquisa acadêmica surgiu no segundo 

período da graduação em psicologia em uma universidade pública, na disciplina chamada 

“Introdução à Pesquisa (IP)”. Nesta, foram discutidos textos sobre investigação científica, 

problemas, hipóteses, variáveis, estatísticas de planejamento, paradigmas, medidas em 

ciências humanas entre outros. Algumas pesquisas também foram apresentadas nesta 

disciplina como forma de exemplificar os conteúdos em sala de aula e começaram a 

despertar-me o interesse pela ciência.  

 Nesse período foi dada a largada para o campo da pesquisa cujo interesse só crescia. 

Percebia que não era algo fácil de fazer, principalmente quando havia uso de métodos 

estatísticos, pois, apesar de saber que há outros elementos complicados dentro de uma 

pesquisa quantitativa, o contato repulsivo com o cálculo não favorecia uma aproximação com 
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esse tipo de análise. Porém, o cálculo se fazia importante para o conhecimento sobre a 

pesquisa. Lembro-me de um programa chamado SPSS
3
 que usávamos nas aulas de pós-

graduação em psicologia cognitiva, em um laboratório onde costumávamos fazer a parte 

prática. 

No decorrer do segundo período surgiu uma seleção para fazer parte de uma 

consultoria júnior – empresa criada por alunos de psicologia da faculdade, na qual eram 

desenvolvidos projetos apresentados a algumas instituições e, caso essas tivessem interesse, 

executava-se dentro da mesma. Nesta empresa, tive a oportunidade de participar da criação e 

da execução de alguns projetos e intensifiquei a admiração pela pesquisa.  

Nesta trajetória de iniciante em pesquisa pude desenvolver alguns projetos: orientação 

vocacional, no qual íamos às escolas públicas, apresentávamos um quadro de profissões e 

posteriormente verificávamos a afinidade dos alunos; assistência psicológica para a ala 

pediátrica do hospital, que não foi colocado em prática, mas visava uma assistência à criança 

internada e à família; e o brincar na adaptação hospitalar, que foi realizado e buscava 

investigar se uma brinquedoteca dentro do hospital facilitava o processo de internamento 

infantil. A partir do sexto período, decidi fazer a prática de pesquisa sobre gravidez na 

adolescência e segui com este tema até a monografia, pré-requisito para o título de bacharel 

em Psicologia. 

Na disciplina trabalho supervisionado I e II, fiz uma pesquisa que visava analisar 

como os jovens associavam ao trabalho suas potencialidades e interesses; nas práticas de 

pesquisa I e II, busquei investigar as possíveis rupturas na trajetória de vida dos adolescentes 

em decorrência da gravidez inesperada; e na Monografia I e II, investiguei os sentidos da 

gravidez na trajetória de vida de mulheres adolescentes de classes populares do Recife. 

A temática da adolescência, e principalmente da gravidez na adolescência, me 

encantava desde a metade do curso de graduação. Justamente a partir da disciplina psicologia 

do desenvolvimento humano adquiri conhecimento sobre gênero, tipos de família, 

adolescência normal, adolescência e os psicólogos, teoria bioenergética da adolescência, fases 

do ciclo de vida, gravidez na adolescência e antropologia e adolescência. Além desses, outros 

                                                           
3
 “SPSS Statistics” é um programa considerado o “rei da análise de dados estatísticos”, ele realiza testes e 

analises de diversos tipos, tem a capacidade de simplificar informações independente do volume e quantidade de 

variáveis, sendo ainda capaz de apresentar os resultados com gráficos. Disponível em: m.softonic.com.br. 

Acesso em 22 de abril de 2014. 
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temas como moratória, adolescência em grupos, sexualidade na adolescência trouxeram-me 

questionamentos a respeito desta fase de vida vista como difícil e tensa. Despertou-me o 

desejo de estudar rupturas e mudanças que ocorriam na vida de meninas que engravidavam 

durante a adolescência.  

Nas PP propus-me a analisar temas como aumento da fecundidade adolescente em 

relação aos demais grupos etários e ritos de iniciação à idade adulta. O projeto visava verificar 

possíveis rupturas na trajetória de vida em decorrência de uma gravidez na adolescência. Dois 

autores bastante presentes na PP foram Arminda Aberastury e Mauricio Knobel, na utilização 

do livro “Adolescência Normal: um enfoque psicanalítico” de 2000. Esses foram vistos na 

disciplina psicologia do desenvolvimento durante a graduação.  

Assim, as PP buscavam entender o que essas jovens “perdiam” com a gravidez. As 

rupturas seriam as perdas a partir da maternidade. Verificar mudanças que o papel de mãe 

trazia para a vida delas, que não estavam acostumadas a cuidar e ser responsável por uma 

criança; os projetos de vida anteriores à maternidade e, principalmente, se aquela gravidez 

havia sido desejada ou não. 

MO, além de ainda ressaltar alguns desses aspectos, apresentava uma ênfase nos 

fatores econômicos, psicossociais e culturais. 

Segundo Bueno (2005), a renda qualifica o comportamento da fecundidade, uma vez 

que as taxas de fecundidade entre jovens que vivem em regiões consideradas 

desenvolvidas e possuem maior escolarização, em geral, são mais baixas do que 

aquelas que vivem em regiões mais pobres e que têm menor nível de escolaridade.  

Além disso, a maternidade tem uma repercussão diferente entre as classes sociais, 

uma vez que na classe mais favorecida economicamente há uma maior valorização 

da formação acadêmica e profissional adiando, assim, a construção de uma família 

até a sua inserção no mercado de trabalho. Já as classes mais populares não possuem 

essa perspectiva em relação ao mercado de trabalho e o reconhecimento em relação 

à mulher se dá de maneira forte ainda nessa classe através dos papéis tradicionais 

(M0, 2007). 

 MO destacava que esses fatores levavam a uma maior visibilidade dos jovens, da 

gravidez como um problema social e alvo de políticas públicas. Salientava ainda que nas 

sociedades contemporâneas, apesar da família e a comunidade serem bastante presentes, havia 

outras instituições que eram mobilizadas no movimento de lidar com a passagem da infância 

para a adolescência e dessa para a idade adulta. Dentre essas os discursos médicos, 

psicológicos e educacionais. Deve ser ressaltada ainda a defesa da ideia de que a adolescência 

é o melhor momento para internalizar padrões de sexualidade, reprodução e gênero vivido nas 
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gerações anteriores, ou colocar essa fase como momento ideal de individuação e 

experimentação da autonomia e liberdade.  

 No texto PM havia a intenção de estudar algo ligado à gravidez na adolescência. Como 

o estudo anterior foi feito com adolescentes de classes populares, o PM tinha como objetivo o 

estudo da gravidez entre jovens de classes socioeconômicas diferentes. A pretensão seria 

analisar processos de exclusão vividos por essas jovens através de seus discursos.  

Porém, com o decorrer do mestrado, a ideia da gravidez na adolescência como 

problema, vista na PP, e da gravidez na adolescência enquanto desejo na MO despertou 

dúvidas mais ligadas aos tipos de discursos existentes sobre esse fenômeno do que o  interesse 

de investigar meninas de classes socioeconômicas diferentes. 

Corazza (2007) destaca que os lugares por onde passamos não podem nunca ser 

desprezados porque, por mais que não queiramos continuar seguindo por eles, é sempre deles 

que partimos. 

Portanto, a fim de entender melhor essa trajetória e a confrontação de sentidos que ela 

carrega, faz-se importante partir dos primeiros conhecimentos teóricos sobre ciência e a 

pesquisa na graduação, para tornar evidente o lugar que os discursos adquirem e as mudanças 

(ou não) ocorridas durante esse percurso. E, principalmente, entender como um novo projeto 

de pesquisa, com outro recorte sobre gravidez na adolescência, começou a ganhar espaço no 

mestrado.  

 

1.2- Da graduação ao mestrado: discursos sobre metodologia e ciência 

As questões epistemológica e metodológica de uma pesquisa foram abordadas na 

disciplina IP e faziam menção a alguns questionamentos: “qual é a natureza da relação entre o 

indivíduo que conhece e o que pode ser conhecido?”; “como pode o investigador descobrir o 

que ele considera que possa ser conhecido?” (ROAZZI, 2002)
4
. Dessas questões pudemos 

levantar outras que nos levam ao problema atual de pesquisa: é possível o indivíduo ir a 

campo e não levar consigo suas crenças e valores sobre o que vai conhecer? Como entrar em 

                                                           
4
 Texto preparado pelo professor Antonio Roazzi para discussão na disciplina introdução a pesquisa a respeito do 

tema Paradigmas de investigação. 
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contato com o desconhecido sem influenciar e ser influenciado a fim de que não interfira nos 

resultados da pesquisa? 

Esses questionamentos na ocasião foram bastante atrelados à noção de paradigmas, ou 

seja, as orientações epistemológicas, crenças que definem a visão de mundo, conhecimento e 

que estabelecem os limites da investigação. Tal noção funciona como uma imagem de fundo, 

a partir da qual se compreende aquilo que se vê, funcionando também como uma fonte dos 

métodos, das perguntas e respostas possíveis dentro do campo científico (FIGUEIREDO, 

2004). 

 Em uma discussão na disciplina IP sobre os tipos de paradigmas, o texto de Roazzi 

(2002) destacava que para o positivismo é possível e deve ser mantida uma independência 

recíproca entre investigador e objeto de estudo, de modo a não influenciar e ser influenciado. 

Essa era uma visão dominante na ciência, pela qual uma investigação não deveria ser 

conduzida pelos valores do investigador, pois isso asseguraria independência e neutralidade 

no método científico.  

Nessa ocasião foram discutidas outras perspectivas que ilustrariam outras maneiras de 

ver o problema tais como o neopositivismo, as teorias críticas e construtivismo. O 

neopositivismo defende que a realidade só pode ser conhecida de maneira imperfeita e 

probabilística. Já as teorias críticas acreditavam que a realidade social que pode ser conhecida 

é a histórica porque essa realidade é modificada por fatores culturais, econômicos, sociais e 

políticos; além disso, destacam ser impossível a independência do pesquisador de seu objeto 

de estudo. Para o construtivismo existem muitas realidades que estão fundamentadas em 

fatores sociais e na experiência pessoal. As realidades não devem ser comparadas em termos 

de verdade/falsidade, mas sim em termos de complexidade e sofisticação e estão sujeitas a 

modificações com o passar do tempo (ROAZZI, 2002). 

Ao mostrar extremos entre os pontos de vista, ressalto que enquanto o positivismo 

sustentava uma neutralidade por parte do pesquisador, o construtivismo vai defender a 

interação entre os indivíduos investigados e o pesquisador a ponto de destacar que os 

resultados são conjuntamente construídos a partir dessa interação (ROAZZI, 2002). Dessa 

forma, percebe-se diferentes orientações epistemológicas que concebiam o pesquisador de 

modo distinto na condução e formatação de sua pesquisa.  
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Nesta trajetória, o acesso a diferentes visões a respeito do pesquisar deixam marcada a 

questão da neutralidade do pesquisador ao enfatizar a suspensão das crenças e valores em sua 

pesquisa. Rose & Rose (1997), ao discorrer sobre o mito da neutralidade, relatam como a 

ciência era concebida: “As atividades científicas são, moral e socialmente, livres de valoração. 

Ciência é investigação das leis naturais, leis que são válidas independentemente da nação, 

raça, política, religião ou classe social do seu descobridor” (p.76).  

Para esses autores os mitos nas sociedades primitivas eram saberes que foram 

racionalmente sendo estruturados e tinham como função explicar, descrever, ditar as normas, 

dizer a origem. Em sua perspectiva, do ponto de vista do conhecimento, o mito possui dois 

sentidos: um pejorativo que o coloca como conhecimento falso e que desvaloriza seu papel e 

outro no qual ele tem valor significativo, pois funciona como linguagem que mostra o sentido 

verdadeiro de algo para um grupo social. Em seu sentido mítico, a ciência passou a ser vista 

como conhecimento objetivo, neutro e baseado em leis constantes e isso revela uma 

concepção da ciência como algo que existe em si e independe do real, o que a distancia de 

todo trabalho realizado pelos pesquisadores dentro de um contexto social e cultural (HÜHNE, 

1997). 

Para Simon (1997), uma das diferenças entre conhecimento mitológico e o 

conhecimento científico repousa no fato de que o mito não pode ser refutado, e se for deixa de 

ser considerado mito. A racionalidade, por sua vez, se dá a partir de um processo histórico 

bastante lento, originário de um passado mítico, mas que suas raízes ainda se fazem presente 

na “nova consciência emergente” (VERNANT, 1997) 

Ao repensar esse percurso de estudo, não recordo de nenhuma imposição da instituição 

de ensino ou de professores a respeito da neutralidade: trata-se como uma característica 

pessoal atrelada a uma noção inicial sobre o ato de pesquisar, baseada numa leitura incipiente, 

muito presa a um paradigma positivista que durante muito tempo prevaleceu e ainda se faz 

presente no campo do conhecimento, mas que não aparecia ostensivamente da parte de 

ninguém.  

Observei que muitas leituras do mestrado trouxeram outras perspectivas sobre a 

atividade investigativa na pesquisa, se distanciando da noção de neutralidade. Não significa 

dizer que o novo suplanta o tradicional, mas aponta para tensões entre diferentes perspectivas 

teórico-metodológicas em um processo de formação, que constituem o lugar do pesquisador.  
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Uma dessas leituras veio através da descrição de Corazza (2007) sobre o que chama de 

labirintos da pesquisa:  

“O que venho dizendo sem maniqueísmo algum, é que uma satisfação com o já 

sabido, para ser positivamente criadora e aventadora de teoria, deve também 

envolver a nós, pesquisadoras e pesquisadores, em suas redes. Que os movimentos 

da investigação que negam as confortáveis totalidades teóricas, onde repousam os já 

sabidos, também neguem e desmantelem nossas mais belas crenças, princípios e 

práticas estabelecidas” (p.110). 

Caiafa (2007), ao apresentar a pesquisa etnográfica como uma atividade de trabalho na 

qual está presente a experiência pessoal do etnógrafo, ressalta que, apesar do método já 

presente na antropologia, a pesquisa antes tinha como características uma observação 

distanciada e produção de documentos tal como era característico das ciências naturais. O 

pesquisador se inclui na pesquisa e sua participação contribui na construção do conhecimento. 

Baseadas nessa concepção a respeito da metodologia, Paraíso e Meyer (2012) 

salientam que os pesquisadores devem explorar formas diferentes de pensar e falar, além de 

tentar “remodelar as metodologias para que elas não se constituam como ferramentas de 

reprodução social” (p.10). 

Assim, observei na ocasião dos estudos sobre gravidez na adolescência, uma distância 

em relação ao objeto de estudo, não dialoguei com ele, não pus em análise meu ponto de vista 

a respeito do que estava observando e estava presa à questão de não levar em consideração 

valores e crenças a respeito do que estava vendo. Com o acesso a outras leituras, percebi o 

quanto a suposta imparcialidade deveria se transformar no objeto de pesquisa, ser tomado 

como um tipo de discurso que predomina em uma época e orienta o processo de produção do 

conhecimento.  

Essa objetividade enquanto pesquisadora também possui relação com aquilo que 

impõe a literatura sobre a ciência enquanto verdade racional, que para ter um valor científico 

expulsa o subjetivo. Conceitos de ciência versam sobre essa racionalidade na produção do 

conhecimento científico. 

A palavra “ciência”, segundo Marconi & Lakatos (2000), significa demonstrar a 

verdade dos fatos experimentais, conhecimento racional, exato, verificável e falível. Falível 

no sentido de que podem ser contestados, superados por novas hipóteses, testadas e 

comprovadas. Gonçalves (2005) define ciência em “um conjunto de atitudes e atividades 
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racionais, dirigidas ao sistemático conhecimento com objeto limitado, capaz de ser submetido 

à verificação (p.16)”. 

Descartes (2011) tenta criar, ainda no século XVI, um método que pudesse ser 

utilizado por qualquer pessoa que desejasse não mais acreditar em opiniões que não tivessem 

sustentabilidade ou fundamentos, e assim fazer uso da razão a fim de buscar a verdade. Dessa 

forma cria as seguintes regras para a construção do seu método: não aceitar como verdadeiro 

algo que não reconhecesse como tal; dividir as dificuldades em quantas vezes fosse possível 

no intuito de melhor resolvê-las; partir das mais fáceis e simples até conseguir atingir os mais 

complexos; enumerar de forma mais completa possível e revisar para a certeza de nada ter 

omitido. 

O científico passa uma ideia de verdade, calcada na neutralidade e no rigor da pesquisa 

a fim de que valores pessoais não interfiram no resultado. Figueiredo (2004) destaca que a 

ciência surge no século XVII, início da idade moderna, a partir da perda de confiança nas 

crenças e costumes oriundos da tradição, o que gerou uma grande preocupação com a 

verificação de tais crenças. Buscou-se, com isso, fundamentos que tornassem o conhecimento 

e as regras seguras na produção e avaliação científica. Naquele momento e para o objetivo ao 

qual se propunha, o ideal era a neutralidade supondo uma liberdade em relação à tradição. 

No final do século XIX e início do século XX, uma pluralidade de condições causam 

uma crise no paradigma dominante, o positivismo, provocando abalos no equilíbrio que a 

razão científica – objetiva, neutra e livre de qualquer conotação subjetiva – preconizava. 

Dentre as causas estão conflitos teóricos e sociais, sendo alguns deles: a descoberta de que as 

leis da Física e Geometria estão baseadas em medidas locais (relatividade da simultaneidade); 

impossibilidade de medir ou observar um objeto sem interferir nele (princípio da incerteza de 

Heisenberg); questionamento do rigor da Matemática (teorema da incompletude); e avanços 

do conhecimento na Química e na Biologia (SANTOS, 1987).  

Entretanto, havia um projeto epistemológico moderno que se caracterizava pela 

colocação do sujeito do conhecimento como um semideus – impõe a disciplina do método, ou 

seja, coloca-se além de suas limitações para alcançar a pureza idealizada, pois apenas através 

da purificação metodológica-metódica é possível conhecer (FIGUEIREDO, 2004). 

Becker (1997), ao tratar do lugar da metodologia em Ciências Sociais, afirma que, 

embora houvesse a crença por parte de alguns metodólogos e filósofos da ciência de que o 
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papel da metodologia seria explicar e aperfeiçoar a prática sociológica contemporânea, não 

era isso que a metodologia convencional fazia. Ela geralmente ditava aos sociólogos o que 

deviam fazer e quais métodos utilizar ao sugerir que estudassem o que poderia ser estudado 

por esses métodos ou transformassem o que desejavam estudar no que podia ser estudado 

através deles. Essa perspectiva, de ditar uma “maneira certa” de pesquisar, da intolerância ao 

erro e da tentativa de converter as pessoas a um determinado estilo de trabalho, Becker (1997) 

denomina de “proselitizante”.  

Assim como os metodólogos que “prescrevem” uma forma de pesquisa, Maconi & 

Lakatos (2011) também propõem um modelo em seus manuais. Eles pontuam que o 

desenvolvimento de um projeto de pesquisa necessita: selecionar o problema a ser 

investigado; definir e diferenciar o problema; levantar as hipóteses de trabalho; coletar, 

sistematizar e classificar os dados, analisar e interpretar os dados e relatar do resultado da 

pesquisa. Destacam que uma pesquisa bem sucedida deve basear-se em uma teoria, que para 

ser válida deve ter sido comprovada através de pesquisa. Para eles, é possível encontrar 

respostas para as questões através da aplicação dos métodos científicos; e mesmo que não se 

obtenha respostas fidedignas, apenas com os métodos reconhecidos é possível alcançar o êxito 

e resultados satisfatórios.  

Gonçalves (2005) diz que o conhecimento científico se destaca por uma observação 

minuciosa dos fatos que objetiva a compreensão das causas e natureza dos mesmos, sem a 

interferência das crenças, desejos e preconceitos do observador na interpretação do que está 

sendo observado. Esses valores do observador estão geralmente baseados no senso comum, 

adquiridos a partir de experiências e convivências familiares e sociais. A possibilidade de 

aperfeiçoar esse conhecimento comum seria através de um procedimento metódico, com 

técnicas rigorosas de controle sobre o objeto estudado e o próprio pesquisador. 

No que se refere ao método, Bujes (2007) pontua que a moderna tradição de pesquisa 

acostumou-nos a colocar a prática de investigação como um modelo a ser seguido, ou seja, 

um “receituário” que deve ser utilizado na elaboração do relato de como ocorreu o processo 

investigativo. Segundo a autora, tal modelo propunha uma apresentação da justificativa, 

depois os objetivos seguidos das questões de pesquisas ou hipóteses. Posteriormente faria uma 

revisão bibliográfica a partir de referencial teórico a fim de por o objeto dentro de um campo 

de preocupações investigativas já existentes. 
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Becker (1997) destaca que ocorreram algumas mudanças em relação aos métodos que 

possuíam em comum a preocupação com técnicas que diminuíssem a possibilidade de 

conclusões não confiáveis em detrimento da falta de controle nos procedimentos.  Muitos 

pesquisadores concordam com a utilização de métodos rigorosos, mas não aceitam a ideia de 

não estudar o que não pode ser estudado através desses métodos. Os metodólogos 

convencionais desprezam, por exemplo, a observação participante, a análise histórica, relação 

entre diferentes tipos de pesquisa, além de ignorarem problemas metodológicos que afetam os 

métodos recomendados por eles. Segundo o autor, para eles o importante é a elegância lógica 

e por isso não relatam problemas existentes entre o pesquisador e o objeto de estudo, ou 

demais vicissitudes que aconteceram no contexto da pesquisa. Elementos esses, fundamentais 

na análise de qualquer pesquisa (BECKER, 1997). 

No que se refere à busca por “verdades claras” a que se propõe uma pesquisa, saliento 

a questão das hipóteses, que foi um elemento chave para a reflexão a cerca da pesquisa sobre 

gravidez na adolescência na trajetória de estudos. Ao ir a campo, buscava encontrar jovens 

mães que confirmassem aquilo que os discursos médicos e políticos afirmam: a gravidez na 

adolescência é um inconveniente, acontecia por descuido, o corpo da menina não estava 

preparado e vinha acompanhada de fatores negativos. Nesse caso, fui a campo certa de que 

minhas implícitas hipóteses seriam confirmadas, principalmente porque o que buscava era 

aquilo que estava presente na “ordem do dia”. 

