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RESUMO 

A gravidez na adolescência é, nas sociedades actuais, considerada 

uma situação de risco e um problema de carácter social. 

A autora apresenta uma revisão da literatura sobre os factores de risco 

na gravidez na adolescência, aqui concebida como um fenómeno 

multideterminado. Numa perspectiva desenvolvimental, analisa-se a 

literatura relativa ao desenvolvimento da adolescente grávida, 

destacando a investigação empírica mais recente, que tem vindo a 

evidenciar a variabilidade existente no seio do grupo das grávidas 

adolescentes em termos da adaptação à gravidez. 

Realizou-se um estudo com 50 grávidas adolescentes primíparas dos 

distritos do Porto e de Braga, procurando examinar a forma como estas 

adolescentes lidam com a transição desenvolvimental da gravidez. 

Especificamente, avaliaram-se dimensões de personalidade, 

estratégias de coping, reacções e sentimentos face à gravidez, atitudes 

maternais e a percepção do apoio social proporcionado pelos 

elementos da rede de apoio das grávidas adolescentes. 

Os resultados encontrados revelaram a existência de dois perfis 

distintos de adaptação à gravidez, evidenciando a variabilidade intra-

grupo nesta amostra. Este resultado sugere, deste modo, que a 

adaptação à gravidez é um processo desenvolvimental, 

simultaneamente uniforme e diverso. 



ABSTRACT 

Adolescent pregnancy is in current societies considered a risk situation 

and a major social problem. 

The author reviews the literature on risk factors associated with 

adolescent pregnancy, conceived as a multidetermined phenomenon. 

In a developmental perspective conceptual theory and empirical 

research focus on development of the adolescent pregnant is reviewed. 

Within this framework, the more recent empirical research focus the 

intra-group variability in terms of adolescent' adaptation to pregnancy is 

highlighted. 

A group of fifty adolescent living in the north part of the country (Porto 

and Braga) were assessed during pregnancy, in order to analyse their 

adaptation to the pregnancy transition. Personality dimensions, coping 

strategies, reactions and feelings to pregnancy, maternal attitudes and 

perception of social support were assessed. 

Results revealed the existence of two distinct profiles in terms of 

adaptation to pregnancy, suggesting that pregnancy adaptation is a 

simultaneous uniform and diverse developmental process. 



RESUME 

La grossesse adolescente est, dans les sociétés actuelles, considérée 

une situation de risque et un problème social. 

L'auteur présente une révision de la littérature sur les facteurs de 

risque dans la grossesse adolescente, ici conçue comme un 

phénomène multidéterminé. Dans la perspective du développement, 

est analysé l'investigation empirique sur la grossesse adolescente, 

étant mise en relief l'investigation plus récente qui met en évidence la 

variabilité au sein du groupe des adolescentes enceintes dans leur 

adaptation à la grossesse. 

Un groupe de 50 jeunes enceintes dans la région de Porto et Braga a 

été étudié dans le but d'examiner leur adaptation à la grossesse. 

Particulièrement, on a évalué des dimensions de personnalité, des 

stratégies de coping, des réactions et des sentiments vis-à-vis de la 

grossesse, des attitudes maternelles et la perception de l'appui social. 

Les résultats ont montré l'existence de deux profils différents 

d'adaptation à la grossesse, suggérant qu'il s'agit d'un procès de 

développement uniforme et en même temps divers. 
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Embora possamos afirmar que a gravidez na adolescência não é um 

fenómeno novo, claramente visível e patente em diversas descrições na 

literatura, na história e na arte que retratam jovens que, em séculos 

passados, deram à luz com quinze, dezasseis anos, hoje o fenómeno 

assume contornos específicos e uma dimensão mais expressiva nas 

sociedades ocidentais. 

Numa dimensão histórico-cultural a adolescência pode ser 

perspectivada como um fenómeno histórico recente. A industrialização das 

sociedades, as alterações na organização social, as transformações na 

família e a progressiva escolarização das populações, levaram neste século 

ao o reconhecimento da adolescência como período específico do ciclo de 

vida, à semelhança do que aconteceu no século passado com a descoberta 

da infância (Aries, 1988; Claes, 1981; Sprinthall & Collins, 1994). Deste 

modo, pode considerar-se que o aparecimento da adolescência, enquanto 

período de desenvolvimento é um fenómeno próprio da sociedade industrial 

complexa e especializada, na qual as tarefas associadas à escolarização e 

às outras áreas da vida precedem a entrada na idade adulta (Coleman & 

Hisén, 1985). Hoje em dia, com o prolongamento da escolaridade e da 

dependência económica da família, a transição para a idade adulta ocorre 

cada vez mais tarde, comparativamente ao passado. 

Neste âmbito, a gravidez na adolescência é um problema das 

sociedades contemporâneas, não podendo por isso ser desligado desse 

contexto histórico-social onde ocorre, pois como referem Soares e Campos 

"o desenvolvimento do jovem dá-se num contexto específico e este não é o 

mesmo ao longo da história ou das sociedades" (1986, p. 75). 

No passado, a gravidez durante os anos da adolescência ocorria, na 

maioria da vezes, circunscrita ao casamento, num período histórico-social 

em que a transição para a idade adulta, nas sociedades ocidentais, 

acontecia mais cedo. A título ilustrativo, saliente-se por exemplo que, nos 

Estados Unidos da América, um dos países que mais se tem dedicado a 
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analisar esta problemática, até à década de sessenta cerca de 85% dos 

nascimentos em mães com menos de 20 anos de idade, ocorriam depois do 

casamento (Rosenheim & Testa, 1992). Contrariamente, hoje a gravidez na 

adolescência ocorre, em geral, como resultado de uma actividade sexual não 

planeada antes do casamento, onde frequentemente ser mãe adolescente é 

frequentemente sinónimo de ser mãe solteira (Singer & Samara, 1996). O 

que acontece é que no último quartel do século XX, contrariamente a 

décadas passadas, a sexualidade, o casamento e a maternidade surgem 

cada vez menos associados (Brooks-Gunn & Furstenberg, 1989). Deste 

modo, nas nossas sociedades actuais, a gravidez é algo que não é 

"esperado" que aconteça na adolescência, durante a qual a transição para a 

idade adulta ocorre cada vez mais tardiamente, contrariamente a épocas 

anteriores em que era normativo casar e ser mãe durante a "adolescência". 

Nas sociedades ocidentais actuais a gravidez na adolescência é, pois, 

um fenómeno complexo determinado por factores múltiplos que operam na 

adolescente, na família, na comunidade e na cultura mais vasta na qual 

estas estão inserida e com múltiplas consequências a esses diferentes níveis 

(Merrick, 1995). 

Sobretudo a partir dos anos 70, a gravidez na adolescência tornou-se 

uma fonte de preocupação e interesse social, económico e político, sendo 

foco de discussão e de pesquisas em diversos países, pelas consequências 

sociais, familiares, educacionais e individuais adversas que pareciam 

caracterizar o fenómeno (Coley & Chase-Lansdale, 1998; Stevens-Simom & 

McAnarney, 1996). 

Actualmente, na literatura sobre a temática, o fenómeno da gravidez na 

adolescência surge frequentemente descrito como associado a condições 

sócio-económicas desfavorecidas, num contexto de uma escolaridade e de 

oportunidades de emprego limitadas, constituindo por isso um problema de 

carácter social, o que a um nível de análise macro-estrutural tem implicações 

nas políticas económicas e sociais dos países. Por exemplo, nos Estados 

Unidos da América, país com a taxa mais elevada de maternidade na 

adolescência nos países ocidentais, a gravidez e a maternidade na 
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adolescência resultam em elevados encargos para as instituições de 

segurança social no apoio a essas famílias. Como salientaram recentemente 

Coley e Chase-Lansdale (1998), 60% da totalidade das mães adolescentes 

nos EUA viviam, em 1988, em situação de pobreza na altura do nascimento 

do filho. 
A gravidez na adolescência tem sido considerada igualmente um 

problema de saúde materno-infantil, resultante, frequentemente, dos 

escassos e tardios cuidados médicos no período pré-natal e no pós-parto. 

Ao nível da adaptação da adolescente aos seus contextos de vida 

significativos, a gravidez vai implicar mudanças ao nível familiar e no 

contexto do grupo de pares. Em termos do percurso de vida da adolescente, 

a gravidez vai ter implicações nas trajectórias escolar e profissional da 

adolescente e, consequentemente, no seu estatuto sócio-económico 

limitando, com frequência, as suas oportunidades de vida. 

Assim, ao nível individual, em geral, a gravidez na adolescência 

constitui-se como um acontecimento não-normativo com o qual a 

adolescente vai ter que lidar, que vai ter implicações em todos os domínios 

do seu desenvolvimento, interrompendo e transformando as tarefas 

normativas da adolescência e colocando à adolescente novos desafios de 

desenvolvimento, constituindo-se deste modo como uma transição de papeis 

acelerada. Ao constitui-se como uma transição desenvolvimental, a gravidez 

na adolescência vai pôr em causa e desafiar o sistema pessoal e social da 

adolescente, em termos dos recursos que têm para lidar com esta situação. 

Nos países ocidentais, as taxas de mais elevadas de gravidez na 

adolescência reportam-se aos EUA (Coley & Chase-Lansdale, 1998; 

Osoksky et ai. 1993; Sells & Blum, 1996). Em 1994 dados do Children's 

Defense Fund apontavam que, em cada 104 segundos, uma adolescente 

engravida nesse país. 

Em Portugal, verificou-se entre 1970 e 1980, um crescimento 

progressivo na percentagem de mães com idade inferior a 20 anos, que em 

1980 atingiu o valor de 11.3% (Silva, 1992). A partir daí este valor tem vindo 

a decrescer gradualmente atingindo em 1996 uma taxa de 7.2 (INE; 1996). 
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No entanto, esta redução tem acompanhado a diminuição das taxas de 

fecundidade e natalidade verificadas em geral na União Europeia e, 

especificamente, em Portugal. Contudo, e como salientou recentemente 

Luker (1996), Portugal e Grécia são os países com taxas de maternidade na 

adolescência mais elevadas da Europa. Além disso, em Portugal, 

contrariamente ao verificado em outros países, não existem estatísticas 

nacionais relativas a taxas de gravidez na adolescência. 

A gravidez na adolescência é fenómeno multifacetado, com uma 

dimensão social, familiar e individual que importa compreender e analisar 

mais em detalhe na realidade portuguesa, na medida em que em Portugal, 

contrariamente ao verificado em países como os EUA ou a Inglaterra, este 

fenómeno não tem sido muito estudado, especialmente no âmbito da 

Psicologia. 

Este estudo exploratório teve como objectivo geral contribuir para a 

caracterização e compreensão do fenómeno da gravidez na adolescência em 

Portugal. Especificamente este trabalho apresenta um estudo empírico que 

procurou analisar a forma como as adolescentes lidam com esta transição 

desenvolvimental. 

A gravidez na adolescência tem sido frequentemente considerada como 

uma situação de risco que resulta numa trajectória desenvolvimental 

desfavorável para a adolescente. No entanto, a investigação empírica mais 

recente sobre a temática tem evidenciado a diversidade de trajectórias 

desenvolvimentais que podemos encontrar no grupo das grávidas 

adolescentes. Tem vindo, assim, a ser salientado que as grávidas 

adolescentes não se constituem como um grupo uniforme, mas antes um 

quadro variado e multiforme, no seio do qual podemos encontrar 

adolescentes capazes de respostas adequadas e de percursos 

desenvolvimentais bem sucedidos (East & Felice, 1996; Furstenberg, 

Brooks-Gunn & Chase-Lansdale, 1989; Schellenbach, Whitman & 

Borkowsky, 1992). Além disso, este tipo de pesquisas têm vindo a revelar 

que determinadas variáveis como a personalidade da adolescente, as 

estratégias de coping, as suas atitudes face à maternidade e a qualidade do 
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apoio social providenciado pelos elementos da sua rede social de apoio, 

parecem constituir-se como recursos importantes para a adaptação à 

gravidez. Nesta linha, procurámos junto de uma amostra de grávidas 

adolescentes da zona norte do país, averiguar e tentar escutar essa 

(possível) variabilidade desenvolvimental e as influências destas variáveis 

na qualidade da adaptação da adolescente à gravidez. 

Pretendemos com este estudo esboçar um contributo para uma das 

questões que sobressai no quadro actual da investigação na Psicologia de 

Desenvolvimento que é : porque é que os indivíduos que estão em situação 

de risco, falham!-, tentando compreender e responder à mesma questão, 

mas celebrada do "outro lado do espelho", - porque é que alguns indivíduos 

em situações de risco e adversidade múltiplas não falham ? 

O presente trabalho está organizado em quatro capítulos. 

O primeiro capítulo é consagrado a uma análise dos factores que 

contribuem para o risco de ocorrência de gravidez na adolescência, ao nível 

conceptual e à luz da investigação empírica. Dada a natureza multi-

determinada do fenómeno, é destacada a necessidade de examinar esta 

problemática no âmbito das perspectivas transaccionais e ecológicas do 

desenvolvimento humano. Assim, num primeiro momento, discute-se o 

contributo de factores individuais para o risco de uma gravidez na 

adolescência. Especificamente examina-se o contributo de factores 

biológicos, cognitivos, de personalidade, sócio-afectivos, do comportamento 

sexual e contraceptivo e da realização e desempenho escolar da 

adolescente. Os contributos de factores familiares e do grupo de pares para 

o risco de uma gravidez na adolescência são analisado num segundo 

momento. Em seguida, aborda-se o impacto do nível sócio-económico, da 

comunidade específica onde a adolescente está inserida no risco da 

gravidez. Por fim, são discutidas as influências da sociedades actuais e das 

transformações aí operadas na explicação do fenómeno em causa. 

O segundo capítulo, adoptando uma perspectiva desenvolvimental, 

centra-se no desenvolvimento das grávidas adolescentes, apresentando uma 
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síntese da investigação empírica sobre a temática. A adolescência e as 

respectivas tarefas de desenvolvimento que a caracterizam e a concepção 

da gravidez enquanto período de desenvolvimento constituem o ponto de 

partida para esta análise. Assim, a discussão da gravidez na adolescência -

enquanto transição desenvolvimental que vai obrigar a uma reorganização 

pessoal e relacional que garanta novos modos de expressão e realização -, 

vai ser orientada à luz da interface da resolução das tarefas normativas da 

adolescência e das tarefas específicas da gravidez. Num primeiro momento, 

são analisadas questões do desenvolvimento biológico da grávida 

adolescente, especificamente quanto ao seu desenvolvimento corporal e ao 

risco médico e obstétrico desta situação. Num segundo momento, são 

examinadas, ao nível conceptual e empírico, questões relativas ao 

desenvolvimento psicológico da grávida adolescente, especificamente, do 

desenvolvimento da identidade, do desenvolvimento sócio-cognitivo, sócio-

emocional e, por fim, do seu percurso escolar e profissional. Em seguida, o 

desenvolvimento da grávida adolescente no contexto familiar e no contexto 

de pares é analisado, destacando-se as quer as transformações que a 

gravidez vai desenhar nesse contextos de vida significativos da adolescente, 

quer o modo como esses contextos vão lidar com essa transição 

desenvolvimental. No âmbito desta discussão, procuramos destacar o 

conjunto de pesquisas mais recentes que têm vindo a revelar a variabilidade 

existente no seio do grupo das grávidas adolescentes, evidenciando que, 

contrariamente ao frequentemente descrito na literatura, as grávidas 

adolescentes não são um grupo uniforme, mas constituem um quadro 

diverso, no seio do qual podemos encontrar adolescentes capazes de 

respostas adequadas e de percursos desenvolvimentais adaptados. Por 

último, enquadrada numa perspectiva desenvolvimental, tecemos algumas 

considerações gerais sobre a maternidade na adolescência, explorando no 

plano conceptual e empírico aspectos relativos ao desenvolvimento da 

adolescente, à interacção mãe-bebé e ao desenvolvimento do(a) filho(a). 

No terceiro capítulo apresenta-se o enquadramento conceptual e os 

objectivos do nosso estudo empírico sobre a gravidez na adolescência. 
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No quarto capítulo são descritos e discutidos os resultados do referido 

estudo. Num primeiro momento, são analisados ao nível individual, familiar e 

social os resultados relativos à caracterização sócio-demográfica das 

adolescentes, participantes no nosso estudo. Num segundo momento, 

analisam-se os resultados relativos às dimensões de personalidade, às 

estratégias de coping, às reacções e sentimentos face à gravidez, às 

atitudes maternais e à percepção do apoio social proporcionado pelos 

elementos da rede social das grávidas adolescentes. Em seguida, 

examinamos a relação entre estas variáveis estudadas. Por último, 

exploramos a existência de perfis de adaptabilidade à gravidez a partir de 

uma análise de clusters das características das grávidas adolescentes ao 

nível das dimensões de personalidade, estratégias de coping, reacções e 

sentimentos face à gravidez, atitudes maternais e percepção do apoio social. 

Na conclusão geral são enunciadas as principais conclusões do estudo, 

procurando salientar os principais contributos e limitações deste estudo. 

Tendo em conta as questões levantadas nesta investigação são sugeridos 

alguns tópicos para futuras pesquisas. 



PARTE I 

REVISÃO DA LITERATURA SOBRE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 



CAPÍTULO I 

FACTORES DE RISCO NA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 
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Introdução 

"Tudo está em tudo, tudo comunica com tudo, 
tudo interage com tudo". 

Da Agra (1986) 

Nas sociedades ocidentais actuais, como procurámos explicitar na 

introdução geral deste trabalho, a gravidez na adolescência é um fenómeno 

complexo. 

Quando examinamos a literatura existente no domínio da explicação e 

compreensão da gravidez na adolescência, a tarefa é desde logo dificultada 

ao depararmo-nos com uma diversidade de abordagens teóricas e 

metodológicas e com escassas tentativas de as integrar. 

Sobretudo a partir da década de 70, investigadores provenientes de 

uma variedade de disciplinas e áreas do saber têm procurado estudar as 

razões que levam a que algumas adolescentes engravidem. No entanto, o 

grau de complexidade com que esta problemática é abordada na literatura é 

variada. Assim, se algumas abordagens partilham visões simplistas e 

modelos de causalidade linear de explicação do fenómeno, outros autores 

defendem a necessidade de uma análise mais compreensiva e holística da 

gravidez na adolescência, que nos permita escutar em profundidade este 

fenómeno. Nesta linha, e numa tentativa de responder à questão "quais são 

as adolescentes que engravidam?" em 1980, Phipps-Yonas, num artigo de 

revisão, salientava que "attempts to choose predictors, even from a broad 

range of psychosocial variables...have demostrated further the futility of 

searching for a single explanatory model" (p. 407). 

Na literatura sobre a temática, diversas variáveis são apontadas como 

causas, antecedentes ou factores associados à gravidez na adolescência. 

Pela diversidade de factores e variáveis envolvidos na gravidez nesta 

fase do ciclo de vida e pela frequente inter-relação entre estes, delinear uma 

leitura etiológica desta problemática não é tarefa simples. Assim, embora não 
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pareça existir um quadro conceptual e empírico consensual sobre a questão, 

procuraremos em seguida analisar as variáveis que mais sistematicamente 

têm emergido na literatura como factores de risco e que ajudam a explicar e 

a clarificar o(s) porquê(s) da gravidez na adolescência. 

Uma análise crítica e detalhada da literatura sobre a gravidez na 

adolescência espelha claramente que, em geral, o fenómeno não é devido a 

uma única causa ou factor, mas é antes uma situação determinada por 

factores múltiplos que operam no indivíduo, na comunidade e na cultura mais 

vasta na qual este está inserido (Merrick, 1995; Coley & Chase-Lansdale, 

1998). Nesse sentido, consideramos que uma análise dos factores de risco 

na gravidez na adolescência deverá ser levada a cabo no âmbito das 

perspectivas transaccional e ecológica do desenvolvimento humano, que 

enfatizam os processos de influência mútua e de transacção entre o 

indivíduo e o ambiente (Bronfenbrenner, 1979, 1986; Sameroff & Chandler, 

1975; Sameroff & Fiese, 1990). Recentemente, Cichetti e Toth (1997) 

salientaram a relevância destas perspectivas, ao afirmarem que o quadro de 

referência transaccional/ecológico é um modelo heurístico para compreender 

como é que múltiplos factores influenciam o desenvolvimento do indivíduo. 

Com base na taxinomia nocional apresentada por Bronfenbrenner 

(1979,1986) no modelo da ecologia do desenvolvimento humano, 

analisaremos os diversos factores que contribuem para o risco de uma 

gravidez na adolescência. 

Bronfenbrenner (1979,1986) propõe uma conceptual ização do 

desenvolvimento humano que requer uma análise dos sistemas sociais 

interpessoais mais vastos não limitados a um único contexto, ressaltando a 

importância dos aspectos que se situam para além do contexto imediato em 

que o sujeito interage. Este modelo salienta a importância da interacção 

entre o indivíduo e o seu ambiente em mudança. Central a esta perspectiva 

está a noção de que o ambiente ecológico é "a nested arrangement of 

structures, each contained with the next, like a set of russian dolls" 

(Bronfenbrenner, 1979, p. 3). Este autor propôs a existência de quatro fontes 

de influência no desenvolvimento individual, identificando quatro níveis 

estruturais do ambiente: microssistema, mesossistema, exossistema e 
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macrossistema. De acordo com esta perspectiva, "an individual's level is 

seen as being comprised of several co-ocurring levels" (Cichetti & Toth, 

1997; p. 321). 
Urn microssistema é um padrão de actividades, papeis e relações 

interpessoais experienciadas pela pessoa em desenvolvimento, num dado 

cenário/contexto, com características físicas e materiais particulares 

Bronfenbrenner (1979,1986). Um mesossistema compreende as inter

re la tes entre dois ou mais cenários, nos quais a pessoa em 

desenvolvimento participa activamente e consiste, deste modo, nas relações 

entre os microssistemas da vida do indivíduo. Um exossistema refere-se a 

um ou mais cenários que não compreendem a pessoa em desenvolvimento, 

enquanto participante activa, mas em que ocorrem acontecimentos que 

afectam ou são afectados pelo que se passa no cenário em que a pessoa 

está envolvida. O macrossistema refere-se a consistências na forma e nos 

conteúdos dos sistemas infra-ordenados que existem ao nível da sub-cultura 

ou cultura como um todo, bem como os sistemas de crenças ou as ideologias 

subjacentes a essas consistências. Trata-se, então, dos contextos cultura e 

legislativo/judicial nos quais os micro, meso e exossistemas operam (Bailey & 

Wolery, 1992; Bronfenbrenner, 1979). As forças que operam em cada um 

destes níveis do ambiente são assim concebidas como entidades 

mutuamente influentes que contribuem para o desenvolvimento do indivíduo 

(Cichetti & Toth, 1997). 

Com base na perspectiva ecológica e na taxinomia apresentada, 

começaremos por analisar em relação à esfera individual, centro do modelo 

de Bronfenbrenner, factores individuais que contribuem para o risco de uma 

gravidez na adolescência. Especificamente será discutida a contribuição de 

variáveis biológicas e psicológicas da adolescente. Quanto a este aspecto, 

serão examinados factores cognitivos, de personalidade, sócio-afectivos, 

assim como questões relativas ao comportamento sexual e contraceptivo dos 

adolescentes e, por fim, a importância de factores de realização e 

desempenho escolar da adolescente. Neste âmbito, será também analisada 

a situação particular de abuso sexual. Em termos do microssistema e 
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mesossistema, analisa-se a influência de factores familiares, do grupo de 

pares e a importância do parceiro sexual da adolescente. As influências 

exossistémicas a ter em consideração, no risco de uma gravidez, dizem 

respeito ao nível sócio-económico e à comunidade onde a adolescente está 

inserida, à influência dos mass media e da educação sexual. Por fim, a um 

nível macrossistémico serão discutidas as influências da sociedade e das 

transformações aí operadas que contribuem para o risco de uma gravidez na 

adolescência. 
Em síntese, torna-se importante salientar que desta multitude de 

factores associados ao risco de uma gravidez na adolescência alguns 

contribuem de forma mais directa (proximal) ou indirecta (distal) para a 

problemática e, além disso, embora sejam a seguir apresentados de forma 

separada, podem obviamente co-ocorrer e actuar de forma sinergética. 

1. Factores individuais 

1.1. Desenvolvimento biológico 

Como salientámos na introdução geral, a adolescência é hoje um 

período de tempo mais longo nas sociedade ocidentais industrializadas do 

que no passado. 
Simultaneamente, ao longo do último século, tem-se verificado uma 

diminuição da idade em que ocorre a maturação física dos adolescentes de 

hoje, em comparação com os seus antepassados (Sprinthall & Collins, 1994). 

Esta tendência geral para um maior e mais precoce crescimento do corpo 

nos adolescentes, fenómeno denominado por tendência secular, tem por 

conseguinte implicações ao nível da maturação sexual (Tanner, 1981). 

Deste modo, e em relação ao desenvolvimento do sexo feminino, 

comparativamente às gerações passadas, as jovens de hoje alcançam a 

menarca mais cedo (e.g. Beeghley & Sellers, 1986; Brooks-Gunn & Reiter, 

1990; Tanner, 1981; Vernon & Seymore, 1989; Voydanoff & Donelly, 1990; 
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Wyshak, 1983). Especificamente, desde a última metade do século passado, 

verificou-se na Europa Ocidental uma diminuição da idade da menarca de 

cerca de três a quatro meses por década desde 1850, que nessa altura se 

situava por volta dos dezasseis anos (Eveleth, 1986; Hamburg, 1986; 

Peterson & Crockett, 1992; Simkins, 1984; Tanner, 1990). Actualmente, a 

idade média da menarca nos países industrializados é de cerca de doze, 

treze anos (Brooks-Gunn & Reiter, 1990). Este progressivo abaixamento 

deveu-se às alterações ocorridas a múltiplos níveis, como por exemplo na 

dieta, nos hábitos de vida e de saúde das populações. 

Diversos estudos com populações femininas têm documentado uma 

associação positiva entre a idade da menarca e a idade na primeira relação 

sexual (e.g. Buck & Stavrasky, 1967; Cutler, Garcia & Krieger, 1979; Udry, 

1979). Por exemplo num estudo de Zabin, Smith, Hirsch e Hardy (1986) 

conduzido junto de uma amostra de 687 adolescentes de raça negra nos 

EUA, aproximadamente 40% das jovens cuja menarca ocorreu aos onze 

anos de idade ou menos, eram sexualmente activas, enquanto que apenas 

10% daquelas cuja menarca tinha ocorrido aos 14 anos de idade ou mais 

eram sexualmente activas. 

O declínio da idade média da puberdade significa assim que a 

fertilidade é alcançada mais cedo, o que tem implicações ao nível da 

gravidez precoce. 

Tendo em conta esta tendência geral nas sociedades industrializadas, 

há que assinalar ainda a existência de uma maturação física mais precoce 

em algumas destas adolescentes. Num artigo recente de revisão Stevens-

Simon e McAnarney (1996) salientam que a maturidade física das raparigas 

parece estar associada à gravidez precoce. Segundo as autoras, as 

adolescentes que têm uma maturação física mais precoce tendem a iniciar a 

actividade sexual mais cedo que os seus pares, podendo por isso estar em 

maior risco de engravidar já que, como sublinha Henly (1993), esta 

maturidade precoce vai implicar um período mais alargado para 

potencialmente ocorrer uma gravidez. 

Assim, embora para a grande maioria dos autores a gravidez ocorra 

geralmente em adolescentes que aparentam ter uma idade superior, estando 
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muitas vezes os caracteres sexuais secundários bem desenvolvidos, torna-

se no entanto necessário salvaguardar que esta situação não se verifica em 

todos os casos. Por outro lado, embora pareça existir uma associação entre 

desenvolvimento pubertário e actividade sexual, é necessário ter em 

consideração factores de outra natureza, nomeadamente factores 

psicossociais que intervêm no processo de determinar quando e como as 

adolescentes iniciam a sua actividade sexual e que além disso podem 

contribuir para uma gravidez (Hofferth, 1987). 

Em síntese, há que salientar que os aspectos de ordem biológica não 

operam isoladamente, na medida em que ocorrem transacções entre factores 

de outra natureza, o que implica analisar também o contributo de factores 

psicológicos no risco de uma gravidez na adolescência. 

1.2. Desenvolvimento psicológico 

Passaremos a examinar em seguida o contributo de variáveis 

psicológicas para o risco de uma gravidez na adolescência. Especificamente, 

serão analisadas variáveis sócio-cognitivas, de personalidade e sócio-

emocionais, comportamento sexual e contraceptivo na adolescência, atitudes 

face ao comportamento sexual individual e, por fim, variáveis relativas à 

realização escolar e profissional da adolescente. Será ainda analisada a 

questão específica do abuso sexual. 

Em relação ao desenvolvimento individual na adolescência, 

determinados autores consideram que factores do tipo cognitivo podem 

contribuir para a ocorrência de uma gravidez não planeada nesta fase do 

ciclo de vida. 

Em termos do desenvolvimento cognitivo, há a considerar 

manifestações do egocentrismo adolescente, resultante da emergência do 

pensamento formal, como a fábula pessoal descrita por Elkind (1970), que se 

traduz na cognição ou crença irracional de que se é único e especial, 

envolvendo, como tal, pensamentos de que se é imune às leis naturais que 
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recaem e que regulam a vida dos outros indivíduos. Assim, e 

especificamente em relação à gravidez, a crença de muitas adolescentes de 

que "a mim não me vai acontecer" ou "nós só fizemos isso uma vez" são 

exemplos desta fábula pessoal (Zelnik & Kantner, 1978; Hayes & Cnyer, 

1988). Este sentimento de invulnerabilidade faz com que algumas 

adolescentes acreditem que não poderão engravidar. Por exemplo, num 

estudo de Sorensen (1973), 50% das adolescentes sexualmente activas 

acreditavam que, se de facto não o desejassem, nunca engravidariam 

mesmo que não usassem contraceptivos. 

Ligada a esta concepção egocêntrica estão também dificuldades 

relativas à capacidade de antecipação de consequências e de planeamento 

da acção e projecção no futuro. O facto do indivíduo ser capaz de decidir, 

relativamente à actividade sexual e à contracepção, implica o 

reconhecimento das consequências possíveis das suas acções. Na 

perspectiva de Voydanoff e Donnelly (1990), alguns adolescentes não 

atingiram ainda o nível de desenvolvimento cognitivo necessário para 

compreenderem totalmente os riscos que correm quando se envolvem em 

relações sexuais1 desprotegidas 

A investigação empírica tem revelado que planear a relação sexual não 

é muito comum entre os adolescentes (Murry, 1993). Num estudo de Zelnik e 

Shah (1983), apenas 17% das adolescentes referem que a sua primeira 

relação sexual foi planeada. Esta incapacidade de planear as relações 

sexuais e de antecipar as consequências desse envolvimento poderá reflectir 

limitações cognitivas normais na adolescência, na medida em que a 

utilização das operações formais não está necessariamente dominada no 

momento em que os adolescentes iniciam a sua actividade sexual (Zabin & 

Hayworth, 1993). Sem essa compreensão, o risco de engravidar poderá 

então parecer remoto. Um pensamento alargado a possibilidades e uma 

clara orientação para o futuro são, então, requisitos necessários à 

compreensão de mensagens do tipo "a gravidez pode afectar o meu futuro" 

1 Apesar de atribuirmos à expressão "relação sexual" um significado mais vasto, passaremos 
a utilizá-la, para nos referirmos a coito, uma vez que é o termo utilizado vulgarmente na 
literatura para designar esta actividade. 
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(Zabin & Hayworth, 1993). Assim, a capacidade de antecipar realisticamente 

o futuro, prevendo resultados das suas acções a longo prazo, pode ser em 

algumas adolescentes ainda incipiente, sendo improvável que a adolescente 

utilize este tipo de raciocínio numa área particularmente delicada como é a 

sexualidade. Um estudo de Hilton e Kunkes (1980) parece apontar nesse 

sentido, ao evidenciar que as adolescentes sexualmente activas que não 

usam contraceptivos parecem mais incapazes de planear o futuro. 

Na literatura sobre a gravidez na adolescência outras variáveis 

individuais da adolescente, têm emergido como factores de risco, 

nomeadamente factores de personalidade e motivacionais têm sido 

considerados importantes para a compreensão desta problemática. As 

variáveis específicas analisadas incluem, sobretudo, a auto-estima, o auto-

conceito e o locus de controlo. 

Reduzida auto-estima e auto-conceito negativo têm sido 

frequentemente citados na literatura como factores importantes associados 

ao risco de gravidez na adolescência (e.g. Abernathy & Abemathy, 1974; 

DeRidder, 1993; Géis & Gerrard, 1984; Goldfarb et ai. 1977; Gottschalk et ai. 

1964; Hayes, 1987; Herold, Goodwin & Lero, 1979; Lundy, 1972; Meyerwitz & 

Malev, 1973). 
Relativamente ao locus de controlo, Sprinthall e Collins (1994) 

salientam que diversos estudos, realizados com adolescentes, revelaram que 

o locus de controlo externo (caracteriza os indivíduos que responsabilizam a 

sorte ou outras pessoas por aquilo que lhes acontece) está correlacionado 

com o fracasso a nível da contracepção e, consequentemente, com o risco 

da ocorrência de uma gravidez (Dryfoos; 1990; Lundy, 1972). 

Brooks-Gunn e Furstenberg (1989) consideram que elevados níveis de 

ansiedade, baixa auto-estima, sentimentos de fatalismo, desânimo e 

alienação estão associados a uma fraca utilização de contraceptivos. Outros 

estudos mostraram que as adolescentes sexualmente activas, e que não 

usam contraceptivos, revelam uma baixa tolerância à frustração e tendem a 

ser impulsivas (e.g. Dryfoos 1990; Hilton & Kunkes, 1980; McAnarney & 

Schereider, 1984). 



Factores de risco na gravidez na adolescência 18 

Apesar dos resultados obtidos nestes estudos, alguns autores 

(Brunswick, 1971; Crovitz & Hayes, 1979; Vernon & Seymore, 1990) não 

concordam com os investigadores que defendem que variáveis como a auto-

estima e o auto-conceito são preditoras da gravidez na adolescência e não 

encontraram evidência empírica para este facto. Por exemplo, Vernon e 

colabs., na década de 80, num estudo longitudinal conduzido junto de 858 

adolescentes nos EUA, não encontraram diferenças ao nível da auto-estima 

entre as adolescentes que engravidaram e as que não (Vernon, Green & 

Frothingham, 1983). Resultados consonantes com estes foram encontrados 

por Brunswick (1971). Outros investigadores concluíram que variáveis 

psicológicas como o locus de controlo e a auto-estima estão pouco 

associadas às atitudes e comportamentos sexuais (Miller, Christensen & 

Olson, 1987; Robbins et al., 1985). 

Neste sentido, e como salientam Green, Johnson, Kaplan e Martin 

(1992) e Holden, Nelson, Velasquez e Ritchie (1993), uma análise detalhada 

da investigação empírica sobre a importância destas variáveis para a 

problemática faz emergir um quadro relativamente confuso, ao revelar que os 

resultados das investigações, que se centram na contribuição destas 

variáveis para a problemática, tendem a ser inconsistentes e inconclusivos. 

Numa tentativa de síntese acerca desta questão, Morrison, no seu artigo de 

revisão sobre o comportamento contraceptivo na adolescência, afirmava que 

"variáveis de personalidade, especificamente a auto-estima e o locus de 

controlo estão correlacionadas com a utilização de contraceptivos mas os 

seus efeitos são reduzidos e limitados situacionalmente "(1985, p. 564). 

Ainda no que respeita a factores psicológicos, Stevens-Simon e 

McAnarney (1996) defendem que há questões sócio-afectivas no risco de 

uma gravidez na adolescência. Segundo as autoras, "several studies have 

suggested that many teens seek pregnancy because they want something or 

someone to love, and to know that there is someone who will always love 

them"(p. 318). Assim, por exemplo, Scott (1983) considera que a satisfação 

de necessidades de amor, de partilha e de relação próxima com alguém de 

forma continuada contribuem para o risco de uma gravidez. Numa 
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perspectiva psicanalítica, no âmbito da qual a literatura psicológica começou 

por analisar a problemática, a gravidez corresponderia assim ao desejo de 

amar e ser amada (Abrahamse, Morrison & White 1985; Bowerman, Irish & 

Pope, 1966; Hogan & Kitagawa, 1985). Nesta linha, Dias Cordeiro (1987) 

considera que a gravidez pode corresponder a uma gratificação narcísica e 

mesmo ao preenchimento de um vazio psicológico e relacional da 

adolescente. Deutsch em 1949 defendia que a gravidez era muitas vezes 

compulsiva e que o desejo consciente ou inconsciente de ter um bebé pode 

ser mais forte que os argumentos racionais ou sociais. Nesta visão 

intrapsíquica considera-se que a gravidez na adolescência pode ser 

influenciada por factores inconscientes, em que o desejo de ter um bebé 

poderia constituir a tentativa de responder ao impulso de o dar a alguém, 

frequentemente à mãe (Justo, 1991). Ainda nesta linha, outros autores 

consideram que a gravidez pode ser vista como o desejo da adolescente 

receber amor dos pais (Hatcher, 1976; Joffe, 1986; Stehouwer, Bultsma & 

Blackford, 1985). Chilman (1980) considerou que uma das razões para a 

ocorrência de uma gravidez é o facto de algumas adolescentes desejarem 

engravidar com base em motivações inconscientes, como o desejo de 

compensar uma perda real ou prevista ou como desejo de identificação ou de 

conflito com a mãe. Morgan, Chapar e Fisher (1995) referem alguns estudos 

retrospectivos que, numa perspectiva psiquiátrica, salientam a existência de 

factores como a presença de uma relação regressiva com a mãe e a 

impulsividade como contribuindo para ocorrência de uma gravidez. Correia e 

Alves (1990), acentuando o papel da satisfação de necessidades 

psicológicas na gravidez adolescente, apresentam uma sistematização de 

aspectos psicológicos que podem estar na base da gravidez na adolescência 

e que, por vezes, se combinam entre si: actuação de fantasias edipianas 

(com substituição do pai pelo namorado); desejo de igualizar a mãe 

rivalizando com ela (com o desejo fantasmático de ter um filho do seu pai); 

identificações desfavoráveis (mãe, irmã, amiga); necessidades de vingança 

da família; necessidade de desafios; tendência à auto-punição; desejo de 

mostrar aos pais maturidade; ver no bebé alguém que dê o amor 

incondicional de que sentem falta e, por último, uma necessidade de carinho 
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e ternura que cria apetência para a gravidez (fantasiando que estar grávida 

proporciona a satisfação dessas necessidades). Esta perspectiva 

intrapsíquica defende, então, que as adolescentes, que são vulneráveis do 

ponto de vista emocional, procuram na intimidade sexual e a na 

gravidez/maternidade uma solução para o seu problema (Chase-Lansdale & 

Brooks-Gunn, 1994). 