 Essas hipóteses não estavam descritas na pesquisa MO, mas os discursos nos quais 

estava baseada traziam concepções e valores que acabaram permitindo sua oculta formulação. 

Em uma releitura de MO, percebi que elas estavam subentendidas naquilo que acreditava e ia 

a campo buscar, sem que estivesse ciente das mesmas na escrita do trabalho. 

A partir do momento em que se investigam rupturas enquanto transtornos há a crença 

de que elas existem. Acreditava piamente nisso e estava totalmente contaminada pelos 

discursos que apontavam a gravidez como um desvio de percurso de vida, no qual a “ordem 

natural” era estudar, se formar, casar, engravidar. Acho que escutei isso em minha 

adolescência toda e tornei uma filosofia de vida. A verdadeira!  

Para Marconi e Lakatos (2000), a hipótese é “uma resposta suposta, provável e 

provisória” (p. 127) a respeito do problema de pesquisa, sendo uma sentença afirmativa e 

detalhada enquanto o problema uma sentença interrogativa. Além disso, tem como objetivo a 
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condução do trabalho do pesquisador em relação a que tipo de métodos utilizar na tentativa de 

confirmá-la.  

Essa concepção de hipótese foi posta em ação de forma indireta e havia sentenciado as 

adolescentes. Como meio de encarar o objeto, recorri a um procedimento de coleta de dados 

que facilitasse a confirmação de minhas impressões, o qual se chamava “bola de neve”. O 

método bola de neve (snowball sampling) é uma técnica de coleta de dados, utilizada em 

pesquisas sociais, na qual um participante indica novos participantes e assim sucessivamente 

até que seja alcançado um ponto de “saturação”. Esse ponto seria atingido quando as 

informações dadas pelos entrevistados começassem a se repetir, pois seriam as mesmas dadas 

pelos entrevistados anteriores (BALDIN & MUNHOZ, 2011). Assim, foram entrevistadas
5
 10 

jovens do sexo feminino entre 16 e 21 anos, residentes no bairro da Várzea da cidade de 

Recife. A amostra foi composta por saturação dos dados. Tivemos como critérios de inclusão 

na amostra o fato das jovens estarem acima dos 16 anos, terem experimentado a gravidez 

entre 14 e 19 anos de idade, e tivessem um baixo poder aquisitivo. Esse método iria contribuir 

para a confirmação da hipótese porque uma adolescente grávida indicaria outra que, de seu 

conhecimento, teria vivido a gravidez na adolescência de forma negativa, que por ser da 

mesma rede de relações da primeira, supostamente não iria desejar isso para si. 

Ciente da visão da gravidez como problema social, fui para as entrevistas. O acesso a 

primeira adolescente se deu por indicação de um grupo de jovens que passava pela rua, esses 

me levaram a casa de um amigo deles que havia sido pai a pouco tempo e cuja esposa possuía 

no momento 19 anos, mas a gravidez se deu quando a mesma possuía 18. Essa não tinha 

amizade com nenhuma outra adolescente na mesma situação, porém indicou uma jovem que 

ela conhecia de vista, a qual aceitou participar da entrevista e possuía no momento 17 anos, 

mas havia engravidado aos 16 anos.  Essa última me indicou outra que morava próximo a uma 

lavadeira.  

 Posteriormente, ao passar pela casa da lavadeira de roupas perguntei se conhecia a 

adolescente indicada e a mesma disse que a menina era filha de sua amiga, havia engravidado 

aos 15 anos e no momento se encontrava com 17 anos. Essa indicou uma amiga sua que tinha 

vivido a experiência da gravidez aos 17 anos e se encontrava, no momento da entrevista, com 

18 anos de idade, e após a entrevista ela falou de uma menina que conhecia, pois haviam 

estudado no mesmo colégio, mas não sabia se ela residia ainda no mesmo lugar. 

                                                           
5
 Roteiro da entrevista em anexo. 
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 Assim, outro dia, entrei na vila, como havia sido indicado pela adolescente anterior, e 

perguntei se lá havia alguém que teria tido filho durante a adolescência, a jovem questionada 

se disponibilizou a participar, pois teve seu primeiro filho aos 14 anos, tendo no momento três 

filhos com 19 anos. Tal adolescente indicou sua prima, que era sua vizinha e se encontrava 

com 18 anos, porém engravidou aos 16 anos, e mais duas amigas, que engravidaram aos 15 e 

17 anos, estando as duas com 17 e 20 anos respectivamente.   

Após a entrevista, elas me disseram que conheciam umas meninas que moravam em 

uma invasão da Várzea, dizendo que, quando eu quisesse, poderiam ir lá comigo. Combinei 

um dia com uma delas e a entrevista aconteceu com mais duas jovens, sendo que as duas 

engravidaram com 16 anos, e estavam com 18 e 20 anos de idade.     

Após a realização das entrevistas percebi que o encontrado foram mães adolescentes 

com um discurso articulado a respeito da gravidez juntamente com seus parceiros. Na busca 

da confirmação da minha hipótese, me deparei com respostas dadas pelas adolescentes que 

divergiam daquilo que esperava, respostas essas que tornavam a minha hipótese, da gravidez 

na adolescente como algo indesejado, insustentável. 

 

 

1.3- Outras perspectivas, novas possibilidades de subjetivação  

A partir das respostas dadas pelas adolescentes na entrevista realizada para MO, achei 

que aquelas meninas não tinham noção do que estavam dizendo. Pensei e me questionei sobre 

o que elas estavam fazendo. Ao mesmo tempo, naquela época achava que do pesquisador não 

podia surgir interferências, apenas se manter neutro. 

Deparei-me com um discurso estranho ao entrevistar as adolescentes e busquei outros 

textos condizentes com o estranhamento – leituras baseadas na ideia do desejo, da ascensão ao 

status de mulher e gravidez como um projeto de vida dessas mães adolescentes. Entretanto, 

essas referências e pontos de vista dispersos não pareciam alterar o discurso dominante da 

gravidez como um problema. 

Dadoorian (2000) destaca que a maioria das jovens mães não possui a visão da 

gravidez como uma perda da juventude, mas sim como uma forma de amadurecimento e de 

valorização através da maternidade, pois ser mãe funciona como a passagem para um novo 

status social que é o de ser mulher, ou seja, ela funciona como uma via de acesso à 

feminilidade. Ao partir dessa concepção, a maternidade seria algo desejado por muitas 

adolescentes, uma vez que determinava uma mudança na sua vida psíquica e social, apesar da 
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desorientação e desamparo que podem causar essa situação, a princípio, à jovem mãe e à sua 

família. 

O resultado do estudo a partir das entrevistas mostrou que as mudanças ocasionadas 

pela gravidez eram diferentes para as adolescentes daquilo que propunha grande parte da 

literatura. A maternidade para as jovens mães era algo desejado e não significava justificativa 

para saída da escola, entrada precoce no mercado de trabalho ou mesmo fruto de uma 

influência sofrida por amigos. Era algo positivo, uma passagem para um novo status social 

que é o de ser mãe e mulher. 

Ao fazer um retrospecto desses fatos, percebo que os primeiros contatos com a 

metodologia enquanto forma de conhecimento era o modelo tradicional, que deve ser seguido 

conforme prescrito a fim de que possa ser chamado de pesquisa. A ideia de que de que há um 

modelo a ser seguido enquanto metodologia não possuía exatamente relação com as atividades 

ensinadas pelos professores na ocasião, parecia mais com entendimentos iniciais a respeito do 

método científico. A ideia da neutralidade me levou a campo e a uma escrita distante da 

possibilidade de colocar em questão as impressões e sentimentos despertados no contato com 

o objeto estudado. 

Figueiredo (2004) estabelece uma crítica sobre a relação entre investigador e objeto de 

estudo ao contestar a concepção de que o método científico seja capaz de transformar homens 

que possuem instintos, emoções, impulsos em seres capazes de manter a neutralidade e 

objetividade que propõe a ciência. Ainda nessa linha de pensamento, para Rodrigues (2010) o 

pesquisador participa da produção daquilo que acredita apenas investigar e isso não significa 

uma falha, uma vez que a problematização – quando debatida, exposta e acolhida – também 

produz conhecimento. O pesquisador, ao se colocar em análise a partir do encontro com o 

social, exercita a apreensão: “o engendramento daquilo que, ao fazer-se assim objeto, se vê 

sujeitado às ações de algum outro e/ou outrem – racionalidades, disciplinas, comunidades 

acadêmicas etc” (p.191). 

Ao levantar essas questões sobre a pesquisa, como bem enfatiza Corazza (2007), não 

há mais uma disciplinaridade no conhecimento a ser sustentada aos moldes canônicos, pois o 

processo metodológico será de alquimia, rompendo assim com as técnicas metodológicas 

formatadas na comunidade científica. A ruptura não significa um “vale-tudo” metodológico, 

mas também não é uma imposição de uma forma de fazer pesquisa, que a autora intitula 
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“tranquetas de ferro”, as quais chegam a impossibilitar os conflitos que levam a uma nova 

forma de olhar e pesquisar. 

Gastaldo (2012) ressalta que uma das contribuições do surgimento de novas formas de 

metodologia na pesquisa é o seu caráter inovador e não normativo, ou seja, é a possibilidade 

de sair dos manuais que ensinam “como fazer” pesquisas através do uso de técnicas de 

geração de material empírico. Ele pontua também que as teorias mais atuais objetivam a 

exploração de outros modos de pensar, falar, remodelar algumas práticas sociais e 

metodologias de pesquisas, pois “rechaçam o caráter normativo dos métodos de pesquisa” 

(p.11). Essa concepção vem acompanhada da criatividade como elemento fundamental na 

pesquisa, uma vez que, ao posicionar-se sobre aquilo que vê e vivencia no campo, o 

pesquisador propõe novas formas de ver e pensar os fenômenos, além da possibilidade de 

criar uma narrativa rigorosa e engajada a respeito do que estuda. Gastaldo (2012) afirmam 

que: 

É assim que a pesquisa pode explicar sua relevância: como uma abordagem teórico-

metodológica flexível, inserida em contextos específicos que falam das 

micropolíticas do cotidiano que constituem e são constituídas pelos discursos 

dominantes de nossa sociedade, na qual a subjetividade do/a pesquisador/a é uma 

ferramenta a serviço da investigação, um exercício simultaneamente rigoroso e 

político permeado pelas relações de poder que pretende estudar (p.13). 

No estágio em docência do mestrado, feito na disciplina de Introdução a Psicologia do 

Desenvolvimento para alunos de licenciatura em Ciências Sociais, os textos iniciais sobre 

campo da psicologia do desenvolvimento, evolução, desenvolvimento fisiológico não me 

interessavam. As discussões giravam em torno do desenvolvimento como manifestação do já 

existente (teoria preformista) ou a partir do inexistente (teoria epigenética); mudanças de 

comportamento que vão ocorrer em função de processos intra-organísmicos e eventos 

ambientais; os objetos e problemas metodológicos desse campo de conhecimento. 

No entanto, o restante dos textos dessa disciplina, juntamente com os de outras 

disciplinas do mestrado, promoveram diferentes formas de ver a gravidez na adolescência, 

outras leituras sobre o mesmo fenômeno, outra linguagem e novas formas de ser subjetivada. 

Houve muitos questionamentos a respeito da adolescência que contribuíam para um melhor 

conhecimento referente aos discursos existentes sobre esse assunto. 

A partir do texto de Martín Sagrera, cujo título é “El Edadismo: Contra Jovenes Y 

Viejos”, o prazer em estudar o meu objeto ganhou impulso. Sagrera (1992) discorre sobre o 

ideal da “adultez” e da discriminação sofrida principalmente pelos jovens e idosos, 

colocando-os sempre como jovens ou velhos demais, imaturos ou ultrapassados para 



32 
 

 

determinada coisa.  O texto, portanto, critica a ideia de que os comportamentos devem ser 

condizentes com a idade, e quando não o são, tornam-se alvo de preconceitos.  

Outros autores marcaram essa mudança de perspectiva sobre o engravidar na 

adolescência, muitos deles não abordam diretamente a questão da gravidez, mas contribuem 

para um melhor entendimento sobre o assunto. Dentre esses pode-se citar René Scherer 

(2007), que aborda os problemas na educação oferecida às crianças, sendo essa uma das 

preocupações fundamentais da sociedade contemporânea e faz menção a um tipo de educação 

chamada “harmoniana” criada por Charles Fourier
6
; Marisa Rocha (2002), destaca os 

estigmas e estereótipos sofridos pelos adolescentes e enfatiza a importância da busca de um 

olhar sócio-histórico a fim de entender melhor essa fase da vida; Georges Lapassade (1975) 

destaca a infância e a juventude como etapas que funcionam como passagem do homem à 

idade adulta, atribuindo, assim, uma ritualização da adolescência pela sociedade, pois é nessa 

última  etapa que o indivíduo adquire os valores necessários para assumir o papel de adulto e 

a integração social.  

O aprofundamento dessas reflexões promoveram o afrouxamento da sensação de 

conhecimento e despertaram para a celebre frase de Sócrates:  “Só sei que nada sei”
7
. Se o 

homem tem conhecimento de que não sabe, ele é mais sábio do que aqueles que não sabem 

disso. 

Ao refletir a respeito das leituras feitas nesse percurso de sentidos, percebi o quanto 

estive presa a um discurso de dominação sobre a adolescência que, embora não concordasse, 

havia replicado ao longo de boa parte da minha escrita. Ao mesmo tempo, uma discussão 

sobre metodologia me desestabilizava, provocava angustia e principalmente questionamentos 

a respeito de meu problema de pesquisa. Um dos textos que se destacou nesse momento foi o 

de Bujes (2007), no qual havia a seguinte afirmação: 

A pesquisa nasce sempre de uma preocupação com alguma questão, ela provém, 

quase sempre, de uma insatisfação com respostas que já temos, com explicações das 

quais passamos a duvidar, com desconfortos mais ou menos profundos em relação a 

crenças que, em algum momento, julgamos inabaláveis. Ela se constitui na 

inquietação (p.16). 

                                                           
6
 Charles Fourier foi um socialista francês, conhecido como utópico. Foi o primeiro a denunciar a economia 

mercantil, crimes do comércio e o liberalismo. A educação harmoniana funciona como um tratado no qual 

estabelece uma crítica à civilização, pois se orienta pela paixão em detrimento da razão. 
7
 http://desenvolvendoopensamentocritico.blogspot.com.br/2010/05/so-sei-que-nada-sei.html Acesso em 14 de 

janeiro de 2014. 

http://desenvolvendoopensamentocritico.blogspot.com.br/2010/05/so-sei-que-nada-sei.html
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O meu problema de pesquisa começou a ser reformulado conforme esses 

questionamentos. Justamente das dúvidas, da inquietação, da suposta isenção na pesquisa 

anterior; do que me constituía enquanto pesquisadora, das minhas observações sobre o que via 

e ouvia daquelas meninas e do quão “real” parecia o relato delas; daquilo que sustentava 

como ruptura, como desvio, abrir mão do estudo, assumir casa, filho e responsabilidades. 

A etnografia ofereceu, para isso, importantes contribuições. Em Os Argonautas do 

Pacifico Ocidental, de 1922, Malinowski destacava que o trabalho etnográfico só teria valor 

quando abordasse tanto os resultados da observação direta – declarações e interpretações 

nativas – quanto as inferências do autor ancoradas em seu bom-senso e intuição psicológica. 

Para tanto, seria importante deixar os fatos falarem por si numa pesquisa, uma vez que a 

subjetividade do pesquisador interfere de modo marcante. Caiafa (2007) salienta que a 

participação do etnógrafo no que estuda faz avançar a investigação, uma vez que ele se inclui 

de forma problemática na pesquisa.  

Malinowski (1976) destaca que o importante numa pesquisa é atentar ao que os 

indivíduos pensam e sentem enquanto membros de uma dada comunidade, pois ali são 

estereotipados pelas instituições em que vivem, pela influência da tradição, do próprio veículo 

do pensamento e da língua. Eu com minhas percepções e as adolescentes com as delas.  

Assim, em um momento, estava afetada por uma forma de ver a gravidez na 

adolescência, enquanto as adolescentes tinham a forma delas de ver aquele mesmo evento. 

Para mim um problema e para elas um desejo, uma solução. Não há como falar nelas sem 

apontar minhas impressões sobre o vivido porque não era só uma questão de ouvir delas que 

estavam satisfeitas e que eram aquilo que queriam, mas de perceber esse sentimento ao 

observar a vida daquelas meninas. Malinowski (1976) diz que o indivíduo sofre influências do 

ambiente social e cultural em que vive e esse faz com que ele pense, aja e sinta de forma 

especifica: “Cada cultura possui seus próprios impulsos, desejam diferentes formas de 

felicidade” (p.33). 

O ato de “ver”, muitas vezes está atrelado ao desejo de “encontrar o que esperamos e 

não o que ignoramos ou tememos, a tal ponto que pode acontecer-nos de não acreditar naquilo 

que vemos se tal não corresponde a nossa espera” (LAPLANTINE, 2004, p.14). Para 

Laplantine (2004) o ato de “olhar” é mais do que “ver”, significar reiterar-se daquilo que se 

vê; é uma troca, pois ao mesmo tempo que construímos o que olhamos, o que olhamos nos 

constituirá, afetará e transformará. Assim, mais do que intuição psicológica do pesquisador, 
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fala-se da ação incisiva da cultura do etnógrafo que se confronta no campo, em contato com 

outra cultura. 

Diante disso, o meu projeto do mestrado que a princípio estava focado em investigar 

as concepções de adolescentes grávidas de classes sociais diferentes sobre o fato de 

vivenciarem a gravidez na juventude e as expectativas sobre as possíveis repercussões desse 

momento nas suas vidas, transformou-se em uma investigação sobre as tensões na pesquisa a 

partir de distintas concepções sobre gravidez na adolescência. 

Outras perspectivas apontaram novas possibilidades, caminhos e orientações. O 

tempo, as leituras e releituras foram necessários para que outro entendimento sobre 

metodologia e gravidez na adolescência ganhassem sentido. Tratava-se de reflexões, 

experiências, desejos e crenças diferentes. Laplantine (2004) descreve este sentimento ao 

debruçar-me novamente sobre aquelas entrevistas: “uma distância que pouco a pouco nos 

torna extremamente próximos do que nos era distante (p.13)”. 

Ao reler os estudos anteriores, os e-mails trocados com os orientadores e as 

entrevistas, eu anotei as impressões sobre os mesmos, o que senti quando li, e principalmente 

o que pensei a respeito daquelas leituras. As anotações permitiram uma reconstrução e 

surgimento das primeiras inquietações sobre gravidez na adolescência, além do 

desenvolvimento da pesquisa que se transformou em monografia. 

Agora, em outra oportunidade de formação, estou de certa forma orientada por outros 

discursos, que permitem outra reflexão. Fischer (2007) destaca que o meio acadêmico 

também exerce influência, pois a subjetivação sofrida no meio científico e universitário 

através de conceitos, referenciais teóricos e práticas institucionais se tornam enfoques 

praticamente obrigatórios na construção dos objetos de pesquisa, dificultando assim o 

questionamento a respeito deles. 

O acesso ao pensamento de René Lourau ressaltou a ideia de que as instituições são 

responsáveis pela composição da trama social que une e atravessa os indivíduos, e que a partir 

de suas práticas criam novas instituições ou mantém as já existentes. Nesse sentido, a análise 

tem como objetivo o desvelamento daquilo que não está visível. O observador encontra-se 

inscrito no campo e o objeto estudado é transformado a partir de sua intervenção. Dessa 

forma, almeja-se por fim a ideia de neutralidade proposta como procedimento fundamental no 
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campo de pesquisa, pois o pesquisador, por mais que não se dê conta disso, é sempre um 

elemento do campo. 

A partir dessa visão a respeito da inserção e participação do pesquisador surge a 

possibilidade de transformar o extratexto em um diário de pesquisa, em material de trabalho 

através de novas formas de reflexividade (LOURAU, 1977, in ALTOÉ, 2004). 

No pesquisar, estar inserido-implicado no campo parece causar o receio de não haver o 

devido distanciamento requisitado pela tradição em metodologia, porém é aí mesmo que se 

coloca em análise nossas formas de atuação, além de permitir criar, resistir e desestabilizar os 

modos de fazer pesquisa (VASCONCELOS, 2013). 

Lourau (1977) cita Felix Guattari em suas fundamentações sobre a Análise 

Institucional ao ressaltar um descentrar-se do que se coloca como científico, o rompimento 

com as barreiras postas e com o poder dominante. No entanto, para isso será necessário mais 

do que dar voz aos sujeitos envolvidos, é preciso refazer o sentido do que se chama 

cientificidade.  

 A etnografia me fez ver a pesquisa atual como uma espécie de etnografia de uma 

trajetória de estudos, pois o conflito de crenças anteriores em relação ao objeto de estudo, 

baseado em discursos predominantes em uma determinada época, era instável. 

 A experiência de campo, a etnografia, consiste justamente no estranhamento do que é 

familiar e achar familiar o que era anteriormente estranho. Na etnografia não basta que o 

pesquisador se sinta desestabilizado, mas, além disso, que ele seja capaz de transmitir a partir 

de sua escrita aquilo que vivenciou, dando nome a tudo que vê. O processo etnográfico 

consiste numa escrita minuciosa das situações vistas, as quais muitas vezes inéditas diante do 

que estamos acostumados (LAPLANTINE, 2004). 

Caiafa (2007) destaca os conflitos vividos na situação de pesquisa e enfatiza que esses 

atritos impulsionam o pensamento e traz a novidade. Para tanto, isso se dará a partir da 

vivência de outras experiências, de diferentes aspectos e percepções vividos no campo de 

pesquisa. 

No caso desta pesquisa, abre-se uma mudança de perspectiva em relação ao mesmo 

fenômeno, o que gera conflitos a respeito da possiblidade de tal mudança na prática de 

pesquisa.  Corazza (2007) ressalta que a mudança só será possível se o si mesmo do 
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pesquisador for refeito através de alterações nas suas relações anteriores com o poder e o 

saber e, além disso, tentar fazer sua existência de modo diferente, pois o ato de pesquisar está 

implicado por nossa própria vida. 

Assim, colocar em análise questões ligadas ao campo, pesquisador, obejto e 

eventualidades, não significa deixar de lado o rigor científico. Vasconcelos e Mendonça-Filho 

(2010) destacam que o rigor será produzido a partir de uma minuciosa descrição dos 

procedimentos técnicos e da clareza na narração dos acontecimentos, ou seja, “o rigor é 

auferido pela efetivação do procedimento estratégico” (p.139). Não há como manter esse 

distanciamento que os manuais de pesquisa reivindicam, pois o pesquisar também está 

submetido a condições sócio-históricas e traz consigo paixões, vaidades, interesses 

institucionais, necessidades de produção acadêmica e defesa de perspectivas teórico-críticas 

(VASCONCELOS, MENDONÇA-FILHO, 2010) 

 Uma prática de pesquisa também é uma linguagem, um discurso que está baseado na 

formação histórica que se constitui, e essa formação sinaliza de onde falamos, pensamos, 

somos falados e pensados e de onde classificamos e descrevemos as realidades estudadas 

(CORAZZA, 2007). 

Michel Foucault foi o principal dos autores que trouxeram ricas contribuições para o 

desenrolar dessa pesquisa. Seu pensamento orienta a reconfiguração da trajetória de estudos. 

Seu pensamento tornou possível a visão do discurso como objeto a ser estudado. Não o 

discurso de forma generalizada ou mera manifestação da linguagem, mas o discurso como 

exercício de dominação sobre adolescentes que vivenciaram a maternidade. Os objetivos do 

projeto que deu origem a monografia estavam voltados para os sentidos da gravidez da 

adolescência, aos quais só teria acesso através dos discursos das meninas entrevistadas e dos 

autores que contribuiriam na construção da fundamentação e análise dos resultados. Do 

discurso das adolescentes, fui passando para os efeitos dos discursos no processo de pesquisa. 

1.4- O discurso e a descontinuidade na trajetória de estudos. 

Em Foucault (2004) o discurso seria: 

Um conjunto de enunciados, na medida em que se apoiam na mesma formação 

discursiva; ele não forma uma unidade retórica ou formal, indefinidamente repetível 

e cujo aparecimento e utilização poderíamos assinalar na história; é constituído de 

um número limitado de enunciados para os quais podemos definir um conjunto de 

condições de existência. (FOUCAULT,2012 p.143)  
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 Por enunciado entende-se uma função exercida em relação a diversas unidades, 

pertence exclusivamente aos signos, estabelecendo que tipo de regras está presente e qual a 

finalidade de sua formulação. Descrever um enunciado é determinar sua posição singular, que 

tipo de ligações são permitidas dentro de um sistema de formação e como se isola em sua 

dispersão (FOUCAULT, 2012):  

Enunciados são coisas que se transmitem e se conservam, que tem um valor e das 

quais procuramos nos apropriar, que repetimos, reproduzimos e transformamos; para 

as quais preparamos circuitos preestabelecidos e as quais damos uma posição dentro 

da instituição; coisas que são desdobradas não apenas pela cópia ou pela tradução, 

mas pela exegese, pelo comentário e pela proliferação interna do sentido. (p.147) 

O discurso deve ser tratado no jogo de sua instância, na pontualidade em que surge e 

na dispersão temporal que permite o seu aparecimento, repetição, esquecimento, 

transformação ou até mesmo o fim de sua existência.  Nesse sentido, Foucault (2004) fala em 

unidades do discurso e apesar de muitas vezes parecer que o discurso é inaugural, há sempre 

uma origem que de tão secreta jamais teremos acesso a ela completamente.  

Em A Ordem do Discurso, Foucault (2010) discorre sobre os princípios de delimitação 

e controle do discurso, os quais funcionam como princípios de exclusão, exercidos do exterior 

e fundamentais em um processo de análise do discurso.  

O primeiro é a interdição: versa sobre quem pode falar, o que pode ser dito e em qual 

circunstância. Esses três tipos de interdições estão combinados entre si, se reforçam e 

compensam mutuamente. Essas interdições deixam evidente a ligação do discurso com o 

desejo e com o poder, pois ele, além de ser o que manifesta ou oculta o desejo, é também 

objeto de desejo: “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de 

dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder no qual nos queremos apoderar” 

(FOUCAULT, 2010, p.10) 

 O segundo princípio tem relação com uma separação e rejeição, é a oposição razão-

loucura, que está atrelada a uma rede institucional, baseada em uma estrutura de saber que 

torna possível alguém ouvir e outro falar: “é sempre na manutenção da censura que a escuta 

se exerce” (FOUCAULT, 2010, p.13). Pode-se falar a respeito do lugar de saber ocupado por 

um médico, professor, advogado, pai ou pesquisadora. 

Ao falar sobre o terceiro princípio, Foucault (2010) relata ser difícil falar em falso e 

verdadeiro como princípio, porque a verdade de um discurso está atrelada a contingências 

históricas, que variam e são alicerçadas por um sistema institucional. A verdade saiu do ato da 
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enunciação para o enunciado, o sentido. Dessa forma, a vontade de verdade está ancorada em 

uma instituição, alicerçada por um feixe de práticas e pela maneira como o saber é conduzido 

dentro de uma sociedade, da forma como é valorizado, distribuído e repartido.  

 Para Foucault (2010) há também princípios internos que funcionam como 

classificação, ordenação e distribuição, os quais colocam o discurso enquanto acontecimento e 

acaso: o comentário, o autor e a disciplina. O comentário comtempla o acaso do discurso, se 

refere a discursos que estão presentes em determinadas situações, sobre coisas que se 

conservam e através das quais é possível falar sobre algo que está além do texto primeiro, mas 

que a partir da condição de dizê-lo ele seja, então, realizado; o autor não se refere a um 

indivíduo, mas àquele que vai dar coerência, que vai colocar o discurso dentro do real; e a 

disciplina se constitui por um conjunto de regras, proposições vistas como verdadeiras e da 

tentativa de criar novos enunciados. Esses princípios estão interligados grande parte do tempo 

de forma a tornar eficaz quem pode falar sobre diferentes tipos de discursos e quais são os 

sujeitos que poderão se apropriar dos mesmos.  

Foucault (2010) destaca ser preciso reconhecer a descontinuidade dentro do discurso, 

que deve ser visto como práticas descontínuas com a possibilidade de se cruzar, ignorar e 

excluir. Além disso, o discurso não deve ser visto como cúmplice do nosso conhecimento, ele 

funciona como uma prática imposta por nós mesmos e que através dela encontra a sua 

regularidade; sendo também significativo o fato de que não se deve buscar uma significação 

dentro do discurso, mas da sua aparição e regularidade enquanto tal, observar suas condições 

externas de possibilidade e delimitar suas fronteiras. 

 Diz-se, assim, que há um sistema de formação discursiva quando for possível 

descrever dentro de um conjunto de enunciados aqueles que apresentam um sistema de 

dispersão semelhante e através do qual é possível definir uma regularidade (ordem, 

correlações, posições, funcionamentos e transformações). Os discursos apresentam entre si 

um caráter constante da enunciação e quando isso ocorre fala-se em formação discursiva 

(FOUCAULT, 2012). Dessa forma o discurso não deve ser considerado como um jogo de 

significações prévias, pois ele se dá de forma violenta, como uma prática regular. 

Foucault (2004) salienta que a intenção atual dentro de uma análise histórica é buscar 

seus efeitos múltiplos, o surgimento de novas racionalidades, suas áreas de atuação e 

validade, regras sucessivas de uso e não mais a origem, as primeiras observações feitas a 

respeito de tais histórias. Entretanto, a investigação não se dá mais de forma contínua através 
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de uma análise dos documentos criados a partir de monumentos, que visam descrever sua 

origem na busca de reconstruir o passado. Na atualidade, os documentos são transformados 

em monumentos, cujo desdobramento permite o surgimento de novos elementos que não se 

justificam por si mesmo, uma vez que se originam de uma construção, possuem regras e 

justificativas que estabelecem a sua existência. 

Dentro desse contexto, a Arqueologia do Saber, segundo Foucault (2004), funciona 

como uma possibilidade de análise discursiva que vê o discurso como práticas que obedece a 

regras, definindo sua especificidade ao mostrar que as regras das quais faz uso o torna 

diferente de outros, único. Ela visa entender quais são as regras e condições de aparição 

dentro do saber que se apresentam enquanto verdade de uma determinada época; é um método 

que possibilita o entendimento de como o homem constrói sua existência ao salientar as 

descontinuidades na história. 

A cada instante as sociedades sofrem os efeitos das verdades que produzem, sendo que 

o poder e seus mecanismos estão associados e induzem a criação dessas verdades e essas 

possuem como efeitos nos unir através de seu poder. As relações de poder apesar de estarem 

bastante associadas aos efeitos de dominação (Exercito, Polícia, Justiça) funcionam em todas 

direções e independem de sexo, hierarquia e saber. As técnicas e métodos utilizados por essas 

relações são diferentes a depender da época e podem ser reversíveis (FOUCAULT, 2006). 

Foucault (2006e) vai pontuar que acontecimento possui relação com a função daquilo 

que foi dito em um determinado momento, sendo que está em constante relação com outros 

acontecimentos de outras áreas. Dessa forma, o discurso está presente em uma região na qual 

o poder está implicado de diferentes formas. Ele é um aglomerado de elementos que agem 

dentro de uma relação geral de poder, pois o discurso é um elemento utilizado de forma 

estratégica dentro do poder. O poder não dá origem ao discurso e nem é criado por esse: “O 

poder é alguma coisa que opera através do discurso” (p. 253), o discurso é assim, 

acontecimentos que orientam e vinculam o poder. 

Para Dreyfus & Rabinow (2010), o exercício de poder é uma ação exercida por uns 

sobre os outros e mesmo quando alicerçado em estruturas permanentes o poder só existe em 

ato. Sua execução não depende de consentimento, não significa abrir mão da liberdade e do 

direito. O poder só é exercido sobre indivíduos livres, quer individuais ou coletivos e que 

possam agir e se comportar de diversas formas. É preciso que haja liberdade, ela funciona 

como condição para uma relação de poder. Para os autores, dois elementos são primordiais 
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numa relação de poder: aquele recebe a ação se firma enquanto sujeito da ação; e diante dessa 

relação de poder há a possibilidade de resposta, de reações, de resistência. 

Baseado nessa concepção de reversibilidade, Foucault (2006b) vai destacar que a cada 

instante as relações de poder torna possível a resistência e devido a isso aquele que domina 

tenta se manter mais firme quanto maior for a resistência a ela.  

Foucault (2010) tem como proposta mostrar como estão presentes processos de 

exclusão, limitação, apropriação e entender sobre quais necessidades foram criados, 

modificados e o que tiveram que contornar para se tornar o que são.  

Essa pesquisa foi ancorada nessa concepção, juntamente com a ideia ressaltada por 

Foucault (2010) dos processos de enunciação, exclusão, limitação e do poder investido nos 

discursos. A reflexão da minha trajetória de estudos aparece na analise do campo de tensões 

sobre a “verdade” discursiva no tema gravidez na adolescência. Foucault ressalta que os 

indivíduos são construídos historicamente por aquilo que se apresenta enquanto verdade de 

uma época, da perspectiva da influência sócio-histórica dos discursos evidentes na sociedade. 

Foucault (2006e) diz:  

“Penso que há, em nossa sociedade e naquilo que somos, uma dimensão histórica 

profunda e, no interior desse espaço histórico, os acontecimentos discursivos que se 

produziram há séculos ou há anos são muito importantes. Somos inextricavelmente 

ligados aos acontecimentos discursivos” (p.258) 

O discurso atua de diversas maneiras dentro de um sistema característico de poder, 

sendo o poder algo que atravessa o discurso, pois o próprio discurso é um dispositivo de 

relação de poder. 

Assim, as possibilidades que se abriram nessa nova proposta de pesquisa não é a 

defesa de uma formação discursiva, mas o que elas engendram. Perceber que o discurso está 

presente de diferentes maneiras através de uma relação de poder. Para isso foi utilizado na 

análise as entrevistas realizadas na monografia, diversos materiais relacionados e textos 

utilizados na monografia e no mestrado a fim de demarcar as tensões presentes. 

A nova proposta, apesar de não ser propriamente etnográfica, possui inspiração no 

método de pesquisa descrito. Foi necessário um distanciamento de minha cultura e um contato 

direto com determinado grupo que investigava. O estranhamento ao familiar e a 

familiarização com o estranho foram as formações discursivas sobre gravidez na adolescência 
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que cercam e constroem um pesquisador. Aqui se constitui o traço que, de forma imprecisa, 

chamo de “perspectiva antropológica”: uma abertura para a diferença, para o estranhamento 

dos objetos e das subjetividades constituídas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2:  

Gravidez e problema social: “essas meninas são loucas”. 
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“Assim, eu parei de estudar porque eu ia pros médicos e eram sempre de manhã, eu 

sempre dizia aos professores, mais assim... Agora eu digo ‘amor, era melhor eu ter 

esperado mais um pouco porque eu terminava de estudar’, e ele diz ‘ mas você se arrepende 

de ter o menino?” (V., engravidou aos 15 anos) 

Dentro da minha trajetória de estudos, um dos momentos mais significativos foi a 

realização das entrevistas com as mães adolescentes, pois, no auge da conclusão do curso 

superior – fruto de uma sociedade que perpetua e ver o estudo como melhor caminho para se 

dar bem na vida – achei que elas eram todas “loucas” por querer ter filho tão jovens, de abrir 

mão do estudo, de assumir casa, filho e responsabilidades tão cedo em suas vidas. Passado 

alguns anos, na escrita de um texto para um seminário sobre o problema de pesquisa no 

mestrado, em uma releitura das entrevistas, percebi que havia algo na vida delas que 

contribuía para que a gravidez fosse desejada naquele momento. Observei que dois discursos 

se destacavam: um que se apresentava com mais frequência, o discurso de dominação, 

hegemônico, e era aquele que permeava meus pensamentos ao achá-las loucas e que colocava 

a gravidez como um problema social; e outro que tentava ganhar espaço, se opunha ao 

primeiro, sustentando a necessidade de observar as particularidades da experiência do 

adolescente, como um o discurso de resistência. 

Este capítulo irá tratar da concepção da gravidez na adolescência como problema 

social. Serão abordados aspectos que cooperam com esse modo de ver, tais como noções a 

respeito do termo desenvolvimento, sua relação com o meio social e as mudanças ocorridas 

com o passar dos anos; uma visão sobre a perspectiva do discurso de dominação da gravidez 

na adolescência, abrangendo aspectos biológicos, psicológicos e sociais contidos nessa forma 

de pensar. A adolescência enquanto período de transição entre a infância e a idade adulta e 

seu variado repertório comportamental muitas vezes associado a fatores negativos é o ponto 

de partida. Além disso, a gravidez na adolescência vista como um problema social, sob um 

caráter multidimensional ao sair da visão estritamente biológica também aparecerá como 

efeito dos poderes instituídos. Alguns trechos das entrevistas realizadas para a monografia 

com adolescentes de Recife pautam essa perspectiva. 

Ao final das sessões presentes neste capítulo será feita menção a inscrição dos 

discursos na trajetória de estudos. 
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2.1- O desenvolvimento e seus processos de transformação em épocas 

 diferentes.  

“Não podia ter filhos agora, que eu era doida, uma menina tão estudiosa inventar 

de ter filho, ela deveria ter pensado. Tudinho lá falaram: vai acabar a liberdade dela por 

causa da gravidez e o filho!” (S., engravidou aos 17 anos) 

Um dos fatores que leva há alguns anos a gravidez na adolescência ser considerada um 

problema, e por isso alvo de medidas que possam reverter esse quadro, é o fato dela acontecer 

na adolescência e ser vista como uma etapa prematura do desenvolvimento. Mas nem sempre 

foi assim. Houve uma época na qual era comum nas meninas engravidarem durante a 

adolescência, o que mostra que a amarra desse discurso na noção de desenvolvimento não é 

estável, passa por transformações, apresenta conflitos e busca o reforço de comportamentos 

condizentes com aquilo que propõe. Dias & Texeira (2010) destacam que a definição de 

adolescência possui relação com o momento histórico e com o lugar atribuído socialmente ao 

adolescente. 

O desenvolvimento humano geralmente é estudado por etapas, períodos, fases. Wallon 

(2007), ao sugerir uma concepção de estudo da evolução psicológica da criança, sustenta que 

esse deve “se dar de maneira mais qualitativa se as sucessivas diferenças de aptidões que a 

criança apresenta forem reunidas em sistemas e se for possível atribuir um período 

determinado do crescimento a cada sistema” (p.10).  Desse modo, fica configurado para ele a 

possibilidade de falar em etapas ou estágios em que a criança adquire características para se 

tornar adulto. Esse é, pois, o desenho básico da lógica do desenvolvimento humano. 

Para Papalia e Olds (2000) o ciclo da vida está dividido em oito períodos: pré-natal 

(antecede o nascimento), primeira infância (nascimento aos 3 anos), segunda infância (3 aos 6 

anos), terceira infância (6 aos 12 anos), adolescência (12 aos 20 anos), jovem adulto (20 aos 

40 anos), meia idade (40 aos 65 anos), terceira idade (65 anos em diante). Para esses autores, 

o desenvolvimento se dá no plano físico, cognitivo e psicossocial, estando eles atrelados e 

afetando um ao outro. 

Para os psicólogos, o desenvolvimento deve ser estudado em todas as fases do ciclo de 

vida, mas o foco maior é a infância e a adolescência. Na concepção das teorias mais 

conhecidas, o desenvolvimento atinge seu ápice na adolescência; é o que ocorre no 

desenvolvimento psicossexual de Freud e nas operações formais de Piaget. A psicologia do 
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desenvolvimento foca mudanças comportamentais que ocorrem em períodos de instabilidade 

e transição, como a infância e a adolescência (BIAGGIO, 1981). Nesse sentido, as demais 

etapas da vida seriam vistas como menos instáveis que essas duas. 

Segundo Ottavi (2001), Georges Canguilhem ressalta a importância da teoria da 

evolução para o surgimento do interesse pela psicogênese, que vai associar o desenvolvimento 

psicológico à aprendizagem mais do que ao surgimento de um potencial de origem interna ou 

mesmo à maturação. É nessa perspectiva que aparecem os estudos sobre a adolescência. 

O conceito de desenvolvimento antecede a teoria da evolução. Ele tem origem na 

teoria preformista do pensamento criacionista que vigorava hegemonicamente na biologia até 

o século XVIII, na qual o organismo já está formado, tal como no ovo, em germe, está lá, mas 

ainda de maneira invisível. Assim, o desenvolvimento seria o desdobrar do que estava 

enrolado, escondido, mas já existia (OTTAVI, 2001). 

Lapassade (1975) diz que para essa teoria o desenvolvimento do homem ocorre 

através de um amadurecimento de funções que no início estavam “adormecidas” e que a 

experiência desperta: “a perfeição futura do adulto está em potência na imperfeição do 

nascimento (p.25)”. Esse inacabamento inicial é provisório, pois com o tempo e a experiência 

ele se desenvolve. 

No século XVIII, surge a teoria da epigénese – outra concepção em biologia –, na qual 

o desenvolvimento é o crescimento sucessivo de organismos a partir do inexistente. A espécie 

se dá a partir de mudanças sucessivas que ocorrem sob a influência do ambiente (OTTAVI, 

2001).  

Foucault (2006a) ressalta que durante um tempo o termo desenvolvimento esteve 

associado a algo que somos dotados ou estamos privados.  O autor se refere à noção de idiotia 

como demarcação da introdução do critério de desenvolvimento no século XIX, no qual a 

ausência de desenvolvimento define quem tem idiotia, não estando esta associada à 

capacidade de dominar-se nem à intensidade do delírio. A idiotia não é uma doença, mas a 

falta de desenvolvimento suficiente das faculdades intelectuais. Porém, com novas 

observações, o desenvolvimento passou a ser visto como algo que é comum a todas as pessoas 

e funciona como uma espécie de norma que espera ser atingida. No entanto, apesar de ser algo 

comum a todos, há aqueles que se desenvolvem de forma mais lenta e aqueles que param de 
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se desenvolver. Essa norma de desenvolvimento a ser atingida é a do adulto, que funciona 

como ponto de referência ideal e real do ápice do desenvolvimento. 

  Segundo Foucault: 

O desenvolvimento é um processo que afeta a vida orgânica e a vida psicológica, é 

uma dimensão ao longo da qual são repartidas as organizações neurológicas ou 

psicológicas, as funções, os comportamentos, as aquisições. É uma dimensão 

temporal, e não é mais uma espécie de faculdade ou de qualidade de que seríamos 

dotados (2006, p.263). 

Em 1975, Lapassade escreve um livro intitulado A Entrada na Vida, no qual analisa o 

nascimento social do indivíduo, sua entrada social na condição de adulto, sujeito pronto e 

acabado para assumir o seu papel como cidadão. Nessa obra, Lapassade critica o ideal do 

homem adulto e acabado a partir de uma concepção de inacabamento do indivíduo. Para ele, a 

sociedade glorifica e ritualiza a adolescência porque é nesse momento que o sujeito vai 

adquirir aquilo que socialmente é visto como indispensável à integração social 

(responsabilidade diante dos compromissos, do trabalho, da família e consigo mesmo); é a 

saída da infância para assumir o lugar de adulto na sociedade. Assim, por muito tempo, a 

infância e a adolescência se constituíam como etapa na qual ocorre a passagem à idade do 

homem. 

As adolescentes sinalizam em suas falas o quanto a gravidez é vista como negativa 

dentro do processo de desenvolvimento, pois para a sociedade essas jovens ainda não 

adquiriram os pré-requisitos ideais para assumir uma maternidade: maturidade biológica, 

responsabilidade e trabalho. 