Numa visão crítica, partilhada por Osofsky, Hann e Peebles (1993) e 

Chase-Lansdale e Brooks-Gunn (1994) o que parece acontecer é que a 

maioria destes estudos enquadram-se em abordagens tradicionais 

essencialmente psicanalíticas de explicação do fenómeno, baseadas em 

amostras clínicas e em estudos de caso, onde se descreve sintomatologia 

psicopatológica, considerada característica de indivíduos do sexo feminino 

que engravidam durante a adolescência. Por outro lado, estes autores 

consideram que existe uma outra limitação metodológica que reside no facto 

de este tipo de estudos serem na maioria das vezes retrospectivos, onde 

estas questões são analisadas já à posteriori, durante a gravidez ou mesmo 

na maternidade (Chase-Lansdale & Brooks-Gunn, 1994; Osofsky et ai., 

1993). 

Um factor importante a analisar quanto ao risco de uma gravidez na 

adolescência diz respeito ao comportamento sexual dos jovens, em geral. 

Durante as décadas de 70 e 80 verificou-se grande aumento da 

incidência de relações sexuais entre os jovens (Alan Guttmacher Institute, 

1981; Rinck, Rudolph & Simkins, 1983). Podemos afirmar que hoje em dia os 

adolescentes, de ambos os sexos, são mais experientes do ponto de vista 

sexual do que nas gerações prévias e que a primeira relação sexual ocorre 

também mais cedo (Jacobson, Wilkinson & Phil, 1995; McCullough & 

Scherman, 1991). 

Um importante estudo realizado em 1983 em Portugal, pelo Instituto de 

Estudos para o Desenvolvimento (IED), com o objectivo de caracterizar a 

sexualidade da juventude, junto de uma amostra de 1054 indivíduos com 

idades entre os 15 e 24 anos, revelou que 70% dos rapazes e 31% das 

raparigas referem já ter tido relações sexuais (39% e 8.3% dos 15-17 anos 
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respectivamente; 76.4% e 20.1% dos 18-20 anos e 86.5% e 56.5% dos 21-24 

anos). Para além da questão da actividade sexual dos jovens, no inquérito 

IED verifica-se uma diferença entre a prática de relações sexuais entre os 

rapazes e as raparigas. No entanto, como salientam Miguel e Vilar "é 

possível que haja uma tendência para alguns rapazes afirmarem que tiveram 

relações sexuais, mesmo não as tendo tido e as raparigas, inversamente, 

negarem ter relações sexuais, apesar de as terem tido" (1986, p. 92). 

Enquanto que a variação com a idade da prática de relações sexuais 

apresenta um aumento regular mais rápido nos rapazes, nas raparigas 

verifica-se uma variação brusca entre casadas e solteiras (Miguel & Vilar, 

1986). 

Posteriormente, já na década de 90, também em Portugal, Amaro, 

Dantas e Teles (1991) estudaram o comportamento sexual no distrito de 

Lisboa, numa amostra de 771 indivíduos, 394 dos quais com idades entre os 

16 e os 20 anos. Destes últimos, 48.5% tinha iniciado a sua vida sexual 

(59.7% rapazes e 40.3% raparigas). Relativamente à idade da primeira 

relação sexual, 60.1% destes jovens teve a sua primeira experiência entre os 

16 e os 18 anos de idade (respectivamente 23% aos 16 anos, 20.9% aos 17 

anos e 16.2% aos 18 anos). O comportamento sexual dos rapazes 

diferencia-se do das raparigas uma vez que enquanto 50.9% dos rapazes 

tem a sua primeira experiência sexual entre os 14 e os 16 anos, 48.1% das 

raparigas iniciam a sua vida sexual depois dos 17 anos. 

Para além dos estudos realizados em Portugal anteriormente 

mencionados, um inquérito levado a cabo pela Direcção Geral dos Cuidados 

de Saúde Primários (1992) nos Distritos de Braga, Lisboa, Porto, Santarém e 

Setúbal junto de 359 adolescentes entre os 15 e os 19 anos de idade, 

apontou que 43.5% dos adolescentes tiveram já relações sexuais. Estes 

resultados evidenciam também que a idade média do início das relações 

sexuais é aos 15 anos para os rapazes e aos 16 anos para as raparigas. 

Dados portugueses mais recentes foram obtidos por Lucas em 1993, 

revelando que as primeiras relações ocorrem sobretudo a partir dos 14 anos 

de idade nos rapazes e dos 17 anos nas raparigas, sendo as idades de 16 e 

18 anos aquelas em que a iniciação é mais frequente, respectivamente para 
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os rapazes e para as raparigas. Os resultados deste estudo confirmam ainda 

que a primeira experiência sexual ocorre mais cedo no caso dos rapazes. 

Apesar dos estudos sobre a actividade sexual na adolescência 

constatem que, em todas as épocas, os rapazes iniciam mais cedo a sua 

vida sexual e apresentam percentagens mais elevadas de actividade sexual 

em todas as idades, a investigação empírica tem também revelado que o 

aumento do comportamento sexual, até aos anos 80, foi superior no caso 

das raparigas (Lerner & Spanier, 1980). A incidência do coito pré-marital tem 

vindo assim a aumentar, especialmente nas adolescentes do sexo feminino 

(Chase-Lansdale & Brooks-Gunn, 1984; Hayes, 1987; Hofferth & Hayes, 

1987; Sprinthall & Collins, 1994). 

Embora ainda hoje se mantenham as diferenças entre rapazes e 

raparigas, estas têm vindo progressivamente a esbater-se, apontando para 

uma importante mudança ao nível do padrão de comportamento sexual 

feminino. Apesar das diferenças entre os dois sexos, uma convergência do 

comportamento sexual pré-marital parece estar a delinear-se a partir dos 

anos 60 e alguns autores antevêem o aparecimento de um padrão único e 

comum caracterizado pela importância atribuída à actividade em si e também 

ao contexto afectivo (Menezes, 1990). Como afirma Machado Vaz (1988), se 

houve alguma revolução sexual esta operou-se no feminino. 

Num artigo recente, Stevens-Simon e McAnarney (1996) documentam 

que nos EUA a percentagem de raparigas, com idades compreendidas entre 

15 e 19 anos que já tiveram relações sexuais, aumentou drasticamente nas 

duas últimas décadas2. Os estudos indicam que, em 1970, 26.6% das 

raparigas nessa faixa etária tinha tido relações sexuais, aumentando este 

número para 36.4% em 1975, para 42% em 1980, para 44.1% em 1985, e 

51.5% em 1988 (Hardy & Zabin, 1991). As autoras salientam ainda que o 

maior aumento ocorreu para as adolescentes de 15 anos de idade, com 4.6% 

sexualmente experientes em 1970 para 25.6% em 1988, o que ilustra que o 

início da actividade sexual está a ocorrer cada vez mais cedo na população 

2 Embora em termos gerais, a utilização de contraceptivos entre os adolescentes nas duas 
últimas décadas nos EUA tenha aumentado (Zabin & Hayward, 1993), Stevens-Simon e 
McAnarney (1996) não deixam de salientar que este aumento não acompanhou o número de 
jovens que se envolveram em relações sexuais. 
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adolescente. Resultados consonantes com este último aspecto foram 

encontrados por Zelnick e Kim em 1982 que encontraram que 20% das 

adolescentes americanas, com 15 anos de idade já tinha tido relações 

sexuais, cerca de 33% das adolescentes com 16 anos e 43% das 

adolescentes com 17 anos de idade. Wyatt, Newcomb e Riederle (1993) 

referem que, em cada duas adolescentes de 17 anos de idade, uma já teve 

relações sexuais. 

As percentagens obtidas nas pesquisas não são exactamente 

coincidentes, mas documentam da mesma forma um aumento crescente de 

adolescentes americanas do sexo feminino que têm relações sexuais antes 

de atingirem a idade adulta, o que ilustra que as adolescentes americanas 

mantêm cada vez mais cedo vida sexual activa3 A mesma tendência também 

se verifica, por exemplo, no Reino Unido, com um aumento nas duas últimas 

décadas do número de adolescentes do sexo feminino sexualmente 

experientes (Jacobson, Wilkinson & Phill, 1995). 

Intimamente relacionado com o comportamento sexual dos 

adolescentes, importa também analisar o papel do seu comportamento 

contraceptivo, enquanto factor associado ao risco de uma gravidez na 

adolescência. 

As transformações sociais, relativas à sexualidade na adolescência 

vivida nas últimas décadas, traduziram-se por uma maior permissividade e 

aceitação da actividade sexual dos jovens e a revolução contraceptiva, a 

partir da década de 60, possibilitou uma proliferação de contraceptivos. 

Como tem vindo a ser realçado na literatura ao longo desta última 

década, verifica-se hoje nas sociedades ocidentais uma tendência para os 

adolescentes utilizarem mais frequentemente métodos contraceptivos 

comparativamente ao passado. No entanto, embora seja essa a tendência, a 

utilização não parece ser nem generalizada nem levada a cabo com 

regularidade (Chase-Lansdale & Brooks-Gunn, 1994; Herceg-Baron, Harris, 

3 Segundo Baldwin (1982) uma adolescente, que iniciou a sua vida sexual antes dos 15 anos 
de idade, tem aproximadamente o dobro da probabilidade de engravidar nos seis meses 
subsequentes do que se tiver mais de 17 anos na altura da primeira relação sexual. 
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Armstrong, Furstenberg & Shea, 1990; Rinck et ai., 1983). Esta questão foi 

salientada por Herceg-Baron, Harris, Armstrong, Furstenberg e Shea (1990) 

num artigo de revisão sobre a utilização de contraceptivos por adolescentes 

nos Estados Unidos da América. Estes autores salientam que, apesar das 

adolescentes poderem obter contraceptivos, o risco de uma gravidez ocorre, 

já que apenas menos de 2/3 das adolescentes (com a maioria dos estudos a 

referir menos de 50%) referem ter usado de forma continuada um método 

contraceptivo durante períodos de actividade sexual. Mais recentemente, 

Rodriguez e Moore (1995) apontam que, nos EUA durante os anos 90, 1/3 

das adolescentes sexualmente activas ainda praticam sexo desprotegido . 

Em relação ao nosso país, no IED só 23% dos rapazes e 16.9% das 

raparigas referem ter usado algum método contraceptivo (de notar que 

apenas 6.9% dos rapazes e 1.9% das raparigas entre os 15-17 anos e 21.3% 

dos rapazes e 10% das raparigas entre os 18-20 anos). 

Dados do Alan Guttmacher Institute (1981) e mais recentemente de 

Sells e Blum (1996) nos EUA, apontam que geralmente se verifica em média 

um período de nove meses ou mais entre o início da vida sexual e a primeira 

utilização de contraceptivos, criando assim uma maior vulnerabilidade 

durante a qual a adolescente está em elevado risco de engravidar. Zabin e 

Hayward (1993) consideram que este intervalo é muito mais elevado para as 

adolescentes mais novas, o que aumenta o risco de uma gravidez 

indesejada. Num estudo realizado em 32 centros de planeamento familiar 

nos EUA verificou-se que as adolescentes americanas, que iniciavam a sua 

vida sexual aos 15 anos ou antes dessa idade, esperavam em média 23.5 

meses antes de procurarem e utilizarem métodos contraceptivos, 

contrastando com 10.6 meses para o grupo das adolescentes com idades 

4 Diversos estudos realizados espelham as conclusões destes autores. Assim, Zelnik e 
Kantner em 1980 relataram que 25 a 33% dos adolescentes sexualmente activos não 
recorriam a nenhum método contraceptivo (Zelnik & Kantner, 1980), enquanto que Jackson 
e Kiddwell (1980) revelaram que 75% das adolescentes entre 15-19 anos raramente, se não 
nunca, utilizam contraceptivos, mesmo quando estão disponíveis. Chase-Lansdale e Brooks-
Gunn (1994) apontam que cerca de 30% das adolescentes americanas sexualmente activas 
com menos de 15 anos referem nunca terem utilizado contraceptivos. Zelnick e Kantner 
(1979) nos USA, com uma amostra nacional de adolescentes de sexo feminino a viverem 
em zonas urbanas e com idades entre 15 e 19 anos, salientam que 27% das adolescentes 
sexualmente activas referem nunca terem usado métodos contraceptivos. Salientam ainda 
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entre 16 e 19 anos (Zabin & Clark, 1981). Esta relação entre idade e 

utilização de contraceptivos tem sido corroborada em vários estudos 

descritos na literatura, que demonstram que quanto mais nova é a 

adolescente, menor é a probabilidade de ela utilizar um método 

contraceptivo, quer numa primeira relação sexual quer nos anos 

subsequentes (Deveney & Hubley, 1981; Dryfoos, 1990; Jones, Forrest, 

Henshaw, Silverman & Torres, 1989; Miguel & Vilar, 1987; Murry, 1992; 

Zabin, Hirsch, Smith & Hardy, 1984; Zabin & Hayworth, 1993; Zelnick & 

Kantner, 1977). 

Resultados recentes da investigação empírica revelam que metade de 

todas as gravidezes na adolescência tendem a ocorrer nos primeiros seis 

meses após o início da actividade sexual (Sells & Blum, 1996), com mais de 

um quinto das gravidezes adolescentes a ocorrerem no primeiro mês 

(Brooks-Gunn & Furstenberg, 1989; Chase-Lansdale & Brooks-Gunn, 1994; 

McCIeeland, 1987; Zabin & Hayworth, 1993). 

O risco de uma gravidez na adolescência prende-se também com o 

conhecimento dos jovens sobre a sexualidade. 

A investigação relativa ao comportamento sexual na adolescência tem 

demonstrado que muitos adolescentes revelam uma compreensão 

inadequada acerca da sexualidade em geral e da contracepção em 

particular. 

Estudos levada a cabo nos anos setenta destacaram que algumas das 

razões referidas pelas adolescentes para a não utilização de contraceptivos 

implicam um desconhecimento básico por parte destas sobre a possibilidade 

de engravidar (e.g. Pool & Pool, 1978; Shah, Zelnik & Kantner, 1975; 

Sorenson, 1973). Já nas décadas de 80 e 90, embora os resultados da 

investigação empírica sejam um pouco mais optimistas face aos anos 

anteriores, autores que procederam à revisão desta problemática continuam 

a concluir que as adolescentes demonstram lacunas e informação 

que 62% das adolescentes sexualmente activas, que não usavam contraceptivos 
engravidaram e que das referiam uma utilização irregular (39%), 30 % engravidaram. 
5 Chase-Lansdale e Brooks-Gunn (1994) salientam que o risco de uma segunda gravidez é 
também elevado para as adolescentes cuja primeira gravidez ocorreu nos primeiros seis 
meses após o início da vida sexual. 
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inadequada ao nível de conhecimentos básicos sobre a fisiologia da 

reprodução (e.g. Brooks-Gunn & Furstenberg, 1989; Morrison & Shaklee, 

1990; Morrison, 1985; Phipps-Yonas, 1980). 

Assim, pesquisas realizadas ao longo das últimas décadas mostraram 

que um elevado número de adolescentes considerava que apenas se 

tornavam férteis após a menarca (Morrison & Shaklee, 1990; Zelnik & 

Kantner, 1972) ou acreditavam que não podiam engravidar na primeira vez 

que tivessem relações sexuais (Cvetkovich & Grote, 1983; Morrison & 

Shaklee, 1990; Reichelt & Welerey, 1975; Zabin & Clark, 1981), ou que não 

tinham relações sexuais com frequência suficiente para que a gravidez 

pudesse ocorrer, ou consideravam que ainda eram muito novas para 

poderem engravidar (Brooks-Gunn & Furstenberg, 1989; Morrison, 1985). 

Outros autores verificaram também um desconhecimento por parte das 

adolescentes acerca do ciclo menstrual, na medida em que muitas destas 

frequentemente acreditam que um determinado período é um "período 

seguro" para a rapariga, quando de facto esse período é de fertilidade 

(Cvetkovich & Grote, 1983; DeAmicis, Klorman, Hess & McAnarney, 1981; 

Evans, Selstad & Welcher, 1976; Finkel & Finkel, 1975; Kantner & Zelnik, 

1972; Zelnik & Kantner, 1977). 

Numa revisão compreensiva sobre a utilização de contraceptivos na 

adolescência, Morrison (1985) concluiu que existe ainda, por parte dos 

adolescentes, um conhecimento superficial e limitado acerca da reprodução 

e dos vários métodos contraceptivos, o que na opinião de Hayes (1987), 

contribui para que as adolescentes não utilizem os métodos contraceptivos 

eficazmente. 

Em síntese, poderá afirmar-se que o desconhecimento de aspectos 

fundamentais da sexualidade, da contracepção e da procriação parece então 

ser o quadro geral que continua a caracterizar a maioria dos adolescentes. 

Numa visão do processo, esta questão pode ser analisada também 

como resultado de uma escassa e inadequada promoção do 

desenvolvimento psicossexual dos jovens, nos seus contextos de vida 

significativos (em casa, na escola, no grupo de pares) e na sociedade em 

geral. 
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Por um lado, as fontes de informação dos adolescentes em relação à(s) 

temática(s) da sexualidade são geralmente informais, ocorrendo com mais 

probabilidade no seio do grupo de pares, baseando-se em informações de 

certa forma fortuitas (Sprinthall & Collins, 1994). Por outro lado, a Educação 

Sexual quando acontece é mais centrada nos aspectos biológicos e não na 

promoção do desenvolvimento psicossexual. Como salienta Moseley (1982), 

tradicionalmente a ênfase na educação sexual tem sido sobretudo "não fazer 

qualquer coisa", ou seja, tem-se tentado fundamentalmente impedir ou 

reduzir os problemas relativos à esfera sexual, numa orientação "biologista" -

centrada na preocupação de fornecer informação sobre o funcionamento 

fisiológico, sobre a reprodução e a contracepção - enquadrada em 

considerações de ordem ética e psicossocial. 

Deste modo, a promoção do desenvolvimento psicossexual parece 

então continuar reduzida à educação sexual em sentido restrito, não 

ocorrendo numa perspectiva desenvolvimental, o que implicaria tomar em 

conta o processo de desenvolvimento global na adolescência. Nesta linha, 

Soares e Campos (1986) defendem, numa abordagem que nos parece 

bastante integradora, que numa perspectiva de desenvolvimento 

psicossexual, o problema tem a ver com três grandes aspectos do 

desenvolvimento dos jovens: a construção da identidade sexual, a tarefa de 

existir com os outros e a questão da responsabilidade social. 

Por outro lado, na opinião de DeRidder (1993), o que parece também 

acontecer é que os programas de educação sexual não enfatizam a 

transferência e a utilização do pensamento formal às questões sexuais. 

Segundo este autor, mesmo quando os adolescentes atingiram um 

desenvolvimento do pensamento formal elevado, em termos da capacidade 

para considerar as alternativas disponíveis (fundamental por exemplo para a 

tomada de decisão relativa a contraceptivos), aparentemente estas não 

podem ser aplicadas de forma sistemática à actividade sexual na medida em 

que, como referem o autor "o que o adolescente deve saber sobre sexo não 

é discutido, ou, se é discutido, não é personalizado" (DeRidder, 1993, p. 89). 

Ainda neste âmbito, o trabalho original de Gilligan, Kohlberg, Lerner e 

Beleney (1971) na área do desenvolvimento moral, no qual transformaram os 
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dilemas-padrão na forma de dilemas sexuais, parece-nos importante referir. 

Ao avaliarem o nível de raciocínio dos adolescentes, de acordo com o 

sistema de estádios habituais propostos por Kohllberg, os autores mostraram 

que, tanto nos rapazes como nas raparigas, se verifica um decréscimo 

significativo no julgamento moral quando os dilemas em causa passam a ter 

um conteúdo sexual. O seu raciocínio tornava-se menos complexo quando os 

assuntos passavam a ser mais pessoais, nomeadamente em termos de 

actividade sexual pessoal. Os resultados obtidos apontam em duas 

direcções: em primeiro lugar, talvez os adolescentes utilizem um nível de 

raciocínio mais elementar e menos complexo quando confrontados com 

dilemas pessoais e quotidianos, em comparação com o que manifestam na 

generalidade das situações; em segundo lugar, os resultados mostram que, 

quando é pedido aos estudantes para raciocinarem e fazerem juízos morais 

sobre áreas por vezes ainda consideradas "tabu", a discussão destas 

questões parece ainda provocar um certo mal-estar (Sprinthall & Collins. 

1994). 

Um outro aspecto relevante associado a esta problemática do 

comportamento sexual diz respeito à aceitação por parte da adolescente 

do seu comportamento sexual. 

As adolescentes que não vêm o comportamento sexual como aceitável 

para si próprias e para os outros, tendem a negar a si próprias e aos outros 

que são sexualmente activas, o que consequentemente vai tornar a 

utilização da contracepção difícil, se não mesmo impossível. Muitas vezes, 

torna-se assim difícil a muitas adolescentes reconhecer pessoalmente as 

suas experiências sexuais, muitas vezes vividas com culpabilidade e, em 

consequência, reconhecer a necessidade de se protegerem contra o risco de 

uma gravidez. Consideram que "eu não sou dessas" ou que "eu não sou 

como esse tipo de raparigas" (Wagner, 1970). Assim, "se não sou daquelas" 

(i.e., se não sou sexualmente activa), então não há necessidade de qualquer 

controlo (Soares & Campos, 1986)6. As adolescentes que consideram que o 

6 A procura e utilização de métodos contraceptivos adequados e, consequentemente, a 
prevenção de uma gravidez implica por parte da adolescente, o reconhecimento de si como 
indivíduo sexualmente activo. Urberg (1982) relativamente ao comportamento contraceptivo 
dos jovens, salienta a importância de estes reconhecerem que há um problema a ser 
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envolvimento sexual é algo de errado têm maior probabilidade de negar a 

responsabilidade de contracepção, embora possam, apesar de tudo, 

envolver-se em comportamentos sexuais. Como reforçam Soares e Campos 

(1986), para alguns adolescentes utilizar contraceptivos, prevenir uma 

gravidez é uma indicação de sexo premeditado, premeditação que de facto 

torna um acto mais grave. Como definiu Wagner em 1970, é como que um 

duplo crime fora do casamento e a sangue frio. Assim, dizer "eu não sou 

dessas" equivale a dizer "eu não planeei isto, isto aconteceu, porque nos 

amamosl", implica evadir-se da questão da responsabilidade dos seus actos, 

já que o "mal" cometido com paixão, não é verdadeiramente o "mal" (Soares 

& Campos, 1986). 

A investigação empírica têm procurado analisar estas questões e os 

resultados obtidos apontam que uma elevada culpabilidade e atitudes 

negativas em relação ao comportamento sexual em adolescentes 

sexualmente activas estão associadas a uma escassa utilização de 

contraceptivos (e.g. Boxer, 1992; Géis & Gerrard, 1984; Gerrard, 1982; 

Hayes, 1987; Herold, 1981; Herold & McNamee, 1982; Morrison & Shaklee, 

1990; Newman & Newman, 1985; Phipps-Yonas, 1980; Upchurch, 1978; 

Urberg, 1980). Desta forma, uma incapacidade para aceitar a sexualidade 

como parte integrante da sua auto-imagem, poderá assim ser um factor de 

risco de uma gravidez na adolescência7. 

Além disso, como já tivemos ocasião de analisar as atitudes negativas 

face à contracepção em geral e face aos vários métodos contraceptivos em 

particular, que caracterizam alguns adolescentes poderão também contribuir 

para o risco de uma gravidez indesejada. 

A investigação empírica tem revelado que as adolescentes que têm 

atitudes negativas face à contracepção ou que consideram que os vários 

métodos contraceptivos são desagradáveis, prejudiciais à saúde e pouco 

resolvido (ou seja, a gravidez pode ocorrer se não houver um método contraceptivo 
adequado para a evitar). Este reconhecimento do problema passa, em primeiro lugar, pela 
aceitação da sua própria sexualidade, isto é, o adolescente tem de se assumir como 
sexualmente activo. O que acontece, na opinião de Soares e Campos (1986), é que este 
conceito ao nível sexual nem sempre é congruente com o comportamento sexual. 
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seguros, são aquelas que menos recorrem a estes (Hayes, 1987; Philliber, 

Namerow, Kaye, Kunkes, 1986; Sonenstein, 1986; Voydanoff & Donnelly, 

1990). Estas atitudes negativas passam, entre outras coisas, por sentimentos 

de medo, ignorância e desconfiança. Por exemplo, a crença de que os 

contraceptivos são perigosos para a saúde continua a ser uma das cinco 

razões mais referidas nos EUA para o adiar de uma consulta de planeamento 

familiar (Zabin, Stark & Emerson, 1991)8. 

Algumas situações de gravidez na adolescência poderão ocorrer como 

consequência de abuso sexual/violação, que importa agora analisar. 

Na interessante obra de Judith Musick (1993), sobre maternidade na 

adolescência, intitulada expressivamente "Young, poor and pregnant", a 

autora apresenta uma visão crítica da investigação sobre o comportamento 

sexual dos adolescentes, considerando que, em termos gerais, esta não tem 

examinado os milieus sociais e psicológicos nos quais a actividade sexual 

precoce tem lugar e mais especificamente, não tem analisado 

detalhadamente a questão da ocorrência de relações sexuais não desejadas 

na vida das adolescentes, quer no presente ou no passado9. A autora 

considera ainda que quando a literatura relativa à socialização sexual, 

discute a diferença entre os indivíduos do sexo masculino e feminino, tende 

principalmente a enfatizar o forte desejo de amor e afecto nas raparigas e a 

preocupação com a excitação sexual nos rapazes. Na sua opinião, a 

literatura sobre o comportamento sexual na adolescência apenas, 

7 A este propósito Zelnik e colabs (1981) salientam também a importância da variável idade 
nesta questão, na medida em que mostram que esta incapacidade é mais acentuada quanto 
mais nova for a adolescente. 
8 Como salientam Zabin e Hayward (1993) embora as crenças de que a contracepção é 
incorrecta sob o ponto de vista moral e do bem estar físico sejam mais acentuadas em 
indivíduos provenientes de situações sócio-económicas desfavorecidas e de backgrounds 
educacionais baixos, em todos os grupos sociais verifica-se que estas crenças são em parte 
mais um reflexo de um certo desconforto geral que ainda permanece na sociedade ao lidar 
com estas questões. Por exemplo, no nosso país, no inquérito IED, são os jovens católicos 
praticantes aqueles que revelam atitudes mais negativas face à contracepção, o que vem de 
encontro às posições oficiais da igreja católica sobre certas formas de contracepção (Miguel 
& Vilar, 1987). 
9 Relativamente a este último aspecto, Moore, Nord e Peterson em 1989 nos Estados Unidos 
da América, com base numa amostra representativa nacional, estimaram que 7% de todas 
as americanas com idades entre 18 e 22 anos já experienciaram pelo menos um episódio de 
relação sexual não voluntária. 



Factores de risco na gravidez na adolescência 31 

pontualmente, se tem centrado na natureza e extensão do comportamento de 

coacção sexual dos indivíduos do sexo masculino sobre adolescentes do 

sexo feminino (Musick, 1993). 

Apesar desta visão mais crítica, verifica-se no entanto que, sobretudo 

nas últimas duas décadas, os investigadores têm dado atenção à situação de 

abuso sexual nas histórias de vida de adolescentes que engravidaram 

durante a adolescência (e.g. Becker-Lausen & Richel, 1995; Berenson, San-

Miguel & Wilkinson, 1992; Boyer & Fine, 1992; Butler & Burton, 1990; Dash, 

1989; Dryfoos, 1990; Gershenson et al., 1989; Kagan, 1991; Lanz, 1995; 

Moore, Nord & Peterson, 1989; Musick, 1993; Sheaff & Talashek, 1995; 

Rainer, Stevens-Simon & Kaplan, 1995). 

Ruch-Ross, Stucki e Musick (1990), ao procurarem examinar a possível 

relação entre estas duas problemáticas, ou seja entre a vitimização sexual e 

a gravidez na adolescência em adolescentes de raça branca e negra, 

revelaram que aproximadamente VA das vítimas no seu estudo engravidaram 

como resultado da relação sexual com o agressor. 

Num outro trabalho, Bayatpour, Well e Holford (1992) junto de uma 

amostra de grávidas adolescentes com idades entre os 12 e 19 anos, 

encontraram valores semelhantes ao verificarem que 24.6% das 

adolescentes tinham sido abusadas física ou sexualmente. Alguns anos 

antes, também num estudo realizado nos EUA, Butler (1990) encontrou 

percentagens superiores de abuso sexual, na ordem dos 54% com uma 

amostra de mães adolescentes. Ainda, na realidade americana, Berenson, 

San-Miguel e Wilkinson (1992), junto de uma amostra de 342 adolescentes 

com idades iguais ou inferiores a 17 anos, verificaram que 9% foram 

abusadas fisicamente, 8% sexualmente e 8% física e sexualmente. Das 

grávidas abusadas fisicamente, cerca de 60% foram-no antes da gravidez, 

onde o agressor mais comum era um membro da família de origem da 

adolescente. Um ano mais tarde, Parker, McFarlane, Soeken e Torres 

(1993), com uma amostra de 691 grávidas americanas adolescentes (13-19 

anos) e adultas (20-42 anos), constataram a existência de diferenças 

significativas entre os dois grupos: das 182 grávidas que foram abusadas 

física ou sexualmente, durante o ano que precedeu a gravidez, há uma maior 
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percentagem de adolescentes (21.7%), comparativamente às grávidas 

adultas (15.9%). Numa outra pesquisa levado a cabo por Parker (1993), 32% 

das grávidas adolescentes relatam ter sido física ou sexualmente abusadas 

no ano precedente ao da gravidez. 

O estudo conduzido no âmbito do Ounce of Prevention Fund Research 

nos EUA, junto de uma amostra de 445 grávidas e mães adolescentes de 
raça branca, afro-americanas e hispano-americanas envolvidas num 

programa de intervenção na zona de Illinois, revelou que 61% das 

adolescentes na amostra tinham sido abusadas sexualmente; 65% dessas 

adolescentes revelaram ter sido vítimas de mais de um agressor. Para muitas 

das vítimas, o abuso era uma situação que ainda se verificava: 25% das 

adolescentes relataram terem sido abusadas uma única vez, 50% entre 2 e 

10 vezes e as restantes 25% foram abusadas mais de 10 vezes; 5% das 

vítimas continuavam no presente actual a vivenciarem uma situação de 

abuso. Neste estudo, a diferença de idades entre a vítima e o agressor era 

um marco significativo da experiência de abuso (Musick, 1993). Assim, 18% 

dos agressores eram cerca de dois anos de idade mais velhos do que a 

adolescente, 18% 3 a 5 anos mais velhos, 17% eram 6 a 10 anos e os 

restantes 46% eram mais de 10 anos de idade mais velhos do que as 

adolescentes. As grandes diferenças de idade verificavam-se especialmente 

para as adolescentes que foram abusadas antes dos 14 anos de idade. 

Neste estudo, a situação de incesto era a predominante para as 

adolescentes brancas, enquanto que para as adolescentes afro-americanas 

a situação predominante era a de abusador não ser membro da família, 

sendo significativamente mais velho que a adolescente (Ruch-Ross, Stucki & 

Musick, 1990). 

Em relação à questão da idade do abusador, os resultados do estudo 

descrito corroboram dados clínicos e da investigação empírica, onde se tem 

constatado que, para um número significativo de adolescentes que 

engravidam como resultado de abuso sexual, os abusadores eram pelo 

menos cinco anos mais velhos que elas (e.g. Furstenberg, Brooks-Gunn & 

Morgan, 1987; Gershenson et ai., 1989; Musick, 1987; Musick, 1993). 

Também no estudo de Ruch-Ross e colabs., descrito anteriormente, muitos 
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dos ofensores eram consideravelmente mais velhos do que as adolescentes. 

Quanto à natureza da sua ligação à adolescente, geralmente eram amigos 

ou o namorado da adolescente, ocasionalmente eram membros da família 

próxima e raramente eram indivíduos desconhecidos (Ruch-Ross et ai., 

1990). 

Mais recentemente, Lanz (1995) ao debruçar-se sobre dimensões 

sociais e psicológicas associadas a esta problemática, relatou que as 

grávidas adolescentes que tinham sido vítimas de abuso sexual, 

experenciavam maiores níveis de depressão e de ansiedade e envolviam-se 

com mais frequência em comportamentos desviantes do que as grávidas 

adolescentes não vitimizadas. 

Em síntese, estes estudos revelam que o abuso sexual aumenta o risco 

de ocorrência de uma gravidez na adolescência. 

Por fim, passaremos a analisar a contribuição de factores de 

realização académica e de carreira profissional da adolescente no risco 

de uma gravidez. 

Phipps-Yonas (1980), no seu artigo de revisão sobre gravidez na 

adolescência, refere que a maioria dos estudos sugere que as adolescentes 

que engravidam tinham tido até aí um desempenho escolar abaixo da média. 

A menor frequência às aulas e o baixo desempenho escolar previamente à 

gravidez têm sido apontados na literatura como factores significativos na 

predição das adolescentes em risco de engravidar (Allen, Philliber, Herrling 

& Kuperminc, 1997; Chase-Lansdale e Brooks-Gunn, 1994; Coley & Chase-

Lansdale, 1998; Hayes, 1987; Robbins, Kaplan & Martin, 1985; Vernon & 

Seymore, 1990; Voydanoff & Donnelly, 1990). Por exemplo, Furstenberg e 

Brooks-Gunn (1985), no seu estudo longitudinal com mães adolescentes em 

Baltimore (EUA), verificaram que muitas dessas adolescentes tinham um 

nível educacional abaixo da média na altura em que engravidaram, o que 

sugere uma relação potencialmente significativa entre nível baixo de 

realização escolar e a probabilidade de uma gravidez não planeada. Esta 

relação foi também encontrada por outros autores (e.g. Hayes, 1987; 

Wertheimer & Moore, 1982). 
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A questão do abandono escolar neste contexto tem sido também 

estudada. Neste âmbito, Merrick (1995) salienta que, enquanto alguns 

autores vêem o abandono escolar como consequência da gravidez e/ou 

maternidade adolescente, outros consideram que esta situação geralmente 

precede a gravidez (Fischman & Palley, 1978, Lancaster & Hamburg, 1986, 

Upchurch & McCarthy, 1990; Williams, 1991). Por exemplo, Moore e Snyder 

(1991) verificam no seu estudo que 25 a 50% das mães adolescentes tinham 

deixado de estudar antes de engravidarem. Outros autores, como por 

exemplo Voydanoff e Donnelly (1990), consideram que o abandono escolar é 

uma característica que poderá acontecer mais como consequência da 

gravidez/maternidade10. 

O panorama académico pobre está em geral associado a uma história 

de problemas, dificuldades e desinteresse escolar, assim como a reduzidas 

aspirações educacionais e vocacionais (Phipps-Yonas, 1980; Coley & 

Chase-Lansdale, 1998). Segundo Voydanoff e Donnelly (1990), as 

adolescentes com aspirações escolares mais baixas têm mais probabilidade 

de engravidar, comparativamente às adolescentes com aspirações mais 

elevadas. Além disso, a investigação tem revelado que esta variável, assim 

como o desempenho escolar, está relacionada com uma consistente 

utilização de contraceptivos. (Dawson, 1986; Furstenberg, Shea, Allison, 

Herceg-Baron & Webb, 1983; Green, Johnson & Kaplan, 1992; Jones & 

Philliber, 1983; Moore, Simms & Betsey, 1986; Oskamp & Mindick, 1983; 

Peterson & Crockett, 1992; Sprinthall & Collins, 1994). A investigação 

empírica tem mostrado que os estudantes do ensino secundário, que 

pretendem prosseguir os estudos superiores ou cujas notas são superiores à 

média, apresentam uma tendência maior para usar regularmente 

contraceptivos11. Nesta linha, poderemos pensar que, para uma adolescente 

que pretenda prosseguir os seus estudos, uma gravidez não planeada pode 

10 A questão do impacto da gravidez no percurso escolar da adolescente será analisada 
detalhadamente no próximo capítulo do nosso trabalho. 
11 Uma questão importante apontada por Sprinthall e Collins (1994) é o facto da investigação 
empírica ainda não ter clarificado se estas diferenças se devem a uma maior maturidade 
cognitiva no grupo com mais sucesso e aspirações cognitivas ou se existem diferenças ao 
nível da motivação que são responsáveis tanto pelo comportamento académico como pelo 
comportamento contraceptivo. 
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ser vista como um impedimento em termos dos seus objectivos de vida, 

enquanto que, para uma adolescente que não tenha tais aspirações, tal 

possibilidade poderá não ser perspectivada como uma ameaça em relação 

dos seus projectos pessoais. 

Associada com esta temática estão também as aspirações relativas ao 

domínio ou percurso profissional. A investigação tem vindo a salientar que 

são as adolescentes com aspirações profissionais mais baixas e com 

objectivos de vida pouco definidos que estão em maior risco de engravidar 

(DeRidder, 1993; Goldfarb et ai., 1977; Hogan & Kitagawa, 1985; Merrick, 

1995; Segal & DuCette, 1973; Vernon & Seymore, 1990; Vernon, Green & 

Frothingham, 1983). Claro que, como salientam McAnareney e Schreider 

(1984), as aspirações educacionais e profissionais podem também estar 

relacionadas com a percepção da adolescente acerca das oportunidades de 

que dispõe. Consequentemente, adolescentes com diferentes metas e 

oportunidades avaliarão de forma distinta os custos de uma gravidez não 

planeada (Voydanoff & Donnelly, 1990). Deste modo, uma análise do 

impacto das variáveis escolares e profissionais tem, em nossa opinião, de 

ser enquadrada numa análise dos recursos sociais que as adolescentes têm 

ao seu alcance. A literatura sobre a temática mostra-nos, que em geral, as 

adolescentes que vivem em condições sociais e económicas carenciadas 

têm percursos escolares mais desfavoráveis e são especialmente afectadas 

pelo desemprego. Deste modo, escassas opções de vida podem tornar as 

adolescentes menos motivadas para prosseguir ou completar os estudos, 

tornando-as particularmente vulneráveis à gravidez. 