“Ah, ficaram todo mundo assim espantado ‘aí nossa J. ficou grávida’, ninguém 

esperava. Minha mãe não ficou tão surpresa, porque eu falava pra ela que eu queria 

engravidar, mas pras outras pessoas acharam muito assim um absurdo, porque eu ainda 

tava terminado os estudos, tinha futuro mais pela frente pra trabalhar, aí todo mundo se 

espantou.” (J., engravidou aos 17 anos) 

Lapassade (1975) destaca que as sociedades diferenciam as crianças dos adultos. Os 

adultos seriam caracterizados pela função sexual e trabalho enquanto a infância se destacaria 

pela imaturidade sexual e atividades não produtivas.  O adolescente, a partir dessa distinção 

entre criança e adulto, acaba sendo posto como um indivíduo marginal. 

Lewin, como A. Van Gennep descreve, portanto, a adolescência, ou mais 

exatamente a passagem que nela se efetua, como uma consequência da organização 
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das sociedades segundo as idades. O acordo dos dois autores sobre este ponto não 

faz mais do que manifestar este fato universal: a distinção social entre crianças e 

adultos, implicando uma transição entre o primeiro e o segundo estado 

(LAPASSADE, 1975, p. 165)  

Baseado nessas concepções, Lapassade (1975) diz que os rituais de iniciação vividos 

em muitas sociedades funcionam como marco de entrada do indivíduo na Lei, nas regras 

estabelecidas socialmente e ocorrem de forma mais incisiva na puberdade por essa ser 

considerada o período de transição. Ele ainda ressalta que para Louis Bolk
8
 o surgimento da 

puberdade se dá tardiamente nas meninas, pois é como se o aparelho sexual adiasse o seu 

funcionamento porque o corpo feminino ainda não está pronto para a concepção. 

Segundo Lapassade (1975), para Bolk e Freud o desenvolvimento sexual é difásico, 

ocorrendo o primeiro durante o complexo de Édipo e outro na puberdade, e exemplifica isso 

com o caso da peruana Lina Melina (recordista como a mais jovem mãe do mundo) que ficou 

grávida aos cinco anos de idade. Lina pariu um bebê aos 8 meses de gestação pesando 2700 

gramas. Para Freud e Bolk, se essa menina engravidou há uma possibilidade de maturidade a 

partir dos 5 anos de idade e salientam que no passado gestar cedo era comum (LAPASSADE, 

1975). 

“Da primeira a quarta série eu não tinha ninguém assim, eu nunca tinha beijado na 

boca essas coisas, daí a partir da quinta serie eu ainda era tímida, eu ainda sou... se a 

pessoa não chegar até a mim eu não chego não. Mas aí, uma amiga minha, que até tá. 

grávida, ela começou a ir me apresentando as pessoas aí eu ia ficando, assim, ficando mais 

solta...” (A., engravidou aos 16 anos) 

Lapassade (1975) vê a ideia de inacabamento da espécie humana como fundamental 

para que ela progrida, invente e crie respostas às exigências sociais, às suas carências e 

busque meios de compensar suas inferioridades. Um ser vivo acabado não tem necessidade de 

progredir. Porém, no que se refere ao biológico, o adulto seria supostamente um indivíduo 

cujo desenvolvimento já estaria concluído (LAPASSADE, 1975). 

Antigamente, o processo de iniciação dos jovens era uma característica das sociedades 

primitivas, o surgimento da sociedade industrial promove uma quebra nessas estruturas da 

transmissão cultural e mudanças a partir dos quais nem mesmo a noção de maturidade é fixa. 

                                                           
8
 Louis Bolk é um anatomista, holandês, que desenvolveu uma teoria da fetalização ou do retardamento, através 

da qual a vida é apreendida como uma neotenia e prematuração. Disponível em: 

http://www.fflch.usp.br/df/espinosanos/ARTIGOS/numero%2027/marcia.pdf Acesso em 17 de outubro de 2014. 

http://www.fflch.usp.br/df/espinosanos/ARTIGOS/numero%2027/marcia.pdf
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Chega-se a conclusão de que “a maturidade, longe de se situar no término do devir humano, 

encontra-se nas suas próprias origens. Os adultos eram os nossos antepassados e o homem 

progride afastando-se deste estado original” (LAPASSADE, 1975, p.9).  

Lapassade (1975) destaca que, nesse sentido, existem dois tipos de sociedades. Uma 

na qual predomina a existência de normas chamadas particularistas e outra sociedade com a 

presença de normas universalistas. A transformação do primeiro tipo no segundo sugere uma 

passagem do tipo de sociedade tradicional para a industrial, nas quais há o predomínio das 

normas universais. Nesse tipo de sociedade o papel da família muda, ela não é mais 

responsável pela transmissão de conhecimentos especializados que preparam o indivíduo para 

a vida adulta, ficando essa responsabilidade para a escola. A família se torna responsável pela 

função social de possibilitar a integração da criança com as demais pessoas, mudando assim 

sua função institucional e não a função afetiva. 

“Assim, sexo... eu aprendi assim na rua, na escola eu também já tinha lido, foi desse 

jeito. E gravidez só quando minha mãe achou que eu tava grávida que começou a falar 

aquelas coisas mesmo”. (A. engravidou aos 16 anos) 

Foucault, em O Poder Psiquiátrico (2006ª), salienta que a influência de outras 

instituições dentro da família e também o uso de técnicas psiquiátricas dentro da pedagogia 

familiar fazem com que o olhar familiar torne-se olhar psiquiátrico e de certa forma 

psicopatológico e psicológico.  A psicologização da criança começa a se desenvolver dentro 

da família e de sua observação sobre o que é normal e anormal a respeito do comportamento, 

caráter e sexualidade. 

“O controle da postura, dos gestos, da maneira de se comportar, o controle da 

sexualidade, os instrumentos que impedem a masturbação, etc, tudo isso penetra na 

família por uma disciplinarização que se desenrola no decorrer do século XIX e que 

terá por efeito que a sexualidade da criança tornar-se-á finalmente objeto de saber, 

no interior da própria família, por essa disciplinarização.” (Foucault, 2006, p.155) 

Arìes (1981) exemplifica essa transformação ao destacar que no século XV houve 

mudanças nas disciplinas tradicionais das escolas: Jean Gerson, educador e filosofo Francês, 

estudou o comportamento sexual das crianças com o objetivo de fazer com que os confessores 

aprendessem a despertar nas crianças o sentimento de culpa no que se referia à masturbação e 

à ereção sem ejaculação. Para ele, a criança não tinha consciência de sua culpa. Para tanto era 

preciso que o confessor aconselhasse e houvesse mudanças na educação e comportamentos 

das crianças. Já no século XVII, são vistas grandes mudanças nos costumes. Havia uma 
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literatura moral e pedagógica significativa, já que a noção de “inocência infantil” 

(comparação de crianças a anjos) se impõe e começam a surgir livros destinados a pais e 

educadores. Nessa época, a infância é vista como frágil e débil, e a educação passa a ser uma 

das obrigações primordiais. (ARÌES, 1981) 

 A partir do século XVII houve uma mudança no que seria o sentimento em relação à 

criança: fortalecimento da preocupação em preservá-la principalmente da sexualidade, 

desenvolvimento do caráter e da razão, havendo assim um maior interesse pelo lado 

psicológico e uma preocupação com a moral. 

“Se considerarmos o exterior das crianças, feito apenas de imperfeição e fraqueza, 

tanto no corpo como no espirito, é certo que não teremos motivos para lhes ter 

grande estima. Mas se olharmos o futuro e agirmos sob a inspiração da fé, 

mudaremos de opinião. Além da criança, veremos então o “bom magistrado”, o 

“bom cura”, o “grande senhor” (COUSTEL, 1687 apud ARÌES, 1981; p.140) 

É com essa visão que começam a surgir varias instituições educacionais e a busca de 

escolarização mais rigorosa. Assim como há uma transmissão dos ensinamentos 

especializados da família para a escola, há também uma mudança na autoridade, fazendo com 

que a escola ganhe aspectos autoritários ao assumir a missão de preparar adultos. Os 

estudantes assumem a função de executores das decisões escolares, pois o seu poder de 

decisão só será permitido após as provas para adentrar a vida profissional. Percebe-se que a 

educação produz uma falsa mobilidade porque continua controlada através de provas, 

disciplinas, tarefas, séries, entre outras coisas. Na escola, as crianças vivenciam a pressão da 

autoridade adulta sobre elas e o adulto é o modelo a ser buscado, detentor de um saber que 

lhes é assegurado através daquele que o transmite, ou seja, o adulto tem o poder da razão. 

(LAPASSADE, 1975)  

Lapassade (1975) discorre a respeito dessa falsa mobilidade ao falar sobre os ritos de 

iniciação vividos em algumas sociedades, nas quais o indivíduo ao atingir determinada idade 

é retirado do meio no qual vive (mãe, crianças), passa por mutilações (por exemplo, prepúcio 

cortado ou flagelação) para que, a partir delas, deixe morrer o ser que existia e se reintegrar ao 

meio no qual será iniciado. É um rito de passagem de um grupo de idade para outro grupo de 

idade. No entanto, esse processo dá ao indivíduo o acesso à sociedade sexual adulta, mas a 

entrada de fato na condição de adulto só é efetivada a partir do casamento, no qual ele 

efetivamente fará parte de uma nova classe de idade. 
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Atualmente, os cuidadores e a família são os responsáveis por ensinar as crianças os 

comportamentos, fornecendo a elas modelos de conduta. 

“Quem falava às vezes alguma coisa era meu tio, minha mãe só dizia “cuidado pra 

não pegar um bucho” e meu tio me dizia que me expulsava de casa com menino e tudo. 

Mas eu lia em revista assim, na escola também tinha palestra sobre doenças, tinha sobre 

métodos anticoncepcionais, tinha também sobre gravidez, aborto, aí eu sabia.” (V., 

engravidou aos 15 anos) 

Lapassade (1975) enfatiza que a maturação é a tentativa de atingir um modelo através 

da execução das normas sociais. Além disso, destaca que, do mesmo modo que ocorreram 

mudanças ao longo dos séculos, outras virão referentes à noção do indivíduo estar pronto para 

entrar na vida, o que faz com que a exploração a respeito do tema permaneça. Ele ainda fala 

que há uma tendência das novas gerações a recusar as instituições da maturidade (escola, 

família, trabalho) e acabam por dar ênfase àquilo que desejam. 

Para Karl Mannheim, segundo Lapassade (1975), a “geração” é a localização do 

homem dentro da história, na qual várias pessoas de gerações diferentes vivenciam um 

mesmo momento da história com a possibilidade de vivenciá-lo de forma diferente. Assim, 

gerações diferentes testemunham os mesmos acontecimentos, mas vivem e interpretam de 

maneiras diversas.  O fato de possuir a mesma idade faz com que os indivíduos façam parte 

de uma mesma geração, mas para isso é necessário que exista ao menos problemas, condutas 

e sentimentos comuns. 

Os grupos que possuem a mesma idade possuem a mesma função integrativa e 

conservadora que há na família. No entanto, Lapassade (1975) enfatiza que as crises vividas 

pela adolescência são fenômenos psicossociais cuja expressão está relacionada às culturas e 

classes sociais nas quais os indivíduos estão inseridos e isso faz com que a crise não seja 

universal.  

O desenvolvimento, para Lapassade (1975), é uma etapa na qual ocorre o principal da 

transformação pubertária: o embate do indivíduo com o meio social no qual vive. Isso ocorre 

porque é o momento da apropriação do sexo e este é visto como um problema social. Dessa 

forma,  

Entrar na vida é descobrir que não se pode deixar de dar resposta, ao fato de estar 

situado numa cultura, num sexo, num sistema social. Compreende-se portanto, que a 
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crise da adolescência (fenômeno individual) possa ser um suporte duma crise da 

juventude (fenômeno social), da mesma maneira que a crise pubertária, é o suporte 

da crise psicológica que ela desencadeia ( Lapassade, 1975, p.257).  

Adolescência é a etapa do desenvolvimento rodeado de conflitos oriundos das 

contradições presentes dentro de uma época, em uma dada cultura. 

A temática da adolescência e o desejo de problematizá-la nessa trajetória de estudos 

surgiu durante a graduação, assim como o acesso as primeiras noções de desenvolvimento 

humano numa disciplina da formação em Psicologia. No estágio em docência, a noção de 

desenvolvimento foi retomada ampliando os conhecimentos a respeito do tema 

principalmente com o livro “A entrada na Vida” de Georges Lapassade, em 1975. 

 

2.2- Adolescência e puberdade na visão biológica, psicológica e social. 

“A gente ficava escondido, porque minha mãe não sabia, entendesse? Se minha mãe 

soubesse, era uma pisa que eu levava, ia dizer: “vai estudar...” Ele era louco pra namorar 

comigo desde o tempo que a gente começou a ficar, mas eu dizia “não pede a minha mãe 

não que ela não deixa”, ele ficou insistindo e eu dizendo que não, minha mãe não ia deixar 

não, eu sou muito nova, eu dizia: tenho doze anos e sou sexta série ainda; ele disse: tá 

certo, eu não vou insistir mais não, agora eu vou continuar gostando de você.” (A. , 

engravidou aos 16 anos) 

Para as ciências biomédicas a adolescência é uma categoria criada para dar conta de 

uma das fases da trajetória da vida humana no mundo (Rios, 2003). De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 1986), a adolescência compreende o período de 10 

aos 19 anos. Porém, no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente  (MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA, 1990) estabelece como faixa etária dos 12 aos 18 anos incompletos. Castro & 

Aquino (2008) pontuam que o Ministério da Saúde, para definir suas políticas, estabelece: 10 

aos 19 anos para adolescentes e 10 aos 24 anos para adolescentes e jovens
9
. Essa diversidade 

etária da adolescência é, no mínimo, sugestiva de tensões.  

Sob o ponto de vista do desenvolvimento humano, geralmente o início da adolescência 

se dá com a puberdade, processo através do qual o indivíduo atinge a maturidade sexual, ou 

fertilidade que tem como características: surto de crescimento, início da menstruação nas 

                                                           
9
 Apesar de haver uma marcação entre os termos jovens e adolescentes no presente texto, não será diferenciado, 

tratando-os como iguais. 
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meninas, produção de espermatozoides nos meninos, maturação dos órgãos reprodutivos, 

desenvolvimento de pêlos pubianos, voz grave de crescimento muscular (PAPALIA E OLDS, 

2000). 

Dentro da visão biomédica a puberdade se caracteriza por manifestações físicas da 

maturação sexual, que exerce uma influência sobre a ascensão e queda de certos interesses e 

atitudes. Com isso, o termo adolescência seria usado para indicar os processos psicológicos de 

adaptação de condição à pubescência. (BLOS, 1998) 

 Bossa (2003), destaca que por volta dos 9 aos 12 anos dá-se  início ao despertar da 

sexualidade, uma vez que é na puberdade que ocorre o processo de maturação de forma lenta 

e complexa, através do aumento das taxas hormonais, promovendo assim o aparecimento das 

características secundárias (mudanças na voz, músculos e surgimento de pêlos). Nessa 

perspectiva, a atividade hormonal deve ser considerada durante esse período da vida, pois os 

hormônios mexem bastante com os comportamentos dos adolescentes e facilitam também a 

busca pelo ato sexual (CASTRO ET AL., 2004). Com isso, ele afirma que o ritmo dessas 

mudanças puberais dá relevância ao status do adolescente em seu grupo de pares, e que ainda 

pode produzir algumas respostas psicológicas e sociais nele e nos que estão a sua volta. Dessa 

forma, a adolescência caracteriza-se pelas mudanças físicas que acabam refletindo no 

comportamento social, na qualidade de vida afetiva, no desenvolvimento dos interesses desses 

jovens e ainda gera uma nova relação desses com seus pais e com o mundo. 

Lapassade (1975) salienta que a puberdade foi descoberta no século XVIII como o 

momento da intersubjetividade, do encontro com o outro, do sexo e relata que para Jean-

Jacques Rousseau a sociedade influência a forma como é vivida a puberdade pelos 

adolescentes. Assim, esse momento pode ser socialmente retardado ou adiantado pela cultura 

ou classe social. 

Para Lapassade (1975) há diferenças nítidas que precisam ser levadas em consideração 

no que se refere à puberdade:  

É preciso distinguir a puberdade física e a puberdade social [...] O curso da 

existência não está, portanto, cortado segundo fases de desenvolvimento orgânico; 

ele é constituído por uma sucessão de estatutos, de papéis cuja determinação é da 

ordem social. A ordem cultural está rigorosamente separada da ordem natural. 

(P.103) 

Em 1904, Stanley Hall escreve um livro chamado Adolescence, a partir do qual a 

adolescência começa a ganhar espaço dentro da psicologia como objeto de estudo. Para Hall, 
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a adolescência era um período de instabilidade emocional e turbulências devido ao 

surgimento da sexualidade. Nesse período havia também um aumento das capacidades 

intelectuais facilitando a escolarização e mais consciente de valores imprescindíveis para a 

vida como religião, política, economia; período fundamental da evolução humana (AVILA, 

2005). 

 Conforme Knobel (2000), para que o adolescente consiga associar a sua maturidade 

biológica à maturidade afetiva e intelectual, este irá vivenciar uma multiplicidade de 

identificações contemporâneas e contraditórias. Para o autor, a identidade irá se formar a 

partir das experiências do indivíduo de projeção, dissociação e introjeção, o que vai 

supostamente permitir a esses sujeitos um conhecimento melhor sobre o seu mundo interior e 

o mundo ao seu redor. 

Erikson discorre sobre a identidade dizendo que esta não é um sistema fechado e 

imutável, mas um “processo psicossocial que preserva alguns aspectos essenciais tanto no 

indivíduo como em sua sociedade” (apud KNOBEL, Ibid., p.32). Tais mudanças 

comportamentais se dão porque do ponto de vista psicológico, esses jovens estão em busca da 

identidade pessoal e do seu reconhecimento. Porém, essa busca não é algo fácil de ser vivido 

nem alcançado e tem como principal obstáculo a moratória imposta pela comunidade.   

A moratória seria um período no qual o adolescente se prepara para exercer os papéis e 

responsabilidades do adulto. Momento em que ele deve e pode vivenciar diversos papéis em 

busca da própria personalidade (ERIKSON, 1987 apud GROPPO, 2010). 

Dessa forma, vê-se que o adolescente vive um paradoxo: por um lado é frustrado pela 

moratória imposta, pois são muitas vezes privados de fazer o que desejam e o que os adultos 

fazem; e por outro, simultaneamente, tem a cultura idealizando a adolescência como uma fase 

feliz, sem problemas e responsabilidades, ordenando-o a usufruir da felicidade. Nessa 

perspectiva, tal olhar da cultura acaba gerando em alguns adolescentes sentimentos e 

comportamentos de rebeldia contra uma moratória injusta. 

  Para Scott (2000) a contemporaneidade coloca a adolescência como um período 

transição em relação aos códigos morais, ao que é permitido em termos de condutas e 

práticas. 

Segundo Aberastury (2000), a sexualidade na adolescência é caracterizada por um 

momento de descobertas, na qual a liberdade sexual não significa promiscuidade, mas a 
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vivência de experiências que os adolescentes acreditam que precisam ser vividas. No entanto, 

a autora ressalta que de forma geral ainda existe um desconhecimento por parte dos jovens de 

questões relacionadas à sua sexualidade, bem como das mudanças corporais pelas quais 

passam, dos cuidados de prevenção às doenças, do envolvimento afetivo e da auto-estima, e 

isso pode ser fruto da iniciação sexual que socialmente é vista como “antes do tempo”. 

“Eu tomei durante um certo tempo só que meu corpo começou a modificar, peito 

crescer, ai eu parei.” (J., engravidou aos 17 anos). Essa adolescente se refere ao uso do 

anticoncepcional oral, porém é difícil determinar se as mudanças corporais sofridas foram 

oriundas dos hormônios da adolescência ou dos hormônios presentes na medicação.  

 Os jovens são, portanto, vistos como imaturos quando o assunto é a sexualidade. 

Catani & Gilioli (2008) relatam que os jovens reivindicam o sexo atualmente não apenas 

como atividade procriativa e admitem a legitimidade do sexo associado ao prazer, apontando 

assim para novas formas de amar. Os autores fazem ainda uma explanação da mudança de 

“amor eterno” para “amor-companheirismo”, na qual o amor eterno seria a forma tradicional 

de amor do mundo adulto com um único parceiro, e o “amor-companheiro” seria a permissão 

de relações amorosas mais instáveis por parte dos jovens. Ou seja, seria mais uma tentativa 

dos jovens romperem com os padrões impostos não apenas pelas gerações anteriores, mas 

também pelo que é esperado deles como um comportamento responsável. Esses aspectos 

incentivam o exercício antropológico do estranhamento de ideias muito familiares sobre 

adolescência.  

 “Não mais esse, que eu namorei agora e que eu tive filho e tudo foi meu primeiro 

namorado... e eu já tava pensando em engravidar, nada assim certo... ‘ah, eu vou 

engravidar dia tal’, mas a gente já vinha conversando de ter filho e tudo” (J., engravidou 

aos 18 anos). 

“Ficar eu já fiquei muito, mas meu primeiro homem foi o meu marido. Eu tava toda 

arrumada, com uma calça ligada e abaixada assim no balcão aí ele soltou uma cantada “aí 

eu com uma morena dessa...”. Uma brincadeira que nos trouxe a ficar junto, a namorar, a 

casar, a ter filho.  Aí quando foi um dia eu fui no bar de Tonha, que minha amiga queria 

comprar um biscoito e encontrei com ele, aí eu disse pra ele que eu gostava muito dele, aí 

ele começou a me agarrar e me beijar, eu me derreti todinha. Aí a gente começou a ficar e 

até hoje.  Quando ele saiu do emprego porque não tinha lugar pra morar, ele veio morar 
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aqui eu pedi um filho a ele, e ele disse que não que eu tava muito nova e tinha muito ainda 

o que fazer da vida, só que ele também queria, entendesse? E eu dizia que não tinha nada 

que eu gostava de criança. Aí aconteceu, eu engravidei” (A., engravidou aos 16 anos). 

A adolescência acaba, na maioria das vezes, sendo caracterizada como um período de 

“fricção” com o meio familiar e social pelas contradições, ambivalência e confusões. 

Conforme Medrado e Lyra (1999), esse ideário que associa a adolescência à rebeldia e 

insatisfação, leva os jovens a ficarem socialmente em evidência, sendo a adolescência 

constantemente associada à ideia de desordem e imaturidade.  Os jovens são concebidos como 

portadores de uma falta de clareza no que se refere a seus posicionamentos, aspirações e 

projetos, inclusive em relação às suas carreiras sexuais e reprodutivas. Ideário que muitas 

vezes vai contaminar as políticas públicas.  