Em síntese, ao longo deste ponto analisámos determinados factores da 

esfera individual que podem ser perspectivados como factores de risco na 

gravidez na adolescência. Especificamente, discutimos o contributo de 

factores biológicos, cognitivos, de personalidade, sócio-afectivos, de 

realização escolar e profissional e relativos ao comportamento sexual e 

contraceptivo na adolescência na problemática. Além disso, examinámos 

também a situação de abuso sexual na gravidez na adolescência. No 

entanto, o desenvolvimento da adolescente não pode ser perspectivado 
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como ocorrendo isoladamente do contexto onde está inserida, já que, no 

âmbito das perspectivas transaccionais e ecológicas, o indivíduo é parte 

significativa do contexto, com o qual interage, numa relação de mútua 

influência (Cichetti & Toth, 1997). Nesta linha, passaremos a analisar a 

importância de factores dos contextos onde a adolescente está inserida, para 

o risco de uma gravidez. Particularmente, em termos microssistémicos, 

discute-se o contributo de factores do contexto familiar e do contexto de 

pares, enquanto contextos de vida significativos da adolescente. 

2. Factores do contexto familiar 

A relação entre o sistema familiar de proveniência da adolescente e o 

risco de uma gravidez na adolescência tem sido examinada na literatura, 

sobretudo a partir dos anos 80. Esta análise tem sido levada a cabo no 

quadro da perspectiva do sistema familiar à luz da qual a gravidez na 

adolescência surge como reflexo de toda a ecologia familiar (e.g. Cervera, 

1989,1991, 1993, 1994; Chase-Lansdale & Brooks-Gunn, 1994; Hofferth & 

Hayes, 1987; Miller & Moore, 1990; Plotnick, 1992). Mais especificamente, 

determinados factores familiares como conflitos conjugais, estrutura familiar 

monoparental, relações problemáticas entre a adolescente e os pais e 

transmissão intergeracional do fenómeno no ciclo de vida da família, tendem 

a ser vistos como factores de risco na gravidez na adolescência. 

Passaremos agora a analisar mais detalhadamente cada um destes 

aspectos. 

Um contexto familiar destruturado e instável, ao qual se associam 

elevados níveis de stress familiar, parece ser uma situação que pode 

contribuir para a ocorrência de uma gravidez na adolescência (e.g. Barnett, 

Papini & Gbur, 1991; Goldfarb et ai., 1977; Hogan & Kitagawa, 1985; Landy, 

Schubert, Cleland, Clark & Montgomery, 1983; Vernon et al., 1983; Young, 

Jensen, Olson & Cudick, 1991). 
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O sistema familiar monoparental tende a ser visto como um factor a 

considerar na análise dos factores associados ao fenómeno em causa 

(Chilman, 1980; Hogan & Kitagawa, 1985; Miler & Jorgenson, 1993). Por 

exemplo, Hogan e Kitagawa (1985) encontraram valores de taxas de 

gravidez 36% mais elevados em adolescentes do sexo feminino provenientes 

de famílias monoparentais, comparativamente a adolescentes de famílias 

intactas. Resultados de um estudo nacional conduzido nos EUA no final da 

década de 80, com adolescentes de raça negra de nível sócio-económico 

elevado, apontam também para uma maior tendência de gravidez na 

adolescência, quando as adolescentes têm experiências familiares 

monoparentais (Murry, 1989). A maioria dos autores considera que esta 

situação é particularmente relevante se a adolescente viver só com a mãe 

(Voydanoff & Donnelly, 1990). A investigação revela que as adolescentes, 

provenientes de situações familiares caracterizadas pela ausência do pai, 

têm maior probabilidade de engravidarem na adolescência (Buchholz & Gol, 

1986)12. Resultados de pesquisas de Morgan, Chapar e Fisher (1995) e 

Horwitz, Klerman, Kuo e Jeckell (1991), conduzidos nos EUA, indicam que a 

perda da mãe, num período precoce da vida da adolescente, é uma variável 

importante associada ao risco de gravidez na adolescência. 

Alguns autores defendem que um sistema familiar monoparental vai 

implicar mais stress em termos da gestão do ambiente familiar, menor 

supervisão parental em relação à adolescente e uma maior permissividade 

face à sexualidade e a outras formas de estrutura familiar, o que pode passar 

por exemplo por uma maior aceitação do nascimento de filhos fora do 

casamento. Num artigo recente, Murry (1995) analisa a relação entre a 

estrutura familiar monoparental e a menor supervisão parental das 

actividades de relacionamento sexual das adolescentes, verificada em 

famílias deste tipo13. A autora revela que a relativa ausência de supervisão e 

apoio parental tem sido identificada como um factor particularmente 

12 Por exemplo, os resultados de um estudo de Landy e colabs (1983) com grávidas 
adolescentes, revelaram que uma elevada proporção das adolescentes que engravidaram 
eram provenientes de situações familiares caracterizadas pela ausência do pai. 
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importante na questão da gravidez na adolescência, parecendo contribuir 

para a variação encontrada em termos do padrão de comportamento sexual 

das adolescentes, em famílias em que a adolescente reside só com a mãe ou 

em famílias intactas (Henley, 1993; Murry, 1995; Ralph, Lochman & Thomas, 

1984). Por exemplo, o estudo de Hogan e Kitagawa (1985) mostrou que as 

adolescentes que tinham uma menor supervisão parental ao nível dos 

encontros com o sexo oposto, eram o grupo que tinha uma incidência mais 

elevada de gravidez. No entanto, outros investigadores mostraram que 

índices muito elevados de supervisão parental se associavam a maior 

incidência de gravidez (Inazu & Fox, 1980; Newcomer & Udry, 1983). Face a 

estes resultados contraditórios, descritos na investigação empírica, 

consideramos interessante salientar os resultados de Miller, McCoy, Olson e 

Walace (1986) que mostram que são precisamente os níveis muito elevados 

e os níveis muito baixos de supervisão parental que mais se associam a 

gravidez na adolescência, contrastando com uma menor incidência em 

famílias com níveis moderados de supervisão parental.14 

O tipo de relacionamento da adolescente com os pais parece ser 

também um antecedente que contribui para uma iniciação mais precoce da 

actividade sexual desprotegida e que, em muitos casos, pode levar a uma 

gravidez não planeada (Bali, 1977; Coddington, 1979; Jessor & Jessor, 1975; 

Simkins, 1984; Vance, 1985; Welches, 1977). Diversos autores argumentam 

que um relacionamento e comunicação pobre da adolescente com a família, 

particularmente com a mãe, pode contribuir para a ocorrência de uma 

13 De facto, a questão da menor supervisão parental dos relacionamento íntimos das 
adolescentes com o sexo oposto tem vindo a emergir na literatura dos antecedentes da 
gravidez na adolescência, como factor da esfera familiar a ter em consideração. 

Estes resultados, em nossa opinião, poderão talvez ser lidos à luz das questões relativas 
aos estilos parentais na família durante a adolescência (Elder, 1963). Assim, poderemos 
pensar que estes níveis extremos de supervisão familiar se associam respectivamente a 
estilos autoritários (níveis muito elevados de supervisão parental) e a estilos permissivos 
(níveis muito baixos de supervisão parental). Por um lado, talvez seja nas famílias de estilo 
autoritário, onde provavelmente a tarefa de construção da identidade esteja a ser dificultada 
à adolescente, que se verificam níveis muito elevados ou mesmo extremos de supervisão 
parental. A este propósito, Romig e Bakken (1990) salientam que são as famílias rígidas às 
quais se associa uma maior ocorrência gravidez na adolescência. Por outro lado, poderemos 
pensar que será também em famílias de estilo parental permissivo, caracterizadas por 
baixos níveis de supervisão parental, que o risco mais elevado também residirá. Por fim, 
será possivelmente nas famílias de estilo democrático, com níveis moderados e equilibrados 
de supervisão parental, onde possivelmente o risco de gravidez será menor. 
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gravidez na adolescência (e.g. Abemethy & Abernethy, 1974; Olson & 

Worobey, 1984). Assim, o escasso apoio parental, especialmente em termos 

da intimidade da adolescente com a mãe, pode levar a que a adolescente se 

sinta só e isolada. O iniciar da actividade sexual precoce surgirá aqui como 

forma da adolescente se sentir emocionalmente envolvida numa outra 

relação (Lewis & Lewis, 1980). Por outro lado, Barbikan e Goldman (1971) e 

LaBerre (1968) argumentam que quando a relação entre a adolescente e a 

mãe é tensa e conflituosa, a possibilidade de gravidez poderá ser vista como 

forma de a adolescente competir com a sua mãe ou mesmo de a desafiar. 

Outra questão importante, relativa à esfera familiar que aparece 

associada à ocorrência do fenómeno aqui estudado, é a da tendência 

intergeracionai ou o ciclo de transmissão de gravidez na adolescência, 

verificada em algumas famílias. É bem conhecido na literatura que uma 

adolescente, com uma história familiar em que a sua própria mãe foi mãe 

adolescente, está numa situação de risco significativo de ela própria 

engravidar durante a adolescência (e.g. Handler, 1990; Holden, Nelson, 

Velasquez & Ritchie, 1993; Jacobson, Willinkson & Phil, 1995; Merrick, 1995; 

Trad, 1993; Vernon & Seymore, 1990; Williams, 1991). Além disso, ter uma 

irmã que é ou foi grávida adolescente pode também potencializar este risco 

para a adolescente (Hogan & Kitagawa, 1985). A titulo ilustrativo é de referir 

a pesquisa longitudinal de Friede e colabs (1986) que, estudando um coorte 

de 3767 irmãs adolescentes durante quatro anos, verificaram que a 

incidência de gravidez na adolescência era significativamente incrementada 

para aquelas adolescentes que viviam com um irmã adolescente grávida. 

Neste contexto familiar, quer a mãe quer a irmã parecem servir como 

modelos de socialização para a adolescente (Friede, Hogue, Doyle, 

Hammerslough, Sneizek & Arrighi, 1986). No que respeita ao sistema familiar 

da adolescente, a antecipação de uma gravidez poderá mesmo ser vista, no 

seio da família, como normativa, por exemplo, em relação às expectativas 

familiares associadas à transição prévia para a vida adulta (Peterson & 

Crockett, 1992). 
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Embora, como foi aqui apresentado, a questão da importância de 

factores familiares associados ao risco de uma gravidez na adolescência ter 

vindo a ser abordada na investigação no campo das ciências sociais e 

humanas, partilhamos da visão de Furstenberg (1990) quando salienta que a 

análise do impacto dos factores familiares, no risco de uma gravidez na 

adolescência, será enriquecida se for levada a cabo no âmbito do contexto 

social mais vasto onde ocorre, ou se quisermos, na terminologia de 

Bronfennbrenner (1979, 1986), a compreensão do impacto do microssistema 

familiar no risco de uma gravidez na adolescência, não deverá ocorrer 

desligada de uma análise exo e macrossistémica do fenómeno em causa, 

implicando assim analisar o fenómeno "em contexto". 

Ainda em termos microssistémicos, passaremos agora a discutir a 

importância de factores do contexto de pares, no risco de uma gravidez na 

adolescência. 

3. Factores do contexto dos pares 

Como afirmam Soares e Campos (1986), a tarefa de existir com os 

outros está presente ao longo de todo o ciclo de vida, assumindo, no 

entanto, uma dimensão crucial na adolescência. Em muitas descrições do 

desenvolvimento psicológico na adolescência, tem sido atribuída uma 

importância particular ao grupo de pares. 

Numa perspectiva desenvolvimental, os pares desempenham uma 

função socializadora do adolescente, enquanto contexto de relações de 

intimidade e de desenvolvimento da identidade e da autonomia pessoal. 

A forma como a influência do grupo de pares se exerce no 

desenvolvimento do jovem, tal como em outros tipos de interacção social, 

pode ser, segundo Sprinthall e Collins (1994), de dois tipos: uma influência 

ao nível da informação (que serve como fonte de conhecimento sobre 

padrões de comportamento, atitudes e valores e suas consequências em 

diferentes situações) e uma influência normativa, exercida através da 

pressão sobre o adolescente para que este se comporte como os outros. 
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Passaremos agora a analisar a influência do grupo de pares na 

actividade sexual da adolescente, em termos da contribuição para o risco de 

uma gravidez na adolescência. 

Sobretudo nas duas últimas décadas, a investigação empírica tem 

vindo a revelar que os pares parecem ter uma influência significativa no 

comportamento e nas atitudes sexuais dos adolescentes (por exemplo, em 

termos da iniciação da actividade sexual, da utilização ou não de 

contraceptivos, etc), o que, consequentemente, pode contribuir para o risco 

de uma gravidez (Chase-Lansdale & Brooks-Gunn, 1994; DeRidder, 1993; 

Hayes, 1987; Hayes & Cryer, 1988; Merrick, 1995; Murry, 1992; Phipps-

Yonas, 1980; Shah SZelnik, 1981; Voydanoff & Donnelly, 1990). 

A relação que a adolescente mantêm com os seus pares facilita a 

abordagem das temáticas relativas à sexualidade, uma vez que o nível de 

confiança da relação com os pares permite a transmissão de informação 

sobre estas questões, num contexto mais igualitário e menos ameaçador. De 

facto, várias pesquisas têm mostrado que os pares (principalmente os do 

mesmo sexo) são a principal fonte de informação sexual durante a 

adolescência, apesar de frequentemente a informação e os conhecimentos 

que possuem acerca da sexualidade em geral e da contracepção em 

particular ser escassa ou mesmo errónea (DeRidder 1993; Gordon, 1990; 

Hayes, 1987; Hayes & Cryer, 1988; Libby & Carlson, 1973; Miller, 1976; 

Simkins,1984; Sprinthall & Collins, 1984; Thornburg, 1978; Thomburg, 1981). 

Assim, os elementos do grupo de pares, embora possam deter, como 

geralmente se verifica, informação inadequada e imprecisa sobre a 

sexualidade, exercem uma influência acentuada na aprendizagem sexual. 

Apesar desta deficiente informação que os pares estão aptos a partilhar, o 

grupo de pares funciona, a um nível mais tácito, como um contexto 

importante na aprendizagem dos modos de relacionamento sexual. 

Neste âmbito, por exemplo, Hayes e Cryer (1988) salientaram que, para 

as adolescentes do sexo feminino, a melhor amiga é quem desempenha um 

papel determinante nas suas decisões sobre a actividade sexual e a 

utilização de contraceptivos. Jessor e Jessor (1975) mostraram que o facto 

da adolescente ter amigas que já são sexualmente activas vai influenciar o 
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seu próprio comportamento sexual, do mesmo modo que, segundo Brooks-

Gunn e Furstenberg (1989), as influências dos pares incluem ter amigas que 

estão grávidas ou que se tornaram mães durante a adolescência. O que a 

investigação empírica tem também revelado é que, em termos de influência 

normativa, os adolescentes tendem a responder à pressão social e/ou 

emocional dos seus pares, acontecendo que a actividade sexual surge 

muitas vezes como forma de inserção e aceitação no grupo (Billy & Udry, 

1983; Cvtkovich & Grote, 1980; Herold, 1980; Scott, 1983; Vance, 1985). O 

que parece acontecer é que os adolescentes tendem a ver os seus pares 

como sexualmente mais experientes e permissivos do que eles próprios 

(American School Health Association Survey, 1988). Nesta linha, vários 

autores têm vindo a defender que não é tanto o comportamento dos pares 

que determina o comportamento sexual dos adolescentes, mas sim as 

percepções (quer sejam ou não correctas) que têm acerca das atitudes e 

comportamentos dos seus pares (Brooks-Gunn et ai., 1989; Hayes, 1987; 

Yawn & Yawn, 1993)15. Os adolescentes tendem a ver os seus pares como 

mais sexualmente activos do que na realidade o são (DeRidder, 1993). 

Assim, a percepção que a adolescente tem acerca do comportamento sexual 

dos pares vai influenciar a sua actividade sexual em termos das suas 

atitudes e valores, do momento de iniciar a sua vida sexual, da utilização de 

contraceptivos, entre outros, contribuindo assim também para o risco de uma 

gravidez não desejada. 

Por último, nesta questão da pressão/influência exercida pelo grupo de 

pares, alguns autores associam ainda o risco de ocorrência de uma gravidez 

na adolescência com o envolvimento, por parte de algumas adolescentes, 

em grupo de pares onde determinados comportamentos desviantes, como 

por exemplo toxicodependência e delinquência, são modelados e 

encorajados (e.g. Donovan & Jessor, 1985; Chase-Lansdale & Brooks-Gunn, 

1994; Hayes, 1987; Jessor & Jessor, 1977; Peterson & Crockett, 1992; 

Phinney, Jensen, Olsen & Cundick, 1990; Steinberg, 1990). Nesta linha, 

15 A título ilustrativo, salienta-se o estudo de Hofferth (1987) conduzido nos EUA com 
estudantes do ensino secundário, os quais foram questionados sobre a experiência sexual 
dos seus pares. Os resultados revelaram que, em 50% das vezes, os adolescentes estavam 
enganados acerca da experiência sexual dos seus pares. 
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consideram que a actividade sexual precoce e as relações sexuais 

desprotegidas e, consequentemente, a gravidez, co-ocorrem com outros 

problemas comportamentais, surgindo na opinião de Peterson e Crockett 

como "parte de um estilo de vida desviante, um estilo de vida caracterizado 

por múltiplos problemas comportamentais" (1992, p.41). 

No âmbito do contexto dos pares, o tipo de relacionamento da 

adolescente com o parceiro sexual é também um factor importante a 

considerar, no risco de uma gravidez. 

A literatura tem salientado que, em termos da rede relacional das 

adolescentes, embora os pares sejam fontes de influência do comportamento 

sexual, estas parecem ser mais fortemente influenciadas pelos seus 

parceiros sexuais ou namorados (Billy & Udry, 1983; Cvetkovich & Grote, 

1980; Herold & McNamee, 1982; Miller & Simon, 1976). Na literatura e 

investigação empírica sobre a temática, o parceiro da adolescente tem sido 

descrito como tendo um papel fundamental nas decisões da adolescente 

relativas à actividade sexual e à utilização de contraceptivos (Thompson & 

Spanier, 1978; Phipps-Yonas, 1980). 

Importa, assim, analisar a natureza do relacionamento no contexto do 

qual decorre a actividade sexual. 

As descrições efectuadas por diversos autores acerca da sexualidade 

na adolescência definem em geral uma progressão de comportamentos 

sexuais, com o contacto físico a aumentar ao longo de uma sucessão de 

estádios que precedem o coito (Bentler, 1968; Spanier, 1975; Sorensen, 

1973; Zabin & Hayward, 1993). Durante esta fase do ciclo de vida uma 

variedade de actividades sexuais vai caracterizar o comportamento sexual 

dos adolescentes. Assim, os comportamentos sexuais mais frequentes 

envolvem a masturbação, o beijar e os jogos sexuais como carícias da 

cintura para cima e carícias em todo o corpo mas sem realização de cópula. 

Embora nem todos os adolescentes realizem todos os tipos de actividades 

sexuais, assume-se que, em termos gerais, os adolescentes tendem a 
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passar por esta sequência de estádios de intimidade física antes da 

experiência de coito (Zabin & Hayward, 1993)16. 

Segundo Sprinthall e Collins (1994) as mulheres, contrariamente aos 

homens, têm maior probabilidade de experienciar a sua primeira relação 

sexual como parte de um relacionamento emocional. Scott (1983), num 

estudo conduzido com uma amostra de grávidas adolescentes, verificou que 

a maioria das adolescentes referia que a razão para terem iniciado a sua 

actividade sexual foi "estar apaixonada" pelo parceiro. 

A relação sexual tem mais probabilidade de ocorrer e com maior 

regularidade entre parceiros que estejam seriamente envolvidos (Jorgensen, 

King & Torrey, 1980; Voydanoff & Donnelly, 1990). Como salienta Hayes 

(1987), as adolescentes com uma forte ligação afectiva ao seu namorado e 

com um relacionamento estável parecem manter relações sexuais com mais 

frequência, comparativamente às adolescentes com um menor grau de 

compromisso com o parceiro. No entanto, quanto ao risco de uma gravidez 

na adolescência, Phipps-Yonas (1980), no seu artigo de revisão sobre a 

problemática, salienta que o maior compromisso e envolvimento numa 

relação na adolescência está associado com uma maior prevenção da 

gravidez17. Paralelamente, esta autora considera que são as relações 

caracterizadas por menor grau de envolvimento e compromisso ou por 

relações sexuais pontuais e não frequentes (muitas vezes com múltiplos 

parceiros), que implicam o maior risco de ocorrência de uma gravidez não 

16 No entanto, e em termos do risco de uma gravidez na adolescência, Zabin e Hayward, 
(1993) chamam a atenção para o facto de nem todos os adolescentes passarem por os 
mesmos estádios de contacto físico antes do coito. Referem assim que "if premature coitus 
cuts short or accelarates the progression of physical intimacy, the timing of pregancy risk will 
come chronological earlier even if male-female relationships are iniciated at the same time 
(Zabin & Hayward, 1993, p. 63). 

Relativamente ao relacionamento da adolescente com o parceiro, Zabin e Clarck (1981), 
num estudo levado a cabo em 32 centros de planeamento familiar nos EUA, junto de uma 
amostra de 1042 adolescentes do sexo feminino, procuraram analisar as razões que levam 
as adolescentes a adiar a procura de métodos contraceptivos. Os autores verificaram que 
uma das principais razões referidas era o facto da adolescente estar à espera de uma 
relação mais próxima com o companheiro, antes de procurar obter contraceptivos. Os 
autores consideram que isto não significa que as adolescentes não tentariam evitar uma 
gravidez com um parceiro casual e tentariam apenas com o parceiro com quem mantinham 
uma relação íntima. Na sua opinião, parece assim que as adolescentes "implied the 
importance of a close relationship in permitting one to antecipate coitus" (p. 70). E ainda, 
talvez "the importance of a close relationship in permitting one to see oneself as a sexual 
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desejada nesta fase do ciclo de vida. Neste âmbito, Zabin e Hayward (1993), 

numa perspectiva desenvolvimental da intimidade na adolescência, 

salientam a importância de se tomar em consideração a variável idade uma 

vez que "the younger the teenager, the less likely that their relationship will 

qualify as close" (p. 70)18. 

Relativamente à prevenção da gravidez, segundo Zabin e Hayward 

(1993), torna-se necessário acentuar que a questão da frequência da 

actividade sexual e da intimidade entre parceiros está também associada a 

um factor importante que é a expectativa de que a relação sexual vai ocorrer, 

o que faz com que alguns adolescentes procurem obter contraceptivos e, 

como tal, evitar a gravidez. Assim, os autores consideram que relações 

sexuais irregulares e esporádicas parecem não constituir sempre, como 

poderia parecer à primeira vista, um factor protector do risco de gravidez 

(Zabin & Hayworth, 1993). 

No âmbito do relacionamento da adolescente com o parceiro, para além 

do grau de compromisso e envolvimento entre eles, outros factores têm sido 

também apontados como contribuindo para o risco de uma gravidez. 

Um dos aspectos associados à questão da intimidade entre os 

parceiros que tem sido estudado é a questão da comunicação. Claro que a 

intimidade entre os parceiros é central para a comunicação e para a mútua 

assunção da responsabilidade de ambos se protegerem das consequências 

do sexo desprotegido (Zabin & Hayward, 1993). Oskamp e Mindick (1981) 

referem que as adolescentes que tendem a não utilizar contraceptivos, e que 

portanto estão em maior risco de engravidar, são aquelas que têm 

dificuldades de comunicação com o companheiro. Zabin e Clarck (1981) e 

Campbell e Barnlund (1977) mostraram que a comunicação positiva da 

adolescente com o parceiro (associada a níveis mais elevados de 

being, for whom the act of seeking protection is legitimate and even appropriate "(Zabin & 
Hayward, 1993, p. 70). 
18 Para além desta questão da intimidade está também, como vimos a propósito dos factores 
individuais, a questão da capacidade do adolescente antecipar os seus actos, neste caso 
específico prever que a relação sexual vá ocorrer e como prevenir a gravidez, o que 
segundo Soares e Campos (1986), tem a ver com um aspecto do desenvolvimento 
psicossexual na adolescência que é o problema da responsabilidade social que "está 
relacionado com o reconhecimento de si como autor dos seus actos, com o reconhecimento 
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sensibilidade, empatia, directividade e controlo no seu relacionamento com o 

parceiro) no seio da relação, estava associada a uma procura mais rápida e 

a uma utilização regular e eficaz de anti-concepcionais. 

No âmbito do relacionamento entre os parceiros, Jorgensen e colabs. 

(1980) salientaram a influência de outra dimensão no risco da gravidez que 

diz respeito ao equilíbrio de poder entre os parceiros, na tomada de decisão 

relativamente a questões como a frequência das relações sexuais e a 

utilização de contraceptivos. Os resultados do seu estudo revelaram, que 

quanto menos poder interpessoal e influência tiver a adolescente na relação 

heterossexual, maior é o risco da gravidez ocorrer como resultado da maior 

frequência de relações sexuais e da menor utilização de contraceptivos 

(Jorgensen et ai., 1980). 

A percepção da adolescente acerca dos sentimentos do parceiro face à 

contracepção poderá também interferir com o processo de tomada de 

decisão de procurar e utilizar contraceptivos e, como tal, evitar uma gravidez 

não desejada (Zabin & Hayward, 1993). Por exemplo, algumas das 

adolescentes do estudo de Jorgensen e colabs. (1980) relataram que os 

seus parceiros eram contra a utilização de contraceptivos. Por outro lado, 

Sprinthall e Collins (1994) salientam que uma das razões para o risco de 

uma gravidez é a convicção, por parte de alguns indivíduos do sexo 

masculino, de que as suas parceiras sexuais deveriam assumir totalmente a 

responsabilidade de se protegerem contra uma possível gravidez. Por fim, 

tem sido também referido que uma elevada percentagem de adolescentes do 

sexo feminino se sente altamente pressionada pelo companheiro a ter 

relações sexuais na sequência de jogos sexuais (DeRidder 1993; Hagenhoff, 

Lowe, Howell & Rugg, 1987; Menezes, 1990). 

Em síntese, embora como salientam Chasse-Lansdale e Brooks-Gunn 

(1994), o nosso conhecimento sobre o(s) modo(s) específico(s) como o 

desenvolvimento sexual das adolescentes é mutuamente afectado na rede 

relacional de pares, seja ainda limitado, uma revisão da literatura sobre esta 

e respeito pelo outro ...e pela capacidade de antecipação das situações ou dos efeitos das 
suas acções ou dos seus comportamentos" (p. 76). 
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questão aponta para a necessidade de considerar a influência dos pares no 

risco de uma gravidez na adolescência. 

Numa análise ecológica dos factores de risco da gravidez na 

adolescência, há que considerar, para além do contributo destes contextos 

imediatos onde a adolescente é parte integrante (como o contexto familiar, o 

grupo de pares), determinadas influências exossistémicas no risco da 

gravidez na adolescência, nomeadamente a questão do nível socio

económico e da comunidade onde a adolescente está inserida. A um nível 

mais abrangente analisaremos também as influências da sociedade e das 

transformações aí operadas que também contribuem para o risco de uma 

gravidez na adolescência. 

4. Factores do contexto sócio-económico e cultural 

A questão do nível sócio-económico, como factor de risco de uma 

gravidez na adolescência, tem sido largamente salientado no âmbito da 

pesquisa sobre a gravidez na adolescência. 

Apesar da gravidez na adolescência ocorrer em todos os níveis socio

económicos, as adolescentes provenientes de situações desfavorecidas 

parecem estar numa situação de risco mais elevado de engravidarem. 

Vários autores de diversas áreas do saber que se têm debruçado sobre 

esta problemática, salientam que as adolescentes que vivem em situações 

de dificuldade sócio-económica ou que pertencem a minorias étnicas iniciam 

a sua actividade sexual mais cedo, utilizam contraceptivos com menos 

regularidade, apresentando taxas de fertilidade muito mais elevadas do que 

as adolescentes pertencentes a níveis sócio-económicos médios (e.g. De 

Ridder; 1993; Green, Johnson & Kaplan, 1992; Hayes, 1987; Hollingsworth & 

Felice, 1986; Jacobson, Wilkinson & Phill, 1995; Morgan, Chapar & Fisher, 

1995; Rosenheim & Testa, 1992; Simkins, 1984; Stevens-Simon & 

McAnarney, 1996; Vernon & Seymore, 1990; Voydanoff & Donnelly, 1990; 
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Zelnick & Kantner, 1981)19. De facto, a pobreza parece ser um predictor 

especialmente importante da gravidez na adolescência (DeRidder, 1993; 

Chase-Lansdale & Brooks-Gunn, 1994; Hayes & Cryer, 1988; Murry, 1992; 

Phipps-Yonas, 1980; Vernon & Seymore, 1990) . 

Como já referimos, para as adolescentes que vivam em situações 

económicas desfavorecidas, frequentemente possuindo baixos níveis de 

escolaridade e aspirações, a ideia de prosseguir os estudos, ingressar no 

ensino superior e construir uma carreira profissional podem estar à partida 

excluídas do seu leque de opções, não sendo percepcionadas pela 

adolescente como metas realistas a atingir (Merrick, 1995). Muitas 

adolescentes nestas condições sociais têm um sentimento de fatalismo, 

passividade e consideram que têm pouco a perder se engravidarem (Black & 

Deblassie, 1985). Neste sentido, a perspectiva da maternidade pode ser 

particularmente atractiva (Hayes & Cryer, 1988) e poderá ser vista como uma 

alternativa aceitável à escola e às expectativas a ela associadas (Bucholz & 

Gol, 1986). 
Como salientam Vernon e Seymore (1990), as adolescentes nestas 

condições terão provavelmente pouco a ganhar em evitar uma gravidez 

nesta fase da sua vida. De facto, verifica-se que as adolescentes de níveis 

sócio-económicos desfavorecidos e de grupos minoritários têm menos 

tendência a "adiar" a maternidade, comparativamente às adolescentes 

provenientes de níveis sócio-económico elevado e de grupos não 

minoritários, para as quais o leque de oportunidades de vida parece à partida 

ser mais alargado (Rosenheim & Testa, 1992). 

19 Relativamente à realidade portuguesa, também no IED se concluiu que as adolescentes 
de níveis sócio-económicos mais baixos são as que mais afirmam ter iniciado a vida sexual, 
apesar de no entanto serem as menos permissivas face às relações entre jovens não 
casados (Miguel & Vilar, 1986). 
20 Relativamente à questão do nível sócio-económico, Baumrind (1981) refere que tem 
havido um decréscimo no número de crianças nascidas de mães solteiras entre as 
adolescentes que têm um nível educacional económico elevado. Partilhamos da 
salvaguarda efectuada por autores como Murry (1992) e Jacobson, Wilkinson e Phill (1995) 
quando alertam que, o facto da taxa de gravidez na adolescência ser inferior para os níveis 
sócio-económicos mais elevados, poderá também reflectir, em parte, o maior leque de 
alternativas disponíveis para estas famílias, para lidar com a situação que poderá passar, 
por exemplo, por uma maior facilidade de acesso a contraceptivos, mas também pela 
possibilidade de terminar uma gravidez não planeada, através do aborto, o que 
consequentemente tem implicações em termos de taxa de gravidez. 
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Em muitas famílias carenciadas, como vimos anteriormente, a propósito 

da importância de factores familiares no risco de uma gravidez na 

adolescência, as mães das grávidas adolescentes foram elas próprias mães 

na adolescência; para estas adolescentes engravidar não significará mais do 

que seguir o mesmo padrão, sendo muitas vezes o único estilo de vida que 

elas conheceram (Vernon & Seymore, 1990). Assim, poderá ser normativa, 

uma vez que tende a ser socialmente aceite na comunidade onde as 

adolescentes estão inseridas (Dash, 1989; Ladner, 1971, Merrick, 1995; 

Williams, 1991). 

Em síntese, para as adolescentes que são provenientes de famílias e 

comunidades desfavorecidas, que muitas vezes já abandonaram a 

escolaridade, que têm pares ou familiares que são ou foram pais na 

adolescência, o risco de um gravidez é assim mais elevado. Aqui, a gravidez 

na adolescência implicará pouco em termos das oportunidades que há a 

perder, uma vez que estas à partida já são escassas e limitadas, podendo 

simultaneamente ser cultural e socialmente aceitável. Como descrevem 

Stevens-Simon e McAnarney, num artigo recente, para as adolescentes 

nestas condições sociais e culturais, a gravidez e maternidade na 

adolescência "are deeply embebbed in the fabric of their lives" (1996, p. 317). 

Intimamente relacionado como o nível sócio-económico das 

adolescentes está a questão da comunidade local21 e, mais especificamente, 

a zona de residência onde as adolescentes estão integradas. Assim, o 

contexto físico de inserção está muitas vezes associado a comportamentos 

desviantes (como por exemplo delinquência, toxicodependência), no quadro 

do qual a gravidez na adolescência também surge, fazendo com que 

determinadas zonas habitacionais estejam associadas a um risco mais 

elevado de ocorrência deste fenómeno. Embora sejam escassas as 

21 Utilizamos aqui o termo comunidade na perspectiva dos autores da Psicologia 
Comunitária, definida como um "sistema ou grupo social de raiz local, diferenciado no meio 
da sociedade onde se insere, com características e interesses partilhados pelos seus 
membros, como sejam espaço geográfico comum, interdependência, interacção psicossocial 
estável, sentido de pertença e identificação com os símbolos e instituições da comunidade. 
Aí os seus indivíduos desenvolvem relações e laços sociais (vínculos interpessoais e de 
coesão social) e verticais (sentido de pertença ao grupo) psicológica e socialmente 
significativos" (Vidal, 1991, p. 78). 
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pesquisas sobre a relação específica da zona de residência da adolescente 

e a incidência de gravidez, alguns estudos nos EUA têm revelado que as 

adolescentes que residem em zonas urbanas, estão em maior risco de 

engravidar na adolescência do que as que vivem em zonas rurais, 

principalmente se forem de raça negra (Hogan & Kitagawa, 1985; Murry, 

1989; Zelnik et ai., 1981). A frequência de gravidez é superior para as jovens 

de raça negra e de níveis sócio-económicos baixos e urbanos. No entanto, 

na análise da questão em termos de contexto urbano versus rural, outros 

autores contrapõem ao considerarem que, em algumas comunidades rurais, 

o risco de uma gravidez na adolescência é mais elevado, contribuindo para 

tal situação o facto de existirem, de forma geral, menos opções escolares e 

profissionais para as adolescentes (Yawn & Yawn, 1993). Relativamente à 

questão da zona de residência, como factor de risco de gravidez na 

adolescência, é de salientar o estudo de Hogan e Kitagawa (1985) com 

adolescentes americanas de raça negra de zonas urbanas, que mostrou que 

certas zonas habitacionais apresentam um risco mais elevado de gravidez na 

adolescência. Os resultados indicaram que o risco de uma gravidez era 1/3 

mais elevado se a adolescente vivesse na zona de pior qualidade da cidade 

de Chicago e que, em zonas de residência de qualidade média e elevada, 

havia 50% mais probabilidade das adolescentes utilizarem um método 

contraceptivo na primeira relação sexual . 

Nas sociedades ocidentais, a gravidez/maternidade na adolescência é 

vulgar na etnia cigana, tolerada em zonas degradadas e desfavorecidas 

situadas na periferia dos grandes centros urbanos e também em certas 

zonas rurais do interior, recusada e motivo de perplexidade nos níveis sócio-

económicos médio e alto rural e urbano (Cordeiro, 1987; Silva, 1992). 

Em determinadas etnias como, por exemplo, a cigana e a cabo-

verdiana, a maternidade precoce, para além de ser bem aceite, é mesmo 

desejada (Fonseca & Lourenço, 1993). Na etnia cigana é muito comum o 

22 Este estudo é de facto importante, ao salientar a relevância de variáveis de contexto nas 
taxas de gravidez na adolescência, chamando a atenção para a variabilidade encontrada 
dentro do grupo de adolescentes urbanas de raça negra, o que corrobora a posição de 
alguns autores que defendem que não é uma questão de etnia per se, uma vez que a zona 
de residência está obviamente associada às condições sócio-económicas das famílias. 
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casamento aos 12-13 anos e o casamento logo após a menarca. Nestes 

casos, a gravidez e a maternidade inserem-se num padrão cultural estável 

em que a gravidez/maternidade se dá no casamento, parecendo 

corresponder a um reforço de rituais de passagem da adolescência à 

adultícia. A gravidez na adolescência surge assim num quadro cultural 

estável de costumes, hábitos e valores, que é aceite e valorizado pela família 

e pela comunidade. Neste âmbito, a gravidez e a maternidade na 

adolescência não correspondem, por conseguinte nestas circunstâncias, a 

um acto dissonante ou de ruptura, mas pelo contrário é um acontecimento 

apoiado e valorizado (Cordeiro, 1987). A gravidez funciona também como 

meio de gratificação para a adolescente, valorizando-a aos olhos do seu 

companheiro e dos seus familiares. 

Nos estudos de prevalência da problemática em causa, principalmente 

nos EUA, geralmente tais diferenças raciais e étnicas emergem quando se 

analisam os antecedentes da gravidez na adolescência. De facto, a 

investigação tem apontado para a existência de diferenças raciais na 

prevalência da gravidez e da maternidade na adolescência (e.g. Dore & 

Dumois, 1990; East & Felice, 1994; East & Felice, 1996; Henshaw et al. 

1989; Hollingsworth & Felice, 1986; Moore, Simms & Betsey, 1986). Assim, 

sobretudo nos EUA, historicamente as adolescentes de raça negra têm uma 

taxa de gravidez mais elevada do que as adolescentes hispânicas e brancas: 

nesse país, 19% da totalidade das adolescentes afro-americanas entre 15 e 

19 anos de idade engravidam, comparativamente a valores de 13% para as 

hispano-americanas e a 8% para as brancas (Alan Guttmacher Institute, 

1994). Similarmente à taxa de gravidez, as adolescentes afro-americanas 

têm a taxa de nascimentos mais elevada de todas, sendo quase quatro vezes 

mais elevada que a das adolescentes brancas. Contudo, desde a década de 

80, a taxa de gravidez para as adolescentes hispano-americanas tem 

aumentado mais rapidamente do que nos outros grupos étnicos e raciais 

(Alan Guttmacher Institute, 1994). 

Embora historicamente seja referido que as adolescentes de raça negra 

iniciam mais cedo a sua vida sexual e são mais permissivas do ponto de 

vista sexual, com risco mais elevado da ocorrência de uma gravidez na 
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adolescência, alguns autores advogam que essas generalizações têm que 

ser interpretadas cuidadosamente. Nesta perspectiva, defendem que grande 

parte dos estudos comparativos (raça negra versus raça branca) não incluem 

uma amostra representativa de adolescentes de raça negra, na medida em 

que não controlam variáveis como o nível sócio-económico na composição 

das amostras, resultando com frequência que as adolescentes de raça 

negra, que compõem estas amostras, vivem em situações sócio-económicas 

desfavorecidas. Assim sendo, consideram que esta diferença parece ser 

mais uma função do nível sócio-económico do que da etnia per se (Chilman, 

1980; Murry, 1992; McKenry, Everett, Ramsuer & Carter, 1989; Weddle, 

McKenry & Leigh, 1988). Como realçam Buchholz e Gol (1986) com 

frequência, os estudos sobre a problemática não são sensíveis às diferenças 

raciais e culturais. 

Além destas questões, é de salientar que o fenómeno da gravidez na 

adolescência pode assumir significados inteiramente distintos quando 

referido a sociedades ou culturas diversas. 

Resultados de um recente estudo internacional levado a cabo por 

investigadoras do Alan Guttmacher Institute (EUA), no qual se procedeu à 

análise de dados demográficos e de saúde pública de cerca de 40 países do 

mundo, revelou que, nos países em vias de desenvolvimento, uma grande 

proporção de primeiros casamentos e nascimentos dizem respeito a 

adolescentes (Singh & Samara, 1996). Dados da Organização Mundial de 

Saúde, referentes a 14 países do continente africano, revelam que metade 

das mulheres casam-se antes dos 18 anos de idade (WHO, 1995). Por 

exemplo, na Nigéria cerca de 50% da totalidade das mulheres casam aos 15 

anos de idade e aos 18 anos 84% já se encontram casadas (Singh & 

Samara, 1996). Em relação aos países asiáticos, no Bangladesh, 47% da 

totalidade das mulheres aos 15 anos de idade já estão casadas e na índia 

aos 18 anos 51% já estão casadas (Singh & Samara, 1996). Como refere 

Ventura e colabs (1991), na índia, ainda há bem pouco tempo, o facto da 

mulher atingir os 15 anos de idade sem ter filhos, era motivo de penalização 

social (Ventura, Almeida, Ramos, Teixeira, Santos & Pereira, 1991). Assim, 
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em algumas culturas onde a maternidade na adolescência é considerada 

normativa, algumas adolescentes chegam mesmo a demonstrar preocupação 

com a possibilidade de os outros se questionarem acerca da sua fertilidade e 

da sua capacidade para atrair parceiros do sexo masculino, caso decidam 

adiar a gravidez (Burton, 1990; Rainey, Stevens-Simon & Kaplan, 1993; 

Stevens-Simon & McAnarney, 1996). Em certas sociedades agrícolas 

tradicionais, principalmente nos países em vias de desenvolvimento, a 

gravidez e o casamento na adolescência são característicos do sistema 

social. Estudos relativos a países da América Latina e Caraíbas mostram que 

30 a 60% dos casamentos se realizam durante a adolescência (WHO, 1995). 

Em alguns países africanos e das Caraíbas a gravidez numa jovem é 

considerada uma forma de adquirir prestígio social, de provar a sua 

fecundidade e de atrair um parceiro que dará sustento à criança (WHO, 

1995). 

Em síntese, podemos claramente afirmar que a gravidez na 

adolescência mantém uma dependência directa de factores socio

económicos e culturais. 

Finalmente, há que analisar também a um nível mais macrossistémico o 

impacto das transformações operadas na sociedade ocidental actual em 

relação à sexualidade na adolescência e ao início mais precoce da 

actividade sexual activa. 

Nas últimas décadas ocorreram nas sociedades ocidentais mudanças 

sócio-culturais na visão da sexualidade. Como Chilman (1980) salienta, na 

sua análise das perspectivas sociais e psicológicas da sexualidade 

adolescente, as atitudes sociais em relação à sexualidade dos jovens nas 

sociedade ocidentais sofreram uma profunda alteração nas últimas décadas. 

Há hoje uma maior aceitação por parte da sociedade da actividade sexual 

precoce, assistindo-se ao progressivo desaparecimento de tabus tradicionais 

sobre a sexualidade dos jovens antes do casamento (Murry, 1992). Tais 
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influências culturais e sociais incluem assim uma maior permissividade 

sexual na sociedade23 (Merrick, 1995). 

Uma circunstância geral relevante, para o envolvimento dos 

adolescentes em actividades sexuais em idades cada vez mais jovens do 

que no passado e antes do casamento, é assim a mudança histórica ao nível 

das condições em que a maioria deles aprova o envolvimento sexual pré-

matrimonial (Miler & Simon, 1980). 

Por outro lado, a partir dos anos sessenta e com a revolução 

contraceptiva, introduziu-se a possibilidade de profundas modificações no 

comportamento sexual. A descoberta de métodos eficazes e económicos de 

controlo da natalidade veio permitir ao indivíduo um papel activo e 

consciente na tomada de decisão de ter ou não filhos e de quando os ter. 

Assiste-se, assim, à revolução dos valores e a defesa da liberdade sexual, 

possibilitando a separação entre "reprodução" e "prazer". Os valores em 

relação à sexualidade alteraram-se, aumentando a permissividade e 

valorizando-se as dimensões comunicacional e do prazer mais do que a 

procriativa. 

Além disso, nas sociedades actuais, a influência que os meios de 

comunicação social- enquanto fonte de informação- têm no comportamento 

sexual dos adolescentes é também um domínio a considerar. A estimulação 

sexual através dos mass media torna-se cada vez mais uma realidade 

marcante, pela proliferação de conteúdos e estímulos sexuais veiculados 

nesse contexto. De facto, socialmente existe muita pressão sobre os 

adolescentes no sentido de se tornarem sexualmente activos e eficazes. A 

crença de que a sexualidade é sinónimo de bem-estar e de sucesso, que 

transparece claramente nos media, desencadeia a necessidade de 

sobrevalorizar as experiências sexuais de cada indivíduo. Deste modo, 

muitas vezes o material disponível não é concebido para ir de encontro às 

necessidades dos adolescentes, incluindo visões falsas ou inadequadas 

No entanto, torna-se importante reforçar que, embora a actividade sexual na adolescência 
pareça ser actualmente melhor aceite pela sociedade do que nas décadas passadas, existe 
ainda uma considerável variação entre os adolescentes, no facto de serem ou não 
sexualmente activos e no que diz respeito ao momento que iniciam a sua actividade sexual 
(Sprinthall & Collins, 1994). 
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sobre sexualidade (Menezes, 1990). Na opinião de Ventura e colabs. (1991), 

assistimos a uma sociedade cada vez mais erotizada pelos meios de 

comunicação social e as transformações sucessivas, ao nível da liberdade 

sexual individual, levam a que nos confrontemos com uma iniciação cada vez 

mais precoce da actividade sexual. Segundo Lipovetsky (1988), estamos 

perante uma nova lógica no controlo dos comportamentos baseadas, já não 

na vigilância e coacção, mas na sedução operada pelos veículos mediáticos. 

Em síntese, segundo Sprinthall e Collins (1994), tiveram lugar nos anos 

70 e 80 duas principais modificações históricas, com implicações no 

comportamento sexual dos adolescentes. Em primeiro lugar, uma maior 

proporção de indivíduos de ambos os sexos passaram a aprovar as relações 

sexuais antes do casamento (e não associado a ele), sempre que ocorram 

no seio de uma relação afectiva. Em segundo lugar, em comparação com 

décadas passadas, um maior número de mulheres inicia a sua actividade 

sexual a meio da adolescência. Como afirmam Brooks-Gunn e Furstenberg 

neste último quartel de século "sexuality, marriage and childbearing have 

become less closely linked" (1989, p. 249). 

Reflexões críticas 

"Adolescent pregnancy its not a problem with an easy cause 
and effect relationship" (Vernon & Seymore, 1990, p. 117) 

Como procurámos descrever e analisar ao longo deste capítulo, uma 

variedade de factores individuais, familiares, sociais e culturais estão 

associados à gravidez na adolescência. Recorremos para tal à taxinomia de 

contextos da perspectiva ecológica, uma vez que esta perspectiva, como já 

salientámos em outro momento, "acentua as influências multifactoriais da 

gravidez na adolescência, evitando o risco de hiper-simplificação do 

fenómeno e da interpretação inadequada dos resultados das investigações 

(Soares & Jongenelen, no prelo). 
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Uma análise crítica da literatura, que descreve a associação linear e 

isolada de tais factores e a subsequente gravidez na adolescência, tende em 

geral a ser inconclusiva (Chase-Lansdale & Brooks-Gunn, 1994; Chilman, 

1980; Hayes, 1987; Vernon & Seymore, 1990; Zabin & Hayworth, 1993). Tal 

panorâmica deve-se, em nossa opinião, por um lado a limitações 

metodológicas da investigação empírica e por outro lado, intimamente ligado 

com este aspecto específico, à natureza multideterminada do fenómeno em 

causa. Em relação a este último aspecto, como salientam Vernon e Seymore 

"a gravidez e a maternidade não são devidas a um único factor, são sim o 

resultado de uma multitude de influências" (1990, p. 110). Quanto às 

limitações metodológicas, a maioria dos estudos sobre a temática analisaram 

estas questões a posteriori, recorrendo a estudos retrospectivos durante a 

gravidez ou mesmo na maternidade Assim, o que acontecia é que os factores 

identificados com base nessas metodologias de investigação poderiam estar 

a identificar factores que representavam consequências da gravidez (Chase-

Lansdale & Brooks-Gunn, 1994; Phipps-Yonas, 1980; Stiffman & Feldman, 

1990; Vernon & Seymore, 1990). Adicionalmente, muita da investigação 

realizada não pode ser generalizada, uma vez que as amostras estudadas 

tendem a não ser similares, por exemplo, em relação aos contextos socio

económico e cultural de proveniência das adolescentes. 

Em síntese, duas ideias importantes parecem então emergir do que foi 

apresentado ao longo deste capítulo. 

Em primeiro lugar, é uma análise de interacções entre variáveis, e não 

uma visão parcelar, que nos poderá ajudar a compreender e a explicar a 

gravidez na adolescência. Isto significa, no plano conceptual, abandonar 

modelos teóricos de causalidade única do fenómeno e assumir abordagens 

mais abrangentes e compreensivas de leitura, procurando analisar a 

interacção entre variáveis individuais e também ambientais que vão 

influenciar a adolescente. No caso específico desta problemática, 

consideramos que as variáveis individuais têm de ser analisadas à luz de 

variáveis culturais e sócio-económicas, dada a contribuição decisiva destes 

factores exo e macrossistémicos em termos do risco de uma gravidez. No 



Factores de risco na gravidez na adolescência 57 

plano empírico, implica recorrer com mais frequência a estudos longitudinais 

e utilizar amostras diversificadas em termos sociais, económicos e culturais. 

Em segundo lugar, julgamos que esta abordagem multi-compreensiva 

poderá constituir um modelo mais válido para identificar as adolescentes em 

risco e para conceber programas de prevenção da gravidez na adolescência. 

No próximo capítulo, iremos discutir numa perspectiva 

desenvolvimental, o desenvolvimento das grávidas adolescentes no plano 

conceptual e empírico. Ao longo desse percurso, serão analisadas questões 

relativas ao desenvolvimento individual da grávida adolescente e do seu 

desenvolvimento no contexto familiar e de pares. Num último momento, 

serão tecidas considerações mais gerais acerca da maternidade na 

adolescência. 



CAPÍTULO II 

O DESENVOLVIMENTO DAS GRÁVIDAS ADOLESCENTES 
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Introdução 

Neste capítulo procura-se analisar, numa perspectiva 

desenvolvimental, o desenvolvimento das grávidas adolescentes, 

salientando-se o que tem sido a investigação nesse âmbito. 

Num primeiro momento, são discutidas questões do desenvolvimento 

biológico e psicológico. Em relação ao desenvolvimento biológico analisa-

se o desenvolvimento corporal da grávida adolescentes, examinando-se 

também o risco médico e obstétrico desta situação. O desenvolvimento 

psicológico da grávida adolescente é perspectivado tendo em conta 

dimensões do desenvolvimento da identidade, do desenvolvimento sócio-

cognitivo, sócio-emocional e do percurso escolar e profissional da 

adolescente. 

Num segundo momento, são analisadas questões do desenvolvimento 

das relações da adolescente grávida com a família, com os pares e com o 

pai do bebé, quanto às transformações operadas pela gravidez nesses 

microssistemas. 

Finalmente, são exploradas no plano conceptual e empírico as 

implicações da maternidade adolescente no que respeita às distintas 

dimensões do desenvolvimento da adolescente, da interacção mãe-bebé e 

do desenvolvimento da criança. 

O núcleo estruturante e transversal deste capítulo, ao consubstanciar-

se na abordagem desenvolvimental da problemática, vai implicar que a 

discussão da gravidez na adolescência seja levada a cabo à luz da 

interface da resolução das tarefas normativas da adolescência e das 

tarefas específicas da gravidez. 
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1. A adolescência e as tarefas de desenvolvimento 

Apesar de não existir uma teoria única sobre a adolescência, 

consensualmente tem sido perspectivada como período do ciclo de vida, no 

qual ocorrem diversas mudanças quer ao nível individual, quer no ambiente 

social do adolescente, e que vão implicar desafios nas várias áreas da sua 

existência. Durante este período desenvolvimental, a generalidade dos 

autores assume a existência de uma série de tarefas normativas com as 

quais os adolescentes têm que lidar. Uma das mais conhecidas 

classificações destas tarefas nas sociedades modernas industrializadas foi 

introduzida por Havinghurst em 1953, em que o autor define tarefa de 

desenvolvimento como uma exigência que surge num determinado período 

da vida do indivíduo, cuja realização bem sucedida conduz à felicidade e ao 

sucesso em tarefas posteriores, enquanto que o fracasso na tarefa conduz à 

infelicidade para o indivíduo, desaprovação por parte da sociedade e 

dificuldade em tarefas posteriores. As tarefas de desenvolvimento incluem 

uma série de problemas, desafios ou situações de ajustamento que relevam 

do desenvolvimento biológico, das expectativas pessoais e da acção 

pessoal do indivíduo e que, na opinião de Havinghurst "change through life 

and give direction, force and substance to ...development" (1972, p. 11). O 

conceito de tarefas de desenvolvimento tem sido assim utilizado como uma 

metáfora útil para descrever, por um lado, o crescimento do indivíduo em 

termos de aumento de competências e capacidades e, por outro lado, em 

termos das exigências em constante mudança por parte do ambiente, ao 

longo do percurso desenvolvimental (Kreppner, 1989; Seiffge-Krenke & 

Shulman, 1993; Silbereisen & Eyferth, 1986). Nesta linha, Dreher e Oerter 

(1986) defendem que a noção de tarefa de desenvolvimento pode ser 

extremamente útil para compreendermos o processo desenvolvimental 

numa perspectiva ecológica. Consideram que as tarefas de 

desenvolvimento podem ser simultaneamente concebidas como um sistema 
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de componentes vertical e horizontal que contribuem para o indivíduo lidar 

com o ambiente e com as exigências da cultura circundante1. 

Numa perspectiva desenvolvimental, as tarefas de desenvolvimento na 

adolescência são: aceitar as mudanças corporais e utilizar adequadamente o 

corpo; reconhecer-se num papel social masculino ou feminino; estabelecer 

novas relações com os pares de ambos os sexos; transformar as relações 

com os pais no sentido da independência e autonomia afectiva; construir a 

sua identidade psicológica; preparar-se para um projecto/carreira 

profissional; preparar-se para a vida familiar e conjugal e preparar-se para 

uma vida afectiva estável; construir um sistema de valores (Havinghurst, 

1972). 

A perspectiva desenvolvimental assenta na noção de que o 

desenvolvimento é visto como um processo unificado, onde o indivíduo se 

desenvolve e funciona como um todo integrado e coerente (Carlson & 

Sroufe, 1995). A adolescência abrange múltiplas alterações 

desenvolvimentais nas esferas biológica, psicológica e social e, como 

salientou recentemente Soares (1996) as perspectivas actuais já não 

assentam na formulação do que "deve" ocorrer na adolescência, mas são 

baseadas em múltiplos perfis de adaptação e crescimento derivados 

empiricamente. A compreensão actual sobre a adolescência não assenta 

mais num "único" quadro de desenvolvimento. Passou-se de uma visão 

monolítica para uma visão monodimensional e pluralista do desenvolvimento. 

Não há um só "percurso" pelo qual os adolescentes devem passar, mas há 

uma variedade de percursos. Contudo, e como salientou a autora, nem todos 

são de igual qualidade, alguns são mais ricos e promotores de melhor 

qualidade de vida psicológica e social. Qualquer que seja o percurso, a sua 

qualidade é um resultado das interacções do jovem com os seus vários 

contextos de vida (Soares, 1996). 

1 Na visão dos autores " the horizontal direction can be seen as the expansion of the 
individual's life space, the vertical direction as an increasing consciouness of goal-directed 
action in dealing with oneself and the environment" (Dreher &Oerter, 1986, p. 112). 
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2. A gravidez enquanto período de desenvolvimento 

Nos últimos trinta anos a gravidez tem sido estudada como uma fase de 

desenvolvimento psicológico de maior importância. Como salientam Colman 

e Colman (1994) "tal como o casamento ou a morte, a gravidez é um dos 

maiores ritos de passagem da vida" (p. 190). 

Os estudos levados a cabo por Bibring (1959) introduziram a noção de 

que o desenvolvimento psicológico ao longo da gravidez pode ser 

conceptualizado numa sequência de fases. Colman e Colman (1994) 

propõem, para essa sequência, as designações de "Integração", que 

corresponderia ao 1o trimestre de gravidez, de "Diferenciação", ao 2o 

trimestre e de "Separação" relativa ao 3o trimestre de gravidez. A fase da 

Integração corresponderá à aceitação por parte da mulher de que está 

grávida. Deste modo, para a mulher integrar a gravidez dentro de si, isso vai 

traduzir-se, entre outros aspectos, pela alteração de hábitos de vida e pela 

preparação por si própria e pela sua família para a chegada do bebé. 

Segundo estes autores, na fase de Diferenciação, que provavelmente 

coincidirá com o início dos primeiros movimentos fetais, a grávida começa a 

vivenciar a autonomia do feto. Por fim, na fase de Separação, a grávida 

começa a antecipar o processo, pelo qual se vai desligar da gravidez, ou 

seja, o trabalho de parto, o "trabalho de empurrar o bebé do interior para o 

exterior, de separar" (Colman & Colman, 1994, p. 185). 

Numa abordagem mais tradicional, a gravidez foi perspectivada por 

alguns autores como uma "crise" para a mulher (Bibring, 1959; Bibring, 

Dwyer & Huntington, 1961; Caplan, 1957; Caplan, 1960; Freud, 1925). 

Autores como Beail (1982), Einzig (1980), Lewis (1982), Parke (1981) e 

Scott-Heyes (1982) defendem que esta visão da gravidez como "crise" não é 

representativa da experiência de gravidez na mulher adulta em condições 

normais, para a qual a gravidez e a transição para a maternidade não é 

vivenciada necessariamente como uma experiência debilitante. Nesta linha, 

Osofsky e Osofsky afirmam que "conceptualizing pregnancy and new 
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parenthood as a crises does not appear to convey adequately the 

developmental adjustments and potential growth that may characterize this 

period" (1988, p. 373). 

Numa perspectiva desenvolvimental, a gravidez é concebida como um 

período de desenvolvimento, sendo por isso, caracterizada pela necessidade 

de resolução de tarefas desenvolvimentais específicas. Passaremos agora a 

analisar essas tarefas de desenvolvimento específicas que autores como 

Colman e Colman (1994) procuraram identificar. 

A Tarefa 1 - Aceitar a gravidez - diz respeito à tarefa inicial de 

reconhecer a gravidez e de aceitar a sua realidade, para poder lidar com as 

tarefas subsequentes deste período de desenvolvimento, passando deste 

modo pela aceitação das mudanças que esse estado concretiza e pronuncia. 

A Tarefa 2 - Aceitar a realidade do feto - consiste na tarefa de aceitar a 

realidade própria do feto, como entidade física e psicológica distinta, que se 

está a preparar para o funcionamento em separado. Numa fase inicial, a 

relação entre a mãe e o bebé estabelece-se, no plano da fantasia, em que 

primeiramente a mãe concebe o bebé como parte de si própria. Segundo 

Gloger-Trippelt (1991) no início da gravidez o esquema cognitivo que a mãe 

tem do bebé é indiferenciado, no qual "gravidez" e "bebé" são vistos como 

uma unidade. Gradualmente, a autonomia do feto começa a ser percebida, a 

representação do bebé toma-se mais realista, integrando os sinais do bebé, 

os movimentos fetais que testemunham a sua existência (Figueiredo, 1997). 

Deste modo, segundo Field e Widmayer (1984) a verdadeira sensação de 

maternidade na mulher grávida poderá coincidir com a primeira sensação 

real do bebé dentro de si própria. A mãe começa então a procurar um estado 

de sintonia entre o seu comportamento e o do feto, que anuncia a 

reciprocidade existente nas futuras interacções diádicas (Colman & Colman, 

1994; Lopes dos Santos, 1990). 

A Tarefa 3 - Reavaliar a relação com os seus pais - nesta fase da 

gravidez, enquanto o feto se está tornar real e a ser conceptualizado como 

um bebé real, a tarefa será reavaliar e recapitular a relação passada e 

presente com os seus pais, para que um novo equilíbrio possa ser 

encontrado (Colman & Colman, 1994; Figueiredo, 1997). 
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A Tarefa 4 - Reavaliar o relacionamento com o cônjuge/companheiro -

diz respeito à tarefa de lidar com as novas questões no relacionamento com 

o cônjuge/ companheiro, já que a maternidade vai implicar a passagem da 

unidade de casal a família. Implica então formar agora uma nova aliança 

emocional, a aliança parental, no sentido de comunicar em torno de 

questões de âmbito parental e de partilhar experiências e decisões relativas 

à criança (Colman & Colman, 1994). 

A Tarefa 5 - Aceitar o bebé como uma pessoa separada - nesta fase, a 

mulher terá de se desligar da gravidez para aceitar o bebé como pessoa 

separada, e como tal, como um indivíduo com necessidades próprias e 

específicas (Colman & Colman, 1994). 

Por fim, a Tarefa 6 - Integrar a identidade parental - consiste em 

integrar este novo papel, como parte positiva do sentido de si própria, em 

termos da sua identidade individual (Colman & Colman, 1994). 

Na sua sequência normal, a evolução da consciência relativa à 

gravidez, ao feto e ao bebé estimula o desenvolvimento da identidade 

parental, incluindo a reavaliação das figuras parentais e uma reavaliação da 

relação com o companheiro/cônjuge, bem como a evocação de 

comportamentos parentais. Deste modo, a resolução adequada das tarefas 

associadas à gravidez vai possibilitar uma resposta mais adequada face às 

mudanças que a gravidez acarreta, bem como lidar com os novos papeis e 

com as relações em transformação que resultam da gravidez (Colman & 

Colman, 1994). 

3. Perspectiva desenvolvimental da gravidez na adolescência 

A gravidez na adolescência pode ser conceptualizada como um 

acontecimentos de vida não-normativo2, que vai obrigar a uma reorganização 

2 Numa perspectiva de ciclo vital considera-se que ao longo do processo desenvolvimental 
o indivíduo é confrontado com determinados acontecimentos de vida, normativos ou não, 
com os quais se vê obrigado a lidar. Os acontecimentos de vida e as transições com as 
quais o indivíduo se defronta ao longo da vida assumem características variadas, podendo 
envolver uma mudança de papel, que se pode traduzir num ganho ou numa perda, 
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pessoal e relaciona! que garanta novos modos de expressão e de realização, 

adequados à nova situação. Como salientam Crockett e Crouter "although 

non-normative events can occur at any point in the life span, their effects may 

be particullary pronounced in adolescence because they co-occur with other 

developmental and contextual transitions experienced during that period" 

(1995, p. 7). Trata-se de uma transição desenvolvimental, na medida em que 

este acontecimento de vida põe em questão o sistema pessoal ao nível 

estrutural, funcional e emocional, exigindo mudanças e impondo, deste 

modo, novas tarefas de desenvolvimento (Soares & Jongenelen, no prelo). 

Neste sentido, a gravidez na adolescência pode ser perspectivada como um 

desafio novo expresso no desencontro entre o timing da gravidez e as 

tarefas desenvolvimentais normativas da adolescência, constituindo, deste 

modo, um exemplo de uma transição de papéis acelerada (Raeff, 1994). 

A gravidez na adolescência não é então "desenvolvimentalmente 

adequada" em termos das tarefas que coloca ao indivíduo, na medida em 

que vai por em causa o processo normativo3, interrompendo, transformando 

e adiando a resolução das tarefas (normativas) da adolescência, e 

implicando simultaneamente que a adolescente lide com as tarefas da 

gravidez e maternidade, à partida mais específicas da idade adulta, e para 

as quais, em termos desenvolvimentais, ela ainda não está preparada. A 

adolescente grávida não vivência esta transição de forma semelhante a uma 

mulher adulta, para a qual em termos desenvolvimentais à partida a gravidez 

é normativa, em geral foi planeada, reunindo à sua volta todas as condições 

produzir consequências positivas ou negativas e serem acompanhados de sentimentos 
agradáveis ou não (Schlossberg, 1981). Os acontecimentos não-normativos são, 
habitualmente, considerados como geradores de maior stress para o indivíduo (Felner, 
Farber & Primavera, 1983). Em geral considera-se que ocorreu uma transição 
desenvolvimental quando esta resulta numa mudança nas concepções que o indivíduo 
tem sobre si próprio e sobre o mundo, o que requer uma correspondente mudança no seu 
comportamento e nas relações que ele estabelece (Schlossberg, 1981). Este novo 
equilíbrio pode traduzir-se numa adaptação saudável, que promove o crescimento pessoal 
do indivíduo ou ser uma resposta desadaptativa, que poderá resultar numa crise para o 
indivíduo (Schlossberg, 1981; Moos e Schaefer, 1987). Assim sendo, por vezes as 
transições podem originar crises, já que, segundo Nelson-Jones "...people feel that they 
coping resources are being stretched, if not overwhelmed" (1984, p. 92). 
3 Como salienta Sroufe (1989), à partida um percurso normativo deixa em aberto ao 
indivíduo um maior número de escolhas futuras. Em nossa opinião é ao nível dessas 
"escolhas" em termos de trajectórias desenvolvimentais, que a gravidez na adolescência vai 
desenhar o seu impacto. 
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para que tal aconteça de forma positiva e adaptativa em consonância com 

um projecto de "ser mãe" enraizado em alicerces seguros. 

Consequentemente, a gravidez na adolescência não é em geral resultado de 

um projecto, mas sim um acontecimento com o qual a adolescente vai ter de 

lidar. 

Esta descontinuidade ou transição no ciclo vital poderá resultar num 

período de múltiplas dificuldades ou ser uma oportunidade de crescimento, 

promovendo ganhos desenvolvimentais para a adolescente, ao implicar a 

mobilização dos seus recursos individuais/internos e contextuais/externos 

para responder a tais exigências desenvolvimentais. 

Em síntese, a gravidez na adolescência implica que a adolescente lide 

com as tarefas de desenvolvimento normativas da adolescência e, além 

disso, com os desafios colocados pela gravidez, isto é com as tarefas 

específicas da gravidez. 

A gravidez vai implicar modificações nos diversos domínios de 

existência da adolescente. Nesse sentido, passaremos a analisar, num 

primeiro momento, questões relativas ao desenvolvimento biológico da 

grávida adolescente, especificamente em termos do seu desenvolvimento 

corporal e dos aspectos médicos desta situação. Num segundo momento, 

examina-se no âmbito conceptual e sempre que possível no plano empírico, 

o desenvolvimento psicológico da adolescente grávida. Nesse âmbito, são 

abordadas questões relativas ao desenvolvimento da identidade, do 

desenvolvimento sócio-cognitivo, sócio-emocional e do seu percurso escolar 

e profissional, procurando inscrevê-las no modo como a adolescente lida 

com as tarefas normativas da adolescência e as tarefas da gravidez. Uma 

vez que o desenvolvimento do indivíduo se processa e tem lugar na 

interligação com o contexto social (Bronfenbrenner, 1979), aborda-se em 

seguida o desenvolvimento da grávida adolescente "em contexto", 

especificamente no que respeita às suas relações com a família, com os 

pares e com o seu companheiro. 
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4. Desenvolvimento da adolescente durante a gravidez 

4.1. Desenvolvimento biológico 

A adolescência caracteriza-se por um período de mudanças 

significativas em múltiplos domínios da vida. Durante esta fase do ciclo de 

vida ocorrem assim acentuadas transformações corporais. 

A transformação biológica fundamental da adolescência, a puberdade, 

consiste no alcance da capacidade de reprodução ou da maturidade sexual. 

Por este facto, as transformações pubescentárias na adolescência incluem 

alterações na aparência e na função das características sexuais primárias, 

ou seja nas estruturas que estão directamente relacionadas com a 

reprodução, tais como os órgãos sexuais. Mais evidentes são contudo, as 

características sexuais secundárias que incluem nas raparigas o 

alargamento dos seios e o crescimento de pelos púbicos (Sprinthall & 

Collins, 1994). Para além destes aspecto há também a considerar as 

alterações no tamanho e forma do corpo e nas capacidades físicas dos 

adolescentes. 

As transformações físicas associadas à puberdade constituem as 

alterações primárias mais dramáticas da adolescência. Os efeitos 

psicológicos destas transformações são mediados pelas respostas às 

alterações físicas emitidas pelos próprios adolescentes, pelos pares, pelos 

pais e pela sociedade em geral, relacionando-se, por exemplo, com a 

satisfação que a adolescente sente com o seu corpo e com as alterações na 

imagem. Nesse sentido, face a essas transformações a adolescente terá de 

reconstruir a sua imagem corporal e a concepção de si própria. Por isso, 

essas modificações na imagem irão manifestar-se nas atitudes face a si 

própria e aos outros. O aceitar das mudanças operadas no corpo, nesta fase 

do ciclo de vida, passa então por desenvolver uma imagem corporal 

satisfatória (Matsuhashi & Felice, 1991). A investigação empírica tem 

salientado o papel central e fundamental, durante a adolescência, da 
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imagem corporal no conceito de si próprio (Davies & Furnham, 1986; Lerner 

& Brackney, 1978; Padin, Lerner & Spiro, 1981; Stenberg & Blinn, 1993). 

Numa perspectiva desenvolvimental, pode considerar-se que durante a 

adolescência, uma das tarefas de desenvolvimento é a aceitação das 

mudanças corporais resultantes da puberdade e a utilização adequada do 

corpo (Havinghurst, 1972). 

Dado que a adolescente se encontra numa fase activa do seu 

desenvolvimento corporal, a gestação pode alterá-la significativamente, ao 

reunirem-se, num mesmo momento, as alterações próprias da adolescência 

e as específicas da gravidez. 

Passaremos agora a analisar as implicações da gravidez ao nível do 

seu impacto no desenvolvimento corporal da adolescente. 

No decurso da gravidez o corpo da mulher vai sofrer alterações físicas 

acentuadas que vão ter implicações ao nível da sua imagem corporal. As 

mudanças físicas resultantes da gravidez passam pelo crescimento da 

barriga, pelo alargamento dos seios, aumento de peso, etc4. Uma das tarefas 

da gravidez passará exactamente por aceitar e integrar estas mudanças 

corporais. Considerar a dimensão corporal, como parte integrante do self em 

desenvolvimento, torna-se de extrema importância na gravidez na 

adolescência, dado que a adolescente grávida terá de se ajustar às 

mudanças físicas da puberdade, mas também às resultantes da gravidez 

(Rodriguez & Moore, 1995; Stenberg & Blinn, 1993). 

Analisando esta questão, Hurlock (1979) salientou determinados 

factores que considera influenciarem os efeitos psicológicos das mudanças 

no corpo na adolescência: a rapidez da mudança, a falta de preparação, o 

Como descreve o médico Ramos de Almeida (1987) "durante a gravidez dá-se um 
aumento de depósito de gordura nas ancas e nas coxas com uma alteração da substância 
fundamental do tecido conectivo que leva ao aparecimento das estrias gravídicas. Também 
o aumento da secreção de estrogénios provoca, por seu turno, um aumento na produção da 
hormona estimulante dos beta-melanócitos, de que resulta uma hiperpigmentação das 
áreolas mamárias e das zonas descobertas da pele, especialmente da face-a máscara 
gravídica, o "pano" da gravidez ou o cloasma. Simultaneamente, aumentam a secreção 
sebácea e sudorípara, o que pode causar agravamento ou aparecimento do acne e intenso 
cheiro a suor que constituirá uma preocupação para a adolescente. Ainda quanto ao aspecto 
somático geral, a gravidez vai repercutir-se no desenvolvimento estatural e ponderal da 
jovem "(p. 241). 
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ideal da infância, as expectativas sociais, estereótipos acerca da imagem do 

corpo e a insegurança social face às mudanças. Ora estes factores poderão 

ser complexificados, relativamente à integração das mudanças no sistema 

pessoal da adolescente, pelas mudanças provocadas pela gravidez na 

dimensão corporal da adolescente: a rapidez do crescimento da barriga e as 

alterações que daí advêm ao nível da auto-imagem física; a falta de 

preparação para lidar com estas mudanças, nomeadamente na capacidade 

de antever a necessidade de alterar o vestuário; o ideal da infância, que 

adolescente tem de si própria como indivíduo, é complexificado com uma 

gravidez para a qual não está preparada; as expectativas sociais e o novo 

estatuto de adolescente grávida que vão implicar um reajustamento da 

percepção que a adolescente detém acerca do que os outros significativos 

pensam acerca de si própria e da gravidez; os estereótipos e o aumento da 

insegurança social, pela consciência que a gravidez enquanto aparência 

física poderá afectar a sua aceitação social (Hurlock, 1979). Nesta linha, 

Conger (1991) considera que é necessário um timing para a adolescente 

integrar as mudanças normativas da adolescência numa auto-imagem 

positiva, tarefa que poderá ser dificultada com a "distorção" do corpo advinda 

da gravidez. 
Embora tenham sido estudadas as percepções sobre o corpo e o self 

na adolescência, a investigação sobre as mudanças na imagem corporal em 

grávidas adolescentes é ainda relativamente escassa (Stenberg & Blinn, 

1993). 
Na idade adulta, onde gravidez pode ser perspectivada como um 

acontecimento normativo, as dificuldades que algumas grávidas revelam em 

se ajustarem à sua nova imagem corporal foram estudadas (Stenberg & 

Blinn, 1993). Por exemplo, Slade (1977) procurando explorar a consciência 

das alterações físicas advindas da situação de gravidez em mulheres 

adultas, verificou que estas tendiam a sobrestimar as suas medidas físicas 

comparativamente a adultas não grávidas. Na opinião de Stenberg e Blinn 

(1993), se algumas grávidas adultas revelam dificuldades em aceitar as 

mudanças corporais resultantes da gravidez e com consequências ao nível 

da sua imagem corporal, é provável que as adolescentes experienciem uma 
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dificuldade similar ou mesmo maior. De facto, são as alterações corporais a 

dimensão exterior e como tal observável pelos "outros", do processo 

gravídico5. 

Um estudo realizado por Stenberg e Blinn (1993) com grávidas 

adolescentes, mostrou que estas tinham sentimentos negativos em relação 

às mudanças que estavam a ocorrer no seu corpo. Especificamente, as 

adolescentes descreviam-se a si próprias como sendo gordas e feias, 

queixando-se do tamanho da barriga e do incremento de peso resultante da 

gravidez. Em relação a este último aspecto revelavam, por exemplo, 

dificuldade em aceitar e integrar que este o aumento é parte necessária e 

integrante da gravidez, manifestando-se ansiosas pelo nascimento do bebé 

para poderem retomar o seu peso normal6 (Stenberg & Blinn, 1993). Na 

opinião dos autores, de forma geral, a grávida adolescente parece ter mais 

dificuldade em se ajustar à sua nova imagem corporal comparativamente à 

grávida adulta (Slade, 1977). No entanto, numa pesquisa levada a cabo por 

Richardson (1990) junto de grávidas adolescentes e adultas não se 

encontraram diferenças entre os dois grupos relativamente à experiência de 

mudança corporal. Por outro lado, resultados de um estudo de Stevens-

Simon, Nakashima e Andrews (1993) salientaram a variabilidade encontrada 

num grupo de grávidas adolescentes face à aceitação das mudanças 

corporais. Este estudo mostrou que as atitudes mais negativas sobre o 

incremento de peso no decurso da gravidez eram mais frequentes entre as 

adolescentes deprimidas, nas que percepcionam as suas famílias como 

pouco apoiantes e, sobretudo, nas adolescentes mais novas. Em nossa 

opinião, consideramos que esta pesquisa reforça, numa perspectiva 

5 Como salientam Aroso Monteiro e Sousa (1990), os problemas que as grávidas 
adolescentes levantam em relação à sua imagem corporal, levam muitas vezes a uma 
alimentação inadequada, com os inevitáveis défices nutritivos, aumentando o risco de 
complicações obstétricas, prematuridade e baixo peso do recém-nascido. 
6 Este desejo de perder peso poderá também, na opinião dos autores, reflectir os valores 
culturais face à obesidade presentes na sociedade actual, dos quais as mensagens 
veiculadas no mass media são exemplos paradigmáticos, e especialmente valorizados pelas 
adolescentes do sexo feminino (Davies & Furnham, 1986). Aparentemente, neste estudo 
valores culturais associando magreza e atracção física estavam muito representadas neste 
grupo de grávidas adolescentes. Como salientam Stenberg e Blinn (1993) "developing a 
stable, positive body image is more than merely accepting anatomical changes; its also a 
cultural phenomenon" (p. 283). 
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desenvolvimental, o impacto distinto, em termos de imagem corporal, que a 

vivência da gravidez poderá ter no início da adolescência, onde as 

mudanças físicas normativas são mais acentuadas, do que uma gravidez 

numa fase mais tardia, onde possivelmente as transformações da puberdade 

estão já mais integradas. 