Aberastury e Knobel (2000) falam que “a adolescência, mais do que uma etapa 

estabilizada é processo e desenvolvimento” (p. 9) e que apesar de se caracterizar por uma 

etapa de desequilíbrios e instabilidades extremas, se torna necessária a fim de que o 

adolescente possa estabelecer sua identidade. 

Aberastury (2000) destaca ainda que a adolescência se caracteriza por uma série de 

perdas e aquisições, pois o adolescente precisa elaborar, mesmo que lenta e dolorosamente, o 

luto pela perda do corpo infantil, pela perda de identidades infantis e pelos pais da infância. O 

luto pela perda do corpo infantil está relacionado ao surgimento de caracteres sexuais 

secundários (pêlos, acne, mudança da voz, menstruação nas meninas entre outros); a perda da 

identidade infantil ocorre pelo conflito vivido diante dessas mudanças corporais e estão 

relacionados a comportamento, bondade, capacidade; o luto pela perda dos pais da infância se 

dá em detrimento das cobranças e atitudes dos pais frente aos novos comportamentos dos 

adolescentes. Assim, a nova identidade do adolescente só começa a surgir com a aceitação por 

parte dele de seus aspectos de criança e de adulto bem como das mudanças que vão 

acontecendo em seu corpo. Consoante Knobel (2000), o adolescente vivencia uma 

multiplicidade de identificações contemporâneas e contraditórias para que consiga associar a 

sua maturidade biológica à maturidade afetiva e intelectual. 

Conforme Aberastury e Knobel (2000): “Acreditamos que as modificações do meio 

vão determinar a expressão da normal anormalidade do adolescente, mas de nenhuma maneira 

podemos condicionar toda realidade biopsicológica desse processo evolutivo as circunstancias 

exteriores” (p.10). Para esses autores o ato sexual na adolescência se constituía mais de um 
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caráter exploratório do que um ato com intenções procriativas. Baseada nessas leituras 

acreditava que a gravidez nessa fase acaba acontecendo por descuido e que a intenção dos 

adolescentes não era essa. 

A gravidez é um assunto que vem reforçar a visão social da adolescência como algo 

problemático. Ela é uma fase que, como se diz, causa medo nos pais e na sociedade devido a 

alguns traços, tais como rebeldia, imaturidade, delinquência entre outros. Quando algum 

jovem age diferente daquilo que socialmente é esperado dele, o discurso mais comum é “ele 

está na adolescência”, e muitas vezes isso justifica de modo imediato um tal comportamento. 

Outra autora que destaca a importância de contextualizar a adolescência é Rocha 

(2002), pois ressalta estigmas e estereótipos sofridos pelos adolescentes e enfatiza a 

importância da busca de um caráter sócio- histórico para entender melhor essa fase da vida. 

Segundo ela, atualmente os jovens passam por diferentes processos de formações, tais como a 

instantaneidade temporal, oriunda da velocidade tecnológica, a cultura do consumo, 

desinteresse na esfera pública e política, o que acarreta conhecimentos superficiais, 

necessidades descartáveis e valorização mais da individualização do que de relações coletivas. 

Rocha (2000) pontua que esses fatores levam adolescentes a uma perda de referência 

devido a fragilização dos laços sociais. A análise da condição na qual vive o adolescente se 

faz necessária para retirar o caráter generalizante dessa etapa da vida e possibilitar um melhor 

entendimento a respeito das diversas formas de inserção social vivida. Assim, segundo a 

autora, é importante não reduzir o sujeito ao bio-psi, uma vez que o comportamento humano, 

as emoções ou sentimentos passam por uma mediação cultural. Desprender a adolescência do 

orgânico é dar ênfase aos tipos de experiências vividas por esses jovens. A adolescência se dá 

a partir da construção das narrativas de cada um desses indivíduos em sociedade.   

Segundo as meninas entrevistadas, a principal mudança ocorrida em suas vidas a partir 

da gravidez foi a responsabilidade, e reconhecem que eram muito infantis antes da chegada do 

bebê: 

“Mãe é uma coisa tão bonita. A partir do momento que você tem um filho sua 

atenção vai toda pra ele. Tudo muda. Se eu for comprar um négocio eu não compro pra 

mim, é pra ele. Quando você passa a ser mãe você deixa também o seu lado infantil” (A., 

engravidou aos 16 anos). 
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 “Criei mais responsabilidade, que eu era assim, muito criancinha, eu só queria 

dinheiro pra gastar com besteira e agora não, pego o dinheiro compro uma coisa pra ele, já 

sei administrar o dinheiro certinho, mas antes não. Eu gosto de ser mãe, só o que 

atrapalhou foi a escolaridade mesmo” (V., engravidou aos 15 anos). 

A noção de maturidade vai ter significados diferentes dentro de culturas diferentes. Em 

certas tribos primitivas ela pode significar simplesmente a puberdade e o desenvolvimento 

dos caracteres secundários, já em outras sociedades pode significar a maturidade sexual. Para 

Lapassade (1975), essa maturidade cobrada aos jovens da sociedade moderna é uma máscara 

– produto da aprendizagem.  Os jovens devem provar que possuem as qualidades necessárias 

para um indivíduo adulto, como autonomia, responsabilidade e capacidade de trabalhar: “Para 

a linguagem popular, aliás, a entrada na vida situa-se essencialmente naquele momento em 

que o individuo deixa a família ou pelo menos se torna capaz de ganhar a sua vida” (p.169) 

Lapassade (1975) relata que, atualmente, um grande número de jovens adiam a tomada 

de decisões importantes, porque recusam a se tornarem adultos. Nesse sentido, a recusa pelos 

jovens do que lhe é colocado como certo ou necessário para se atingir o status de adulto 

provoca a visão negativa da adolescência pela sociedade. Ele vai destacar que os jovens são 

socialmente vistos como revoltados sem causa, pois na ordem social não há razão para 

rebeldia juvenil. Supõe-se que eles agem assim exclusivamente para chamar a atenção. 

Porém, o autor relata que os comportamentos vistos como rebeldia são uma maneira de 

reivindicar contra a ordem social imposta, ou seja, uma reação à estrutura da organização 

social. 

Cabe salientar que esse processo de entrada na vida não pode ser generalizado devido 

a complexidade da sociedade em desenvolvimento e a divisão em classes sociais: “a entrada 

na vida está sempre situada num contexto sociocultural. A entrada é igualmente o acesso a um 

sistema de regras, de normas, a uma estrutura social, pelo menos elementar que designamos 

pelo conceito de cultura” (LAPASSADE, p. 219). 

Dentro desta trajetória de estudos, os temas abordados nesta sessão estiveram 

presentes na disciplina Psicologia do Desenvolvimento da graduação, nas discursões durante a 

PP e MO, durante o estágio em docência do mestrado e nas leituras complementares para a 

escrita da dissertação. 
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2.3- Discursos sobre a gravidez na adolescência  

“E eu ficava dizendo que se eu tivesse grávida não era da conta de ninguém, porque 

ninguém ia cuidar dele. Eu toda ignorante, tando errada! E minha mãe dizia que queria 

ver quando o meu pai descobrisse” (A., engravidou aos 16 anos). 

Nos últimos tempos, a gravidez na adolescência é relacionada à depreciação e vista 

como um problema social. Rios et al (2002) pontuam que a emergência da gravidez na 

adolescência, e também das doenças sexualmente transmissíveis enquanto problema social, 

data do início da década de 1980 e envolve questões ligadas ao discurso sobre sexo seguro, 

contracepção, relações de gênero, idade e classes. 

A colocação da gravidez na adolescência como um problema social que merece 

atenção prioritária conta bastante com a ajuda do discurso de dominação, ancorado no caráter 

científico como forma de propagação pública como “questão que merece atenção”.  

Há algumas décadas, engravidar na adolescência não era visto como um problema, 

pois os casamentos ocorriam muito cedo. Assim que se tornavam “moças”, as meninas 

estavam prontas para a vida conjugal (PAPALIA E OLDS, 2000; CASTRO E AQUINO, 

2008).  

Para o menino, um casamento aos 14 anos no século XVII não era algo muito 

frequente, mas casar uma menina aos 13 anos era rotina na sociedade dessa época. Além 

disso, era normal que as crianças participassem das brincadeiras sobre temas relacionados à 

sexualidade dos mais velhos sem que isso chocasse as pessoas. No entanto, uma das 

características da contemporaneidade é a exigência de não haver qualquer referência a 

assuntos sexuais na frente das crianças. Dessa forma, a atitude das pessoas no que se refere à 

sexualidade vai variar de acordo com o meio, a época e a mentalidade (ARÌES, 1981). 

A apreciação recente da gravidez na adolescência como problema parte de noções 

novas sobre vida social, maior urbanização, mais meios de contracepção, mudanças nos 

valores culturais tais como autonomia e inserção da mulher no mercado de trabalho, 

independência financeira e também, como já ressaltado, maior valorização da escolarização 

como uma forma de ajustar o homem ao meio em que vive.  

Para Schimidt & Schimidt (2012), há algumas décadas a gravidez ocorria entre 14 e 19 

anos de idade, pois o contexto cultural era diferente. Naquela época, as mulheres, mesmo de 
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classes sociais mais baixas, já estavam casadas aos 19 anos. Os autores justificavam a 

gravidez por conta do casamento, hoje visto como precoce. Para eles, atualmente há outras 

expectativas em relação à mulher, que vão além da maternidade, por exemplo, sua entrada no 

mercado de trabalho e cobrança de desempenho. 

Tal apreciação compõe uma visão do tema gravidez na adolescência chamada 

multidimensional, na qual o foco não é apenas os aspectos biológicos nos discursos de 

dominação atuais, mas aspectos biológicos, nutricionais, psicológicos, pedagógicos e sociais 

negativos associados ao tema. 

Schimidt &Schimidt (2012) resume bem a visão atualizada do discurso de dominação: 

“Na sequência da gravidez adolescente, apresentam-se diversas ocorrências, sejam 

obstétricas, sociais, relacionais ou psicológicas, implicando menos progressão 

escolar e profissional, em desemprego ou subemprego e relacionamento instável 

com o companheiro, levando a separações ou relações tumultuadas” (p.331) 

Dessa forma, a ideia da imaturidade biológica e psicológica ligadas a fatores sociais 

funcionam como mecanismos de justificativas para manter a gravidez na adolescência como 

problema social na atualidade. A noção de alto risco ligada a fatores apenas biológicos não se 

sustenta sozinha, ocorrendo uma associação desses a fatores sociais e psicológicos. Trata-se 

de prejuízos biopsicossociais. 

Almeida (2006) aponta como principais argumentos utilizados pelo discurso de 

dominação para tornar a gravidez alvo de políticas sociais: os aspectos fisiológicos das jovens 

mães, a falta de informações, o não uso da contracepção, a desestruturação familiar e a 

relação causal entre fecundidade e pobreza.  

Nesse sentido, as mães adolescentes, para Carniel et al (2006), são mais propensas a 

síndromes hipertensiva, anemia, estado nutricional abaixo do esperado, desproporção feto-

pélvica, problemas  decorrentes de abortos provocados sem assistência médica adequada. É a 

própria noção de alto risco em ação. 

Em abril de 2014, o tema gravidez na adolescência foi capa de um jornal de circulação 

local, que trazia a seguinte manchete: “Sergipe é o 5º Estado em gravidez de adolescentes: 

elas começam a namorar aos 10 anos e bem antes dos 15 já são mães do primeiro filho. 

Culturalmente é coisa do interior. Biologicamente, a gestação precoce mata.” (CINFORM, 

2014) 
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Percebe-se, assim, que alguns meios de comunicação reforçam um sensacionalismo 

referente à gravidez na adolescência, fazendo com que o assunto ganhe força enquanto 

problema social. 

 “Assim, com 12 anos eu comecei a namorar e com 13 anos eu tive a minha primeira 

vez. Eu passei uns 3 anos com o meu primeiro namorado, aí depois de 1 ano com esse outro 

eu engravidei” (J., engravidou aos 17 anos). 

A matéria do jornal (2014) dá uma ênfase bastante significativa aos fatores biológicos: 

“antes dos 18, ainda que as meninas apresentem feições, traços físicos de uma mulher, elas 

não são mulheres com o útero amadurecido, propício à gestação. Não estão prontas” (p.13) 

Outros autores reforçam tal perspectiva. Para Gama et al (2001), a gravidez na 

adolescência tem como uma das principais consequências negativas o baixo peso ao nascer 

(peso abaixo de 2500g) e a prematuridade, sendo essas consideradas causas prioritárias de 

morbidade e mortalidade no primeiro ano de vida. Além disso, destacam a imaturidade do 

aparelho reprodutivo da jovem mãe, ganho de peso inadequado durante a gestação e fatores 

socioculturais como pobreza, marginalidade social e estilos de vida das adolescentes. 

Apesar da justificativa de que o corpo da adolescente não está pronto para gerar um 

bebê, a menstruação, para Papalia e Olds (2000), é um sinal de certa maturidade alcançada 

pelo corpo para a concepção de um filho.  

Algumas adolescentes em entrevista chegaram a reproduzir o discurso da imaturidade 

biológica: “Aí depois de um tempo eu tinha engravidado a primeira vez, só que eu não tava 

em condições de ter o menino e perdi, com um mês e pouco” (V., engravidou aos 16 anos) 

Em contrapartida, Monteiro (1998, apud Almeida, 2006) fala que as adolescentes 

atingem a maturidade biológica e endócrina durante a gestação, semelhante e igual ao 

desempenho obstétrico das mulheres consideradas em idade ideal para procriação. Quando 

essa maturidade não acontece, está associada a um pré-natal deficiente e às condições 

socioeconômicas pouco satisfatórias. Segundo a literatura médica, a idade ideal para gestar é 

entre 20 e 34 anos de idade. Abaixo de 20 anos é considerado precoce e acima dos 35 é 

considerada tardia (CUNHA & FREIRE, 1998 apud AMEIDA, 2006). Sob todos esses 

argumentos, a história de Lina Medina parece folclore. Seu filho nasceu saudável em 1939, 
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veio a falecer aos 40 anos de idade por causa sem vinculação à maternidade precoce da mãe. 

Lina vive até hoje em sua cidade natal no Peru. 

Corroborando com o discurso de dominação e apesar da evolução nos diagnósticos 

feitos através do acompanhamento da gestação, ainda é grande o numero de mortalidade e 

morbidade de neonatos de mães abaixo dos 20 anos de idade, principalmente naquelas que 

tem idade inferior a 15 anos, cuja ocorrência é cinco vezes maior. Há também uma forte 

associação do período neonatal e parto com distúrbios afetivos como a baixa auto-estima e 

depressão (GAMA et al, 2001). 

Kassar et al (2006), ainda dentro do discurso hegemônico, vão destacar que as 

adolescentes podem até associar a maternidade a fatores positivos, mas a negação da gravidez, 

conflitos familiares e tendência a depressão são marcantes nesse processo. 

“A imagem de um filho sustenta devaneios de aprimoramento e reparação daquilo 

que foi insatisfatório no passado, oferecendo, ainda, possibilidade de dá-se 

prosseguimento à vida a partir desse outro que sobrevivendo à morte, garante a 

única forma de continuidade com que se pode efetivamente contar” (SCHIMIDT & 

SCHIMIDT, 2012, p.329) 

O CINFORM (2014) trouxe a informação, segundo a Secretaria de Estado da Saúde 

(SES), que em Sergipe, em um período de quatro anos, 12.184 adolescentes (entre 12 e 17 

anos de idade) engravidaram. Relata que dessas adolescentes grávidas “13 adolescentes 

chegaram a óbito por causa de gestações precoces” (JORNAL CINFORM, 2014, p. 13). 

Diante do grande número de adolescentes grávidas durante o período mencionado na 

matéria, o dado de 13 mortes de adolescentes leva a questionar a associação ao fator gravidez 

precoce ou ao fato do corpo dessas meninas não estar pronto para gestar. Outros aspectos 

devem ser considerados durante a gestação, como a falta de estrutura corporal das jovens 

mães, assim, o número de óbitos seria tão exorbitante quanto o de gestantes. 

Esse tipo de discurso geralmente afirma que o acompanhamento pré-natal começa a 

ser feito tardiamente porque as adolescentes tentam esconder de seus familiares a gestação, o 

por mais tempo possível.  Imaturidade, culpa e vergonha são os fatores psicológicos 

apontados como responsáveis pelo retardamento à procura por um médico e a realização do 

pré-natal (ALMEIDA, 2006) 

Conforme Almeida (2006), é importante salientar que muitas mães adolescentes 

desconhecem a importância de um pré-natal porque na sua cultura ele não é valorizado, pela 
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dificuldade de acesso à informação e também pela falta de profissionais de saúde em algumas 

regiões do país. Almeida (2006) destaca que há casos em que o único contato da gestante com 

o médico é na hora do parto. Na pesquisa, muitas adolescentes esconderam de seus familiares 

que estavam grávidas, mas tal comportamento teve mais relação com a própria reação dos 

pais:  

“Eu demorei a dizer a meu pai, meu pai não percebeu nada, eu já tava com um 

buchinho... eu dei o exame a ele, ele perguntou o que era aquilo e eu disse, aí ele começou 

a falar que eu tinha o grupo (igreja) que ensinava a usar camisinha, anticoncepcional... E 

disse a ele que foi eu quem quis”. (A., engravidou aos 16 anos). 

O Relatório sobre a Situação da População Mundial em 2013, elaborado pelo Fundo 

de População das Nações Unidas (UNFPA), destaca a maior probabilidade de problemas de 

saúde quando a gravidez acontece pouco depois de atingir a puberdade. Setenta mil 

adolescentes morrem por ano devido a problemas relacionados à gravidez e ao parto. Segundo 

o documento, geralmente jovens que engravidam pertencem a classes populares e apresentam 

deficiência nutricional. Além disso, destaca que o Brasil poderia acumular cerca de sete 

bilhões a mais, anualmente, caso a gravidez acontecesse após os 20 anos de idade. 

O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) é um órgão responsável por 

assuntos populacionais, incentiva os países a fazerem uso de dados sócio demográficos para o 

desenvolvimento de políticas e programas que visem à redução da pobreza, entre os quais 

estão: que toda a gravidez seja desejada, que os partos sejam seguros, que os jovens não 

contraiam HIV/Aids e que meninas e mulheres sejam tratadas com respeito e dignidade
10

.   

Noll, Shenk & Putmam (2008) reforçam esse discurso ao pontuar que, nos Estados 

Unidos, o gasto com adolescência e maternidade gira em torno de 9,1 bilhões por ano, 

caracterizando-se como gasto excessivo na saúde pública e, portanto, deve ser alvo de 

programas de prevenção. Os autores relacionam o aumento da taxa de reprodução entre os 

adolescentes à pobreza, relatam que os filhos de mães adolescentes são mais propensos a 

desenvolver déficit cognitivo, aumento nos problemas associados ao comportamento e maior 

probabilidade de serem pais também na adolescência e possuírem menos anos de escolaridade 

materna.   

                                                           
10

 http://www.unfpa.org/public/home/about  
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No que se refere a esse aumento das taxas de reprodução, alguns autores dizem que 

nas classes mais populares esse tipo de comportamento é mais comum. Segundo Bueno 

(2005), a renda qualifica o comportamento da fecundidade, uma vez que as taxas de 

fecundidade entre jovens que vivem em regiões consideradas desenvolvidas e com maior 

escolarização são mais baixas do que aquelas que vivem em regiões mais pobres e que têm 

menor nível de escolaridade. 

Kassar et al (2006) também defendem que a reprodução durante a adolescência em 

meninas de baixa renda aumenta a probabilidade de perpetuação do ciclo da pobreza, pois 

aumenta o número de integrantes na família e a renda continua sendo a mesma, contribuindo, 

assim, para que elas permaneçam vivendo em condições miseráveis.  

Esse tipo de literatura, como se vê, apresenta bastante a associação da condição sócio 

econômica à gravidez na adolescência. No entanto, percebe-se que grande parte das 

entrevistas e pesquisas são realizadas com jovens de classe econômica baixa, ou trazem dados 

de maternidade pública. O próprio Jornal sergipano (2014), nas entrevistas apresentadas, se 

referia a meninas que tiveram filhos em uma maternidade pública e não faz menção a 

nenhuma jovem com poder aquisitivo maior. Apresentou, contudo, um discurso alarmista e 

catastrófico a respeito do tema gravidez na adolescência, mas expôs dados de apenas um 

extrato da população. 

O discurso sobre as condições socioeconômicas da gravidez na adolescência ganharam 

peso institucional ainda no século passado. De acordo com o Órgão Oficial do Conselho 

Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP), em 1999, o nível econômico 

consta como um fator praticamente determinante para a ocorrência da gravidez na 

adolescência. Conforme o CREMESP, nas classes econômicas menos favorecidas há uma 

elevada incidência de adolescentes grávidas devido à desinformação e menor acesso aos 

métodos contraceptivos. 

“Na escola, querendo ou não querendo a gente não sabe se não quer, porque passa 

na televisão, vê pessoas conversando, sempre comentando.” Essa foi a resposta de L, 

adolescente que engravidou aos 17 anos, ao ser questionada se antes de engravidar já possuía 

conhecimento a respeito dos métodos de contracepção.  

A questão da contracepção é bastante enfatizada tanto pelo discurso de dominação 

quanto pelo governo ao colocar a gravidez como problema social. Noll, Shenk & Putmam 



64 
 

 

(2008) destacam prioritariamente a falta de acesso à contracepção, mas pontuam também que 

as adolescentes geralmente se envolvem com homens mais velhos e tem dificuldade de 

negociação com seus parceiros quanto ao uso da camisinha, pois muitos deles dizem que não 

gostam de usá-la, e ainda reforçam a ideia de que o corpo das meninas vai mudar. 