Finalmente, é de salientar um resultado interessante revelado por 

Matsuhashi e Felice (1991) ao mostrarem que adolescentes grávidas, no 

último trimestre de gravidez, têm uma imagem corporal mais positiva do que 

os seus pares não-grávidas. Com base nos seus resultados, as autoras 

consideram que provavelmente "algumas adolescentes poderão construir a 

sua identidade sexual através da experiência da gravidez"(Matsuhashi 

&Felice, 1991, p. 314)7. 
Para além das questões relativas às transformações corporais 

normativas da adolescência e da vivência das transformações físicas 

resultantes da gravidez, é clara, na mais diversa literatura sobre a temática, 

a preocupação dos clínicos e dos investigadores em diversas áreas do 

saber, sobre os riscos obstétricos associados à gravidez na adolescência. 

Tem sido descrito na literatura, a partir de dados estatísticos sobre 

populações em diferentes países e de estudos empíricos, que a gravidez 

acarreta problemas a nível biológico para a adolescente e que em termos de 

risco médico, as complicações obstétricas na adolescente são mais 

frequentes do que na mulher adulta. As principais patologias obstétricas 

frequentemente associadas à gravidez na adolescência incluem a anemia, a 

doença hipertensiva da gravidez, infecções urinárias e complicações do 

parto (e.g. Baldwin, 1981; Braen & Forbush, 1975; Carey, McCann-Stanford 

& Davidson, 1981; Garcia-Coll & Vasquez Garcia, 1995; Koetsawang, 1990; 

Phipps-Yonas, 1980; Stevens-Simon, Roghmann & McAnarney, 1991; 

Stevens-Simon & White, 1991; Schinke, Gilchirist & Blythe, 1980; Osoksky, 

Osofsky & Diamond, 1988). 

7 Rosenbaum (1979) considera que a ilustração concreta do processo de construção da 
identidade sexual revela-se, em geral, no aumento da aceitação e conforto da adolescente 
com o seu próprio corpo tal como ele é. 
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Neste âmbito, uma recente meta-análise sobre cuidados pré-natais e 

saúde materna na gravidez adolescente revelou que as grávidas 

adolescentes têm uma prevalência superior de doenças hipertensivas da 

gravidez que as adultas, e que quanto mais nova é a adolescente mais 

elevado é esse risco (Scholl, Hediger & Belsky, 1994). 

A nível nacional, um trabalho desenvolvido por Almeida (1987) na 

Maternidade Alfredo da Costa, Lisboa, entre 1980 e 1982, junto de uma 

vasta amostra de 2023 adolescentes com menos de 19 anos de idade, 

indicou que 21% das adolescentes tiveram patologia obstétrica, sendo a 

hipertensão (14%) a patologia mais frequente, seguida da anemia, 

incompatibilidade feto-pélvica, pré-eclampsia e eclampsia. Já Aroso Monteiro 

e Sousa (1990), no Hospital de Santo António no Porto, junto de 681 

adolescentes que correspondiam a 7.6% da totalidade de partos durante 5 

anos nessa instituição, revelaram um aumento de casos de eclampsia nas 

adolescentes Ainda em relação ao panorama nacional, Ventura e colabs 

(1991) na Maternidade Byssaia Barreto em Coimbra, analisando os 

processos de 196 jovens utentes da referida instituição hospitalar entre 1985 

e 1989, encontraram como complicação mais usual a infecção urinária 

(20.4%, sendo a incidência geral de 7%)8. No ano seguinte, Silva (1992) 

constatou que esta patologia era também a mais frequente (28%) em 

adolescentes grávidas, no Hospital Santa Maria em Lisboa. 

Se no passado a gravidez na adolescência foi vista como um problema 

exclusivamente biomédico, as perspectivas mais actuais defendem que, 

principalmente para as adolescentes com idade superior a 15 anos, com 

cuidados pré-natais adequados e com uma nutrição equilibrada, o risco 

obstétrico pode ser significativamente reduzido (Brooman, 1981; Hayes, 

1987; Lamb, 1988; McComick, 1985; Osofksky, Hann & Peebles, 1993; 

Roosa, 1984; Schellenbach, Whitman & Barkowiski, 1992; Zucherman et al., 

1983). As pesquisas efectuadas no âmbito desta problemática, sobretudo 

Explicando este facto, os autores consideraram que o baixo nível sócio-económico 
característico destas utentes reflectia-se directamente nas condições de higiene (Ventura et 
ai., 1991). 
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nas últimas décadas, têm sugerido que quando estes factores assim como o 

nível sócio-económico estão à partida controlados, parecem não existir 

diferenças acentuadas na incidência de patologia obstétrica entre as 

adolescentes mais velhas e as mulheres adultas (Hayes, 1987; Garcia-Coll & 

Vasquez Garcia, 1995; Osofsky et ai., 1998; Schellenbach et al., 1992)9. 

Consequentemente, é aceite na literatura que o risco obstétrico associado à 

gravidez na adolescência não advêm da idade materna per se, mas é 

essencialmente resultante de uma situação de escassez de cuidados de 

saúde pré-natais e de défices nutritivos, os quais não podem ser dissociados 

de factores de ordem sócio-cultural e económica (Combs-Orme, 1993; 

Garcia-Coll & Vasquez Garcia, 1995; Hayes & Creyer, 1988; Klerman, 1993; 

Schellenbach et ai., 1992). Os resultados das pesquisas neste âmbito 

apontam a tendência da adolescente grávida em não procurar cuidados 

médicos até uma fase tardia da gestação e de ter hábitos nutricionais 

pobres, que surgem muitas vezes associados a situações de carência socio

económica. Por um lado, o que parece acontecer é que a adolescente 

ignora, nega ou esconde, no maior tempo possível a sua gravidez, o que vai 

implicar um acesso mais tardio e um número mais reduzido de consultas de 

vigilância pré-natal (Combs-Orme, 1993; National Center for Health 

Statistics, 1989; Scholl, Hediger & Belsky, 1994); por outro lado, parece 

revelar, comparativamente à mulher adulta, uma compreensão insuficiente 

da necessidade desses cuidados, assim como parece desconhecer as 

9 Para as adolescentes com idade superior a 15 anos, tais resultados, vêm refutar a posição 
defendida nos primeiros trabalhos de investigação sobre o assunto que, apelando da 
imaturidade biológica da adolescente para a gravidez, descreviam uma espécie de síndrome 
que resultaria da gravidez num organismo insuficientemente desenvolvido e imaturo 
(Almeida, 1987; Garcia-Coll & Vasquez Garcia, 1995) No entanto, torna-se importante desde 
já assinalar que os autores em termos de maturação física na adolescência, diferenciam o 
risco biológico acrescido de uma gravidez antes dos 15 anos de idade, comparativamente a 
uma fase mais tardia. A investigação empírica tem salientado consistentemente que sao as 
adolescentes mais novas o grupo com taxas mais elevadas de complicações obstétricas 
(Combs-Orme, 1993; De Anda, 1983; Garcia-Coll & Vasquez Garcia, 1995; Hayes, 1987; 
Hayes & Creyer, 1988; Phipps-Yonas, 1980; Scholl, Hediger & Belsky, 1994) Resultados 
apresentados por Hayes e Creyer em 1988 mostraram que a taxa de mortalidade resultante 
de complicações obstétricas para adolescentes na faixa etária 15-19 anos era 13% mais 
elevada do que a média nacional (EUA), e que atingia valores na ordem dos 60% para 
adolescentes com idade igual ou inferior a 15 anos. Dados do Alan Guttmacher Institute 
(1981) reforçam este noção, ao apontarem que as adolescentes com idade inferior a 15 anos 
têm uma taxa de morte materna 2,5 mais elevada do que as mulheres entre 20-24 anos de 
idade. 
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alterações da gravidez normal e patológica (Correia & Alves, 1990). 

Finalmente, há que considerar também que o facto da gravidez na 

adolescência estar frequentemente associada a situações sócio-económicas 

muito desfavorecidas, permite também em parte explicar o acesso mais 

limitado e dificultado a cuidados de saúde pré-natal (Brooks-Gunn, 

McCornick & Heaganty, 1988; Osoksky et ai., 1993). É bem conhecido na 

literatura da Psicologia Comunitária que uma das características das 

populações vivendo em situações de pobreza, é a resistência em procurar e 

utilizar os recursos da comunidade em geral, como por exemplo os serviços 

de saúde disponíveis10. De facto, diversas pesquisas têm apontado a 

escassa, tardia ou inexistente vigilância médica pré-natal que parece assim 

caracterizar a gravidez na adolescência (e.g. Alan Guttmacher Institute 1991; 

Children's Defense Fund, 1985). Neste âmbito, Hayes e Cryer (1988) 

apontam valores na ordem dos 50% para a totalidade de casos de gravidez 

na adolescência que não procuram assistência médica no 1 o trimestre de 

gravidez, nos EUA. Dados mais recentes revelados pelo American College of 

Obstetricians and Gynecologists em 1993, ilustram o carácter alarmante 

desta situação nesse país. Das adolescentes na faixa etária dos 15-16 anos, 

verifica-se que 4.7% não tiveram qualquer vigilância médica pré-natal, 

comparativamente a 3.7% na faixa etária dos 17-19 anos, agravando-se esse 

valor para 6.8% para as adolescentes com idade inferior a 15 anos 

(comparativamente a 2.2% para a população em geral)11. Adicionalmente, os 

resultados apontam que 14.2% das adolescentes com idade inferior a 15 

anos apenas procuraram assistência no 3o trimestre, 10.4% das 

10 Concordamos com Bairrão (1991) quando sublinha que esta lógica de funcionamento da 
população, prende-se também com os próprios serviços da comunidade que "muitas vezes 
têm poderes, culturas e organizações nem sempre compatíveis com um trabalho adequado 
para servir as comunidades mais carenciadas (p. 38). 
"1 Estes dados relativos ao panorama nacional americano revelaram ainda que quanto à 
assistência no 1o trimestre de gravidez, das adolescentes mais novas apenas 37% 
procuraram assistência nessa fase, 47% das adolescentes com 15-16 anos e 55% das 
adolescentes na faixa etária dos 17-19 anos (comparativamente a 76% para a população em 
geral). No 2° trimestre das adolescentes com idade inferior a 15 anos 42% procuraram 
assistência nessa fase, 38% das adolescentes com 15-16 anos e 33% das adolescentes na 
faixa etária dos 17-19 anos (comparativamente a 18% para a população em geral, American 
College of Obstetricians and Gynecologists,1993). 
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adolescentes com 15-16 anos e 8.4% das adolescentes entre 17-19 anos 

(comparativamente a 4.3% para a população em geral). 

A nível nacional, Silva (1983) no Hospital Santa Maria em Lisboa, 

verificou que 20% da totalidade das adolescentes não foram assistidas 

medicamente durante a gravidez e que apenas 23% tiveram a sua primeira 

consulta durante o 1o trimestre de gestação, comparativamente a 56.6% para 

as grávidas adultas. O trabalho desenvolvido por Ventura e colabs. (1991), 

anteriormente referido, mostrou que 26.5% das adolescentes não tiveram 

qualquer consulta durante a gravidez, valor agravado para 30.8% para o 

grupo das grávidas com idade igual ou inferior a 15 anos (comparativamente 

a 2.2% da população que recorreu ao referido serviço nesse período). Nesse 

trabalho, os autores salientaram ainda que as adolescentes que procuraram 

a consulta pré-natal, fizeram-no mais tarde do que seria desejável. No ano 

seguinte Silva (1992) verificou que apenas 6% das adolescentes com idades 

inferiores a 18 anos tiveram a 1 a consulta no 1o trimestre de gravidez. 

Em síntese, é hoje bem conhecido que o risco biológico associado à 

gravidez na adolescência não é resultado unicamente da idade materna, 

implicando que aspectos biológicos e médicos não possam ser analisados 

independentemente do contexto sócio-cultural, pelo menos para as 

adolescentes com idade superior a 15 anos. O panorama de saúde materna 

desfavorável no decurso da gravidez adolescente deve-se em geral a uma 

constelação de problemas de natureza mais psicossocial, em que se 

associam factores como idade ginecológica, dificuldades sócio-económicas, 

má nutrição, diagnóstico tardio de gravidez e dificuldade de acesso a 

cuidados de saúde (Osofsky et ai., 1993). Como salientou Morris "pregnancy 

during adolescence is more of a social disadvantage than a biological one" 

(1981, p. 420). 

Para além das implicações da gravidez no desenvolvimento biológico 

da adolescente, esta situação vai ter implicações no seu desenvolvimento 

psicológico. Passaremos a analisar em seguida, no âmbito conceptual e 

empírico, as principais questões relativas ao desenvolvimento psicológico da 
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adolescente grávida, procurando inscrevê-lo no modo com a adolescente 

lida com as tarefas normativas da adolescência e as tarefas da gravidez. 

4.2. Desenvolvimento psicológico 

Uma das tarefas mais críticas da adolescência é a construção da 

identidade, considerada por muitos autores como o desafio central deste 

período de desenvolvimento. Segundo Erikson (1968) a formação da 

identidade é um processo integrador das transformações pessoais, das 

exigências sociais e das expectativas em relação ao futuro, que envolve um 

sentido de unidade e de coesão pessoal. Os adolescentes têm que lidar com 

as questões "Quem sou eu?" e "O que é que eu sou" (Freedman, 1976). 

Erikson (1968) que introduziu uma perspectiva que conceptualiza a dinâmica 

relacional entre o adolescente e o mundo social mais vasto, considera a 

adolescência como o período basilar do desenvolvimento, durante o qual se 

organiza a construção da identidade do eu, e se constitui como período de 

recapitulação dos conflitos da infância e de antecipação da idade adulta. O 

conflito dominante na adolescência estará então focalizado a formação da 

identidade e a difusão da identidade (Erikson, 1968). É durante esta fase do 

ciclo de vida, que as identificações infantis bem como os papeis adultos 

proporcionados pelo grupo social são questionados e avaliados. Para além 

de ser um período em que as conceptualizações do self são reelaboradas e 

solidificadas, este movimento da infância para a idade adulta é um período 

em que os adolescentes podem experimentar e avaliar vários papeis adultos. 

O período de espera concedido ao adolescente, enquanto este não se 

encontra apto a satisfazer os compromissos adultos, pode ser considerado 

como uma moratória psicossocial durante a qual, através da livre 

experimentação de papeis, se prepara para a realização das tarefas adultas. 

Uma vez que a questão central do desenvolvimento psicológico na 

adolescência é a construção da identidade pessoal, que vai implicar uma 
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(re)construção e uma síntese de vivências e significações, este processo vai 

assumir contornos específicos com a ocorrência de uma gravidez. A gravidez 

vai colocar desafios adicionais à adolescente, complexificando deste modo o 

processo de construção da identidade. O facto de a adolescente ter de 

encontrar uma direcção para a própria vida, ao mesmo tempo que aceita os 

desafios impostos pela gravidez e consequentemente da maternidade, pode 

criar conflitos e problemas significativos ao implicar um desafio considerável 

(Osofsky et ai., 1988). A adolescente grávida terá de dar um significado 

coerente à sua vida, integrando as experiências passadas e presentes e 

procurando um sentido para o futuro. Nesta linha, Musick (1993) advoga que 

assim como a tarefa principal da adolescência é a questão da identidade, 

esta será também a questão central da gravidez e da maternidade, nesta 

fase do ciclo de vida. Na opinião de Copeland (1981), a ocorrência de uma 

gravidez, principalmente no início da adolescência, poderá por em causa a 

construção da identidade pessoal. Por outro lado, como analisámos 

anteriormente, uma das tarefas da gravidez/maternidade consiste em 

integrar a identidade parental, isto é integrar este novo papel, como parte 

positiva do sentido de si própria, em termos da identidade individual (Colman 

& Colman, 1994). Tal como a teoria desenvolvimental (Erikson, 1968) e a 

investigação empírica (Mareia, 1980) sugeriram, os adolescentes 

comparativamente aos indivíduos adultos, não possuem um sentido 

consolidado e integrado do self, uma vez que provavelmente estão 

envolvidos na experimentação de papeis sociais, como parte do processo de 

construção da identidade (Osofsky et ai., 1993). 

À luz da taxinomia das fases de construção da identidade de Mareia 

(1980), autores como Copeland (1981) e Musick (1993) consideram que a 

gravidez na adolescência poderá reflectir uma identidade outorgada, cujo 

tema central desta fase de construção da identidade passa pelo 

compromisso prematuro numa escolha que não é autónoma. A gravidez 

implicaria deste modo o investimento prematuro num papel parental, sem a 

exploração e a experimentação de alternativas inerentes ao processo de 

construção da identidade. Para tal poderiam concorrer vários factores entre 

os quais a pressão do ambiente social para a adolescente assumir de um 
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papel parental ou a inexistência de alternativas12. Nesta perspectiva, a 

gravidez é vivenciada a partir de uma identificação da adolescente com sua 

mãe, com irmãs ou pares que foram e são mães adolescentes e que servem 

como modelo para a adolescente (Copeland, 1981). Como sublinhou Musick 

"adolescents are very fined tuned to their culture: they breathe it in 

psychologically" (1993, p. 65). 

Discutindo as questões relativas ao processo de construção da 

identidade, Romig e Bakken (1990) consideram que a gravidez ao interferir 

com a formação da identidade vai dificultar o posterior desenvolvimento da 

intimidade. O que parece acontecer é que a adolescente é confrontada com 

o estado gravídico, num momento em que ainda não está preparada para a 

intimidade psicológica, na medida em que, de acordo com Erikson, a genuína 

intimidade surge apenas após a formação da identidade. Por outro lado, 

integrar a experiência da gravidez e da maternidade na concepção de si 

própria representará uma questão ainda mais crítica para a adolescente que 

se defronta com o facto de engravidar numa fase em que a sociedade não 

considera apropriado para tal. 

No plano empírico, Osofsky e colabs. (1993) procurando estudar o 

processo de construção da identidade em grávidas adolescentes 

compararam uma amostra emparelhada de adolescentes grávidas com pares 

não-grávidas, de elevado risco psicossocial. Os resultados dos autores 

apontam diferenças significativas entre os dois grupos. Especificamente, as 

grávidas revelaram níveis mais elevados de difusão de identidade do que os 

pares não grávidas, enquanto que estas últimas revelaram níveis mais 

elevados de aquisição de identidade do que as grávidas. Estes resultados 

parecem assim sugerir dificuldades para as grávidas adolescentes no 

processo de construção da identidade. 

No entanto, outras perspectivas alternativas no âmbito da construção 

da identidade na gravidez na adolescência têm vindo a surgir na literatura. 

12 Como discutimos no capítulo anterior, em determinadas comunidades a gravidez e 
maternidade na adolescência, são consideradas normativas, contribuindo a própria família 
da adolescente para a assunção de um papel maternal por parte da adolescente, nesta fase 
do ciclo de vida. 
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Raeff (1994), procurando conceptualizar esta questão numa 

perspectiva desenvolvimental, defende que a gravidez e consequentemente 

a maternidade, ao constituírem-se como um desafio invulgar para a 

adolescente, poderão proporcionar e contribuir para a resolução das 

questões da identidade. Por outras palavras, isto significará então que a 

adolescente poderá lidar com as questões da identidade a partir da própria 

situação da gravidez. Nesta linha, podemos sublinhar o trabalho de Gilligan 

(1982) que enfatizou a importância das relações e da prestação de cuidados 

no desenvolvimento das mulheres, e em particular no desenvolvimento da 

identidade. Tal orientação para os cuidados sugere que a maternidade pode 

ter um papel de grande importância em muitas mulheres neste processo de 

construção da identidade. Dado que a gravidez e a maternidade constituem 

uma desafio invulgar, esta experiência pode proporcionar um contexto 

significativo para a adolescente lidar com as questões da identidade pessoal 

através dessa experiência (Raeff, 1994). Já Waterman (1982), no seu 

modelo das trajectórias seguidas por estudantes universitários na formação 

da identidade, salientava que "particular environments or developmental 

settings are important in precipitating identity struggles and evaluation of 

various identity resolutions (p. 344)13. Na perspectiva apresentada por Raeff 

(1994) está patente a noção de que as experiências da gravidez e da 

maternidade poderão expor as adolescentes a numerosas situações e 

circunstâncias novas que podem canalizar as considerações da identidade 

para o domínio específico da maternidade14, sugerindo que as experiências 

associadas com o confronto da maternidade estão relacionadas com 

considerações de identidade. Ao assumir o papel parental, a adolescente 

poderá utilizar esta transição específica para resolver questões de 

identidade (Musick, 1993). Como salientaram Bucholz e Gol (1986) tornar-se 

13 No entanto, como Raeff (1994) sublinha, e enquadrada na linha das investigações que 
têm vindo a surgir sobre trajectórias alternativas para a formação da identidade, nem todos 
os adolescentes vão para o ensino superior, e como tal "diferentes experiências poderão 
proporcionar o tipo de diversidade que precipita as considerações de identidade, podendo 
ocorrem ontogenicamente mais cedo" (p. 226). 
14 Nesta linha, salienta-se um estudo de Oz, Tarine e Fine (1992) cujos resultados revelaram 
que as mães adolescentes tinham um desenvolvimento do ego mais elevado 
comparativamente às adolescentes que não tinham filhos. Este resultado vai contra os 
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figura materna representa para algumas adolescentes um movimento para a 

maturidade e a assunção de um papel adulto. 

Para além das questões relativas à identidade, o desenvolvimento 

sócio-cognitivo tem vindo a ser considerado como um domínio a considerar 

na adaptação da adolescente à gravidez. 

Considerando as características do desenvolvimento sócio-cognitivo 

sobretudo no início na adolescência, nomeadamente manifestações do 

egocentrismo (Elkind, 1970), dificuldades de planeamento da acção, de 

antecipação e projecção no futuro na adolescência, alguns autores 

defendem que estas podem contribuir para dificuldades de adaptação à 

gravidez por parte da adolescente, na medida em que à partida tais 

limitações não se coadunam com a perspectiva de ser mãe. Neste âmbito, 

Trad (1993) ao procurar analisar as dificuldades psicológicas com que as 

grávidas adolescentes se deparam, considera que ao nível cognitivo, as 

adolescentes não estão preparadas para predizer os resultados a longo 

termo das suas acções, competência que segundo o autor, é essencial para 

lidar com os desafios da gravidez. 

Numa perspectiva desenvolvimental, uma das tarefas da gravidez 

passa por aceitar a realidade do feto, como entidade física e psicológica 

distinta, para poder perspectivá-lo em termos das suas necessidades 

próprias e específicas15. Face às limitações impostas pelo seu pensamento 

egocêntrico, poderemos pensar que as adolescentes poderão revelar 

dificuldades em compreender a realidade da gravidez, em conceber o feto e 

compreender as suas necessidades. Adicionalmente, dependendo da sua 

capacidade de raciocínio abstracto, a adolescente poderá revelar dificuldade 

resultados geralmente encontrados na literatura, que apontam que as grávidas adolescentes 
têm um desenvolvimento do ego inferior comparativamente aos pares não grávidas. 
15 Algumas investigações empíricas tem procurado ilustrar estas tarefas, como é o caso de 
um estudo de Amnnaniti e colabs. (1992) com uma amostra de 23 mulheres primiparas 
adultas, no qual se exploraram o conteúdo das representações maternas e a sua 
estruturação ao longo da gravidez. Os autores verificaram que ao 7o mês de gravidez.a 
maioria das mães, já tinha elaborado uma representação do bebé distinta da representação 
de si própria, aceitando-o como realidade separada. Staiton (1985) estudando 25 casais no 
8o mês de gravidez, encontrou que por esta altura há por parte dos pais do bebé, uma 
representação do bebé por como uma pessoa separada, com necessidades específicas. 
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em compreender o investimento e compromisso que a gravidez implica 

(nomeadamente em relação à importância de vigilância médica pré-natal, à 

alteração de hábitos alimentares e de estilo de vida, etc), bem como as 

consequências da maternidade, em termos da antecipação da actividade 

parental e da sua relação futura com o filho (Cervera, 1993; Franklin, 1988; 

Musick, Handler, Waddill, 1984; Swingar, Breslin, Pouzzner, Quinlan & Blum, 

1976). 

Soares e Campos (1986), discutindo a revelação do egocentrismo 

adolescente (Elkind, 1970) nesta situação, consideram que muitas grávidas 

adolescentes imaginam o nascimento e a relação com o filho num cenário 

exclusivamente "cor-de-rosa" (sorrir, brincar, acariciar...), onde não há lugar 

para situações à partida menos agradáveis, mas específicas da situação da 

maternidade, como por exemplo a situação de acordar a meio da noite com o 

bebé a chorar, querer sair de casa e tal não ser possível devido ao bebé, etc. 

Assim, o sentimento de invulnerabilidade característico do egocentrismo 

adolescente, por vezes é aplicado ao filho que vai nascer, em que para estas 

adolescentes é como que "o meu bebé não é desses" (Soares & Campos, 

1986, p. 77). Especificamente, o que parece acontecer é que muitas vezes 

as grávidas adolescentes são invadidas por fantasias e por expectativas 

irrealistas acerca do bebé e do que significa e implica o papel maternal. 

Segundo Colman e Colman "os pais idealizam, muitas vezes, uma criança 

mágica, que é mais uma projecção da perfeição do que uma criança real" 

(1994, p. 185). Por outro lado, o facto de algumas grávidas terem uma visão 

mais idealizada do que real, podendo vivenciar alguma dificuldade em 

realizar a tarefa de criar um espaço mental para a criança real, impede que a 

criança seja perspectivada e imaginada como ser individual com 

necessidades específicas, isto é, entidade separada e não como parte de si 

própria (Colman & Colman, 1994). Neste âmbito, Jarrett (1982) considera 

que as grávidas adolescentes têm expectativas irrealistas acerca da 

maternidade. De facto, a literatura tem mostrado que uma dimensão 

importante no ajustamento à tarefa parental diz respeito à capacidade de 

16 Na opinião de Colman e Colman (1994) as mulheres mais conscientes das mudanças que 
a gravidez implica, constróem uma visão mais realista do bebé e do que é ser mãe. 
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separar a perspectiva do bebé da perspectiva do self, o que na opinião de 

Hanson (1990) talvez seja uma das dificuldades das adolescentes. 

Contudo, numa perspectiva desenvolvimental, há que considerar 

variações em termos do desenvolvimento cognitivo, uma vez que as 

adolescentes mais velhas, em termos cognitivos, tendem a revelar maior 

consciência dos seus objectivos de vida e do impacto do bebé no seu futuro 

(Cervera, 1993). As adolescentes mais novas (10-14 anos) tendem a ser 

extremamente centradas em si próprias, demostrando um pensamento 

caracterizado por um sentido de futuro e uma capacidade de perspectivar as 

consequências a longo prazo das suas acções relativamente escassa 

(Combs-Ome, 1993). Tais características do desenvolvimento cognitivo não 

se coadunam, na opinião de Combs-Orne (1993), com a necessidade da 

grávida adolescente compreender que, por exemplo, o adiar ou mesmo a 

ausência de cuidados pré-natais tem consequências negativas quer para a 

sua saúde, quer para a do bebé. 

Estas questões do desenvolvimento cognitivo na gravidez adolescente 

têm vindo a ser exploradas no plano empírico. Por exemplo, Sommer, 

Whitman, Thomas e Schellenbach (1993) analisaram a preparação cognitiva 

para a maternidade, num grupo de grávidas adolescentes e adultas e a 

relação desta preparação com o posterior stress no papel e na actividade 

parental. Os resultados mostraram que as grávidas adolescentes estão 

menos preparadas a nível cognitivo para a maternidade, do que as adultas. 

No entanto, os autores salientaram que para além da idade materna, as 

variáveis sócio-demográficas são importantes para a explicação destas 

diferenças. 

Uma outra dimensão considerada relevante em termos da adaptação da 

adolescente à gravidez diz respeito às atitudes face ao bebé e à 

maternidade, descritas em geral como, as atitudes maternais. Estas atitudes 

são importantes para a grávida, na medida em que têm consequências nela 

própria como futura mãe (Sherr, 1995). 



O desenvolvimento das grávidas adolescentes 83 

Sobretudo a partir das décadas de 70 e 80, a relação da personalidade 

materna e das atitudes maternais com o bem estar psicológico da mãe e a 

actividade parental, têm sido objecto da investigação empírica (Thorman, 

1985). Nesta linha, a qualidade do ajustamento pré-natal ao papel de mãe, 

tem sido um aspecto estudado na psicologia da gravidez e da maternidade 

Especificamente, a investigação empírica tem procurado explorar a maior ou 

menor capacidade da mulher integrar a experiência da gravidez e da 

maternidade no self. Como salientam Belsky, Ward e Rovine (1986) a 

transição para a maternidade para além de envolver elevados níveis de 

investimento físico e psicológico na gravidez, envolve também compromisso 

e investimento no perspectivar do que significa cuidar e educar uma criança. 

Dado que a gravidez implica perspectivar o futuro da mãe, do bebé, e da 

relação, uma das tarefas será assim integrar este novo papel no self, como 

parte positiva do sentido de si própria. Em termos da sua identidade pessoal, 

significa assim integrar a identidade parental (Colman & Colman, 1994). 

Perspectivando a gravidez e a maternidade como acarretando uma série de 

tarefas, as atitudes maternais podem ser vistas como indicadores da 

capacidade da mulher em se adaptar ao papel maternal (Thorman, 1985). A 

adolescente confrontada com uma gravidez em geral não planeada, num 

momento em que está ainda lidar com as tarefas normativas da 

adolescência, poderá revelar dificuldades em antecipar e perspectivar o seu 

papel parental, nomeadamente em questões relativas à prestação de 

cuidados e à educação da criança. 

Apesar da concepção de que as atitudes maternais são indicadores 

importantes no ajustamento à maternidade, a investigação empírica sobre as 

atitudes maternais de grávidas adolescentes tem sido escassa. Apenas um 

reduzido número de estudos têm procurado analisar as atitudes maternais de 

grávidas adolescentes (e.g. Egeland & Deinard, 1975; Fox, Baisch, Goldberg 

& Hochmuth, 1987; Gutelius, 1970; Hanson, 1990 ; Larsen & Juhasz, 1985; 

Thorman, 1985), que passaremos agora a descrever. 
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Thorman (1985) utilizando uma versão reduzida da Maternal Attitude 

Scale de Cohler, Weiss e Grunebaumb (1970)17, estudou as atitudes 

maternais que 50 grávidas adolescentes primíparas revelavam no 3o 

trimestre de gravidez, comparando-as com um grupo de 48 mulheres adultas 

(20-45 anos). A autora procurou também explorar a relação destas atitudes 

com as características sócio-demográficas das adolescentes e com o facto 

da gravidez ser ou não desejada. Os resultados mostraram a existência de 

diferenças significativas entre os dois grupos, na medida em que as 

adolescentes revelavam maior dificuldade na integração do papel parental, 

comparativamente às adultas. Mais especificamente, demonstravam atitudes 

demasiadamente restritivas quanto ao controlo do comportamento da 

criança, dificuldades ao nível da compreensão da reciprocidade envolvida na 

relação mãe-filho e do papel activo da criança nesta relação, bem como 

dificuldade em aceitar a complexidade emocional envolvida na actividade 

parental. Demostravam ainda dificuldade em lidar eficazmente com o stress 

inerente à tarefa parental (Thorman, 1985)18. A autora analisando os 

resultados do seu estudo considera que as adolescentes são menos 

capazes de reconhecer e lidar com os sentimentos maternais, na medida em 

que estão ainda centradas na resolução das tarefas da adolescência e como 

tal a assunção prematura de um papel parental vai surgir associada à 

resolução destas questões. No entanto, para além dos resultados deste 

estudo mostrarem que, em geral, as atitudes maternais das adolescentes 

apontam para uma ausência de integração do papel parental no self, 

verificaram-se diferenças individuais no seio deste grupo, que importa 

17 Saliente-se que este instrumento foi utilizado no nosso estudo empírico. 
18 Face a estes resultados, e dado que a literatura tem revelado uma associação entre 
atitudes maternais no período pré-natal e a qualidade da actividade parental e da interacção 
mãe bebé e no pós-parto, a autora defende que no pós-parto estas adolescentes irão 
provavelmente demonstrar dificuldade em compreender as razões do comportamento da 
criança, terão dificuldade em estabelecer limites para o comportamento da criança (sendo 
por isso muito restritivas) e não reconhecerão o seu próprio papel na promoção do 
desenvolvimento da criança, o que em termos gerais é indicador de um escasso 
ajustamento e integração pessoal do papel parental (Thorman, 1985). De facto, a 
investigação empírica tem salientado que as atitudes parentais durante a gravidez são 
preditoras do ajustamento da adolescente à maternidade. Reis e Hertz (1987) numa revisão 
sobre o assunto, mostraram que diversos factores contribuem para uma actividade parental 
negativa em mães adolescentes, incluindo imaturidade emocional, baixo desenvolvimento 
do ego, reduzido conhecimento acerca do desenvolvimento da criança e da prestação de 
cuidados e pouca contacto e experiência com crianças. 



O desenvolvimento das grávidas adolescentes 85 

analisar mais em detalhe, na medida em que apontam para a questão 

variabilidade intra-grupo na gravidez na adolescência. Assim, as 

adolescentes que tinham atitudes maternais mais positivas, eram as que 

demostravam maior desejo de ter o bebé, variável que emergiu como a mais 

significativa nas diferenças intra-grupo. Além disso, verificou-se ainda que as 

adolescentes mais velhas eram as que demostravam atitudes mais 

facilitadoras em relação à dimensão do controlo do comportamento da 

criança. Finalmente, as adolescentes que se sentiam mais competentes 

quanto à sua capacidade de prestar cuidados parentais, eram aquelas que 

não tinham abandonado os estudos, como consequência da gravidez 

(Thorman, 1985). 

Também no âmbito das atitudes maternais, Hanson (1990), utilizando o 

Adult-Adolescent Parenting Inventory (Bavolek, 1984), comparou um grupo 

de grávidas adolescentes (14-17 anos) com pares não grávidas e com 

grávidas adultas. As temáticas estudadas incluíam a natureza das 

expectativas parentais acerca da criança, a empatia em relação às 

necessidades da criança, valorização dado à punição física e inversão do 

papel parental. Os resultados mostraram que, em geral, as grávidas 

adolescentes têm expectativas irrealistas acerca do desenvolvimento da 

criança e revelam menos empatia do que as adultas relativamente às 

necessidades da criança19, mas no entanto mais elevada que os pares não 

grávidas. Verificou-se ainda que a maioria das adolescentes valorizava a 

punição física na educação da criança. Cerca de um terço das grávidas 

adolescentes grávidas perspectivam o filho como um par e ainda com 

alguém que lhes vai satisfazer as suas necessidades, proporcionando-lhes 

amor e carinho, tornando deste modo a sua vida mais agradável (Hanson, 

1990). O autor sublinha que, embora as atitudes maternais não tenham sido 

ainda muito estudadas em grávidas adolescentes, a investigação empírica 

tem contudo vindo a destacar a variabilidade encontrada no seio do grupo 

(Hanson, 1990). 

19 É de salientar uma outra investigação na qual se utilizou o mesmo instrumento junto de 
167 grávidas adolescentes (14-19 anos), que mostrou que as suas atitudes maternais eram 
mais negativas do que as das grávidas adultas (Fox, Baisch, Goldberg & Hochmuth, 1987). 
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No âmbito desta temática, torna-se relevante discutir também o impacto 

da vivência de uma gravidez durante a adolescência no desenvolvimento 

sócio-emocional da adolescente. Como salientou recentemente Sherr 

(1995), o facto de uma gravidez não ser planeada poderá afectar o bem 

estar psicológico da mulher Neste âmbito, Najman, Morrison Williams e 

Anderson (1991) encontraram níveis elevados de ansiedade e depressão em 

grávidas adultas e seus parceiros, quando a gravidez não era desejada, 

comparativamente a quando o era. 

A gravidez ao ser uma fase de preparação para a maternidade, pode 

ser perspectivada por algumas mulheres como um desafio difícil (Sherr, 

1995). Segundo Osofsky e colabs. (1988), o estado emocional da mulher 

durante a gravidez vai depender da sua capacidade de adaptação às 

mudanças fisiológicas e psicológicas inerentes à gravidez. Neste âmbito, a 

relevância de dimensões de personalidade da mulher grávida têm vindo a 

ser estudadas. Sreedhar e Lata (1989), por exemplo, comparando um grupo 

de grávidas com mulheres que não estavam grávidas, verificaram, com base 

no Questionário de Personalidade de Eysenck20, que as grávidas 

apresentavam valores mais elevados de Neuroticismo, sendo mais ansiosas 

que as não grávidas. Mais recentemente, uma outra pesquisa efectuada 

junto de grávidas adultas, revelou que elevados níveis de neuroticismo 

estavam associados a uma pior adaptação à gravidez, nomeadamente a 

elevados níveis de depressão (Kitamura, Shima, Sugawara & Toda, 1996). 

Analisando dimensões de personalidade em grávidas e mães adolescentes 

de nível sócio-económico desfavorecido, com o Minnesota Multiphasic 

Personality Inventory, Thomas e colabs. (1990) constataram que apenas 

20% da amostra se enquadrava nos limites considerados normais de 

ajustamento psicológico. No entanto, resultados desta natureza não têm sido 

consistentemente encontrados na investigação empírica. Assim, Quay (1981) 

revendo uma vasta bibliografia acerca da personalidade da grávida 

adolescente, concluiu que, entre as grávidas adolescentes e as adultas, não 

Saliente-se que este instrumento foi utilizado no nosso estudo empírico. 
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são em geral evidentes diferenças ao nível do seu funcionamento 

psicológico. Por outro lado, Barth, Schinkle e Maxwell (1983) e Phipps-Yonas 

(1980) sugeriram também a inexistência de diferenças significativas entre as 

adolescentes grávidas e não grávidas. Neste contexto, salientam-se também 

as conclusões obtidas por Landy e colabs (1983) que não consideram não 

existirem diferenças ao nível de personalidade num grupo de grávidas 

adolescentes, adolescentes não grávidas e grávidas adultas. Estes autores, 

defendem que não existe nenhuma evidência empírica clara para um padrão 

de personalidade específico que caracterize e diferencie as grávidas 

adolescentes, sublinhando ainda que a maioria dos estudos que se centram 

sobre esses aspectos (e que em geral caracterizam as grávidas 

adolescentes como apresentando uma tendência para o acting-out, com um 

tipo de personalidade dependente-passivo, com sentimentos de inferioridade 

e incerteza, depressão, altos níveis de ansiedade) revelam inconsistências 

metodológicas, que tendem a influenciar os resultados (Landy, Schubert, 

Clealand, Clark & Montgomery, 1983). 

A literatura psicológica tem salientado que as dificuldades emocionais, 

experienciadas pela mulher, durante a gravidez parecem estar relacionadas 

com a falta de preparação psicológica para o processo e com níveis de 

instabilidade emocional durante esse período (Osofsky & Osofsky, 1980). 

Neste âmbito, a idade é um dos factores que consistentemente tem sido 

associado à qualidade do ajustamento pré-natal ao papel de mãe 

(Figueiredo, 1997; Osofsky et ai., 1988). Relativamente a esta questão, 

embora não recorrendo especificamente a uma amostra de adolescentes, 

Gottesman (1992), verificou que as mulheres que engravidam entre os 20-24 

anos exibem, durante o 3o trimestre de gravidez, mais dificuldades de 

ajustamento ao papel maternal do que as mulheres que engravidam mais 

tardiamente, com idades superiores a 30 anos, que se sentem mais 

motivadas para a maternidade. 

Como discutimos anteriormente, numa perspectiva desenvolvimental, a 

tarefa inicial da gravidez passa por reconhecê-la e aceitar a sua realidade 

(Colman & Colman, 1994). No caso de uma gravidez na adolescência, a 
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resolução desta tarefa pode ser dificultada pela vivência emocional que este 

acontecimento não-normativo vai acarretar. Assim, a tarefa inicial de 

reconhecer e aceitar uma gravidez que à partida não foi planeada, nem em 

geral é desejada, pode ser dificultada21. 

Perspectivando a gravidez como um acontecimento que vem 

interromper as tarefas da adolescência, esta poderá não acarretar, em 

princípio, o investimento afectivo inicial que à partida se verifica no caso de 

uma gravidez planeada e desejada na idade adulta, podendo contrariamente, 

implicar conflito e stress emocional. Por outro lado, as abordagens 

psicanalíticas defendem que esta gravidez serve para satisfazer 

necessidades emocionais da adolescente, podendo ser vista como potencial 

forma de gratificação, como o "substituto sintético do amor" (Abrahamse et 

ai. ,1985; Bowerman, Irish & Pope, 1966; Clark, 1967; Hogan & Kitagawa, 

1985). 

A adaptação emocional à gravidez passará por aceitar a realidade da 

gravidez e do feto, investindo emocionalmente no processo gravídico. Esta 

vivência emocional implicará aceitar as mudanças que esse estado 

concretiza e antecipa, mudanças essas que podem ser vividas pela 

adolescente com sentimentos de culpa, vergonha de medo, raiva e incerteza, 

ambivalência, mas também felicidade e contentamento. Recentemente, 

Thomas e Rickel (1995) estudando um grupo de adolescentes grávidas 

verificaram que estas revelavam dificuldades ao nível do ajustamento 

emocional à gravidez, que era vivenciada com elevados níveis de stress. 

Gunter e LaBarba (1981) comparando grávidas adolescentes com adultas 

encontraram níveis mais elevados de depressão antes e depois do 

nascimento do bebé nas adolescentes, comparativamente às adultas. 

Resultados contrários foram, no entanto, revelados por outras pesquisas. Por 

21 Lutte (1988) analisando a questão da resolução da gravidez, considera que a adolescente 
quando confrontada com uma gravidez não desejada tem quatro alternativas: o casamento, 
ser "mãe solteira", entregar o filho para a adopção ou o aborto. Relativamente ao processo 
de tomada de decisão face à resolução da gravidez, Brecken define quatro fases: a tomada 
de consciência da gravidez com sentimentos de felicidade, tristeza ou ambivalência; a 
formulação de soluções possíveis; a análise das vantagens e desvantagens de cada 
alternativa e, por último, a decisão definitiva acompanhada de reacções emocionais. O 
período que medeia entre a certeza da gravidez e a tomada de decisão de continuar ou não 
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exemplo, em pesquisas centradas na comparação de grávidas adolescentes 

e adultas não se encontraram diferenças significativas em relação a níveis 

de ansiedade e depressão (Brooks-Gunn et ai., 1988; Pond & Kemp, 1992). 

Stiffman, Earls, Robins e Jung (1987) comparando grávidas adolescentes 

com adolescentes sexualmente activas, encontraram resultados mais 

favoráveis para o grupo das grávidas, nomeadamente em termos de níveis 

mais baixos de ansiedade (Stiffman et ai., 1987). Por outro lado, a 

investigação empírica tem revelado também a existência de diferenças 

individuais no modo como as grávidas adolescentes lidam com esta 

transição. Por exemplo, DeAnda e colabs. (1993) junto de uma amostra de 

adolescentes, salientaram a variabilidade encontrada no seio do grupo, ao 

encontrarem diferenças na adaptação emocional à gravidez. Assim, as 

adolescentes que revelavam níveis de stress mais elevado na gravidez, 

relatavam níveis elevados de raiva e frustração, assim como de humor 

disfórico (DeAnda, Darroch, Davidson, Gilly, Javidi, Jefford, Komorowski & 

Schrobsdorf, 1992). 

No âmbito do desenvolvimento das grávidas adolescentes, um outra 

linha de pesquisas sobre o desenvolvimento psicológico tem procurado 

analisar outras dimensões da personalidade como a auto-estima, o auto-

conceito, o locus de controlo e as competências de coping. 

A associação entre níveis reduzidos de auto-estima e a vivência de 

uma gravidez na adolescência tem sido documentada por diversos autores 

(e.g. Drumond & Hansford, 1991; Elkes & Crocitto, 1987; Horn & Rudolph, 

1987; Keddie, 1992; Zongker, 1977, 1988). Por exemplo, resultados de uma 

pesquisa centrada na comparação do desenvolvimento de grávidas 

adolescentes e pares não-grávidas, revelou que as grávidas tinham uma 

auto-estima mais baixa, comparativamente aos pares não-grávidas 

(Drumond & Hansford, 1991). Estes resultados foram corroborados por 

Keddie (1992) num estudo comparativo de um grupo de 108 grávidas 

adolescentes (14-17 anos) com 134 adolescentes não-grávidas. No entanto, 

a gravidez caracteriza-se, na opinião de Lutte (1988), por sentimentos contraditórios e 
alternados de ansiedade, depressão e euforia. 
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tais diferenças desfavoráveis para o grupo das grávidas adolescentes não 

têm sido consistentemente reveladas na investigação empírica. Assim, 

outros investigadores não encontraram diferenças significativas ao nível da 

auto-estima em adolescentes grávidas, comparativamente a adolescentes 

sem história de gravidez ou a grávidas adultas (Crovitz & Hayes, 1979; Held, 

1981; Koniag-Griffen, 1989; Medora, Goldstein & Hellen, 1994; Pass, 1986; 

Robinson & Frank, 1994; Robbins, Kaplan & Martin, 1985; Streetman, 1987; 

Vernon, Green & Frothingham, 1983). Adicionalmente, McCullough e 

Scherman (1991) verificaram que, pelo contrário, as grávidas e mães 

adolescentes tinham uma visão positiva de si próprias, que se traduzia em 

níveis elevados de auto-estima. Samuels, Stockdale e Crase (1994) ao 

analisarem o ajustamento da adolescente à gravidez, encontrarem 

diferenças significativas no seio do grupo, salientando que as adolescentes 

com níveis de auto-estima mais elevados eram as que se encontravam mais 

adaptadas à gravidez. Face a estas inconsistências reveladas pela 

investigação empírica que, ora apontam diferenças com vantagens para as 

grávidas adultas ou pares não grávidas, ora apontam a inexistência de 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, Medora, Goldstein 

e Hellen (1994) afirmaram recentemente que "there is conflicting information 

on the relationship between self-esteem and teenage pregnancy" (p. 582). 

Por outro lado, a investigação empírica tem vindo a sugerir também a 

variabilidade existente no seio do grupo das grávidas adolescentes. 

Uma outra dimensão do desenvolvimento psicológico da adolescente 

grávida que tem sido estudada diz respeito ao auto-conceito. Neste âmbito, 

os resultados de um estudo de McGadney (1995) no qual se comparou esta 

dimensão em grávidas adolescentes com pares não grávidas, revelaram que 

as grávidas tinham um auto-conceito negativo. Resultados similares tinham 

sido encontrados por Paik em 1992 e na década de oitenta por Patten (1981) 

e Freeman, Rickels, Huggins e Garcia (1984). Um estudo sobre o auto-

conceito, utilizando o Tenneesse Self-Concept, mostrou que as grávidas 

adolescentes tinham um auto-conceito negativo, comparativamente aos 

pares não-grávidas, diferenças essas que foram interpretadas como uma 
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indicação do desajustamento emocional das grávidas que manifestavam 

baixa auto-estima, sentimentos defensivos e instabilidade (Zongler, 1977). 

Quanto à dimensão do locus de controlo, estudos de Mclntyre, 

Saudangas, Richard e Howard (1991) e de Ireson (1984) sugeriram que as 

grávidas adolescentes, comparativamente aos seus pares não-grávidas, 

relatam um menor controlo sobre os acontecimentos nas suas vidas. Mais 

recentemente, Morgan, Chapar e Fisher (1995) encontram resultados 

similares ao revelarem que as adolescentes grávidas tinham um locus de 

controlo mais externo, do que os pares não-grávidas. 

Uma outra dimensão estudada no âmbito do desenvolvimento 

psicológico da adolescente grávida, e particularmente relevante para o 

nosso estudo empírico, diz respeito às competências de resolução de 

problemas ou estratégias de coping utilizadas. Uma pesquisa de Passino, 

Whitman, Thomas, Borkowski e Schellenbach (1993), comparando esta 

dimensão em grávidas adolescentes com pares não-grávidas mostrou que as 

grávidas revelavam menores competências de resolução de problemas do 

que as não-grávidas. Codega, Pasley, Kay e Kreutzer (1990) ao analisarem 

as estratégias de coping de grávidas adolescentes verificaram que, em geral, 

as adolescentes utilizam estratégias do tipo évitante e passivo para resolver 

os seus problemas. Um estudo de DeAnda e colabs. (1992) com uma 

amostra de 120 grávidas adolescentes (12-18 anos) apontou que, de forma 

geral, as adolescentes utilizam com pouca frequência estratégias de coping 

activo para lidar com o stress. No entanto, outra linha de pesquisas tem 

vindo a apontar a existência de diferenças no seio do grupo das grávidas 

adolescentes ao nível do stress vivenciado durante a gravidez e das 

estratégias de coping utilizadas pelas adolescentes (DeAnda, Darroch, 

Davidson, Gilly, Javidi, Jefford, Komorowski & Schrobsdorf, 1992). 

Em síntese, relativamente ao desenvolvimento psicológico das grávidas 

adolescentes, e quanto às dimensões que viemos a analisar ao longo deste 

ponto, constata-se que tradicionalmente estas têm sido consideradas menos 

competentes, comparativamente aos pares não-grávidas e às grávidas 

adultas. No entanto, e como procurámos também explicitar, não há consenso 
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na literatura, na medida em que a revisão mais detalhada da investigação 

empírica, acerca do funcionamento psicológico das grávidas adolescentes, 

faz emergir um quadro inconsistente, ora revelador de diferenças com 

vantagens para as adolescentes sem história de gravidez ou para as 

grávidas adultas, ora revelador da inexistência de diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos. Na opinião de autores como 

Schellenbach e colabs. (1992) e East e Felice (1996) que, assumindo uma 

visão crítica procuraram discutir os resultados mais ou menos dispersos das 

pesquisas sobre a temática, esta inconsistência resulta, também, do facto de 

muitas pesquisas evidenciarem problemas metodológicos, que impõem 

limitações à interpretação dos resultados. Especificamente, nos estudos de 

comparação do desenvolvimento de grávidas adolescentes, adultas e 

adolescentes não-grávidas, verifica-se, por exemplo, um elevado número de 

amostras de grávidas adolescentes vivendo em situações sócio-económicas 

desfavorecidas ou de pobreza, não se controlando assim variáveis como o 

nível sócio-económico, na composição das amostras, que podem assim 

influenciar os resultados empíricos. 

Por outro lado, e particularmente relevante para o nosso estudo 

empírico, constatámos também que pesquisas recentes centradas no grupo 

das grávidas adolescentes têm apontado para a variabilidade existente no 

seio desse grupo. Especificamente, há estudos que encontram diferenças no 

grupo das grávidas adolescentes em vários domínios do seu funcionamento 

psicológico como, por exemplo, no processo de construção da identidade, na 

adaptação emocional à gravidez, nas atitudes maternais, em dimensões de 

personalidade, na auto-estima, no auto-conceito, nas estratégias de coping e 

no desenvolvimento sócio-cognitivo (Bucholz & Gol, 1986; Combs-Ome, 

1993; DeAnda et ai., 1993; Musick, 1993; Samuels et ai., 1994; Sommer et 

ai., 1993; Thorman, 1985). Assim, esta investigação empírica sobre 

diferenças individuais tem começado a espelhar que as grávidas 

adolescentes, no que respeita ao seu desenvolvimento, não se constituem 

como um quadro homogéneo e uniforme. No entanto, em geral não há um 

quadro conceptual integrador que analise os resultados produzidos pela 

investigação empírica, em termos da análise dos factores que poderão 
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mediar a qualidade do ajustamento da adolescente à gravidez e 

posteriormente à maternidade (Belsky, Ward & Rovine, 1988; Schellenbach 

et ai., 1992). Neste âmbito, e como procurámos também explicitar neste 

ponto, embora a investigação sistemática sobre a importância de 

determinados aspectos do funcionamento individual, em particular, dos 

recursos internos da grávida adolescente seja ainda escassa, a investigação 

de cariz diferencial tem sugerido que a adaptação da adolescente à gravidez 

pode ser influenciada por determinados aspectos do seu funcionamento 

individual que procurámos analisar, tais como auto-estima, o auto-conceito, 

as estratégias de coping e as dimensões de personalidade da adolescente. 

Por fim, passaremos agora a analisar o impacto da gravidez no 

realização escolar e no percurso escolar e profissional da adolescente. 

Nas sociedades ocidentais actuais, principalmente a partir da segunda 

metade deste século, pela alteração do papel da mulher no mundo do 

trabalho, a realização escolar tornou-se mais significativa no determinar das 

oportunidades de vida dos jovens. Em consequência, as habilitações 

escolares vão afectar substancialmente as oportunidades de carreira 

profissional, as oportunidades de emprego, e consequentemente o 

rendimento económico do indivíduo (Furstenberg, 1976; Hayes, 1987). 

Como vimos anteriormente, uma das tarefas de desenvolvimento da 

adolescência envolve a implicação e preparação para a carreira profissional 

(Havinghurst, 1972). Ora, a gravidez, com frequência, vem alterar as metas e 

projectos ligados ao percurso escolar e à carreira profissional das 

adolescentes, significando em muitos casos a interrupção ou mesmo o 

abandono escolar. 

Super (1990), um autor que desenvolveu uma das mais importante 

teorias acerca do desenvolvimento vocacional, considera que a adolescência 

é, por excelência, o período para a exploração pessoal e do meio. É durante 

este período que, à partida, o indivíduo se envolve num processo de 

exploração vocacional. A ocorrência de uma gravidez, na maioria das vezes 

não planeada, poderá dificultar o processo de exploração vocacional já que 
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como salienta Taveira "se os jovens não passam pelo estádio de Exploração, 

aumenta a probabilidade de poderem realizar escolhas profissionais menos 

satisfatórias" (1997, p. 90). A gravidez e consequentemente a maternidade, 

numa fase do ciclo de vida em que à partida se assume que a jovem não 

assumirá um papel parental, poderá em termos de desenvolvimento 

vocacional limitar as escolhas de carreira da adolescente . 

A questão do impacto da gravidez no percurso escolar da adolescente 

está bem documentada na literatura. As conclusões de diversas pesquisas 

sobre a temática apontam que as adolescentes que engravidam durante os 

anos da escola secundária, completam, em média, menos anos de 

escolaridade, têm menos probabilidade de terminar o ensino secundário e de 

ingressar no ensino superior, comparativamente às adolescentes que não 

engravidam (e.g. Alvarez, Burnows, Zvaighat e Muzzo, 1987; Card & Wise, 

1978; Chase-Lansdale & Brooks-Gunn, 1994; Furstenberg, 1976; Haggstrom 

et ai., 1983; Hayes, 1987; Hayes & Cryer, 1988; Hofferth & Moore, 1979; 

Holden et al., 1993; Medora et al., 1993; Moore et al., 1978; Moore & 

Hofferth, 1980; Mott & Marsiglio, 1985; Osoksky et al., 1988; Presser, 1976; 

Sells & Blum, 1996; Waite & Moore, 1978). As conclusões do Panel on 

Adolescent Pregnancy and Childbearing nos EUA indicam que mesmo em 

investigações nas quais se controlou o background sócio-económico de 

proveniência das adolescentes, a realização escolar e as aspirações 

escolares na composição das amostras, os resultados revelam que as 

grávidas/mãe adolescentes têm em geral, níveis de escolaridade inferiores 

às adolescentes que não engravidaram nessa fase do ciclo de vida (Hayes, 

1987). O mesmo painel de avaliação sobre a realidade norte-americana 

aponta que 8 em cada 10 adolescentes que engravidam e têm um filho antes 

dos 18 anos de idade, nunca terminam o ensino secundário (Hofferth, 1987). 

Uma questão que tem vindo também a ser analisada neste âmbito, diz 

respeito à relação entre o percurso escolar e a idade da adolescente quando 

engravida. Assim, enquanto alguns autores consideram que quanto mais 

Na perspectiva de Super (1990) o desenvolvimento vocacional pode ser encarado como 
um processo de ciclo de vida (Maxi-ciclo), em que saltos de estádio, no Maxi-Ciclo da 
Carreira, podem originar dificuldades nos estádios seguintes. 
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nova é a adolescente mais reduzido será o seu nível de escolaridade (e.g. 

Simkins, 1984; Osofsky et ai., 1988), outros autores advogam que são as 

adolescentes que engravidam depois dos 16 anos que estão em maior risco 

de não completar os estudos (Hayes, 1987; Hofferth, 1987). Nesta linha, 

Hofferth (1987) revela que quando as adolescentes engravidam (e têm um 

filho) mais cedo, a probabilidade de permanecerem junto da sua família de 

origem, e como tal não interromperem os estudos (ou retomarem os estudos 

após o nascimento do filho) é mais elevada (Furstenberg & Crawford, 1978). 

Contrariamente, as adolescentes que engravidam entre os 16 e 18 anos de 

idade têm maior probabilidade de se envolverem noutras transições mais 

específicas da idade adulta, como por exemplo, passarem a residir com o pai 

do bebé independentemente dos seus pais e iniciarem uma actividade 

profissional (Hofferth, 1987). 

A literatura tem revelado que a ocorrência da gravidez na adolescência 

vai implicar, em muitos casos, o abandono escolar, sendo em geral a 

principal razão referida pelas adolescentes para esse abandono 

(Furstenberg, 1976; Holden et ai., 1993; Osofsky & Osoksky, 1986; Osofsky 

et ai., 1988). Já Osoksky no final da década de 70, chamava a atenção para a 

realidade de que a gravidez na adolescência vai implicar que a jovem seja 

excluída directa ou indirectamente da escola (Osofsky, 1978). No seu artigo 

de revisão sobre a temática, Phipps-Yonas (1980) salienta que a gravidez foi 

a razão mais frequente para a adolescente não terminar o ensino 

secundário, com cerca de 50-67% das adolescentes a abandonarem a 

escola durante a gravidez. 

Contudo, alguns estudos têm encontrado diferenças no seio do grupo 

das adolescentes grávidas, quanto às questões do seu percurso escolar. 

Assim, por exemplo Danziner e Farber (1990), comparando uma amostra de 

mães adolescentes com adolescentes sem história de gravidez, verificaram 

que apesar das adolescentes sem história de gravidez terem melhores 

resultados escolares, algumas mães adolescentes tinham um bom 

desempenho escolar. Estas adolescentes que continuavam na escola 

possuíam características de personalidade mais favoráveis e tinham maior 

apoio familiar e da comunidade onde estavam inseridas. Também DeBolt, 
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Pasley e Kreuter (1990), num estudo com grávidas adolescentes verificaram 

que as adolescentes que terminavam o ensino secundário, 

comparativamente às grávidas que abandonavam a escola, revelavam um 

desempenho escolar mais elevado anteriormente à gravidez e tinham 16 ou 

mais anos de idade. 

Associado às discrepâncias educacionais entre as grávidas 

adolescentes e as adolescentes sem história de gravidez é importante 

considerar a associação entre a escolaridade o tipo de profissão ou 

emprego. Consequentemente, as grávidas adolescentes têm mais 

probabilidade de terem uma ocupação profissional menos gratificante e 

menos bem remunerada do que os pares não grávidas (Osofsky et ai., 

1988)23. 

Merrick (1995), numa recente análise particularmente interessante da 

ecologia social da maternidade na adolescência, na cultura afro-americana 

de nível sócio-económico baixo e da sua relação com o desenvolvimento 

vocacional das adolescentes, considera que a gravidez neste contexto pode 

ser vista para adolescente como uma escolha de carreira. Para adolescentes 

que vivam em situações económicas desfavorecidas, na maioria das vezes 

possuindo baixos níveis de escolaridade, o ingressar no ensino superior e o 

projecto de construção de uma carreira profissional poderão não ser vistos 

pela adolescente como metas realistas a alcançar (Merrick, 1995). Assim, 

para algumas adolescentes, completar o ensino secundário pode ser uma 

tarefa irrelevante como percurso para a independência e autonomia, ou, se 

quisermos, nas palavras de Greenberg e colabs. (1992) a gravidez pode ser 

um meio mais acessível de realização. Como defendem Hamburg e Dixon 

(1992) - a propósito dos seus estudos etnográficos levados a cabo na 

década de 70 junto de adolescentes negras de comunidades urbanas, 

vivendo em situações de pobreza - para estas adolescentes a gravidez pode 

Por outro lado, quando a adolescente está já "fora da escola", realidade que como 
procurámos explicitar no capítulo anterior, caracteriza muitas destas situações, no contexto 
profissional poderão também surgir alterações advindas da gravidez (interrupção devido a 
complicações obstétricas ou despedimentos associados à situação de gravidez, na medida 
em que a ocupação profissional da maioria destas jovens surge associadas a condições de 
trabalho precárias). 
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operar como um percurso ou padrão de vida alternativo face aos baixos 

níveis de escolaridade e às escassas oportunidades de emprego24. 

Face a circunstâncias de vida não gratificantes e a uma ausência de 

oportunidades a gravidez e, consequentemente a maternidade, pode ser 

vista como uma forma de gratificação que não seria facilmente alcançada de 

uma outra forma, nomeadamente pela assunção de outros papeis sociais, 

ligados à escolaridade, à esfera profissional, ou seja normativos para 

adolescência de "classe média". Neste sentido, a perspectiva da 

maternidade pode ser particularmente atractiva (Hayes & Cryer, 1988) e ser 

vista como uma alternativa aceitável à escola e às expectativas a ela 

associadas (Bucholz & Gol, 1986). 

Em resumo, embora o percurso escolar da grávida adolescente diga 

respeito ao seu desenvolvimento individual, partilhamos da visão de Lamb 

(1988) quando defende que esta questão não poderá ser analisada apenas 

ao nível individual, mas também a um nível mais micro, meso e 

macrossistémico, dado que o percurso escolar não reflecte apenas as 

circunstâncias sócio-económicas da família de origem, afectando também, à 

posteriori, o potencial económico futuro da adolescente, as suas condições 

profissionais, o seu rendimento económico, a área de residência e a sua 

rede social e da sua família. 

Em síntese, ao longo deste ponto analisámos o desenvolvimento 

biológico e psicológico da grávida adolescente, discutindo no plano 

conceptual e empírico as implicações que a gravidez acarreta em termos do 

desenvolvimento individual da adolescente. No entanto, no âmbito das 

perspectivas transaccionais e ecológicas do desenvolvimento, o indivíduo é 

considerado parte integrante de um determinado contexto, com o qual 

interage, numa relação de mútua influência. Nessa linha, torna-se primordial 

enfatizar o papel que os contextos têm no comportamento dos indivíduos e 

nas relações que se estabelecem com o ambiente (Orford, 1992). 

24 Poderemos questionarmo-nos se, no nosso país, para adolescentes que vivam em 
condições desfavorecidas, nomeadamente em zonas degradadas da periferias urbanas e em 
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A adolescência, com as suas transformações vai implicar novas 

potencialidades ao nível do selfe das relações com o outro e com o mundo, 

permitindo-lhe um novo olhar e uma nova perspectiva sobre os indivíduos 

que habitam o seu mundo e que constituem as suas relações significativas. 

Assim, o desenvolvimento psicossocial da grávida adolescente deverá 

ser perspectivado como o resultado da interacção entre esta e as diferentes 

redes sociais em que está inserido, como a família, a escola, os pares e as 

outras organizações sociais de âmbito mais alargado. Contudo, esta visão 

mais alargada do desenvolvimento da grávida adolescente é relativamente 

recente, dado que a importância dos contextos de vida e das relações que aí 

se estabelecem como parte integrante do desenvolvimento, esteve em geral 

ausente na conceptualização e na investigação empírica na gravidez na 

adolescência. Como salientaram Nathalson, Baird e Jemail "primarily the 

research and theorizing have focused on the adolescent alone, as if she 

existed in a emotional-social vacum" (1986, p. 821). 

Passaremos agora a analisar as questões relativas do desenvolvimento 

da grávida adolescente nos seus contextos significativos, nomeadamente 

nas suas relações com a família, com os pares e com o seu 

namorado/companheiro. 

5. Desenvolvimento da grávida adolescente no contexto familiar 

A gravidez na adolescência, enquanto transição desenvolvimental não 

normativa, vai ter impacto no microssistema familiar, sendo por isso, 

importante analisar a forma como a adolescente e a família lidam com esta 

transição. Embora a literatura neste domínio seja ainda escassa, o contexto 

familiar tem sido o contexto social mais estudado no âmbito desta 

problemática. 

Passaremos agora a analisar, num primeiro momento, o impacto que 

essa situação vai ter no contexto familiar, para posteriormente discutirmos o 

zonas rurais do interior do país, a gravidez não pode ser vista, de modo análogo, como um 
percurso de vida alternativo às tarefas normativas da adolescência. 
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modo como esse contexto vai influenciar e contribuir para a vivência da 

gravidez pela adolescente. 

Considerando o desenvolvimento psicológico adolescente, e 

independentemente do quadro teórico a que façamos referência, desde as 

perspectivas psicanalíticas, que acentuam uma visão intrapsíquica, até às 

que colocam a tónica na dimensão psicossocial, a separação do adolescente 

em relação aos pais é considerada uma tarefa essencial e estruturante. 

Como foi descrito no início deste capítulo, transformar as relações com os 

pais, no sentido da independência e autonomia afectiva, constitui-se como 

uma das tarefas da adolescência. A investigação recente no domínio da 

adolescência em geral, tem mostrado que uma das tarefas fundamentais na 

adolescência passa por transformações na relação do adolescente com as 

figuras parentais (Pipp, Shaver, Jennings, Lamborn & Ficher, 1985) não 

deixando, no entanto, de implicar em momentos de dificuldade ou de stress, 

a sua procura efectiva pelo adolescente (Fleming, 1993; Soares, 1992). 

Nesta linha, Weiss (1982) constatou que, se por um lado o adolescente 

continua a procurar o apoio dos pais, procura também libertar-se da sua 

vigilância. Assim, face às necessidades de vinculação e de exploração ou 

autonomia, as figuras parentais podem funcionar para o adolescente como 

"figuras de vinculação na reserva", constituindo-se como recursos 

disponíveis para o adolescente quando este é confrontado com situações de 

stress (Soares, 1992). 

Por outro lado, há a considerar que o desenvolvimento da família 

implica mudanças na sua dinâmica e nas características ao longo do tempo. 

A perspectiva do ciclo de vida da família considera a existência de períodos 

de transição previsíveis, nos quais as tarefas, os papeis e a estrutura familiar 

se alteram. Apesar de não existir consenso entre os teóricos e os 

investigadores quanto a esta evolução são referidos na literatura, estádios 

que incluem a formação do casal, o nascimento do primeiro filho, a entrada 

dos filhos para a escola, a adolescência dos filhos e a saída dos filhos de 

casa ("empty nest"). A adolescência marca assim um novo estádio no 
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desenvolvimento da família, na medida em que vai implicar uma posição 

diferente do adolescente no seu interior e mudanças nos papeis parentais. 

A gravidez na adolescência, enquanto acontecimento não-normativo, 

vai implicar uma alteração na relação da adolescente com os pais no seio do 

sistema familiar, implicando deste modo uma redefinição dos papeis 

familiares. A ocorrência de gravidez na adolescência poderá assim 

interromper e modificar a tarefa de transformar as relações com os pais no 

sentido de uma maior autonomia e independência, alterando 

significativamente as relações da adolescente no contexto familiar, 

nomeadamente com os pais. Como salientou recentemente Cervera 

"paradoxally, a teenage pregnancy thrusts a girl into the world of adulthood 

while at the same time virtually forcing her to rely on her family for 

assistance" (1994, p. 139). Se, para muitas famílias, a gravidez da 

adolescente vai significar para os elementos desse contexto a transição 

abrupta da adolescente para a idade adulta, exigindo uma redefinição dos 

papeis familiares, simultaneamente a gravidez poderá implicar que a 

adolescente fique mais dependente dos pais (nomeadamente em termos 

financeiros), num momento que à partida deveria ser de progressão mais 

clara para a independência e autonomia. Além disso, a literatura revela-nos 

que em muitas situações, a gravidez vai resultar no abandono escolar ou 

pelo menos na sua interrupção por parte da adolescente, o que, 

consequentemente, pode implicar que a adolescente fique mais afastada e 

distanciada do contexto dos pares e que a família passe de facto ser o seu 

único contexto de vida significativo, que lhe providencia apoio, funcionando 

os pais como recursos disponíveis para a adolescente. É então óbvio que a 

forma, a capacidade e os recursos que o sistema familiar detém para lidar 

com a gravidez, vão ter implicações directas e indirectas no modo como a 

adolescente vai lidar com as outras tarefas da adolescência e com as tarefas 

específicas da gravidez25. De facto, a família pode ter um papel importante 

Em nossa opinião, nas questões relativas às relações da adolescente grávida com a 
família, torna-se importante considerar e reflectir que essa relação poderá assumir contornos 
distintos se a adolescente continuar ou não a residir com a sua família de origem, se a 
gravidez vai resultar na conjugalidade com o companheiro, e se é ele que passa a residir na 
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para a adolescente poder resolver as tarefas da adolescência. 

Nomeadamente, em termos do seu percurso escolar, o contexto familiar pode 

ser significativo para a grávida adolescente não abandonar a escola e 

funcionar como recurso disponível para que, por exemplo, ela volte a estudar 

depois do bebé nascer. Assim, a capacidade da família se envolver e lidar 

com a gravidez pode influenciar positivamente a adolescente, contribuindo 

para que esta se prepare para o papel parental, e ajudando-a a completar as 

tarefas desenvolvimentais da adolescência e a terminar os seus estudos 

(Cervera, 1989, Furstenberg, 1980; Furstenberg & Crawford, 1978). 

No entanto, é importante referir que, numa perspectiva histórica, as 

primeiras abordagens sobre a gravidez e maternidade na adolescência 

centraram-se numa primeira fase unicamente na grávida ou na mãe 

adolescente e no seu filho, e não na família como unidade (Cervera, 1994). 

Nesta perspectiva, a gravidez na adolescência era, como refere Cervera 

(1994) - um dos autores que se tem debruçado mais sobre as questões do 

contexto familiar na gravidez adolescente -, "viewed as unilateral affair, as if 

the pregnancy had no influence on the teen's family" (p. 119)26. 

A ocorrência da gravidez adolescente, vai implicar que o sistema 

familiar seja confrontado com uma situação de transição não normativa, para 

a qual, à partida, não está preparado, acarretando mudança e reorganização 

nas tarefas, nos papeis, na estrutura e na dinâmica relacional familiar. 

Se, por um lado, a adolescente tem que lidar com a transição da 

gravidez, os elementos do contexto familiar (os pais, irmãos, etc), vão ser 

igualmente confrontados com essa transição, já que a gravidez na 

adolescência, vai afectar o todo contexto familiar onde a adolescente está 

inserida. Este acontecimento não-normativo que poderá resultar numa 

situação de stress para a adolescente (com sentimentos de vergonha, culpa, 

medo da reacção da sua família, especialmente dos pais), poderá acarretar 

também conflito no sistema familiar. Neste âmbito, a literatura tem salientado 

casa dos pais da adolescente, ou se é a adolescente que vai viver com a família do 
companheiro, ou se vão residir independentes das respectivas famílias. 
26 Na opinião de Cervera (1994) a ausência virtual da compreensão da família durante uma 
gravidez não planeada é no mínimo curiosa, dado que cerca de 85% de todas as mães 
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a função importante do contexto familiar na própria resolução da gravidez 

que poderá passar pelo casamento, interrupção da gravidez, ter o filho 

sozinha, ou entregá-lo para adopção (Murry, 1995; Luker, 1996). 

Um dos estudos pioneiros que analisou a reorganização familiar 

durante a gravidez na adolescência, inscreve-se na conhecida investigação 

longitudinal de Furstenberg (1976, 1980), conduzida em Baltimore (EUA), e 

que se tornou relevante pelo seu caracter inovador assim como pelas 

questões que lançou para a arena conceptual e empírica. O autor procurou 

compreender o modo como o sistema familiar reage ao facto de um dos seus 

elementos engravidar durante a adolescência, centrando-se especialmente 

no funcionamento interpessoal no sistema familiar, com base na teoria de 

Minuchin (1974). As suas observações sobre a reorganização da família 

sugerem que as hierarquias, as fronteiras, as regras e as alianças familiares 

são alteradas com a ocorrência da gravidez. Os resultados deste estudo 

mostraram que a gravidez poderá proporcionar um timing e uma 

oportunidade para a família encontrar novas formas de funcionamento e de 

relacionamento entre os elementos que a constituem. Assim, o que se 

verificou neste estudo foi que a gravidez estabilizou algumas famílias que 

anteriormente tinham dificuldades, através da alteração do papel da filha 

grávida adolescente de um papel negativo (muitas vezes o de "bode 

expiatório") para o de um elemento que passou a ocupar um lugar 

privilegiado (passou a ser valorizada e considerada), foco da atenção 

familiar, através da "restituição" de um papel preeminente à mãe da 

adolescente no ciclo familiar. No entanto, estas mudanças positivas 

encontradas em algumas famílias foram contrabalançadas por conflitos e 

sobrecarga excessiva em outras, uma vez que em algumas famílias, o 

coping, a adaptabilidade e a coesão familiar se deterioram ao longo do 

tempo, à medida que a família se deparava com os aspectos negativos da 

situação (Furstenberg, 1980). Nestas últimas famílias com elevada 

dificuldade em aceitar e em se adaptar à gravidez, o funcionamento da 

família tornava-se perturbado à medida que a realidade do novo bebé se 

adolescentes recebem apoio ou ajuda ou residem com membros da sua família ou com 
outros significativos. 
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toma mais aparente e que as exigências da gravidez e da maternidade 

aumentavam ao longo do tempo (Furstenberg, 1980; Richardson, Barbour & 

Bubenzer, 1991). Em síntese, o que se conclui, a partir de estudo 

longitudinal de Furstenberg, é que se algumas famílias tendem a tornar-se 

mais próximas, beneficiando em termos do sistema familiar, da situação de 

gravidez, noutras famílias os seus elementos tornam-se mais distantes e 

mais prejudicados pela situação. 

Em consonância com este estudo pioneiro, a literatura mais recente 

sobre a temática tem vindo a considerar que cada família vai experienciar e 

lidar com a gravidez da adolescente de modo distinto e idiossincrático. 

Alguns autores, principalmente os inseridos nas perspectivas familiares 

sistémicas, têm debatido de forma sistemática a importância do sistema 

familiar, considerando que a família sofre uma mudança significativa durante 

a transição desenvolvimental da gravidez na adolescência (e.g. Abel, 

Jackson, Fern, Al-Saagarf & Shuster, 1982; Authier & Authier, 1982; Cervera, 

1991, 1993; Furstenberg & Crawford, 1978; Hayes, 1987; McCubbin & 

McCubbin, 1987; Romig & Thompson, 1988; Russell, 1980). Tem sido assim 

sugerido que se a gravidez e a antecipação do nascimento do bebé poderá 

criar uma situação de crise e ruptura em algumas famílias (Bernstein, 1964; 

Hill, 1965; Russell, 1980), em outras famílias esta descontinuidade no ciclo 

de vida familiar, ao criar um desafio considerável, poderá significar uma 

oportunidade de crescimento. Adicionalmente, tem sido também considerado 

que em algumas famílias a gravidez poderá significar uma continuação das 

dificuldades já vivenciadas, quer ao nível do relacionamento familiar, quer 

resultante do stress advindo de condições sociais e económicas adversas, 

que como sublinha Cervera "for some families the pregnancy may be just 

another problem to cope with" (1994, p. 131). Neste último caso, a situação 

de gravidez poderá significar um empobrecimento e enfraquecimento dos 

recursos da família. Por fim, alguns autores defendem mesmo que para 

algumas famílias, principalmente nas quais a gravidez na adolescência é 

considerada normativa, esta situação poderá mesmo significar pouca 

mudança (Cervera, 1989; Furstenberg, 1980; Merrick, 1995). 
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No plano da investigação empírica, o impacto da gravidez na 

adolescência no sistema familiar tem sido estudado quer pela comparação 

com adolescentes sem história de gravidez, quer analisando as possíveis 

diferenças no grupo das grávidas adolescentes. Embora esta investigação 

empírica sobre o contexto familiar na gravidez adolescente seja ainda 

escassa, é conveniente salientar que a relação da adolescente com a mãe 

tem sido a dimensão mais estudada. 