Não, eu comentei vamos tomar remédio, aí ele disse “não porque você vai ficar 

diferente”, aí eu disse “vamos usar camisinha?”, “não porque eu não gosto”, beleza seja o 

que Deus quiser.(J, engravidou aos 17 anos) 

Mas essa perspectiva não pode ser generalizada: 

“A gente já tinha usado, mas por decisão dos dois resolvemos parar de usar.” (J., 

engravidou aos 18 anos) 

Menezes (2002), em sua tese “A barriga cresceu ... adeus meninas!!! Exclusão social: 

o real e o simbólico na gravidez adolescente”, destaca que, no caso de gravidez na 

adolescência,  a mulher é quem sofre os maiores processos de exclusão tanto na família 

quanto no social, uma vez que geralmente ela é vista como a responsável pelo não uso do 

contraceptivo – como se a gravidez fosse um ato solitário.  

Nas entrevistas realizadas em Recife, todas adolescentes entrevistadas disseram que 

tinham conhecimento de pelo menos um dos métodos contraceptivos e que ouviram falar 

deles nos grupos de amigos, na escola, na mídia, na igreja, entre outros lugares.  

“Aprendi na escola, televisão e revista também” (S., engravidou aos 17 anos) 

“Na televisão, na escola, nos grupinhos, minhas amigas todas já tinha relação e às 

vezes a gente falava sobre isso.” (A., engravidou aos 15 anos) 

 Angeli (1992), em sua pesquisa com jovens estudantes de Piracicaba, São Paulo, 

aponta que os jovens tinham conhecimento de contraceptivos (65% não usaram na sua 

primeira relação sexual e 48% não fazia uso), ou seja, o fato de não usar não significa 

desconhecimento e nem condição social. 

“Já conhecia. Eu tomava remédio com meu primeiro namorado, com esse eu já não 

usava nada.” Essa foi a resposta de J., que engravidou aos 17 anos, sobre o conhecimento e 

uso da contracepção. Assim, diante desses depoimentos, seguiram os desconcertos da 

pesquisa em Recife. 
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Geralmente, o discurso de dominação se utiliza de dados de pesquisas que relatam que 

os jovens não usam contraceptivos e associam essa circunstância ao desconhecimento por 

parte dos mesmos. Além disso, colocam como estratégias de solução do problema da gravidez 

na adolescência a utilização da contracepção, educação sexual e adiamento da iniciação 

sexual por parte das adolescentes afirmando a justificativa de moratória. No entanto, há por 

parte da medicina preventiva a associação de contracepção como meio de prevenção, 

acarretando em uma visão higienista do problema social a partir do controle da natalidade e 

planejamento familiar (ALMEIDA, 2006). 

Schimidt & Schimidt (2012) destacam que diante do grande número de gravidez 

precoce o Brasil vem investindo em uma política de esclarecimento sobre a sexualidade 

atrelada a um maior acesso a meios de controle da gestação, mas apesar da redução, os 

resultados atingidos ainda não são os desejados principalmente com jovens que vivem em 

situações de maior vulnerabilidade social. 

Outra questão bastante salientada nos discursos da gravidez como problema social é a 

escolarização. Carniel et al. (2006) destacam que é comum a interrupção da escolarização e 

da formação profissional devido a gravidez entre adolescentes, o que gera dificuldades de 

entrada no mercado de trabalho, tendo como consequência riscos sociais para mães e seus 

filhos, além de aumentar a possibilidade de perpetuar a pobreza. 

Eu queria, e ainda quero terminar os estudos, arrumar um emprego, fazer curso de 

enfermagem. Pretendo fazer curso de enfermagem, mas to esperando ainda ele ficar 

maiorzinho. Também tava procurando emprego, minha mãe dizia que ficava com ele, mas 

só que meu marido fica dizendo que quando a gente tiver na casa da gente eu vou estudar... 

Mas eu pretendo estudar, trabalhar e fazer meu curso de enfermagem (V., engravidou aos 

15 anos). 

 Essa adolescente deixa claro que a finalização dos estudos está em seus planos, um 

emprego e fazer um curso superior – a gravidez não interrompeu seu desejo. A ordem de 

realização dentro de seu projeto diverge daquela prevista pela sociedade também nos padrões 

da moratória: respectivamente concluir os estudos, trabalhar, casar e ter filhos. 

No Relatório sobre a Condição da População Mundial em 2013 consta que as meninas 

que permanecem na escola por mais tempo possuem uma menor probabilidade de engravidar: 

“a educação prepara as meninas para futuros empregos e meios de vida, aumenta sua auto- 
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estima e status e lhes confere mais voz nas decisões que afetam suas vidas.” (FUNDO DE 

POPULAÇÕES DAS NAÇÕES UNIDAS) 

Castro et al. (2004), ao discutirem a problemática da gravidez, ressaltam que é comum 

associar tanto a interrupção dos estudos quanto a entrada prematura no mercado de trabalho 

ao surgimento de uma gravidez precoce, principalmente no caso de jovens de família com 

menor poder aquisitivo. Heilborn (2004), a partir dos dados da pesquisa “Gravidez na 

Adolescência: Estudo Multicêntrico sobre Jovens, Sexualidade e Reprodução no Brasil” 

(GRAVAD)
11

, mostra que uma gravidez nessa fase e classe social acarreta a transmissão 

intergeracional da pobreza, uma vez que esses jovens abandonam a escola e se inserem de 

forma precária no mercado de trabalho. Porém, ela destaca que esse é um pressuposto, pois há 

trabalhos críticos que apontam a evasão escolar como algo que antecede o “engravidamento”.  

Uma das adolescentes, quando questionada se estava em seus planos concluir os 

estudos, dá a seguinte resposta: 

“Não, eu fui expulsa de 6 colégios. Sempre fui estressadinha, bati no professor já, 

fiz besteira, nunca fui de estudar não, nunca gostei muito. Passei cinco anos na 1ª série, 

três na sexta e reprovei sempre por falta ou expulsões mesmo. Eu tinha o nome no colégio, 

mas não ia, gazeava” (A. engravidou aos 15 anos). 

Nas entrevistas realizadas em Recife, a maioria das meninas continuou estudando 

durante a gestação, e aquelas que ainda não haviam retomado os estudos haviam tido o bebê  

pouco tempo antes de entrevistadas. Para elas, era como uma pausa nesse projeto de vida e 

não como um abandono da escolarização. Por sinal, elas tinham bastante consciência de que 

esse era um meio de conseguir uma melhor qualidade de vida para elas e seus bebês.  

“Ainda estudo, só que levei uma declaração, assim que eu puder eu vou” (J., 

engravidou aos 17 anos). 

  J., quando questionada sobre o que planejava antes da gravidez, dá a seguinte resposta: 

“não que eu planejava, não deixa de ser um pensamento, pois uma coisa que eu quero 

alcançar ainda é concluir os estudos para ingressar na faculdade” (J., engravidou com 17 

anos). 

                                                           
11

  Pesquisa GRAVAD: Gravidez na Adolescência: Estudo Multicêntrico sobre Jovens, Sexualidade e 

Reprodução no Brasil, na qual foram ouvidos 4.634 jovens de 18 a 24 anos, realizada pelas universidades 

federais da Bahia (UFBA) e do Rio Grande do Sul (UFRGS) e pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ), nas cidades de Salvador, Porto Alegre e Rio de Janeiro. 
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Para a literatura sobre gravidez na adolescência, ao engravidar a adolescente 

interrompe um ciclo de desenvolvimento socialmente considerado normal – a escolarização 

prolongada, o casamento e a maternidade. Além disso, ressalta que os adolescentes vivem 

relações instáveis com seus parceiros colocando em risco o modelo ideal de família. Almeida 

(2006) diz que alguns autores apontam como “família estruturada” aquela que tem tanto a 

presença materna quanto a paterna, possuem relações equilibradas e investem no 

desenvolvimento emocional dos filhos. 

Alguns pais realmente idealizam a vida dos filhos diferente de uma gravidez durante a 

adolescência e ficam decepcionados ao descobrir a gestação: 

“Meu pai não me bateu, mas no começo ele mandou eu sair e disse que se tivesse 

armado tinha mandado matar ele, mas na mesma hora ele mandou me chamar disse que eu 

podia ficar em casa, mas eu grávida. Foi porque ele tinha esse sonho de eu me casar na 

igreja, eu ter estudado, me formado, mas ele disse que agora não ia me maltratar não”. (A, 

engravidou aos 15 anos). 

“Muita confusão por parte do meu pai, porque meu pai não aceita, mas sair de casa 

eu não saí, minha mãe me aceitou. Logo que soube quem saiu foi meu pai. Foi uma barra, 

e ainda é até hoje porque meu pai ainda não aceita, até hoje ele não fala comigo” (L, 

engravidou aos 17 anos). 

 No entanto, há exceções no que se refere a essa forma de pensar por parte dos pais. Há 

aqueles que já esperam uma gestação por parte da filha adolescente porque ela já comentou 

que era isso que queria e por ser algo tranquilo na cabeça deles. Uma adolescente relata que 

seu projeto de vida era “casar cedo mesmo”, e ao ser perguntada sobre a reação da família 

diante da notícia da gravidez responde o seguinte: “Ficaram contentes”. (S., engravidou aos 

16 anos) 

 A desestruturação da família vai aparecer no discurso de dominação tanto como causa 

quanto consequência de uma gravidez na adolescência. Em alguns discursos médicos 

encontrados por Almeida (Ibid.), as meninas estavam engravidando supostamente porque a 

família não vinha cumprindo com suas funções sociais, permitindo assim que engravidassem. 

Em geral a gravidez é apontada como algo indesejado, mas os pesquisadores que vão a 

campo percebem que houve alguma espécie de planejamento ou expectativa por parte da 

adolescente em engravidar. Ao invés de ser um problema, a criança serve como motivação na 
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busca de uma maior qualidade de vida: “assim, eu sabia e não sabia que tava grávida, 

porque minha menstruação vem sempre na mesma data e um mês depois nada, e eu fiquei: 

Poxa se Deus quiser eu vou estar grávida. Aí passou um mês, dois mês, três mês... parei de 

estudar, mas no próximo ano, vou estagiar, vou trabalhar, pra justamente ajudar a cuidar 

dele” (A, 16 anos). Outro incentivo ao estranhamento antropológico. 

Castro & Aquino (2008) ressaltam a importância de considerar que nem sempre uma 

gravidez na adolescência é indesejada e que, em muitos casos, tanto a menina quanto o 

menino planejam a gravidez, ou não se esforçam muito para evitar, chegando a ficar felizes 

quando ela é confirmada.   

“Foi planejada, porque a gente já tava junto e eu já tava pensando em engravidar, 

nada assim certo... “ah, eu vou engravidar dia tal”, mas a gente já vinha conversando de 

ter filho e tudo. Era pouco o tempo que a gente tava junto, mas eu já pensava em ter filho 

com ele” (J., engravidou aos 17 anos). 

Heilborn (2004) destaca que se deve relativizar a ideia de que a gravidez durante essa 

fase caracteriza-se como indesejada e não como planejada. Destaca que mesmo quando não há 

planejamento, a gravidez acaba sendo assimilada pelas famílias de origem dos jovens 

envolvidos. Isso se torna ainda mais forte nos meios populares, onde a importância da 

maternidade e a constituição de uma família dá acesso ao estatuto de adulto. 

Nas entrevistas com mães de classes populares de Recife, realizada para MO, percebi 

que havia uma crítica por parte da sociedade e da família: as jovens eram rotuladas como 

desajuizadas por desejarem uma gravidez tão cedo. Há, assim, a reprodução de um discurso 

reforçado socialmente sobre os aspectos negativos de uma gestação considerada precoce. 

Governo, mídia, pesquisadores, profissionais de saúde e a sociedade reproduzem esses 

discursos diariamente. 

Almeida (2006), em pesquisa sobre mães jovens em classes populares em Porto 

Alegre e Santa Cruz do Sul, destaca que as mães estudadas pareciam totalmente adaptadas à 

maternidade e à vida local, pois não havia por parte dos demais moradores uma condenação 

em relação àquelas jovens mães – como se elas tivessem cometido algum erro. Tal 

comportamento diz muito da importância de estudar o contexto de um determinado fenômeno. 

Na matéria sobre gravidez na adolescência do Jornal de Sergipe (2014), o texto relatou 

que a mãe de uma jovem que engravidou aos 15 anos, e que já morava com o pai da criança 
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desde os 13 anos, responde com naturalidade que o maior desejo da filha era ser mãe. Diante 

desse dado, o periódico critica a atitude da mãe e diz que essa “ingenuamente, acha isso 

normal [...] como se para a própria filha, de 15 anos, estar grávida fosse um troféu” (p.13).  

Na mesma matéria, de seis meninas entrevistadas, três delas disseram “isso é normal” 

em relação a gravidez vivida e chegaram mesmo a estranhar o questionamento de sua 

sexualidade. Deixaram claro que, para elas, em sua cultura, dentro de sua sociedade de 

convívio, desejar engravidar ou engravidar cedo não é novidade, é comum; e acham estranho 

ser questionadas, do mesmo modo que pesquisadores estranham suas respostas. O 

estranhamento passa, dessa forma, ao primeiro plano da reflexão. O estranhamento do 

familiar passa a ser o ato de pesquisa que incentiva as pessoas à compreensão da gravidez.  

Desse modo, a visão dos discursos sobre a gravidez na adolescência passa a adquirir uma 

indagação antropológica. 

Não está dentro da norma social em que vivemos atualmente, achar normal uma 

gravidez de uma menina aos 13 anos de idade, principalmente daquelas que vivem em 

condições precárias de vida. O estranhamento acontece porque existe um discurso antigo que 

perpetua a ideia de erro, diferentemente do século XVII. Por exemplo, trata-se do confronto 

entre o julgamento moral de uma atitude e a busca do entendimento de uma realidade social 

que as fizeram pensar de uma determinada forma e não de outra. Há aqui o desenho 

privilegiado de um percurso de sentidos. 

Essa sessão foi composta de ideias referentes à gravidez na adolescência adquiridas 

durante toda trajetória de estudo. Das primeiras noções na graduação sobre o tema, das 

diversas discursões e sugestões de leituras para a PP, MO, PM e do mestrado. 
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Capítulo 3: 

Quando a gravidez na adolescência parece desejo 
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“Quando eu perdi o menino da primeira vez, aí minha família dizia ‘vê se não vai 

engravidar de novo’, só que eu já tinha conversado com meu marido. (V., engravidou aos 

15 anos) 

Anteriormente, o discurso de dominação esteve baseado apenas em fatores biológicos. 

Contudo, a presença de um discurso de resistência, que mostrava a falta de sustentabilidade 

dos argumentos utilizados, fez com que o discurso de dominação estendesse a visão negativa 

da gravidez na adolescência para o âmbito dos fatores sociais e psicológicos. Vemos, assim, 

que o campo discursivo sobre gravidez na adolescência passa por tensões que tem como 

fundo o problema da verdade e da experiência das pessoas. 

  Dessa forma, o presente capítulo dá uma ênfase à ideia de discurso e seu poder de 

subjetivação trazida por Michel Foucault, às transformações que atravessam os discursos 

existentes e que possibilitam outras subjetivações e também à singularização, como destaca 

Félix Guattari. O tratamento dos discursos agora se volta para o exercício de fortalecer o 

estranhamento daquilo que é familiar, a norma. Um discurso que se configura enquanto 

desejo, busca de autonomia, acesso ao mundo adulto.  

Será apresentada uma expressão do discurso visto enquanto resistência para pensar a 

ordem dinâmica e instável do discurso e o problema da verdade, à medida que o discurso de 

dominação procura se tornar o modo hegemônico de ver o fenômeno. Embora seja 

equivocado associar Foucault à antropologia, já que esse não é o campo do saber que 

caracteriza seu pensamento, é por ela que se compreende o estranhamento dos discursos e 

suas formações. 

 

3.1- Formações discursivas e tensões entre discursos  

Gostaria de perceber que no momento de falar uma voz sem nome me precedia há 

muito tempo: bastaria, então, que eu encadeasse, prosseguisse a frase, me alojasse, 

sem ser percebido, em seus interstícios, como se ela me houvesse dado um sinal, 

mantendo-se por um instante, suspensa. Não haveria, portanto, começo; e em vez de 

ser aquele de quem parte o discurso, eu seria, antes, ao acaso de seu desenrolar, uma 

estreita lacuna, o ponto de seu desaparecimento possível. (Foucault, 2010, p.5) 

Em “A ordem do Discurso” – aula inaugural no College de France, de 1971 – 

Foucault (2010), discorre sobre discursos e seus processos de enunciação, exclusão, limitação 
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e o poder investido nele. Relata, também, a dificuldade em falar sobre o discurso fazendo uso 

do mesmo e o toma como uma prática social. 

“Suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 

controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 

acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade.” 

(FOUCAULT, 2010, p.8) 

Para Foucault (2010), se há algum poder contido no discurso é porque nós o damos. 

Ele está onde o colocamos, pois é a sociedade que, através de alguns procedimentos, controla 

seleciona, organiza a produção do discurso. Dessa forma, as áreas da sexualidade e da política 

são discursos que exercem de forma privilegiada um grande poder. Mesmo com o passar dos 

anos ainda são demarcados poderes de exclusão, de limitação, de propagação nesses 

discursos. Alguns deles têm como função a exclusão e, geralmente, põem em questão o desejo 

e o poder – função exercida do exterior. 

“Ele (o pai da adolescente) começou a falar que eu tinha o grupo (igreja) que 

ensinava a usar camisinha, anticoncepcional.  Dizendo também que eu tinha feito trabalho 

sobre aborto e agora eu tava grávida. (A., engravidou aos 16 anos) 

O depoimento acima demarca a quem é dado o poder do discurso sobre sexualidade e 

gravidez, retirando da família a função de transmitir esse tipo de informação.  

Segundo o relatório lançado pelo UNFPA em 2014 sobre a situação da população 

mundial: “a maternidade mina a capacidade de uma adolescente de exercer seus direitos à 

educação, saúde e autonomia” (p.1) 

Nesse discurso consta o interesse de convencer a população da gravidez como um 

dano, pois supõe-se que a maternidade aos poucos retira todas as oportunidades daquelas 

mães na adolescência. Os discursos se repetem constantemente. Coloca-se, portanto, a 

gravidez como um problema para aquelas jovens. 

“Aí eu fui num clínico, ele passou o exame e deu. Eu fiquei com uma cara que o 

homem do laboratório perguntou se eu não tava feliz e eu disse: claro moço, com a notícia 

de ser mãe quem não vai ficar feliz?” (A., engravidou aos 16 anos) 

Nas entrevistas realizadas, as adolescentes, quando questionadas sobre a reação das 

famílias e amigos quando souberam que estavam grávidas, relatam reações críticas de que era 

cedo demais, que deviam estudar e que eram imaturas.  
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Rapaz, a reação foi que ficaram tudo falando que eu tava muito nova, porque eu 

tava com 17 anos, não podia ter filho agora não: ‘é doida, uma menina estudiosa inventar 

de ter filho, ela devia ter pensado’. Tudinho lá falaram, vai acabar a liberdade dela por 

causa da gravidez e do filho (A., engravidou aos 17 anos). 

 

Tal narrativa, sob o olhar de Foucault (2010), uma vez contada, repetida e variada, 

pode aparecer de acordo com uma determinada circunstância. Os textos religiosos, jurídicos e 

científicos acompanham esses movimentos de discurso. É válido ressaltar que, algumas vezes, 

esses discursos são fortes durante um tempo, mas depois se confundem e desaparecem, e há 

aqueles que se tornam ainda mais evidentes. Os discursos constituem, portanto, um campo de 

forças dinâmico. 

Esse campo de forças pode ser percebido nas colocações sobre as necessidades de 

políticas públicas para a gravidez na adolescência, uma vez que os discursos giram em torno 

da ideia de que os jovens geralmente abandonam as escolas e funcionam como mão de obra 

precária devido à entrada precoce e sem qualificação no mercado de trabalho, gerando enorme 

gasto aos cofres públicos anualmente.  

O discurso se apresenta a partir de um conjunto de enunciados e Foucault (2004) 

destaca que o enunciado é sempre um acontecimento; que apesar de ser único, está sujeito à 

repetição e à transformação. Ele possibilita identificar a presença de algo anterior no campo 

da memória, livros, manuscritos; ou seja, a partir de um enunciado é possível identificar 

enunciados que o precedem e o seguem. Assim, haverá uma formação discursiva quando 

houver um sistema de dispersão semelhante entre alguns enunciados; quando for possível 

definir uma regularidade, ordem, correlações, transformações entre esses enunciados. 

Vale ressaltar que apesar da referência a enunciado enquanto acontecimento, ele não 

se restringe aos processos de linguagem, ao campo da linguística e aos problemas da língua. 

Foucault, ao se referir a enunciado, aponta para o extralinguístico; no discurso, aponta para a 

história, para os jogos de saberes e poderes, e para as tensões entre poderes e resistências. 

Algumas formações discursivas mais recentes destacam que a gravidez na 

adolescência configura-se como um evento que faz parte do processo de construção de 

autonomia dessas jovens. Trata-se da chamada “perspectiva de resistência” sobre gravidez na 

adolescência, que vem tentando ganhar espaço enquanto verdade e se encontra em tensão com 

outros discursos construídos a partir de aspectos negativos. 
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“Casar cedo mesmo” é a resposta de S. – grávida aos 16 anos e estava com 20 no 

momento da entrevista – quando questionada a respeito do que tinha enquanto projeto de vida 

antes de engravidar. O discurso de resistência vem se apropriando de relatos como esse para 

ganhar espaço enquanto verdade. 

Na Idade Média, a indicação de um autor atribuía ao discurso um caráter de verdade. 

Mas a partir do século XVII, essa concepção tornou-se fraca e deu espaço para que o autor se 

tornasse aquele que coloca suas vivências e traços pessoais, mostra as coerências e insere a 

linguagem no real. Porém, não é a qualquer um que é dado o direito de entrar na ordem do 

discurso, é preciso, para tanto, satisfazer exigências e estar qualificado (FOUCAULT, 2010). 

Foucault (2004) diz que um objeto de investigação é produto dos discursos que, de 

certa forma, estão em evidência em dado momento histórico, pois a teoria o produz ao 

articular os discursos vigentes sobre o mesmo. Ele pontua que grandes mutações científicas 

vistas como consequências de uma descoberta, também podem ser novas formas na vontade 

de verdade. Assim, como em outros sistemas de exclusão, essa vontade de verdade está 

apoiada em um suporte institucional; é reforçada e reconduzida por um conjunto de práticas e 

pela imposição do saber – valorizado, distribuído, repartido socialmente.  