Em investigações empíricas centradas na comparação das relações da 

adolescente com a família em grávidas e não grávidas, foram encontradas 

diferenças entre os dois grupos. Por exemplo, Olson e Worobey (1984), 

recorrendo ao "Mother-Daughter Relationship Scale" de Townsend e 

Worobey (1987), compararam a percepção da adolescente sobre a relação 

com a sua mãe em termos de intimidade, vinculação e de proximidade, num 

grupo de adolescentes grávidas e pares não-grávidas. Os resultados 

revelaram que as grávidas percepcionavam menos afecto, atenção e 

interdependência e maior rejeição por parte das suas mães, 

comparativamente às adolescentes sem história de gravidez. Cobliner (1981) 

mostrou também que as grávidas percepcionavam as suas mães como mais 

distantes, comparativamente a adolescentes não-grávidas. Já Rogers e Lee 

(1992), analisando, para além da percepção da adolescente, a percepção da 

mãe acerca da relação, em díades de grávidas e não-grávidas, obtiveram 

também resultados mais favoráveis para as adolescentes não-grávidas e 

suas mães. Contudo, um resultado interessante foi obtido nesse estudo, na 

medida em que verificou uma maior concordância nas pontuações atribuídas 

pela mãe e pela filha, nas díades de grávidas. Tal facto, na opinião dos 

autores poderá sugerir que, apesar da relação da adolescente não-grávida 

com a sua mãe ser mais próxima, esta relação pode intensificar-se com a 

ocorrência da gravidez (Rogers & Lee, 1992). Contrariamente a estes 

resultados, em outros estudos comparativos não se verificaram diferenças 

significativas entre grávidas e não-grávidas em dimensões do ambiente 

familiar (e.g. Honeyman, 1981; Prather, 1981; Townsend & Worobey, 1987). 

Por exemplo, Townsend e Worobey (1987), controlando características 

sócio-demográficas na composição da amostra, não encontraram diferenças 
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significativas entre os dois grupos na percepção da intimidade, vinculação e 

proximidade na relação mãe-filha. Num estudo recente realizado por 

Lourenço (1996) na zona de Coimbra, comparando adolescentes grávidas e 

adolescentes sem história de gravidez com o Family Adaptability and 

Cohesion Evaluation Scale II (Olson, Portner & Bell, 1985), não foram 

também encontradas diferenças entre os dois grupos, ao nível da percepção 

da coesão familiar por parte das adolescentes. 

Analisando apenas o grupo das grávidas adolescentes, investigadores 

e clínicos têm considerado que as famílias que experienciam uma gravidez 

não planeada, face a esse desafio adicional, reorganizam-se positivamente, 

no sentido de se prepararem para as necessidades da adolescente e do 

bebé que vai nascer (Furstenberg & Crawford, 1978; Minuchin, 1982; Olson, 

Russell & Sprenkle, 1989; Russell, 1980). Embora, como já foi salientado, a 

investigação empírica que sustenta tais considerações acerca da mudança 

familiar seja ainda escassa, alguns estudos recentes têm vindo a mostrar 

que as relações familiares se tornam de facto mais próximas e coesas, com 

um funcionamento familiar mais adaptativo e com a utilização de estratégias 

de coping mais eficazes, à medida que a gravidez se desenrola (Cervera, 

1989,1991, 1993; Furstenberg, 1980; Furstenberg & Crawford, 1978; 

McCubbin & McCubbin, 1987). Nesta linha, sobressaem, por exemplo, os 

resultados obtidos por Cervera em 1991, que mostraram que durante a 

gravidez a proximidade e o nível de comunicação familiar entre a 

adolescente e a mãe aumentam, assim como entre os outros elementos da 

família. Mais recentemente, o mesmo autor utilizando a Family Adaptability 

and Cohesion Evaluation Scale II e o Cervera Alliance Family Questionnaire 

(1989) no terceiro trimestre de gravidez, junto de 16 famílias com grávidas 

adolescentes (média de idade de 17 anos), verificou que, em geral, as 

famílias se tornaram mais coesas e que o funcionamento familiar se tornou 

mais positivo no decurso da gravidez, apoiando assim a noção defendida por 

alguns autores de que algumas famílias se reorganizam positivamente, 

estreitam as suas relações no decurso da gravidez, antecipando a 

incorporação do bebé nas suas vidas (Cervera, 1994). Quanto à relação da 

adolescente com a sua mãe, verificou-se que no decurso da gravidez, 
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gradualmente a relação foi tomando-se mais horizontal , caracterizada por 

escassos desentendimentos na díade e por um elevado nível de apoio da 

mãe à adolescente. As alianças e os padrões de comunicação familiar 

sofreram alterações, com a aliança mãe-filha a tomar-se a mais forte no 

sistema familiar28. Finalmente, os resultados mostraram ainda que, para além 

de se verificarem alterações positivas na relação mãe-filha, o sub-sistema 

parental sofreu também mudanças positivas, na medida em que a 

proximidade e a comunicação no casal melhorou significativamente (Cervera, 

1994). No entanto, e embora em termos gerais, os resultados apontassem no 

sentido de uma resposta adaptativa e positiva por parte da família, à 

semelhança do que se verificou no estudo pioneiro de Furstenberg (1980), a 

gravidez teve efeitos distintos em cada uma das famílias estudadas, já que 

analisadas individualmente cada família revelou diferentes padrões de 

adaptação à situação de gravidez. Esta conclusão está bem patente nas 

palavras de Cervera quando afirma que "for each family, the direction of 

change, becoming closer or more distant, may be quite different"(1994, p. 

121). 

Em resumo, como se pode constatar pelo que foi descrito, a gravidez 

na adolescência vai ter impacto na estrutura, no funcionamento e na 

dinâmica familiar e mais especificamente nas relações da adolescente 

grávida com a sua família. 

Dado que, como procurámos explicitar ao longo deste capítulo, o 

desenvolvimento da grávida ocorre em contexto, no qual as relações com as 

figuras significativas que habitam e constituem o seu mundo social adquirem 

uma tonalidade fundamental, importa analisar o apoio social que os 

elementos da sua rede social lhe vão proporcionar, neste caso concreto, os 

elementos do sistema familiar. 

21 Como descrevem os autores " midway through her pregnancy, the expectant daughter 
may find her relationship with her mother becoming peer like" (Towsend & Worobey, 1987, p. 
488). 
28 Com a gravidez a implicar, por parte da adolescente, a aquisição de um papel adulto - o 
papel parental -, os resultados deste estudo revelaram que tal aquisição era activamente 
encorajada pela própria mãe da adolescente, que se tornou a figura mais significativa para a 
adolescente e com um papel primordial em termos da antecipação das questões relativas ao 
parto, e ao bebé. 
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O papel do apoio social, ao nível das redes sociais de apoio, torna-se 

de extrema relevância, na medida em que do conjunto de variáveis de 

contexto susceptíveis de terem uma acção protectora do riscos associados à 

gravidez e maternidade na adolescência, o apoio social pode ser 

considerado como uma das variáveis que actualmente tem suscitado mais 

interesse nos investigadores (Garbarino, 1982; Voigh, Hans & Bernstein, 

1996; Shapiro & Manglesdorf,1994). 

Vaux (1988), um dos autores que mais se tem debruçado sobre a 

questão das redes sociais do indivíduo, considera que a rede social de apoio 

é uma parcela da rede social mais vasta, à qual o indivíduo recorre ou pode 

recorrer para apoio para lidar com exigências com que se depara e para 

atingir os seus objectivos29. Numa perspectiva desenvolvimental do apoio 

social, o autor salienta que o apoio prestado pelos outros está presente e é 

importante ao longo de toda a vida do indivíduo. Ao longo do ciclo de vida, o 

indivíduo possui habitualmente uma rede de apoio cuja estrutura, tamanho e 

composição variam. As necessidades, circunstâncias e papeis vão mudando 

à medida que um indivíduo prossegue no seu desenvolvimento, reflectindo-

se na forma e quantidade de apoio considerado apropriado (Vaux, 1988). 

A importância do apoio social para o bem-estar do indivíduo tem sido 

referida na literatura (Cohen & Wills, 1985; Dean & Lin, 1977; Gottlieb, 

1981,1988; Kessler, Price & Wortman, 1985; Koniak-Griffin, Lominska & 

Brecht, 1993; Muhlenkamp & Sayles, 1986; Turner, 1983; Turner, Grindstaff 

& Phillips, 1990; Vaux, 1988). Tem sido salientado que a importância do apoio 

fornecido pelos elementos da rede social, decorre dos seus efeitos directos e 
indirectos no bem estar do indivíduo, e que o apoio social amortece as 

reacções negativas associadas quer a acontecimentos normativos, quer a 

acontecimentos não-normativos e às crises de desenvolvimento com os 

29 Segundo o autor, o apoio social "rather than being a static personal characteristic or 
environmental condition, involves a dynamic process of transaction (that is, mutual 
influence) between the person and his/her support network that takes place in a ecological 
context" (Vaux, 1988, p. 28). O autor considera ainda que o conceito de apoio social pode 
ser perspectivado como um metaconstructo onde convergem vários constructos teóricos, 
distinguindo-se nomeadamente os recursos da rede de apoio, o comportamento de apoio e a 
percepção ou avaliação subjectiva do apoio (Vaux, 1988). 
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quais o indivíduo se depara (Dunst, Vance & Cooper, 1986; Figley & 

McCubbin, 1983; McCubbin & Figley, 1983). 

Em geral, há evidência empírica para a relação entre a adequação do 

apoio social, a superação das crises de desenvolvimento e a atenuação dos 

efeitos de stress, incluindo-se aqui a gravidez (Brown, 1986; Colleta, 1981; 

Frodi, Keller, Foye, Liptak, Bridges, Grolnick, Merko, McAnarney & Lawrence, 

1984; Norbeck & Tilden, 1983). 

Como salientaram Collins e colabs. (1993) o apoio social fornecido pelos 

elementos da rede de apoio da mulher grávida contribuem para o sentimento 

de bem estar físico e psicológico e para uma resolução mais bem sucedida 

das mudanças e das tarefas que a gravidez inaugura e preconiza (Collins, 

Dunkel-Schetter, Lobel & Scrimshaw, 1993). 

Dado que para muitas adolescentes a gravidez é uma situação que não 

foi planeada nem desejada, constituindo-se como um acontecimento que vai 

trazer novas exigência e tarefas para as quais a adolescente à partida não 

está preparada (e muitas vezes com escassos recursos disponíveis para o 

fazer), o apoio fornecido pelos elementos da sua rede social poderá revelar-

se de extrema importância nesta situação. Como salientaram recentemente 

Voigh, Hans e Bernstein (1996) as redes de apoio social fornecem um efeito 

amortecedor do stress normalmente associado à gravidez/maternidade e do 

stress adicional de uma gravidez/maternidade na adolescência. 

Os resultados da investigação empírica tem apontado, de forma 

sistemática, que o apoio social parece facilitar a adaptação da adolescente à 

gravidez (Barrera, 1981; Barth, Schinke & Maxwell, 1983; Boyce, Schaefer & 

Uitti, 1985; Dunst, Vance & Cooper, 1986; Koniak-Griffin, Lominska & Brecht, 

1993; Unger & Wanderman, 1985). Mais especificamente, a investigação tem 

revelado que o apoio social afecta ao nível da satisfação com a gravidez, as 

atitudes maternais, o equilíbrio emocional no período pré-natal, bem como as 

complicações na gravidez (Belsky, 1984; Cmic, Greenberg & Ragozin, 1983; 

Furstenberg, 1978; Nuckolls, Cassei &Kaplan, 1972; Tilden, 1983). Por 

exemplo, Barrera (1981) analisando a relação entre o apoio social e o 

ajustamento à gravidez numa amostra de 86 grávidas adolescentes, verificou 

que a satisfação da adolescente com o apoio recebido dos elementos da sua 
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rede social era um bom preditor de sintomatologia psicopatológica, 

especialmente da depressão. O autor constatou ainda que a dimensão da 

rede de apoio social, ou seja o número de elementos disponíveis na rede 

social de apoio da adolescente, tendia a amortecer o impacto do stress 

experienciado adicionalmente à situação de gravidez. Resultados de Dunst, 

Vance e Cooper (1986) mostraram também que o apoio social estava 

relacionado com o bem-estar da adolescente no decurso da gravidez. 

Estudando grávidas adolescentes hispânicas de nível sócio-económico 

desfavorecido, Zayas e Busch (1992), salientaram que para as adolescentes 

nestas circunstâncias de vida, o apoio social pode ser importante ao atenuar 

os problemas psicossociais e as exigências físicas da gravidez. 

Uma questão que também tem sido analisada neste âmbito diz respeito 

ao tipo de apoio fornecido à adolescente, mais especificamente quanto à 

importância do apoio emocional e instrumental30 no ajustamento da 

adolescente à gravidez. Por exemplo, o apoio instrumental ao nível da 

informação relativa a cuidados adequados na gravidez em termos de 

cuidados de saúde, de alimentação e de preparação para o parto e o bebé, 

têm-se revelado de extrema importância na adaptação à gravidez (Collins et 

ai., 1993). Além disso, a ajuda nas tarefas quotidianas parece ser também 

importante, principalmente no final da gravidez, com as limitações físicas que 

esta situação acarreta (Collins et ai., 1993). Cervera (1993,1994) salientando 

a importância do apoio emocional, mostrou que o fornecimento deste tipo de 

apoio à grávida pela sua família, o seu companheiro e os pares, 

principalmente no 2o e 3o trimestres de gravidez, que passa entre outras 

dimensões pela aceitação e reconhecimento da gravidez e das mudanças 

físicas dela resultante, aumenta o seu sentido de competência e de 

valorização pessoal, contribuindo para a adaptação à gravidez. Há também 

evidência empírica que sustenta a noção de que as adolescentes que 

continuam a viver com os seus pais durante a gravidez e após o nascimento 

30 O apoio emocional pode ser definido como o amor e a aceitação interpessoal que o 
indivíduo recebe dos outros, quer através de declarações explícitas que lhe são dirigidas 
quer como resultado de acções de atenção, preocupação e cuidados. O apoio instrumenta! 
pode assumir uma variedade de formas, como sejam o fornecimento de informações e 
conselhos, a ajuda financeira, a ajuda nas tarefas de rotina, etc (Belsky, 1984). 
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do bebé, e como tal usufruem de diversas formas de apoio, revelam uma 

menor tendência a não abandonar os estudos durante a gravidez e têm mais 

probabilidade a voltarem a estudar depois do nascimento do bebé 

(Furstenberg et ai., 1989). Este aspecto, muito reforçado pela investigação 

empírica, parece traduzir-se numa situação mais favorável a longo prazo, 

pela obtenção de níveis mais elevados de escolaridade, por uma situação 

económica mais favorável, podendo ainda contribuir para a diminuição de 

relações transitórias e instáveis da adolescente com o sexo oposto (Boyce, 

Schaefer & Uitti, 1985; Furstenberg, 1978; Furstenberg & Crawford, 1978; 

Spieker & Bensley, 1994; Unger & Cooley, 1992; Young, Beckman & Rehn, 

1975; Zuckerman, Walker, Frank et al., 1984). 

A família, ao constituir-se como um dos contextos mais significativos 

para a grávida adolescente, vai ter assim um papel preponderante em termos 

da qualidade do apoio social que seus elementos (mãe, pai, irmãos, etc) lhe 

vão proporcionar. Na literatura sobre a temática, a família da grávida tem de 

facto surgido como uma das principais fontes de apoio para a adolescente. 

Neste âmbito, Becerra e DeAnda (1984) constataram que as grávidas 

adolescentes identificavam as suas mães como as principais fontes de apoio 

emocional bem como instrumental, e que os pares estavam ausentes das 

rede de apoio social destas adolescentes. Mais recentemente, Chen, Tellen 

e Chen (1995), analisando o apoio social em 244 grávidas adolescentes 

afro-americanas, verificaram que os elementos da rede de apoio mais 

mencionados pelas adolescentes diziam sobretudo respeito à sua rede 

informal e especificamente à família, com 67% do apoio que as adolescentes 

a considerem a sua e o pai do bebé como os elementos principais de apoio. 

Uma outra pesquisa, particularmente relevante para o nosso estudo 

empírico, foi realizado por Giblin, Poland e Sachs (1987), no qual se avaliou 

a influência do apoio social nas atitudes maternais de 57 adolescentes no 3o 

trimestre de gravidez. Os resultados revelaram que sentimentos positivos e 

atitudes positivas face à gravidez estavam associados com o facto das 

adolescentes receberem apoio emocional dos seus pares e irmãos e apoio 

instrumental da mãe, principalmente ao nível dos cuidados de saúde, de 

informação relativa à gravidez e ao parto e de recursos habitacionais em 
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termos de alojamento. Os resultados sugeriram ainda que o pai da 

adolescente tinha uma influência mínima nas variáveis relativas à gravidez. 

Em síntese, embora as questões relativas aos contextos de vida 

significativos da grávida adolescente não estejam ainda muito debatidas na 

investigação, o contexto familiar tem sido o mais estudado e, como vimos 

este tem importância para a adaptação da adolescente à gravidez. Contudo, 

importa também não esquecer a importância do contexto dos pares e 

especificamente da relação da adolescente com o seu 

namorado/companheiro, na medida em que são também contextos 

significativos no desenvolvimento da grávida e na existência quotidiana da 

adolescente. Passaremos agora a analisar em detalhe essas questões. 

6. Desenvolvimento da grávida adolescente no contexto dos pares 

e do companheiro 

A adolescência é um período do ciclo de vida do indivíduo, marcado por 

mudanças significativas em todos os aspectos da vida social, nas quais se 

destacam as relações com os pares, ou seja, com aqueles que, de algum 

modo, vivem também a experiência de ser adolescente. As mudanças vividas 

pelo adolescente nos diversos domínios da sua existência - corporal, 

cognitivo, social, emocional, vocacional - implicam necessariamente 

enfrentar experiências, acontecimentos que vão colocar desafios à auto-

estima, à autonomia e à aquisição de uma identidade pessoal. Neste 

processo, aqueles que estão a viver ou que viveram recentemente 

experiências semelhantes, adquirem um valor especial (Soares, 1990). O 

grupo de pares, como foi descrito no primeiro capítulo do nosso trabalho, 

assume assim particular importância durante a adolescência. 

Em muitas descrições acerca do desenvolvimento psicológico na 

adolescência tem sido atribuída uma importância particular às amizades e ao 

grupo de pares. Como vimos anteriormente, uma das tarefas da 

adolescência passa por estabelecer novas relações com os pares de ambos 
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os sexos (Havinghurst, 1972). Assim a pertença a um grupo é uma tarefa 

crucial para o adolescente, na medida em que a ela se liga a definição de si 

próprio. Como salienta Soares (1990), na adolescência "Quem sou eu?" é 

indissociável de "A quem pertenço?". As relações com os pares formam, 

deste modo, um importante contexto de conforto e de apoio psicológico, 

passando o adolescente a estabelecer relações de vinculação com outras 

figuras para além dos pais (Soares, 1992). 

A ocorrência de uma gravidez vai ter alterações ao nível das relações 

da adolescente com os pares e particularmente com o seu 

namorado/companheiro (Osoksky, 1978). No entanto, a literatura e a 

investigação empírica sobre esta questão específica é ainda escassa. 

Sendo a adolescência um período crucial em termos da inserção e 

aceitação no grupo de pares, a gravidez poderá tornar esta tarefa mais 

complexa, dado que a grávida adolescente está a vivenciar e a experienciar 

uma transição que, à partida, se afasta e não é semelhante às experiências 

que os seus pares do mesmo sexo ou do sexo oposto estão a viver. É como 

se a transição da gravidez, inaugurasse a "entrada" na idade adulta, 

impelindo deste modo a entrada no grupo de pares das mulheres e não no 

grupo das adolescentes, e resultando no mútuo afastamento entre a 

adolescente e os seus pares. A adolescente grávida tem que lidar com as 

tarefas específicas da gravidez, como as mudanças corporais advindas do 

estado gravídico, a antecipação do parto, o perspectivar o bebé e a sua 

relação com o filho, assim como o papel e a actividade parental, tarefas 

essas que não se colocam aos pares não-grávidas, e com as quais estas 

não têm de lidar. 

É bem conhecido na literatura da adolescência, que neste período, a 

escola sendo em geral um contexto onde o adolescente passa parte 

significativa do seu tempo, é o palco real de contacto e trocas relacionais e 

afectivas do adolescente com os pares. Como salientámos a propósito do 

impacto da gravidez no percurso escolar da adolescente, a gravidez significa 

muitas vezes o abandono ou pelo menos a interrupção da escolaridade para 

a adolescente grávida. Neste sentido, este afastamento da escola poderá 

contribuir também para o distanciamento da adolescente do seu grupo de 
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pares, nomeadamente das suas amigas íntimas, que não estão a passar pela 

transição da gravidez. 

Lourenço (1996) no seu estudo com grávidas adolescentes da zona de 

Coimbra, verificou que estas adolescentes referiam estar afastadas das suas 

amigas, relatando não manterem conversas íntimas com as suas amigas da 

escola ou fora dela e não sentirem empatia e compreensão por parte destas. 

A autora, salientando que para as grávidas adolescentes a inserção no 

grupo de pares é muito lacunar, verificou que a vida relacional das 

adolescentes da sua amostra estava excessivamente centrada na família, 

noção esta presente nas suas palavras quando afirma que "para a grávida 

adolescente tudo acontece muito mais dentro de casa com a família" (p. 

235). Provavelmente, o que vai acontecer é que a adolescente vai encontrar 

mais no contexto familiar, e como já afirmado, principalmente na sua mãe, a 

possibilidade de exprimir e partilhar sentimentos em relação à gravidez, ao 

parto, ao filho e à actividade parental, quando os pares à partida não estão 

tão preparados para a compreender e apoiar, porque na generalidade não 

estão a passar por experiências semelhantes. No entanto, alguns estudos 

que analisaram a questão das fontes de apoio social em função da idade da 

adolescente, revelaram que os pares tem sido referidos como fonte 

importante de apoio para as adolescentes mais velhas (16-18 anos), 

enquanto que principalmente para as grávidas adolescentes mais novas (12-

13 anos), as principais fontes de apoio são a sua família, estando em geral 

os pares excluídos da sua rede de apoio (Khan & Anntonucci, 1980; Kneisel, 

1987; May, 1992). 

Relativamente à questão da inserção no grupo de pares, há um outro 

aspecto que se torna relevante discutir. Determinadas pesquisas, 

principalmente com grávidas adolescentes inseridas em comunidades em 

que a gravidez é considerada normativa, mostraram que, contrariamente ao 

que foi anteriormente afirmado, a gravidez pode implicar uma inserção e uma 

maior aceitação no grupo de pares, na medida em que muitos dos pares da 

adolescente são ou foram mães adolescentes. Com a gravidez, a 

adolescente passa a ser valorizada nessa comunidade e especificamente no 

grupo de pares, já que essa situação muitas vezes vai resultar num 
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compromisso afectivo com um parceiro do sexo oposto (muitas vezes o 

casamento) e a entrada na idade adulta, quando outros papeis sociais não 

estão disponíveis (Garcia-Coll & Vasquez Garcia, 1995; Klerman, 1993; 

Merrick, 1995; Musick, 1993). 

No âmbito das questões do desenvolvimento da grávida adolescente 

com o grupo de pares importa também analisar a questão específica da sua 

relação com o namorado/companheiro, dado que uma gravidez que, em 

geral não foi planeada, vai modificar e alterar a relação da adolescente com 

este. Como foi focado no início deste capítulo, uma das tarefas específicas 

da gravidez diz respeito à grávida reavaliar o relacionamento com o seu 

companheiro/cônjuge, lidando com as novas questões neste relacionamento, 

uma vez que a maternidade vai implicar a passagem da unidade de casal a 

família (Colman & Colman, 1994). No caso da gravidez na adolescência, esta 

tarefa vai assumir contornos específicos, na medida em que muitas vezes é a 

situação da gravidez que vai implicar o início da vida conjugal, passando a 

adolescente e o seu namorado a coabitarem ou a casar, no decurso da 

gravidez. Tal situação vai implicar assim que a adolescente e o companheiro 

tenham de lidar com o estabelecimento de papeis conjugais e aprender a 

perspectivar-se como par interdependente (Kurdek & Schmitt, 1986) e a 

funcionarem como casal, ao mesmo tempo que se preparam e antecipam a 

chegada do filho. O que tem sido salientado na literatura é que esta 

transição, em termos da relação da adolescente com o seu companheiro, vai 

ocorrer numa fase em que a identidade ainda está a ser construída e em 

que, à partida, a adolescente não está ainda preparada para a intimidade 

psicológica. Na perspectiva de Erikson (1968) é do desenvolvimento da 

identidade que emerge a capacidade para estabelecer relações íntimas quer 

físicas, quer psicológicas com outras pessoa, ou seja, a consciência do eu é 

a aquisição precedente que se mostra indispensável para chegar à 

intimidade. O que se verifica com frequência é que a resolução de gravidez 

não planeada passa, muitas vezes, por assumir uma conjugalidade que não 

estava prevista e que, na opinião de Lieberman vai implicar entre parceiros 

uma "institutionalized intimacy for which neither of the partners are 

sufficiently prepared" (1980, p. 213). A investigação tem revelado que 
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quando o parceiro da adolescente é mais novo, principalmente se tiver 

menos de 18 anos de idade, a tendência para não casarem é mais elevada, 

do que quando o parceiro já atingiu a maioridade (East & Felice, 1996). 

Como salientaram recentemente East e Felice (1996), a investigação tem 

mostrado que o casamento na adolescência, principalmente se é resultante 

da gravidez, apresenta uma elevada frequência de problemas conjugais. 

Hayes (1987), relatando os resultados nacionais relativos aos EUA e 

apresentados no Panel on Adolescent Pregnancy and Childbering, salientou 

que a maioria dos casamentos são instáveis, embora as adolescentes que se 

casam ou passam a residir com o seu companheiro durante a gravidez, têm 

menos tendência a separarem-se, do que as que se casam após o 

nascimento do bebé. Furstenberg (1976), no seu estudo longitudinal iniciado 

durante a gravidez, verificou que cinco anos mais tarde, mais de metade dos 

casamentos/coabitação tinham sido desfeitos e que, das adolescentes que 

permaneciam casadas, uma proporção substancial relatava problemas 

conjugais. Na avaliação do 17° ano, Furstenberg e Brooks-Gunn (1985) 

constataram que aproximadamente 2/3 da totalidade dos primeiros 

casamentos estavam dissolvidos, assim como a maioria dos segundos 

casamentos das adolescentes31. Como salienta Hayes "while childbearing 

appears to accelerate the pace of marriage for some adolescents, it also 

appears to accelerate the pace of separation and divorce" (1987, p. 127). 

Por outro lado, torna-se relevante salientar também que quando o 

companheiro não participa na decisão de continuação da gravidez, não 

assumindo o papel de pai, a situação pode ser complexa para a adolescente 

na medida em que esta, além de lidar com o processo gravídico, tem também 

que lidar com uma perda emocionalmente significativa. 

A literatura mais recente sobre a temática tem vindo a sublinhar a 

importância da qualidade da relação interpessoal da adolescente com o seu 

companheiro, na adaptação da adolescente à gravidez (Cervera, 1991; 

Lamb, 1988; Unger & Wanderman, 1985). Não obstante a investigação 

31 Como se verificou no estudo longitudinal de Baltimore (EUA), dezassete anos mais tarde, 
as mães adolescentes revelaram uma menor probabilidade de ainda estarem casadas, 
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empírica nesse domínio ser ainda escassa, a importância dos diferentes 

tipos de apoio social (emocional, instrumental), para além dos 

proporcionados pela família da adolescente, nomeadamente pelo seu 

companheiro, tem vindo a emergir como um factor protector em termos da 

adaptação da adolescente à gravidez. Por exemplo, Boyce, Schaefer e Uitti 

(1985) verificaram que o bem-estar psicológico das adolescentes durante a 

gravidez estava sobretudo associado ao apoio social prestado pelo pai do 

bebé. Cervera (1991), salientando a importância do companheiro na 

adaptação da adolescente à gravidez, sublinhou, no entanto, que um factor 

determinante no fornecimento de apoio emocional e instrumental durante a 

gravidez e após o parto diz respeito à duração e ao grau de envolvimento e 

compromisso na relação anteriormente à gravidez. Uma recente revisão da 

literatura efectuada por East e Felice (1996) nos EUA, sobre a questão do 

relacionamento entre a adolescente e o seu parceiro mostrou que a maioria 

dos casais já se conheciam por um período de tempo significativo e 

mantinham um relação íntima pautada pela proximidade, afecto e 

compromisso antes da ocorrência da gravidez (Elster, 1988; Hendricks & 

Montgomery, 1983; Hollingworth, East & Felice, 1986; Sander, 1988; 

Sherline & Davidson, 1978). 

Só mais recentemente também é que o companheiro da grávida 

adolescente tem vindo a ser estudado de forma mais aprofundada e 

sistemática, embora a informação disponível seja ainda muito escassa e 

muitas vezes inadequada (East & Felice, 1996; Elster & Lamb, 1986; Lamb, 

1988; Merrick, 1995; Sells & Blum, 1996). 

Na literatura mais convencional sobre a temática, o companheiro da 

adolescente era visto como alguém irresponsável, que não se envolvia na 

gravidez, que não assumia as responsabilidade da paternidade, 

abandonando a adolescente que sozinha teria de lidar com as questões da 

gravidez e da maternidade e com os custos económicos a ela associados, 

muitas vezes em situações económicas adversas (Lamb, 1988). No entanto, 

a literatura mais recente tem vindo gradualmente a por em causa esta visão 

comparativamente às adolescentes que tinham "adiado" a gravidez (Furstenberg & Brooks-
Gunn, 1985). 
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estereotipada do pai do bebé, como alguém não envolvido na 

gravidez/maternidade (East & Felice, 1996; Lamb, 1988; Merrick, 1995). Na 

linha de Merrick (1995) pode-se considerar que apesar da nossa 

compreensão sobre o pai do ser ainda escassa32, permite no entanto 

perceber que esta visão é errónea. Como mostraram Lamb (1988) e mais 

recentemente East e Felice (1996), embora os companheiros das 

adolescentes não formem um grupo homogéneo, a investigação tem 

revelado que, se de facto alguns evitam lidar com a situação da gravidez, a 

generalidade assume as suas responsabilidades e envolve-se na gravidez, 

constituindo-se como uma das principais fontes de apoio para a adolescente. 

Por exemplo, no nosso país o estudo de Lourenço (1996) anteriormente 

referido, corrobora esta posição ao mostrar que o pai do bebé em geral é 

percepcionado como tendo uma atitude de apoio à gravidez, embora os 

resultados da autora mostrassem que um número reduzido manteve uma 

atitude de hostilidade face a essa situação. 

Em síntese, embora as questões da relação da grávida adolescente 

com o pares e principalmente com o companheiro, assumam uma 

importância significativa e seja possível desde já sustentar a sua importância 

na adaptação da adolescente a esta transição desenvolvimental, estas 

questões deverão merecer mais atenção na investigação empírica futura. 

7. Considerações gerais sobre a maternidade na adolescência: 

contributo da perspectiva desenvolvimental 

Embora as questões relativas à maternidade na adolescência não 

constituam o objecto do nosso estudo empírico, que procura analisar a 

adaptação da adolescente à gravidez, consideramos importante discutir, 

ainda que brevemente, alguns aspectos relevantes desta temática, já que 

como descrevem Colman e Colman "a gravidez é um estádio de 

32 
A autora salienta também a importância da investigação empírica explorar de forma mais 

sistemática a influência do parceiro nas decisões relativas à resolução da gravidez, ao 
casamento, aborto, entrega para adopção. 
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desenvolvimento relativamente curto que inaugura um estádio muito mais 

longo: a condição de ser mãe ou pai" (1994, p. 175). 

A transição para a maternidade com o nascimento do filho vai implicar 

mudanças nas relações da adolescente com o mundo, que importa analisar. 

Como já foi analisado ao longo deste capítulo, ao nível da esfera pessoal da 

adolescente, a gravidez e consequentemente a transição para a maternidade 

vão implicar mudanças no percurso escolar, na actividade profissional e na 

condição perante o trabalho, assim como nas relações da adolescente com a 

família, com os pares e nas relações sociais em geral. 

A maternidade na adolescência tem sido descrita como ocorrendo 

frequentemente num contexto de condições socio-económicas 

desfavorecidas, escassos cuidados de saúde e de recursos educacionais e 

de relações familiares pouco estáveis (Chase-Lansdale, Brooks-Gunn & 

Paikoff, 1991; Chase-Lansdale & Brooks-Gunn, 1994). Nesta linha, a 

literatura sobre a temática tem salientado que, principalmente nos primeiros 

anos após o nascimento da criança, a maternidade na adolescência tende a 

ter consequências negativas em termos económicos, educacionais, no 

estatuto conjugal e de formação da família da adolescente (Brooks-Gunn & 

Chase-Landale, 1995; Chase-Lansdale, Brooks-Gunn & Paikoff, 1991; 

Chase-Lansdale & Brooks-Gunn, 1994; Hayes, 1987). Especificamente, tem 

sido sugerido que o nascimento do filho vai implicar um défice ao nível 

educacional para a adolescente, como consequência do abandono escolar 

ou interrupção da escolaridade, muitas vezes resultante da dificuldade em 

conjugar o papel maternal com o papel de estudante (Hayes, 1987). Além 

disso, tem sido sugerido que devido às limitações no percurso escolar e 

também ao número elevado número de filhos33 (consequência de gravidezes 

repetidas que parecem caracterizar o fenómeno e que vão ter implicações na 

dimensão da família), o estatuto profissional da adolescente, bem como a 

sua capacidade de obter rendimentos suficientes, vão ser claramente 

afectados (Hayes, 1987). Pesquisas levadas a cabo, principalmente nos 

EUA, apontam ainda que uma das consequências da maternidade na 

33 
Como salientou Hayes (1987) comparativamente aos pares que "adiam" a gravidez, as 

mães adolescentes têm um maior número de filhos, resultado de gravidezes repetidas. 
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adolescência, por surgir com frequência associada a condições económicas 

muito desfavorecidas, é a acrescida dependência financeira das instituições 

de segurança social para as mães adolescentes (Chase-Lansdale & Brooks-

Gunn, 1994; Hayes, 1987). 

Apesar deste quadro negativo ser frequentemente descrito na literatura 

sobre a maternidade na adolescência, mais recentemente alguns autores 

têm advogado que a longo-prazo o panorama para as mães adolescentes 

não é tão negativo como foi descrito (Chase-Lansdale & Brooks-Gunn, 

1994). Um estudo que contribuiu decisivamente para esta visão menos 

pessimista da maternidade adolescente foi o conhecido, e já descrito 

anteriormente, estudo longitudinal de Furstenberg (1976) que acompanhou 

cerca de 300 adolescentes americanas negras de nível sócio-económico 

baixo, que engravidaram no início dos anos 70. Em meados da década de 

oitenta, quando mães adolescentes tinham cerca de 30 anos, os autores 

verificaram que a maioria destas adolescentes tinha um trajectória 

desenvolvimental mais favorável do que nos primeiros anos após o 

nascimento do filho. Os resultados revelaram que, quanto ao nível de 

escolaridade e à condição perante o trabalho, 67%, das adolescentes tinham 

um emprego, o que não acontecia nos primeiros anos após o nascimento do 

filho (Furstenberg, Brooks-Gunn & Morgan, 1987). Os resultados mostraram 

ainda que 25% das adolescentes que no início do estudo se encontravam 

numa situação de elevado risco sócio-económico, tinham nesse momento, 

atingido um estatuto de classe média, através da sua situação profissional, 

conjugal ou ambas (Brooks-Gunn & Furstenberg, 1987). Furstenberg e 

colabs. (1989) consideraram que apesar das mães adolescentes 

experienciarem desvantagens em termos escolares e de bem-estar 

económico, essas diferenças tendem, no entanto, a esbater-se ao longo do 

tempo. 

Para além da problemática relativa ao impacto da maternidade no 

percurso de vida da adolescente, as questões de natureza parental têm sido 

analisadas. Neste âmbito, em termos gerais a investigação empírica sobre as 

questões de natureza parental na maternidade na adolescência centrou-se 

essencialmente na comparação da interacção mãe-filho em díades de mães 
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adolescentes e adultas e na avaliação do desenvolvimento das crianças 

filhas de adolescentes. 