Cada sociedade possui o seu regime de verdade. Isso funciona como uma “política 

geral” de verdade, que se dá através dos discursos que são aceitos nessa sociedade e postos a 

funcionar como verdadeiros. A própria sociedade cria estratégias e táticas no intuito de tornar 

fixos alguns sentidos, por meio da indução de discursos apontados como verdadeiros.  Ou 

seja, os objetos não preexistem em si mesmo. Para que eles surjam é preciso que, a partir de 

um feixe de relações, eles sejam inventados e engendrados (FOUCAULT, 2010). 

Foucault (2010) diz que a vontade de verdade funciona como uma máquina habilidosa, 

pronta a excluir ou tornar menos evidente tudo que coloca em questão ou tenta contornar essa 

vontade de verdade. Além disso, ressalta que a educação é o instrumento através do qual o 

indivíduo pode ter acesso a qualquer formulação discursiva: “Todo sistema de educação é 

uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação do discurso, com os saberes, os 

poderes que eles trazem consigo” (p.44). 

Veiga-Neto (2007) diz que, ao escolher falarmos sobre algo, alguns sentidos já estão 

atribuídos a respeito daquele objeto. Há uma rede discursiva que nos precede a respeito do 

que falamos. Como já salientado, essa rede discursiva funciona como um regime de verdade. 
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Quanto mais firmes forem os acordos sociais vigentes nela, ela se torna mais estável.  Esses 

acordos atuam em sua defesa, pois possuem como função amenizar os impactos externos. 

Há, para tanto, a necessidade de questionamento sobre o que já está posto como 

verdade, a importância de inquietar-se ao se deparar com o que é familiar, que se repete e se 

propaga sem nenhuma análise. Não é necessário empreender uma análise histórica do discurso 

a fim de entender sua origem: é algo impossível, pois, apesar de alguns discursos 

aparentemente parecer ter um começo, a sua origem é secreta e de difícil apropriação 

(FOUCAULT, 2004). 

Nas palavras de Foucault (2004): 

[...] todo discurso manifesto repousaria secretamente sobre um já-dito; e que este já-

dito não seria simplesmente uma frase já pronunciada, um texto já escrito, mas um 

“jamais dito”, um discurso sem corpo, uma voz tão silenciosa quanto um sopro, uma 

escrita que não é senão o vazio de seu próprio rastro (p.27). 

Dessa forma, é preciso deixar em suspenso aquilo que se impõe de forma mais 

imediata. Assim, os discursos que apontam a gravidez na adolescência como um problema 

estão emaranhados em uma rede, na qual alguns discursos foram extintos e outros foram 

criados para dar sentido ao que se apresenta como verdade. O discurso deve ser tratado como 

uma “população de acontecimentos”; é necessário estar atento a cada momento em que esse 

acontecimento surge, uma vez que o importante não é a descoberta de sua origem, mas tratá-

lo nas situações em que se repete (FOUCAULT, 2004).  

Uma das adolescentes declara que apesar das mudanças nos papéis entre homens e 

mulheres, o papel do homem enquanto responsável pela família ainda é bastante requisitado 

na sociedade: “Pra mim é assim, a pessoa quando tem um filho quem fica responsável é o 

marido, eu preferi sair de casa, aos poucos vim morar com ele” (A.; engravidou aos 15 

anos). 

Embutido nesse discurso está a noção de família também presente nos discursos sobre 

casamento, estrutura familiar e outros que se articulam ao da gravidez na adolescência. Todas 

essas questões estão presentes na formação discursiva sobre gravidez na adolescência. 

Foucault (2004) destaca que enunciados que se apresentam de formas diferentes e em tempos 

diversos formam um conjunto ao referirem-se a um mesmo objeto. 

As adolescentes muitas vezes são vistas como imaturas em seus comportamentos e 

escolhas, elas, por sua vez, mostram que suas escolhas também estão permeadas por uma 
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circulação discursiva. Muitas delas escolhem os pais dos seus filhos baseadas na ideia de 

alguém responsável para gerir uma família. 

Arrumei vários namorados né, mas eu não queria ter filho com eles não, porque os 

meninos que arrumei era pra ficar. Tem que ver aqueles tipos de pessoa que é, arrumava, 

ele não prestava, eu arrumava outro, esses homens são raparigueiro né? Depois que eu 

arrumei esse, ele não é raparigueiro, não bebe, não fuma. Aí eu arrumei ele, por 

experiência passei três anos pra vê se ele me deixava, mas ele não me deixou não, aí eu 

engravidei e pronto (S., 17 anos). 

  

Assim, as formações discursivas em torno da gravidez na adolescência se constituem a 

partir de tudo que já foi dito em todos os enunciados que julgavam, nomeavam, apresentavam 

correlações sobre esse tema. Tais enunciados surgem em locais diversos e alguns passam por 

modificações. 

Os discursos de dominação sustentam-se com a afirmação do Estado sobre a gravidez 

na adolescência. Na verdade, o Estado neutraliza os impactos vindos de outros pontos de vista 

que tentam problematizar a ideia de uma gravidez indesejada, destacando a gestação como 

parte do desejo das jovens mães em seus projetos de vida. Essa problematização é, por sua 

vez, outra formação discursiva, que busca estabilidade e confiança através da defesa de que 

aquele comportamento deve ser analisado dentro de um contexto social, pois aquelas meninas 

(assim como os pesquisadores) tiveram sua maneira de ser subjetivados. Para elas, o desejo 

pode ser analisado dentro de outro contexto de formação identitária, novo status social e 

autonomia.   

Foucault (2006b) ainda ressalta a importância de colocar em suspenso o que se 

apresenta como universal, necessário, obrigatório, destacando que a crítica não deve ser ao 

que tem valor universal, mas ser realizada uma análise dos acontecimentos históricos que 

contribuíram para nos constituir enquanto sujeitos com determinados comportamentos, 

formas de falar e pensar. Essa análise permitiria ver, enquanto acontecimento histórico, os 

discursos que articulam nossa forma de pensar e falar. Ele ainda diz que essa experiência 

crítica permite a possibilidade de não mais ser, fazer ou pensar o que se é, faz ou pensa, ou 

seja, a possibilidade de conhecer os pontos em que a mudança pode acontecer. 

 A partir dessas noções de Foucault sobre o discurso, da relação entre o histórico e 

determinadas formações discursivas, os poderes e influências que exercem, busco agora 
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apropriar-me de um percurso de sentidos sobre o tema da gravidez na adolescência para tornar 

viável o que aparece como discurso de resistência nessa trajetória de estudos.  

 

 

3.2- Discursos de resistência sobre a gravidez na adolescência 

O discurso de resistência é um discurso que leva em consideração fatores que tentam 

desconstruir a ideia da gravidez na adolescência como um problema social, um discurso que 

reflete um outro olhar a essa questão e que de certa forma problematiza a maneira como esse 

tema é tratado. 

Lapassade (1975) destaca que o indivíduo está pronto para entrar na vida quando ele 

adquire responsabilidades sociais, sendo que esses tipos de responsabilidades funcionam 

como normas, leis. Com isso o problema de entrada na vida se reduz ao enquadramento dos 

indivíduos a um sistema social. Dessa forma, algumas condutas dos jovens são vistas como 

anormais, um “mal estar da juventude”, uma crise passageira e de crescimento associada a 

uma dificuldade dos jovens de entrar na vida e ascender ao status de adulto. 

“Ah, ficaram todo mundo assim espantado “aí nossa J. ficou grávida tudo, ninguém 

esperava”.(J., engravidou aos 18 anos) 

Para Lapassade (1975), assim como para Freud e Rousseau, a etnóloga Margaret Mead 

mostra que a crise da adolescência não é universal. A crise da adolescência seria vista como 

uma perturbação momentânea de adaptação e a crise da juventude como uma revolta de 

oposição às normas da existência social. 

A adolescência é o período em que conflitos oriundos do desenvolvimento chegam ao 

ápice, é o momento de uma maior sensibilidade particular às contradições presentes da 

atualidade. Qualquer comportamento que fuja do padrão social é considerado um desvio que 

deve ser corrigido. Ao partir dessa concepção de crise, Lapassade (1975) diz concordar com a 

visão de alguns psicólogos que afirmam ser a adolescência a “etapa do desenvolvimento” em 

que ocorre a transformação pubertária e o período de confronto do jovem com o seu ambiente. 

A justificativa é “a assunção do sexo é o problema contemporâneo da puberdade; o que 

significa que o indivíduo deve, então, como diz Kierkegaard, escolher-se escolhendo o 

mundo, nascendo verdadeiramente para o mundo” (LAPASSADE, 1975, p. 256). 
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No entanto, é importante salientar que os conflitos oriundos do jovem com o meio 

social no qual vive não vão possuir o mesmo sentido em toda parte nem são vistos do mesmo 

jeito dentro de um meio social em que pessoas foram subjetivadas de formas diferentes. Como 

salienta Lapassade (1975), a puberdade física é diferente da puberdade social, fatores sociais 

não respeitam fases de desenvolvimento orgânico. O discurso de resistência sobre a gravidez 

na adolescência versa sobre isso. 

A construção da gravidez na adolescência como problema é resultado de uma 

construção social e envolve a conquista da opinião pública e esforço dos interessados em dar 

foco a esse fenômeno como uma preocupação prioritária. A opinião de profissionais da área 

da saúde, legitimada pelo conhecimento científico, é uma das vias que tenta dar visibilidade 

pública ao problema (ALMEIDA, 2006). 

Almeida (2006) refere-se à maternidade na adolescência como um “marco de entrada 

na vida adulta” (p.301), pois, em sua convivência com mães adolescentes de bairros populares 

de Porto Alegre, não viu por parte das meninas e nem de suas famílias uma referência da 

gravidez como um problema, fruto de um comportamento desviante e moralmente 

condenável, estando todos muito integrados a vida cotidiana.  

“Eu não tive nada contra porque fui eu que quis... pra mim foi bom porque o filho 

você aprende e ensina, então eu não reagi mal... que venha saudável, que seja menino ou 

menina que eu vou receber de braços abertos.” (A., engravidou aos 16 anos) 

Cabe destacar que a ideia da gravidez na adolescência como tentativa de acesso, por 

parte da adolescente, à vida adulta, mobiliza, a princípio, uma mesma lógica normalizadora de 

condutas, a saber, a valorização do adulto como plenitude da razão, do desenvolvimento, da 

autonomia. No entanto, por mais que se esteja operando com um discurso normalizador, a 

posição que elas ocupam como adolescentes que praticaram a experiência não recomendada 

(nem legitimada) da gravidez marca uma diferença. O ser adulto e mulher não será nos 

mesmos termos que o discurso dominante preconiza. 

Uma das principais questões que o discurso de resistência tenta rebater é a colocação 

da idade materna como fator de risco para a gestação, devido principalmente a fatores 

biológicos. Para Almeida (2006), esse fator não deve ser generalizado, pois, ao considerar a 

adolescência como uma faixa etária de risco para gestar, não se leva em consideração que, do 

ponto de vista biológico, há grande diferença entre uma menina no início da adolescência e 
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outra no final. A contradição surge a partir do momento em que não há unanimidade da faixa 

etária que delimita o que seria o início e o fim da adolescência, gerando assim ambiguidade e 

polêmica. 

Sagrera (1992) discorre a respeito de uma exaltação da maior maturidade dos jovens e 

menor envelhecimento dos idosos. Para esse autor, a sociedade é etarista, faz vigorar um 

verdadeiro sistema de discriminação por idades. Seu foco discriminatório independe de qual 

etapa o indivíduo se encontre, pois mesmo que a idade adulta seja a idealizada, seremos 

discriminados até quando estivermos nela. A sociedade sempre irá nos considerar jovem ou 

velho demais para realizar algumas coisas, e marginalizados, imaturos ou ultrapassados 

quando o assunto for atividades profissionais, físicas e sexuais. 

Sagrera (1992) ainda ressalta que o etarismo é perfeito enquanto sistema 

discriminatório, pois tem a capacidade de rejeitar, marginalizar, coisificar quase todas as 

pessoas durante praticamente toda sua vida. Na sua visão, as idades estão politizadas e 

aqueles que se identificam com o que está em evidência social tem menos possibilidade de ser 

discriminado.  

A discriminação etária funciona como um ciclo, pois o discriminado, por estar na 

adolescência, acaba discriminando os mais velhos e rejeitando as ideias deles. Para Sagrera 

(1992), o sistema etarista funciona da seguinte forma: os jovens, por serem discriminados e 

caricaturados, acabam negando parte de sua juventude; os adultos acham que não ficarão 

velhos e os idosos ficam irreconhecíveis tentando se passar por jovens. A partir dessa 

concepção, o autor acredita que o medo da mudança de idade não significa imaturidade 

individual, mas sim reflexo do temor em cair na discriminação social de algumas idades.  

Sagrera (1992) destaca que somente com a eliminação desse preconceito etário é 

possível apreciar de fato as distintas etapas da vida, pois cada idade tem suas qualidades e, 

portanto, deve ser respeitada também em suas limitações. Ao rotular e segregar as pessoas em 

decorrência de sua idade, nos privamos da rica experiência da troca com outras gerações. Para 

o autor a luta contra o etarismo se baseia na desmistificação do ideal da fase adulta. 

“Eu acho assim, que eu já tava com dezoito anos. Falei assim: ‘tem gente que 

ganha neném muito mais nova do que eu, com 14, então eu já to com a idade mais 

avançada’. Eu não era tão nova assim, não era tão cedo.”(J., engravidou aos 18 anos) 
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As contradições não atingem só o limite etário, mas também o próprio discurso de 

poder que começa a se referir aos aspectos sociais e psicológicos como mais problemáticos do 

que os biológicos no caso de uma gestação na adolescência. A contracepção é um deles. 

Almeida (2006) destaca que a falta de uso de contraceptivos por parte dos adolescentes 

não significa que eles desconheçam os métodos. Muitos dos jovens reconhecem que já ouviu 

falar sobre alguns contraceptivos, mas desconhece a forma correta de usar. Dessa forma, o uso 

não deve ser apontado como causa de uma gravidez na adolescência.  Há uma tentativa de 

relativizar o desconhecimento como razão da gravidez ou como algo negativo ao dizer que a 

adolescência é a etapa na qual os jovens ainda são imaturos, pois eles desconhecem os perigos 

e por isso vivenciam a sexualidade de forma irresponsável. Para o discurso de dominação, o 

não uso da contracepção está muito associado a uma falta: de educação sexual, de acesso aos 

métodos, de conhecimento do corpo, maturidade, afeto, estrutura familiar; e isso alimenta um 

discurso culpabilizante ou um problema apriorístico. São duas formas negativas porque limita 

e reifica ao não levar em consideração sutilezas, contradições e complexidades que podem 

ocorrer no caso de uma gestação na adolescência. 

“Comprimido, em si, eu não sabia que tinha que tomar todo dia”. (J., engravidou 

aos 18 anos) 

É difícil determinar o motivo que leva os jovens a não utilizar contracepção em suas 

relações sexuais, pois “o terreno das decisões reprodutivas é fértil para entendermos os 

aspectos sociais de ter ou não filhos” (ALMEIDA, 2006, p.314). A autora ainda destaca que o 

motivo pode ter relação com uma visão simbólica do corpo e da gravidez – que diverge 

daquelas expostas pelo conhecimento cientifico e de muitos profissionais da área de saúde; 

além disso, pode ter relação com o desejo de ser mãe e/ou não considerar uma gestação nesta 

etapa da vida como problemática. 

“Tomava injeção aí pra engravidar da primeira menina eu parei.”(S., engravidou 

aos 16 anos) 

O discurso dominante destaca que as meninas se sentem culpadas e ficam com 

vergonha após a descoberta da gestação. No caso de assumir a gravidez para a família, as 

jovens mostram-se em conflito e ambíguas, mas isso não significa que elas se sintam culpadas 

e envergonhadas. (ALMEIDA, 2006) 
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Quando cheguei em casa fui contar a minha mãe e ela disse logo que agora eu ia 

aguentar o que era ser mãe. Eu demorei a dizer a meu pai... eu dei o exame a ele, ele 

perguntou o que era aquilo e eu disse, aí ele começou a falar... Eu disse a ele que foi eu 

quem quis.” (A., engravidou aos 16 anos) 

Dadoorian (2000) destaca que a maioria das jovens mães não possui a visão da 

gravidez como uma perda da juventude, mas sim como uma forma de amadurecimento e de 

valorização através da maternidade, pois ser mãe funciona como a passagem para um novo 

status social que é o de ser mulher, ou seja, funciona como uma via de acesso à feminilidade. 

Ao partir dessa concepção, pode-se dizer que a maternidade é algo desejado por muitas 

adolescentes, uma vez que determina uma mudança na sua vida psíquica e social – apesar da 

desorientação e desamparo que essa situação pode causar, a princípio, à jovem mãe e a sua 

família, devido às mudanças ocorridas e aos questionamentos. 

Criei mais responsabilidade, que eu era assim, muito criancinha... já sei administrar 

o dinheiro certinho, mas antes não. (V., engravidou aos 15 anos) 

Segundo Brandão e Heilborn (2006), o processo de individuação dos jovens, parte de 

duas dimensões: a busca da autonomia, que é a autodeterminação pessoal; e a busca por 

independência – compreendida como a conquista econômica. Para esses jovens das gerações 

atuais, a autonomia é algo desejado cada vez mais cedo e suas vivências sexuais são uma 

tentativa de prova-la socialmente. Porém, a independência econômica é algo que está se 

tornando tardia em detrimento da exigência do mercado de trabalho, o que deixa esses jovens 

sob o cuidado financeiro de seus pais. 

Scott (2001), observa que a gravidez em muitos casos permite que o adolescente deixe 

a fase de dependência acentuada dos pais e ganhe mais visibilidade. Essa outra visão de si por 

parte dos adultos é o que os jovens mais buscam desde o início do surgimento dos conflitos 

dentro de casa e na sociedade. Isso se dá porque os adultos, na maioria das vezes, dão um 

estatuto de maioridade a esses jovens além de torná-los responsáveis pelo próprio destino e 

permitir a constituição de um novo núcleo familiar tendo como consequência à desvinculação 

da família de origem. E quando não ocorre desvinculação por não terem como se sustentar, 

eles passam a estar mais ligados às suas famílias de origem, pois a autonomia foi alcançada, 

mas a independência financeira não. 
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“Pra mim é assim, a pessoa quando tem um filho quem fica responsável é o marido, 

eu preferi sair de casa, aos poucos eu vim morar com ele. Agora o negocio é só cuidar dela, 

esperar um tempo e começar a trabalhar, porque eu não gosto de ficar dependendo”. (A., 

engravidou com 15 anos) 

É preciso estar consciente de que os discursos alarmistas da gravidez na adolescência, 

enquanto problema, não surtem resultado na parcela da população que mais interessa – os 

jovens e suas famílias –, pois para ela a gravidez não é vista de forma problemática – ser mãe, 

criança, mulher, adolescente terá um significado social específico (ALMEIDA, 2006). 

 Scott (2001), em sua pesquisa realizada em uma comunidade de Recife, destaca que 

muitas famílias estão se reorganizando de acordo com a condição de suas filhas. Além disso, a 

gravidez na adolescência tem proporcionado uma maior cobrança de responsabilidade por 

parte dos jovens e discussões a respeito de papéis maduros exigidos tanto pela modernidade 

quanto pela maternidade. Com isso, percebe-se que a gravidez gera um impacto na vida e nas 

relações familiares e, portanto, a gravidez parece ser não só da adolescente, mas também da 

família de tão envolvida que essa fica. Assim, ela funciona como uma antecipação da 

passagem pelo rito da adolescência para que se possa chegar de forma mais rápida a uma vida 

adulta plena. 

Assim, no inicio eu me senti rejeitada pela minha mãe sabe, ela me falou umas 

coisas chata, criou ar nela...falou um monte de bobagem, aí agora ela adora ela, é mais 

mãe do que eu. (A., engravidou aos 16 anos) 

Para Almeida (2006), geralmente o discurso de dominação aponta a desestruturação 

familiar como causa e consequência da gravidez na adolescência, e ganha força porque tem o 

apoio de uma parcela da sociedade que atribui grande importância ao casamento e a um 

modelo ideal de família. Esse modelo contempla famílias que possuem a presença do pai e da 

mãe, vivem um relacionamento equilibrado centrado no desenvolvimento emocional de seus 

filhos. Para a autora, os defensores desse tipo de estrutura familiar acabam interpretando a 

alteridade como desestruturação e desconhece novas dinâmicas de organização familiar. 

No que se refere aos dados estatísticos que apresentam a gravidez na adolescência 

como algo ruim, Almeida (2006) diz que são muito generalistas e não apresentam uma leitura 

precisa do fenômeno: “Os números são tomados como absolutos e utilizados como 
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instrumentos científicos – e, portanto, inquestionável – do reconhecimento do problema social 

da gravidez na adolescência” (p.318) 

Muitas dessas pesquisas apresentam dados estatísticos para dizer que a gravidez na 

adolescência produz um custo alto ao sistema de saúde e para associar fecundidade à pobreza, 

fazendo com que a maternidade durante a adolescência ganhe a visibilidade de um problema 

de saúde publica. A solução para esse tipo de problema apontado pela maioria dos estudos é o 

planejamento familiar – controle da natalidade da população de baixa renda. O que esses 

estudos não levam em consideração é que pessoas que vivem em contextos diferentes 

possuem comportamentos sociais diferentes, uma vez que suas práticas estão relacionadas a 

concepções de mundo condizentes com a sociedade ou grupo em que vivem. Para a autora, a 

ideia de controle da natalidade e planejamento familiar corre o risco de ocultar um caráter 

disciplinador e homogeneizador por não levar em consideração que as práticas referentes à 

maternidade das adolescentes são diversas e estão ligadas à visão de mundo (ALMEIDA, 

2006). 

Heilborn (2004), ao falar sobre os resultados da pesquisa GRAVAD, diz que a 

gravidez nessa etapa da vida desponta como uma questão de reconhecimento social – um 

projeto de vida associado à lógica da inserção social nas várias instâncias como trabalho, 

família, relação conjugal e ambiente extrafamiliar, uma vez que funciona como um rito de 

iniciação a idade adulta.  Isso se torna ainda mais forte nos meios populares, onde a 

importância da maternidade e a constituição de uma família dá acesso ao estatuto de adulto.  

Nesse ínterim, Rios et all. (2002) observam que diante de pesquisas da sexualidade na 

adolescência, é importante levar em consideração as concepções culturalmente oferecidas, os 

determinantes sociais, culturais e econômicos que compõem os diferentes sistemas 

conceptuais. Assim, a depender da cultura em questão, várias lógicas, ou sistemas, – muitas 

vezes concorrentes e distintas ainda que indissociáveis – podem ser utilizadas para constituir 

de sentido os sexos. Conforme Parker (1991), esses sistemas possibilitam aos atores sociais 

“referência, perspectivas culturalmente constituídas ou pontos preponderantes”, os quais se 

utilizam “na construção e interpretação de suas próprias experiências” (p. 14). 

Parker (1991) identificou pelo menos três sistemas que coexistem e se interligam no 

contexto da vida cotidiana brasileira, organizando e dando sentido ao sexual: “o sistema 

hierárquico de gênero, com seu cálculo de atividade e passividade”; “os discursos da 

sexualidade, com seu foco na racionalização e na reprodução”; “a ideologia do erótico com 
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sua ênfase nos corpos e prazeres” (p.14).
 
 Sobre o modo operante destes sistemas, diz Rios 

(2004): 

Cada um deles se organiza em diferentes categorizações incorporadas e indexadas 

por redes de sentidos, que ainda que sejam fruto de construções socioculturais, são 

percebidos pelos indivíduos como realidades naturais. Algumas das categorias e seus 

sentidos se tornam hegemônicas e subsidiam uma série de outras categorias e 

sentidos, muitas vezes marginalizados e estigmatizados, ordenando-os em uma 

compreensão hierárquica das relações sociais – marcando, por conseguinte, 

diferenciais de status e prestígio. Como as sociedades e culturas se atualizam por 

meio de seus membros, posso seguir um outro caminho e dizer que estes 

subsistemas são incorporados pelas pessoas, exercendo seus efeitos nelas como um 

todo (personalidade, modo de agir e perceber os mundo etc). (p.24-25) 

Torna-se evidente o que Heilborn (2004) coloca como cuidado contra as generalizações 

no que se refere ao jogo das vontades e dos desejos, relativizando a ideia de que a gravidez 

durante essa fase se caracteriza como indesejada e não como planejada. Porém, ela destaca 

que, mesmo quando não há planejamento, a gravidez acaba sendo assimilada pelas famílias de 

origem dos jovens envolvidos. 

As concepções aqui trabalhadas sobre o discurso de resistência foram adquiridas 

durante a MO, como justificativa da gravidez desejada, no estágio em docência durante o 

mestrado e nas leituras para a escrita desse trabalho. 

 

3.3- Subjetivação enquanto história de constituição do sujeito 

Tomando o conjunto discursivo que compõe a trajetória de estudos sobre gravidez na 

adolescência, com suas respectivas tensões no que diz respeito à ideia da resistência, é a 

perspectiva de modos de subjetivação, conforme Foucault, que dá suporte mais efetivo para a 

análise dos conflitos no processo de pesquisa desse fenômeno. Para auxiliar na exposição, as 

ideias de Foucault serão acompanhadas pela contribuição do pensamento de Félix Guattari 

sobre produção de subjetividade, no qual é possível notar várias confluências.  

Segundo Guattari (1992), subjetividade é uma produção das instâncias individuais, 

coletivas e institucionais. Não havendo dominação de uma instância sobre as demais e nem 

uma representação universalista da subjetividade.  Essa produção se dá a partir do encontro 

com o outro, sendo esse outro o social, natureza, acontecimentos, invenções e tudo aquilo que 

pode produzir efeito nos corpos e nas maneiras de viver.  



85 
 

 

Cada indivíduo e cada grupo social vai colocar em circulação aquilo que compõe o seu 

modelo de subjetividade: cognição, mitos, rituais, sintomas, seu posicionamento diante dos 

afetos, angustias, e a forma como administra suas pulsões e inibições. (GUATTARI, 1992) 

Subjetividade, para Guattari (1992), é “o conjunto das condições que torna possível 

que instâncias individuais e/ou coletiva estejam em posição de emergir como território 

existencial auto-referencial, em adjacência ou em relação de delimitação com uma alteridade 

ela mesma subjetiva” (p.19). 

Foucault (2004) nos fala sobre descontinuidade histórica, pois para entender a noção 

de sujeito é preciso abordar historicamente a noção de subjetividade. Assim, o autor parte da 

ideia de que o sujeito é uma forma variável, idêntica a si mesma. Partindo dessa premissa, 

Foucault (2006) denomina os modos de subjetivação como história de constituição do sujeito. 

Para o seu entendimento, ele busca uma história das práticas que constituíram o sujeito e a 

partir das quais esse se tornou resultado de uma produção subjetiva. Dessa forma, modos de 

subjetivação seriam as práticas que deram origem ao sujeito. Esse é, portanto, o modo de 

conceber um sujeito particular – o pesquisador. 

Para Guattari & Rolnik (1996), os conceitos de indivíduo e subjetividade deveriam ser 

dissociados, pois o indivíduo é modelado, resulta de uma produção, e “a subjetividade não é 

passível de totalização ou de centralização no indivíduo” (p. 31). Isso ocorre porque a 

produção e modelagem da subjetividade ocorrem no meio social. Porém, há situações nas 

quais o corpo e o nome do indivíduo estão presentes nos componentes de subjetivação. A 

produção da fala, desejo e sensibilidade de imagens estão associados aos múltiplos 

agenciamentos sociais de produção subjetiva, mudanças universais de valor e processos 

históricos. 

Foucault (2006b) destaca que o indivíduo é resultado de uma relação de conhecimento 

e poder. Ao tomar como base o poder, mas principalmente a partir de uma ligação entre o 

saber e o poder, somos direcionados a assumir algumas posições presentes muitas vezes nos 

discursos científicos, na história natural, no que se refere à economia e à política. A sociedade 

produz constantemente efeitos de verdade, que não estão desvinculados do poder e seus 

mecanismos, pois esses tornam possíveis e induzem a produção de verdades que tem por 

objetivo nos prender através de seus efeitos de poder. No entanto, é importante destacar que 

essas relações de poder não incidem sobre nós como uma forma de dominação brutal. 
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Por verdade, segundo Foucault (2006b), entende-se: 

O conjunto de procedimentos que permitem a cada instante, e a cada um, pronunciar 

enunciados que serão considerados verdadeiros. Não há absolutamente instância 

suprema. Há regiões onde esses efeitos de verdade são perfeitamente codificados, 

onde o procedimento pelos quais se pode chegar a enunciar as verdades são 

conhecidos previamente, regulados. São, em geral, os domínios científicos (p. 233). 

Geralmente prevalece uma noção de poder associada à ideia de interdição, em termos 

negativos, que nos dá a impressão de que o poder seja homogêneo, independente do domínio 

(família, estado, educação, produção); associada à ideia de que o enfrentamento do poder é 

uma transgressão e que o poder se expressa através do “não”, através da fala, da imposição, da 

Lei (FOUCAULT, 2006). Mas não é assim que funciona. Guattari & Rolnik (1996) salienta 

que o indivíduo vai existir no lugar de consumidor de subjetividade. Dentro desse contexto o 

autor destaca que a subjetividade pode ser vivida pelos indivíduos de duas formas: a partir de 

uma relação de alienação e opressão, como ocorre nos casos de submissão do sujeito à 

subjetivação do jeito que se apropria; e a partir de uma relação de expressão e criação na qual 

o indivíduo se apropria dos elementos subjetivos, tornando possível a singularização. 

O primeiro caso pode ser exemplificado pelo que Guattari e Rolnik (1996) denominam 

subjetividade mais ampla e forte, porque incide sobre opressores e oprimidos. Ela possui uma 

relação de dependência com o Estado de modo a fazer com que produções culturais e sociais 

passem pela mediação dele. O Estado, em sua função ampliada, é composto por equipamentos 

coletivos de ação sanitária (ambulatórios, centros de saúde) ou cultural (escolas, 

universidades) e funcionam como uma máquina de produção de subjetividade ao articular 

diferentes instâncias. 

Segundo Guattari & Rolnik (1996), aquilo que é produzido por esse tipo de 

subjetivação (através da linguagem, família e demais meios) é oriundo da relação entre 

máquinas produtivas, maquinas de controle social e instâncias psíquicas que definem a visão 

de mundo. Aqueles que ainda não fazem parte desse sistema (crianças, algumas sociedades) 

possuem outra visão de mundo, o que não significa que sejam caóticos, mas importantes para 

o viver de quem faz uso.  

Guattari & Rolnik (1996) destacam que produzir subjetividade significa produzir 

“matéria prima” para qualquer tipo de produção. Não significa que a produção de 

subjetividade esteja associada apenas à produção de poder que vise controlar relações sociais 

e de produção. “A subjetividade é produzida por agenciamentos de enunciação” (p. 31), que 
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não associados aos agentes individuais nem grupais, mas estão associados às máquinas de 

expressão de natureza extrapessoal, extraindividual, (econômico, social, tecnológico, 

ecológico, de mídia) e de natureza infra-humana, infrapsiquica, intrapessoal (sistemas de 

percepção, sensibilidade, afeto, desejo, valores corporais e orgânicos, modos de memorização 

etc.). 

Diariamente são criadas novas coordenadas de produção de subjetividade. No entanto, 

uma das principais características da produção de subjetividade é o bloqueio da tentativa de 

singularização e instauração de processos de individualização. Os sujeitos se organizam de 

acordo com padrões universais que os individualizam. As classes que possuem o poder nas 

sociedades industriais tentam controlar os sistemas de produção e vida social (GUATTARI & 

ROLNIK, 1996). 

Há momentos em que subjetividade se individua como, por exemplo, nos contextos 

sociais e semiológicos; e outros momentos nos quais ela é coletiva, o que não significa que 

seja apenas social. Por “coletivo” entende-se uma multiplicidade “que se desenvolve para 

além do indivíduo, junto ao socius, assim como aquém da pessoa, junto a intensidades pré-

verbais, derivando de uma lógica dos afetos mais do que de uma lógica de conjuntos bem 

circunscritos” (GUATTARI, 1992, p.20). 

De acordo com Guattari & Rolnik (1996), aquilo que chega à produção de 

subjetividade através dos diversos componentes que nos rodeiam são sistemas de conexão 

diretos, através de ações de controle social e instâncias psíquicas relacionadas à visão de 

mundo. Há um confronto entre a tentativa por parte da produção de subjetividade de 

estabelecer um controle social e alguns fatores de resistência, tais como os movimentos 

sociais, que buscam produzir subjetividades singulares. 

Um processo de singularização ocorre através da automodelação. Captar os elementos 

presentes na situação, construção de referências práticas e teóricas próprias, sair da posição de 

dependência do poder global a nível econômico, técnico, do saber, faz com que os indivíduos 

se tornem mais autônimos e tenham maiores possibilidades de criação. No entanto, processos 

de singularização frustram as tentativas de interiorização ao tornar viável a afirmação de 

valores em um registro particular. Há uma tentativa de diminuir qualquer possibilidade de 

singularização. (GUATTARI & ROLNIK, 1996) 

 A busca pela singularização está cercada por um calor nas relações, 
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por determinada maneira de desejar, por uma afirmação positiva da criatividade, por 

uma vontade de amar, por uma vontade de simplesmente viver ou sobreviver, pela 

multiplicidade dessas vontades, é preciso abrir espaço para que isso aconteça. O 

desejo só pode ser vivido em vetores de singularidades (GUATTARI & ROLNIK, 

1996, p.47). 

Guattari & Rolnik (1996), destacam que no nível de produção de subjetividade está 

situada uma problemática micropolítica, que faz referências a modos de expressão de níveis 

semióticos heterogêneos.  Em razão disso, a suspeita de um processo de singularidade pode 

acarretar em duas respostas micropolíticas: uma normalizadora, ignorada como se fosse um 

problema secundário ou uma tentativa de reintegração; e outra, reconhecedora, através de uma 

tentativa de mudança da situação. Às vezes uma produção de subjetividade coletiva se 

apresenta enquanto recusa de uma ordem social.  

Foucault (2006d), salienta a possibilidade de uma sociedade sem disciplina devido a 

enorme quantidade de pessoas que tentam fugir da disciplina imposta pelos mecanismos de 

poder, por aqueles que dirigem tais mecanismos. Dessa forma, ele vai afirmar que essas 

relações de poder possibilitam a cada instante uma reação de resistência e, diante disso, o 

poder dominante tenta se fixar com mais força quanto maior for essa resistência. Para o autor, 

não há poder sem resistência, sendo esta mais forte e real quando construídas nos locais onde 

são estabelecidas as relações de poder: “Ela existe tanto mais quanto ela esteja ali onde está o 

poder; ela é, portanto, como ele, múltipla e integrável a estratégias globais” (p.249). 

Assim, não é preciso partir de estruturas gerais de significantes, mas sim, partir de 

processos de singularização que são responsáveis pela produção da “subjetividade em sua 

pluralidade” (GUATTARI & ROLNIK, 1996, p.28). Esses autores destacam que a ideologia, 

sozinha, não explica alguns problemas que acontecem a nível local ou mundial. São prováveis 

produções de subjetividade coletivas e não a soma de subjetividades individuais que ocorrem 

em detrimento de conflitos oriundos da forma como a subjetividade é produzida em escala 

mundial. 

No que se refere aos modos de subjetivação, Foucault (2004) diz que são práticas que 

constituem o sujeito, a partir das relações desse com a verdade e de como ele aparece dentro 

de uma relação de conhecimento e poder. Com isso, o autor diz, ao realizar uma análise das 

práticas, que o sujeito aparece como efeito de uma constituição e não como instância de uma 

fundação.  
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Somos historicamente determinados pelo que se coloca enquanto verdade em uma 

determinada época, por isso é importante uma análise de nós mesmos. Os discursos que nos 

constituem são conjuntos de acontecimentos oriundos de complexos acontecimentos 

históricos presentes em épocas diferentes, que foram formados a partir de transformações 

sociais, instituições políticas, formas de saber, práticas, mutações tecnológicas entre outros 

fatores. (FOUCAULT, 2008) 

A produção de subjetividade dentro dessa trajetória de pesquisa estava presente na 

minha história biográfica enquanto pesquisadora, estudante universitária, graduanda de 

psicologia, de classe média, marcada pela ideia de que estudo era fundamental na vida de uma 

pessoa e que o ideal era seguir uma ordem na qual pensar em filho só seria aceitável após 

adquirir uma base financeira, a partir de um trabalho e ideais condições de vida. Fui ao campo 

com meus valores e crenças a respeito da gravidez na adolescência, e me deparei com outra 

realidade: a vida das adolescentes, com seus valores e comportamentos. Em contraste, havia a 

subjetivação das meninas, que também achavam o estudo importante, mas não era primordial 

na ordem de conquista das coisas, a gravidez vinha antes. 

Ao entrar em contato com essas adolescentes, a minha visão sobre a gravidez na 

adolescência foi ativada imediatamente e uma avaliação crítica aconteceu. Esse choque com 

outra realidade de vida também produziu efeitos de subjetividade, pois como bem salienta 

Guattari (1992), a subjetividade se dá no encontro com o outro, em tudo que produz efeito nos 

corpos e nas maneiras de viver. O estranhamento levou a uma busca de resposta que de certa 

forma pudesse justificar o encontrado. Poderia ter utilizado o discurso dominante e destacar 

que a falta de maturidade levava uma menina, cujo namorado não trabalhava e que estava no 

sétimo ano, a desejar um filho, que isso decorria de uma desestruturação familiar e que se a 

renda da família continuava sendo a mesma, com um novo membro, havia grande 

possibilidade de perpetuação da pobreza. 

MO foi uma prática que produziu mudanças na minha forma de pensar. Abriu para a 

percepção das tensões do campo discursivo. A trajetória de estudo foi constituída por práticas 

que traçam a construção de uma pesquisa: um percurso de sentido, um percurso de como se 

deu uma produção de subjetividade a partir de confrontações que engendram um sujeito que, 

ao estudar o outro, produziu mudanças em si mesmo. 
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O resultado da pesquisa (MO) produziu uma singularização, pois as falas das meninas 

estimularam a busca de outra visão: sair de um discurso dominante do saber, passar por outro 

discurso, mas agora de resistência. 

A produção de subjetividade também se fazia presente na insistência de manter um objeto 

chamado “gravidez na adolescência”. Havia uma ideia a respeito desse objeto e a respeito de 

adolescentes grávidas.  Se reproduziu ainda em PM o desejo de um recorte de classes sociais, 

ver como se dava a experiência a partir desse tipo de estratificação. Nesse caso, efeito de 

dominação, provavelmente haveria uma espécie de confirmação da hipótese de MO. 
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Considerações Finais 

“Na direção de um final que não é fácil prever” 

 Foucault 

 

No decorrer desse processo investigativo a respeito da presença de dois discursos 

referentes à gravidez na adolescência e dos possíveis conflitos entre eles no campo da 

pesquisa foram mencionados alguns conceitos, ideias e teorias como meio de respaldar um 

discurso em evidência e o outro de oposição. Foram destacados dois discursos sendo um 

associado à dominação e outro à resistência frente ao primeiro.  

A noção de discurso e processos de subjetivação presentes em uma dada época foi 

fundamental para o entendimento da articulação de alguns discursos e se mantem em 

evidência durante um tempo. Para Foucault (2008), a história de uma época estabelece 

verdades que subjetiva os sujeitos. Esses discursos, que funcionam enquanto verdades em 

diferentes épocas, possibilitam subjetivações diferentes em relação a um mesmo tema.   

No caso do objeto a que se propôs o presente estudo, observamos que, anteriormente, 

o discurso de dominação possuía um foco apenas nos fatores biológicos, mas com o 

surgimento do discurso de resistência, que enfatizava não ser o biológico um problema, esse 

discurso de dominação busca ampliar sua base de sustentação. Assim, esse discurso almeja se 

sustentar em fatores sociais, psicológicos, nutricionais entre outros. Por sua vez, a resistência 

tenta ganhar espaço utilizando como argumentos as noções de reconhecimento social, desejo e 

autonomia. 

 O maior exercício dessa prática de pesquisa foi o de não buscar nem a falsidade nem a 

veracidade de qualquer um dois discursos apresentados, mas sim, mostrar momentos nos 

quais eles se confrontam, dentro de um percurso de sentidos, apresentando o que cada um 

deles coloca enquanto efeitos de verdade. A fala das adolescentes entrevistadas mostra efeitos 

de subjetivação dos dois tipos de discurso, mas fez prevalecer aspectos de um discurso de 

resistência, atrelado a noção singularização trazida por Guattari & Rolnik (1996): “o desejo só 

pode ser vivido em vetores de singularidades” (p.47).  

Dessa forma, percebi que as mudanças ocorridas dentro de qualquer um dos dois 

discursos mostram que ainda há terreno para o surgimento de muitos fatores associados tanto 

a um discurso, quanto ao outro.  
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Pode-se perceber, ao olhar o conjunto dessa pesquisa, que independente do tema 

abordado – gravidez na adolescência, desenvolvimento, aspectos metodológicos, adolescência 

– vai existir discursos que prevalecem, têm mais aceitação e poder de dispersão, e outros que 

tentam ganhar espaço provocando tensões.  Esse fato possui relação com a ideia de Foucault 

(2010) a respeito da relação existente entre saber e poder no direcionamento das escolhas e na 

determinação da forma de pensar de uma época.  

A presente pesquisa, portanto, anseia por outras buscas, inquietações e 

aprofundamentos, talvez tendendo dedicar mais ênfase na presença da pesquisa durante o 

processo de formação em Psicologia, em aspectos da Biopolítica, conforme Foucault, 

referente aos discursos apresentados, sobre discursos a respeito de sexualidade e gênero e, 

especialmente, sobre modos de subjetivação em sentido mais amplo. 

Diante disso, tendo em vista que mais um passo foi dado, cabe situar o sentido desse 

mais novo momento da trajetória de estudos, feito nessa pesquisa. 

Lapassade (1975) destaca que quando o objeto é o homem e o terreno de 

conhecimento é o mundo, a exploração do problema parece não ter fim, pois surgirão novas 

mudanças, novas formas de subjetivação em defesa de um mesmo ou outro discurso. A 

história sugere que o conhecimento científico é um conhecimento inacabado: “o 

inacabamento do saber exprime o do ser” (p. 299). 
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Anexo 

Entrevista: 

Eu gostaria de tentar recuperar contigo a sua história de vida focando mais nos amores, 

conquistas, ou seja, a sua história afetiva desde o primeiro momento em que desenvolveu até 

hoje um sentimento afetivo homem-mulher por alguém...  

1.Como surgiu o pai da criança em sua vida e como ele é pra você? (investigar o início da 

relação e questões sócio-financeiras) 

2.      Como é a experiência de engravidar durante a adolescência? 

3.      A gravidez foi planejada? 

4. Quais foram as mudanças que ocorreram na organização familiar? (investigar se saiu de 

casa, com que mora etc) 

5. A gravidez proporcionou algum tipo de interrupção no projeto de vida pessoal ou 

profissional? Qual? (Investigar o projeto de vida anterior à gravidez) 

6. Você estudava antes de engravidar? E depois, como ficou o estudo? 

7. Quais as mudanças que o papel de mãe trouxe a sua vida? 

8. No cotidiano quem cuida da criança? 

 9.  Qual foi a reação da sua família diante da notícia de que você estava grávida? 

10. Como o pai da criança reagiu ao receber a notícia? 

11.  Em ralação a suas amizades como reagiram diante da notícia? (Checar se alguma amiga 

engravidou antes e se sofreu alguma influência indireta dessa ou de alguma outra amiga) 

12.  Sua família já conversou com você sobre sexo e gravidez? 

13. Você tem algum conhecimento sobre métodos contraceptivos? (Caso sim, verificar 

como adquiriu o conhecimento sobre tais métodos) 

14. Você já fez uso de algum método de contracepção com o pai da criança? (Investigar 

de quem foi a iniciativa). 

 

 