Na investigação sobre a interacção mãe-bebé, as mães adolescentes 

quando comparadas com as mães adultas têm sido referidas como menos 

sensíveis (Jones, Green & Krauss, 1980; Osofsky, Hann & Peebles, 1993; 

Williams, 1974), menos responsivas (Osoksky et al., 1993; Ragozin, Basham, 

Crinc, Greenberg & Robinson, 1982; Roosa, Fitzgerald & Carlson, 1982), 

mais repressivas e parecem exprimir menos afecto positivo para com os 

seus bebés (Schilmoeller & Baranowski, 1985). Neste âmbito, têm sido 

encontradas diferenças entre adultas e adolescentes na relação com os 

seus bebés ao nível do contacto ocular, das trocas verbais, do contacto 

físico e ao nível do sorriso (Barratt & Roach, 1995; Culp, Culp, Osofsky & 

Osofsky, 1991; Field, 1980; Garcia-Coll, Hoffman & Oh, 1986; Helm, 

Comfort, Bailey & Simmeonson, 1990; Roosa, Fitzgerald & Carlson, 1982; 

Schilmoeller & Barononsk, 1985). As adolescentes parecem proporcionar um 

ambiente menos estimulante aos seus bebés, utilizar mais frequentemente 

práticas parentais do tipo punitivo, serem mais restritivas e apresentar 

comportamentos fisicamente mais intrusivos (Barratt & Roach, 1995; 

DeLissevoy, 1973; Field, 1980; McAnarney, Lawrence, Aten & Iker, 1984; 

Philliber & Graham, 1981; Reiz & Hertz, 1987; Speiker, 1989; Stevens, 

1984). A investigação empírica tem salientado ainda que as mães 

adolescentes percepcionam os seus bebés como mais difíceis, têm 

expectativas irrealistas acerca do desenvolvimento dos seus filhos e revelam 

menor conhecimento acerca do desenvolvimento da criança (Brooks-Gunn & 

Chase-Lansdale, 1995; Epstein, 1979; Granger, 1981; Gullo, 1987; Reis, 

1988; Roosa, 1983; Vukenick & Kliman, 1985). 

Por outro lado, a literatura tem realçado que a maternidade na 

adolescência está associada a percursos desenvolvimentais de risco para os 

filhos das mães adolescentes. Numerosas pesquisas evidenciam que os 

recém-nascidos, filhos de adolescentes estão numa situação de risco médico 

mais elevado, com maior risco de prematuridade, baixo peso à nascença, 

mortalidade perinatal, problemas neurológicos e maior necessidade de 

internamento hospitalar no primeiro ano de vida, comparativamente aos 
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filhos das mães adultas (Alan Guttmacher Institute, 1994; Osofsky et ai., 

1988; Phipp-Yonas, 1980; Schinkle, Gilchrist & Blythe, 1980; Stevens-Simon 

& White, 1991) No entanto, o que também tem vindo a ser salientado na 

literatura, é que risco biomédico para os bebés filhos de adolescentes 

decresce, se a adolescente tiver tido cuidados pré-natais e uma nutrição 

adequados durante a gravidez e, especialmente, se tiver uma idade superior 

a 15 anos (Osofsky et ai., 1988; Stevens-Simon & McAnarney, 1996). 

Quando comparados com os filhos de adultas, os filhos das 

adolescentes parecem apresentar níveis inferiores ao nível do sorriso e das 

vocalizações dirigidas à mãe na primeira infância, maior percentagem de 

padrões de vinculação insegura ou desorganizada, problemas ao nível do 

desenvolvimento motor e intelectual, assim como níveis inferiores ao nível do 

sorriso e das vocalizações dirigidas à mãe na primeira infância (Baldwin 

1980; Barratt & Roach, 1995; Frodi, Keller, Foye. Liptak, Bridges, Grolnick, 

Berko, McAnarney & Lawrence, 1984). No período pré-escolar, estas 

crianças parecem apresentar realizações inferiores em avaliações do 

desenvolvimento cognitivo, mais problemas de comportamento, ao nível da 

agressividade e auto-controlo (Brooman, 1981; Leedbeater & Bishop, 1994; 

Hayes & Cryer, 1988; Wadsworth, Taylor, Osborn & Butler, 1984). No 

período escolar, os filhos das adolescentes, parecem apresentar maior 

incidência de problemáticas escolares e realizações inferiores em avaliações 

do desenvolvimento cognitivo, parecendo estar de facto em desvantagem 

comparativamente aos filhos das adultas (Baldwin, 1980; Card & Wise, 1978; 

Elster, McAnarney & Lamb, 1983; Furstenberg, Brooks-Gunn & Morgan, 

1987; Garfinkel & McLanahan, 1986 Hayes & Cryer, 1988). 

Embora esta caracterização, genericamente traçada e que retrata as 

consequências negativas da maternidade adolescente na actividade parental 

e no desenvolvimento da criança, sobressaia na literatura relativa à temática, 

numa análise mais detalhada este quadro começa a ficar menos claro e mais 

confuso, como passaremos agora a explicitar. 

Em primeiro lugar, uma das razões para esta panorâmica mais 

nebulosa acerca das questões de natureza parental e do desenvolvimento 
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da criança, reside no facto de os resultados obtidos nas investigações 

empíricas nem sempre serem consistentes. Assim, em alguns estudos sobre 

a interacção mãe-bebé e o desenvolvimento da criança não foram 

encontradas diferenças significativas entre o grupo das mães adolescentes e 

adultas (e.g. Bernardi, Schawrtzmen, Canetti & Cerutti, 1992, Culp, 

Appenhbaum, Osofsky & Levy, 1988; Darabi, Graham, Namerow, Philliber & 

Varga, 1984; Gomes-Pedro, Lacerda, Lobo-Fernandes, Gouveia e Silva, 

1986; Landy, Montgomery, Schubert, Cleland & Clark, 1983; Lester, Garcia-

Coll & Spekoski, 1983; Rothenberg & Varga, 1981; Zuckerman, Hingson, 

Alpert, Dooling, Kayne, Morelock & Oppenheimer, 1983). Tais resultados 

contrariam, deste modo, a visão negativa das consequências da maternidade 

na adolescência quanto à actividade parental e ao desenvolvimento da 

criança, comparativamente à maternidade na idade adulta. 

Por outro lado, a literatura tem revelado, de forma sistemática, que a 

maternidade na adolescência frequentemente ocorre num contexto de 

condições sócio-económicas desfavorecidas (Brooks-Gunn & Chase-

Lansdale, 1995; Furstenberg et ai., 1987; Hann, Osofsky & Culp, 1996). 

Deste modo, e dado que uma das limitações metodológicas destes estudos 

comparativos reside no facto desta variável não ser controlada o que 

acontece é que a idade materna pode ser confundida com outras variáveis, 

influenciando assim os resultados empíricos (e.g. Carlson, 1990; Hoffman, 

1987; McLanahan & Booth, 1989). Determinados autores advogam mesmo 

que as diferenças entre mães adolescentes e adultas, relativamente ao 

comportamento maternal e ao ambiente proporcionado à criança, 

desaparecem quando na composição das amostras o nível sócio-económico 

e educacional da mãe é controlado (e.g. East & Felice, 1996; Garcia-Coll, 

Hoffman, Van Houten & Oh, 1987). Já Furstenberg (1976), no seu estudo 

longitudinal, tinha enfatizado a importância desses factores psicossociais na 

determinação dos percursos desenvolvimentais das mães adolescentes e 

seus filhos. O risco associado à maternidade na adolescência para a mãe e 

a criança parece assim não resultar da idade materna per se, mas sim de 

uma constelação de factores maioritariamente de ordem social que 

contribuem para esta situação de risco. 
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Finalmente, importa ressaltar que a investigação empírica mais recente 

tem vindo a enfatizar a variabilidade encontrada no sucesso da adaptação 

das adolescentes à gravidez, tem sido evidenciado que no grupo das mães 

adolescentes e seus filhos encontram-se adolescentes e filhos capazes de 

respostas adaptadas e de percursos desenvolvimentais bem sucedidas. 

Recentemente East e Felice reforçaram esta conclusão ao afirmarem que 

"some teenagers lack of the maturity and sense of responsability to adequate 

nurture their children whereas adjust well to the stresses of parenting and 

provide favorable caregiving" (1996, p. 40). 

Em síntese, desta revisão da literatura emerge a noção de que os 

contornos específicos que a maternidade adolescente assume 

nomeadamente quanto às consequências para a adolescente, para o seu 

papel parental e para desenvolvimento da criança, são devidas a vários 

factores da esfera individual, familiar, social que interagem entre si e que 

desenham o seu impacto nas múltiplas trajectórias desenvolvimentais das 

mães adolescentes e seus filhos. 

Nesta linha, e no sentido de conceptualizar as implicações da gravidez 

para a maternidade, e especificamente quanto às questões de natureza 

parental, consideramos que a maternidade na adolescência deverá ser 

perspectivada na esteira das transaccionais e ecológicas do 

desenvolvimento humano, que privilegiam não apenas os processos de 

influência mútua entre a figura parental e a criança, mas também as 

transações entre pais, filhos e os seus ambientes (Bronfenbrenner, 1979; 

Sameroff & Chandler, 1975; Sameroff & Fiese, 1990). 

Inserido nestas perspectivas mais actuais e integradoras de 

conceptualização da maternidade adolescente, a partir da perspectiva sobre 

a maternidade proposta por Belsky (1984)34, Schellenbach, Withman e 

Barkowski (1992), desenvolveram um modelo de maternidade adolescente 

que consideramos da maior relevância, na medida em que é construído com 

base nas inter-relações significativas entre as diferentes variáveis envolvidas 

34 Belsky (1984) no seu modelo de parenting descreve três determinantes principais do 
comportamento parental: os recursos psicológicos dos pais, nomeadamente em termos da 
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nesta problemática, permitindo compreender e analisar as características 

multideterminadas do fenómeno. 

Neste modelo conceptual-empírico, a qualidade da maternidade 

adolescente é encarada como o produto de múltiplas forças que operam, de 

modo interactivo e particular, entre a adolescente, o seu filho e o ambiente 

social onde estão inseridos. 

A Figura 1 apresenta uma versão adaptada, deste modelo sobre as 

interacções entre as características da mãe, do filho e do contexto social 

(Soares, 1994). De acordo com este esquema, as características da mãe são 

consideradas como interagindo com as características da criança e com o 

contexto social na qual a relação mãe-criança se encontra inserida, de forma 

a influenciarem a maternidade e o desenvolvimento subsequente da criança. 

Características 
do(a) 

Filho(a) 

' t 
Desenvolvimento 
do(a) 
Filho(a) 

/ 

- Modelo de Maternidade Adolescente 
i Schefbnbach, Wtitman £ SortowsW(í992J 

Esta concepção multidimensional, ao acentuar as transacções 

possíveis entre os vários elementos em jogo, permite também encarar a 

possibilidade de que a vulnerabilidade num dos elementos (mãe ou filho) 

sua personalidade e bem-estar psicológico, as características da criança e os recursos 
contextuais de apoio. 
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possa ser atenuada pelas potencialidades de outros elementos, ocorrendo 

deste modo um efeito protector (Belsky, 1984; Schellenbach et ai., 1992). Há 

assim a considerar determinados factores protectores dos riscos associados 

à maternidade na adolescência, na esfera da mãe, da criança e do contexto 

social mais vasto onde a relação mãe-filho tem lugar que podem contribuir 
~ 35 

para uma boa adaptação a situação . 

Entre outras vantagens, esta perspectiva, ao acentuar as influências 

multifactorials da maternidade evita o risco de hipersimplificação do 

fenómeno e de interpretações inadequadas dos resultados das 

investigações. Além disso, esta perspectiva permite prevenir o risco de se 

conceber a mãe adolescente como "culpada" ou "agente patogénico" do 

desenvolvimento do seu filho, ainda que, teoricamente, se reconheça que 

ela é também vítima de uma situação problemática (Soares & Jongenelen, 
no prelo). 

Finalmente, em termos éticos, esta perspectiva é menos capaz de 

"culpar" qualquer dos elementos envolvidos pelas possíveis adversidades 

vividas pelas mães adolescentes e seus filhos. Além disso, ao especificar 

que os efeitos nos filhos não são todos mediados pela maternidade 

adolescente, mas também incluem influências directas do ambiente social 

mais vasto, nomeadamente das redes de apoio social, tal perspectiva 

possibilita a promoção de acções relevantes do ponto de vista sócio-político 

e estimula a imaginação dos profissionais no sentido de desenvolverem 

esforços, através de pesquisas e de programas de intervenção, dirigidos a 

estas múltiplas influências (Soares & Jongenelen, no prelo). 

Em resumo, a perspectiva desenvolvimental e ecológica parece 

constituir uma grelha de leitura compreensiva da maternidade na 

adolescência. Entre outras vantagens parece também ser útil para se 

procurar compreender porque é que algumas mães adolescentes e seus 

35 No quadro conceptual da psicopatologia do desenvolvimento, e mais especificamente na 
literatura da resiliência, o termo "factores protectores" tem sido utilizado para referir 
características individuais e ambientais que funcionam como amortecedores de stress e que 
podem predizer ou que estão associados a percursos desenvolvimentais favoráveis de 
indivíduos em risco (Masten, Best & Garmezy, 1990). 
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filhos são capazes de respostas adaptadas, ou melhor, de percursos 

desenvolvimentais bem sucedidos. 

Em síntese, como procurámos destacar ao longo deste capítulo, na 

literatura e investigação empírica sobre a gravidez e a maternidade na 

adolescência assistimos, ao longo das últimas décadas, à passagem do foco 

de análise do meramente individual, para o contextual, em que se procura 

estudar os contextos de vida significativos e a sua relevância na adaptação 

da adolescente à transição desenvolvimental da gravidez/maternidade. Por 

outro lado, como foi igualmente salientado, a investigação empírica mais 

recente tem vindo a evidenciar a variabilidade existente no seio do grupo das 

grávidas/mães adolescentes e seus filhos, o que implica em termos da 

investigação empírica direccionar o nosso olhar para "dentro" do grupo das 

grávidas/mães adolescentes e "apreender" com os percursos 

desenvolvimentais bem sucedidos. O estudo empírico que realizámos e que 

a seguir se apresenta, pretende contribuir para a compreensão desta 

variabilidade intra-grupo. 
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Este capítulo é dedicado à apresentação do nosso estudo empírico, sobre a 

gravidez na adolescência. Num primeiro momento, apresenta-se o seu 

enquadramento conceptual e os objectivos gerais. Num segundo momento, 

descreve-se o método utilizado em termos da amostra, instrumentos de avaliação e 

procedimentos envolvidos no estudo. No capítulo seguinte serão analisados e 

discutidos os resultados. 

I. Enquadramento conceptual e objectivos do estudo 

Nas mais diversas áreas do saber a gravidez, na adolescência tem sido 

considerada como uma situação de risco para a adolescente e para o filho e um 

problema de carácter social, pelas repercussões ao nível individual, familiar e 

social. No entanto, e como foi salientado na introdução geral deste trabalho, são 

ainda escassas em Portugal as pesquisas sobre esta problemática e 

particularmente, no âmbito da Psicologia. No entanto, encontrámos alguns 

indicadores nacionais quanto à taxa de natalidade, mortalidade, fecundidade, 

nupcialidade e divorcialidade, apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística, 

que podem ser importantes para o conhecimento do fenómeno da gravidez e da 

maternidade na adolescência em Portugal. Apresentamos em anexo uma síntese 

destes indicadores nacionais (cf. Anexo 1). 

Como procurámos explicitar ao longo dos capítulos anteriores, nas sociedades 

actuais a gravidez na adolescência constitui-se, em geral, como um acontecimento 

de vida não-normativo, que vai implicar mudanças na relação da adolescente 

consigo própria e ao nível dos seus contextos de vida significativos. A gravidez na 

adolescência ao constituir-se como transição desenvolvimental vai por em causa e 

desafiar o sistema pessoal da adolescente, em termos dos seus recursos internos e 

externos, impondo deste modo novas tarefas de desenvolvimento. 
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O objectivo geral deste estudo exploratório é contribuir para a caracterização e 

compreensão do fenómeno da gravidez na adolescência em Portugal, analisando o 

modo como as adolescentes lidam com esta transição desenvolvimental. 

Esta pesquisa inscreve-se num projecto de investigação mais amplo - um 

estudo longitudinal1 - que procura, à luz das mais recentes das concepções mais 

recentes do desenvolvimento na adolescência, que enfatizam a existência de 

múltiplos perfis e percursos de desenvolvimento , como é o caso da perspectiva 

organizacional assumida por autores como Cichetti (1993) e Sroufe (1989) e das 

perspectivas ecológicas do desenvolvimento humano (Bronfenbrenner, 1979), 

analisar e compreender as trajectórias desenvolvimentais das mães adolescentes e 

seus filhos. 

Como procurámos evidenciar ao longo dos capítulos anteriores, a revisão da 

literatura e da investigação empírica sobre a gravidez na adolescência permite 

constatar que, embora frequentemente as grávidas adolescentes tenham vindo a 

ser consideradas menos competentes em vários domínios do funcionamento 

psicológico comparativamente às grávidas adultas e às adolescentes sem histórias 

de gravidez, a investigação é no entanto inconclusiva, na medida em que 

frequentemente os resultados das pesquisas não corroboram esta visão de menor 

competência e adaptação (e.g.; Barth et ai., 1983; Landy et ai., 1983; Phipps-Yonas, 

1980; Quay, 1981; Schellenbach et ai., 1992). 

Por outro lado, e como procurámos também explicitar, esse foco da 

investigação nas diferenças entre grávidas adolescentes e adultas e adolescentes 

sem história de gravidez, tendeu a obscurecer a variabilidade existente no seio do 

grupo das grávidas adolescentes, a qual só mais recentemente foi alvo de interesse 

dos investigadores (e.g., East & Felice, 1996; Furstenberg, Brooks-Gunn & Chase-

Lansdale, 1989; Roosa & Vaughn, 1984; Schellenbach et al., 1992). Deste modo, e 

como é possível concluir a partir da revisão empírica levada a cabo no capítulo 

anterior, pesquisas recentes têm vindo a evidenciar que as grávidas adolescentes 

não são um grupo uniforme, mas constituem um quadro variado e multiforme, no 

seio do qual podemos encontrar adolescentes capazes de respostas adequadas e 

de percursos desenvolvimentais adaptados. Neste âmbito, os resultados dessas 

1 Este estudo longitudinal inscreve-se num Projecto Institucional financiado desde Setembro de 1997 
pelo Programa Praxis XXI (Praxis XXI/PSCH/P/Psi/7396). 
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pesquisas de cariz desenvolvimental-diferencial, têm vindo a revelar 

especificamente que determinadas variáveis individuais como a personalidade da 

grávida adolescente, as suas estratégias de coping, as atitudes face à maternidade 

e a qualidade do apoio social que os elementos da sua rede lhe providenciam, 

parecem contribuir para a adaptação à gravidez, ao constituírem-se como recursos 

importantes para o modo como a adolescente lida com as tarefas normativas da 

adolescência e as tarefas da gravidez (e.g. Barrera, 1981; Barth et al., 1983; 

Cervera, 1994; Codega et al., 1990; DeAnda et al., 1992; Dunst et al., 1986; 

Egeland et al., 1984; Hanson, 1990; Kitamura et al., 1996; Sreedhar et al., 1988; 

Thorman, 1985; Unger et al., 1987; Voight et al., 1996). No entanto, não temos 

conhecimento de pesquisas que tenham analisado tais variáveis em simultâneo em 

amostras de grávidas adolescentes. 

Este tipo de investigação centrada no grupo das grávidas adolescentes é 

ainda relativamente escassa, existindo recomendações explícitas na literatura 

internacional para que a investigação prossiga procurando analisar esta diversidade 

desenvolvimental, presente nas palavras de Stem e Alvarez quando salientam "the 

importance of targeting individual differences in adolescent responses to pregnancy 

and parenthood" (1992, p. 469) ou quando mais recentemente East e Felice 

defendem que "by examining only group level differences between adult and 

adolescent mothers, it is not possible to learn of the potential variation within the 

group of adolescent mothers" (1996, p. 40). Nesta linha, justifica-se, no estudo e na 

exploração da gravidez na adolescência na realidade portuguesa procurar analisar 

a variabilidade que parece caracterizar este fenómeno. 

Neste sentido, os principais objectivos deste estudo são os seguintes: 

1) contribuir para o estudo da gravidez na adolescência na realidade 

portuguesa e especificamente na área da Psicologia; 

2) examinar as dimensões de personalidade de grávidas adolescentes; 

3) examinar as estratégias de coping que as grávidas adolescentes 

utilizam para lidar e resolver os seus problemas; 

4) analisar as reacções e sentimentos das adolescentes face à gravidez; 

5) estudar as atitudes das grávidas adolescentes face à maternidade; 
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6) analisar a percepção do apoio social, proporcionado pelos elementos 

da rede social de apoio das grávidas adolescentes; 

7) analisar a relação entre as dimensões de personalidade, as 

estratégias de coping, as reacções e sentimentos face à gravidez, as atitudes 

maternais e a percepção do apoio social; 

8) explorar a variabilidade intra-grupo na gravidez na adolescência, 

procurando identificar distintos perfis de adaptabilidade à gravidez, com base na 

possível sinergia resultante da interacção entre as dimensões analisadas. 

II. Método 

1. Amostra 

1.1. Selecção da amostra 

A amostra do nosso estudo foi seleccionada em sete unidades hospitalares da 

zona norte do país, dos distritos do Porto e de Braga. No distrito do Porto, os 

sujeitos foram recrutados nas seguintes unidades hospitalares: Hospital de S. João, 

Hospital Geral de Santo António e Hospital Pedro Hispano (Matosinhos). No distrito 

de Braga, a recolha da amostra teve lugar no Hospital de S. Marcos (Braga), 

Hospital da Senhora da Oliveira (Guimarães), Hospital João de Deus (Vila Nova de 

Famalicão) e Hospital de Santa Maria Maior (Barcelos). A totalidade da amostra foi 

recolhida nas Consultas Externas do Serviços Obstetrícia dos referidos hospitais2. 

A selecção da amostra obedeceu a dois critérios principais: grávidas 

primíparas e com idade não superior a 18 anos até à altura do parto (não se 

estabeleceu limite inferior de idade para a nossa amostra). Estes dois critérios 

justificam-se dado os objectivos do estudo, referidos anteriormente, que sublinham a 

importância de se examinar a gravidez na adolescência, enquanto acontecimento de 

2 Nas instituições hospitalares do distrito do Porto existe uma consulta específica semanal de 
gravidez na adolescência, enquanto que nos hospitais do distrito de Braga as adolescentes estão 
integradas numa consulta mais vasta, de gravidez de risco. 
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vida não-normativo, que à partida acarreta mudanças a nível individual, mas 

também nos contextos significativos da adolescente. 

Foram eliminados os casos que nos suscitaram dúvidas quanto à capacidade 

intelectual do sujeito, uma vez que a dificuldade de compreensão dos questionários 

por parte do sujeito poderia invalidar os resultados. 

É de salientar que nos deparámos com algumas dificuldades no recrutamento 

da amostra do nosso estudo empírico, o que obrigou a uma recolha simultânea em 

sete unidades hospitalares distintas. 

1.2. Composição da amostra 

A amostra foi constituída por 50 grávidas adolescentes, com gestação 

simples (não-gemelar), com idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos de 

idade. A maioria das adolescentes eram caucasianas (94%), pertencendo duas à 

etnia cigana. Da totalidade da amostra 50% das adolescentes residiam no distrito 

do Porto e 50% no distrito de Braga. 

2. Instrumentos de avaliação 

Os instrumentos que passaremos a descrever, em seguida, são apresentados 

em anexo, nas versões que foram utilizadas no estudo empírico (cf. Anexos 5, 6, 7 e 

8). O Quadro 1 da página seguinte especifica os instrumentos utilizados no estudo, 

bem como os respectivos objectivos. 
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Instrumento Objectivo 

Questionário (Guião Entrevista) 

Questionário de Personalidade de Eysenck 
(Fonseca, Eysenck & Simões, 1991) 

Inventário de Resolução de Problemas 
(Vaz Serra, 1987) 

Pregnancy Research Questionnaire 
(Shaefer & Manheimer, 1960) 

Maternal Attitude Scale 
(Cohler, Weiss & Grunebaum, 1970) 

Social Support Network Inventory 
(Flaherty, Gaviria & Pathak, 1983) 

Identificação, Características Sócio-Demográficas e 
Informação relativa à Sexualidade e Gravidez 

Dimensões de Personalidade 

Estratégias de coping 

Reacções e sentimentos face à gravidez 

Atitudes Maternais 

Percepção da existência e qualidade do Apoio Social 

2.1. Questionário (Guião Entrevista) 

Trata-se de um questionário construído por nós, especificamente para este 

estudo empírico, que nos permitiu a recolha dos dados de identificação e sócio-

demográficos e informação relativa à vida sexual e à gravidez (cf. Anexo 5). Mais 

especificamente, contempla um conjunto de questões relativas à identificação 

individual e familiar em termos de idade, naturalidade, estado civil, local de 

residência, composição do agregado familiar, habilitações académicas, profissão 

dos pais e situação escolar e profissional da adolescente. Um segundo grupo de 

questões diz respeito à vida sexual da adolescente e às circunstâncias da gravidez, 

nomeadamente idade da menarca, idade do início da vida sexual activa, informação 

acerca de métodos de contracepção, actividade sexual durante a gravidez, 

planeamento da gravidez, aceitação inicial da situação de gravidez, início e 

regularidade da vigilância médica pré-natal, percepção acerca da reacção do 

companheiro/cônjuge face à gravidez e do seu acompanhamento e apoio nesta 

situação. A recolha deste dados realizou-se assim através de entrevista individual 

estruturada. 
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2.2. Questionário de Personalidade de Eysenck (EPQ) 

Para avaliar as dimensões de personalidade das grávidas adolescentes 

utilizámos o Questionário de Personalidade de Eysenck (EPQ), na versão adaptada 

para a população portuguesa por Fonseca, Eysenck e Simões (1991). A escolha do 

EPQ para a avaliação da personalidade no nosso estudo justifica-se por ser um dos 

instrumentos mais utilizados em estudos de personalidade, durante as últimas 

décadas em vários países e por estar adaptado para a realidade portuguesa 

(Fonseca, Eysenck & Simões, 1991). 

Eysenck foi um dos autores que mais se debruçou sobre o estudo da 

personalidade. O autor define personalidade como a organização mais ou menos 

estável e persistente do carácter, temperamento, parte intelectiva e física do 

indivíduo que permite o seu ajustamento único ao ambiente (Eysenck & Eysenck, 

1964). Uma das principais características da sua teoria da personalidade é o 

interesse pela relação entre personalidade e psicopatologia. O autor sublinha que o 

normal e o psicopatológico representam apenas diferentes posições num mesmo 

continum. Inicialmente, baseando-se quer na análise factorial de diversas medidas 

de personalidade (sobretudo questionários), quer em estudos experimentais, 

Eysenck identificou duas dimensões de personalidade denominadas 

Extroversão/Introversão e Neuroticismo/Estabilidade. Assim, com base na sua vasta 

investigação, o autor concluiu que esses duas dimensões ou factores contribuem, 

só por si próprias, mais para a descrição da Personalidade do que quaisquer outros 

factores fora do domínio cognitivo (Eysenck & Eysenck, 1975; Fonseca et ai.,1991). 

Mais tarde, Eysenck identificou uma terceira dimensão da personalidade que 

designou por Psicoticismo, que o autor considera ortogonal em relação às outras 

duas (Eysenck & Eysenck, 1976; Fonseca et ai., 1991). 

Segundo Eysenck estas três dimensões de personalidade (Extroversão, 

Neuroticismo e Psicoticismo) são muito vastas, consistindo cada uma delas num 

conjunto de traços mais específicos, são suficientes para explicar a personalidade 

(Eysenck, 1990, 1994). As diferenças individuais nestas dimensões são 

perspectivadas como estando relacionadas em larga medida com a hereditariedade. 
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A versão do EPQ utilizada no nosso estudo foi a versão adaptada para a 

população portuguesa por Fonseca, Eysenck e Simões (1991), questionário de 

auto-relato, que contém 73 itens de resposta rápida de tipo sim/não. 

Esta versão portuguesa do EPQ foi adaptada a partir da versão inglesa de 90 

itens (Eysenck & Eysenck, 1975) distribuídos por 4 escalas denominadas 

Extroversão (E), Neuroticismo (N), Psicoticismo (P) e Mentira (L). A escala da 

Mentira foi introduzida no questionário foi introduzida no questionário para medir a 

desejabilidade social. Essa versão de 90 itens apresenta algumas modificações 

importantes em relação à versão imediatamente anterior, o EPI (Eysenck, 1964), 

que se prendem principalmente com a introdução de uma nova escala, a escala do 

Psicoticismo3. Passaremos agora a descrever as escalas que constituem o EPQ. 

A escala do Neuroticismo (N) ou Emocionalidade, constituída por 18 itens 

(itens 2, 5, 9, 12, 15, 19, 23, 25, 27, 29, 32, 44, 47, 53, 55, 57, 60, 64), caracteriza o 

indivíduo tenso, nervoso, preocupado, irritável e apreensivo (Fonseca et ai., 1991). 

Diz também respeito à tendência do indivíduo de se tornar ansioso sob pressão. Os 

indivíduos que obtém pontuações elevadas nesta escala tendem a ser 

hipersensíveis do ponto de vista emocional, com dificuldade de recuperarem depois 

de uma situação emocional (Eysenck & Eysenck, 1978; Fonseca et ai., 1991). 

A Escala da Extroversão (E), constituída por 17 itens (itens 1, 3, 7, 11, 17, 21, 

24, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 51, 62, 66), é uma medida de sociabilidade e de 

extroversão, caracterizando assim um estilo de personalidade extrovertido e 

sociável. Uma pontuação elevada nesta escala caracteriza o indivíduo que tem 

tendência a ser sociável, expansivo, que tem muitos amigos, que gosta de festas, 

que geralmente é impulsivo, optimista, activo, despreocupado, que tem sempre 

resposta pronta, que gosta de mudança e de arriscar, e que revela tendência para 

ser agressivo, descontrolando-se facilmente (Fonseca et ai., 1991). 

A escala do Psicoticismo ou Rigidez do Pensamento (P), constituída por 17 

itens (itens 4, 8, 14, 18, 22, 36, 41, 46, 49, 52, 56, 59, 63, 68, 69, 70 e 71), 

caracteriza os indivíduos frios, impessoais, hostis, isolados, desconfiados, sem 

3 No sentido de evitar confusões entre estas dimensões de personalidade e os síndromes 
psiquiátricos com a mesma designação, a denominação Psicoticismo tem sido substituída por 
Rigidez de Pensamento e o Neuroticismo por Emocionalidade. No entanto, como salientam Fonseca 
e colabs. (1991), Psicoticismo e Neuroticismo continuam a ser utilizadas na literatura relacionada 
com a teoria da personalidade de Eysenck e com o instrumento em questão. 
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empatia, os indivíduos que não receiam o perigo e que apreciam coisas estanhas, 

por vezes com comportamentos estranhos ou bizarros (Fonseca et ai., 1991). 

Por fim, a Escala da Mentira (L), não-factor, constituída por 20 itens (itens 6, 

10, 13, 16, 20, 30, 34, 37, 39, 42, 45, 48, 50, 54, 58, 61, 65, 67, 72 e 73), foi 

introduzida no questionário para medir a desejabilidade social, isto é, a tendência 

do indivíduo para dissimular ou dar uma imagem favorável de si próprio. Esta escala 

tem-se revelado uma boa medida de ingenuidade social ou conformismo social 

(Eysenck & Eysenck, 1976; Fonseca et ai., 1991) 

No processo de adaptação do instrumento para a população portuguesa, 

verificaram-se algumas alterações em relação à forma inglesa do EPQ, na medida 

em que alguns itens da versão inglesa foram excluídos e se introduziram novos 

itens4. As comparações interculturais, baseadas apenas nos itens comuns à versão 

portuguesa e à inglesa, mostraram que diferenças consistentes entre os dois países 

aparecem apenas na escala da Mentira (desejabilidade social), o que, na opinião de 

Fonseca e colabs. (1991), pode ser interpretado em termos de permissividade social 

numa determinada cultura. 

Finalmente, há a salientar que vários estudos têm sido efectuados acerca da 

validade intercultural do questionário e da teoria da personalidade em que se apoia. 

A este nível, como salientaram Fonseca e colabs. "os resultados têm demonstrado 

que as dimensões de personalidade por ele medidas, aparecem claramente em 

populações dos mais diferentes países" (1991, p. 187). 

2.3. Inventário de Resolução de Problemas (IRP) 

O Inventário de Resolução de Problemas é um instrumento desenvolvido por 

Vaz Serra em 1987, destinando-se a medir estratégias de coping do indivíduo. 

Segundo Vaz Serra (1988) coping é um termo que se aplica às estratégias que 

uma pessoa utiliza para lidar com as situações de dano, ameaça e desafio 

(situações indutoras de stress) com que se depara e para as quais não tem 

respostas de rotina preparadas. Assim, o Inventário de Resolução de Problemas 

Para uma análise detalhada dos procedimentos levados a cabo na adaptação do EPQ, consultar 
Fonseca, Eysenck e Simões (1991). 
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descreve três tipos de ocorrências - ameaça, dano e desafio - que representam 

situações que podem acontecer facilmente a qualquer pessoa na vida quotidiana, 

com consequências susceptíveis de persistir durante algum tempo e de envolver 

aspectos interpessoais. Através das respostas dadas pelo indivíduo aos três tipos 

definidos de situações, procura-se avaliar as estratégias de coping que usualmente 

o indivíduo usa para lidar com problemas da sua vida quotidiana (Vaz Serra, 1988; 

Vaz Serra, 1995). 

Os resultados obtidos como o IPR revelam que um indivíduo, com estratégias 

de coping adequadas, tende a sentir que tem um bom controlo das situações com 

que se depara, é pouco propenso a pedir ajuda, gosta de confrontar e resolver 

activamente os problemas, utiliza mecanismos redutores de estados de tensão que 

não são lesivos para a sua saúde e a sua pessoa, não deixa que a vida quotidiana 

seja interferida pelos acontecimentos indutores de stress e tem tendência a não se 

deixar responsabilizar pelas consequências negativas dos acontecimentos (Vaz 

Serra, 1988). 

Este instrumento é uma escala unidimensional de tipo Likert, em que a cada 

questão é atribuída uma classificação em cinco categorias, de 1 a 5, em que, quanto 

mais elevada é a pontuação global obtida, mais adequadas se consideram as 

estratégias de coping do indivíduo É um Inventário porque, para além de uma nota 

global, permite extrair vários índices também com valor informativo (Vaz Serra, 

1988; Vaz Serra, Firmino & Ramalheira, 1988). 

O Inventário é constituído por 40 itens que representam três aspectos 

importantes relacionados com o stress: estratégias globais de coping, mecanismos 

redutores de stress e disposições permanentes de personalidade (Vaz Serra, 1988; 

Vaz Serra, Firmino & Ramalheira, 1988). 

Os itens têm uma correlação altamente significativa com a nota global, não são 

sensíveis às diferenças entre sexos e diferenciam bem entre grupos extremos (Vaz 

Serra, 1988; Vaz Serra et ai., 1988). 

A análise factorial dos 40 itens, com rotação varimax, com uma amostra de 692 

indivíduos permitiu constatar a existência de 9 factores representativos das suas 

dimensões subjacentes e explicativos de 51.7% da variância total. Os factores são 

denominados pelos seus itens mais representativos (Vaz Serra, 1988). O factor 1 

(itens 5, 11, 18, 20 e 26) é representativo de uma Procura de Ajuda e explica 7.23% 
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da variância total. O factor 2 (itens 21, 31, 32, 33, 34, 36 e 40), considerado pelo 

autor como o mais importante, representa uma atitude de Confronto e Resolução 

Activa dos Problemas, correspondendo a 9.40% da variância total. No factor 3 (itens 

1,2,7) os itens correspondem ao Abandono Passivo perante a Situação, explicando 

4.85% da variância total. O factor 4 (itens 6, 12, 14, 30, 35, 38, 39) diz respeito ao 

Controlo interno/externo dos problemas e explica 6.73% da variância total. O factor 

5 (itens 23, 24, 25 e 29) relaciona-se com as Estratégias de Controlo das Emoções, 

explicando 4.62% da variância total. O factor 6 (itens 3, 8, 9, 13) refere-se a Atitude 

Activa de não-interferência na vida quotidiana pelas ocorrências, explica 5.39% da 

variância total. O factor 7 (itens 27 e 28) relaciona-se com a expressão de 

Agressividade internalizada/externalizada e explica 4.30% da variância total. O factor 

8 (itens 4, 10, 16 e 19) corresponde a uma atitude de Auto-responsabilização e 

medo das consequências, explicando 5.60% da variância total. Finalmente, o factor 

9 (itens 15, 17 e 22) representa um Confronto com os problemas e planificação de 

estratégias e explica 3.60% da variância total (Vaz Serra, 1988). 

Em termos da fidelidade da escala, a consistência interna do inventário foi 

avaliada com a totalidade da amostra (N=692) tendo sido obtido o coeficiente de 

0.860 (coeficiente de Spearman-Brown). A consistência do inventário na 

estabilidade temporal foi efectuada através do método teste-reteste, tendo sido 

obtida uma correlação de 0.808 (N=102), com pelo menos 4 semanas de intervalo 

(Vaz Serra, 1988). 

2.4. Pregnancy Research Questionnaire (PRQ) 

Para estudar as características específicas à situação de gravidez utilizámos a 

versão reduzida do Pregnancy Research Questionnaire de Schaefer e Manheimer 

(1960) adaptada por Egeland a partir da escala original, para o estudo longitudinal 

da Universidade de Minnesota (Mother-Child Research Project), com amostras de 

risco (Egeland & Deinard, 1975). 

Este instrumento tem como objectivo avaliar as reacções e os sentimentos da 

mulher face à gravidez, considerados como dimensões relevantes na adaptação 

parental. O objectivo primordial de Schaefer e Manheimer (1960) foi responder à 
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necessidade de criar um instrumento de triagem, com utilidade clínica, para avaliar 

o modo como o ajustamento psicológico da mulher durante a gravidez está 

associado ao bem-estar físico e psicológico durante esse período e no pós-parto, 

assim como ao ajustamento ao papel e à actividade parental e à qualidade da 

interacção mãe-filho. O PRQ foi construído a partir da experiência clínica dos 

autores com grávidas e da evidência presente na literatura da gravidez/ 

maternidade sobre a relação entre as atitudes, as emoções e as dimensões da 

personalidade da mulher com o seu ajustamento físico e psicológico à gravidez, ao 

parto e ao pós-parto. Os autores procuram deste modo dar o seu contributo para a 

compreensão das diferenças individuais no ajustamento psicológico da mulher no 

período de transição da gravidez e do pós-parto (Schaefer & Manheimer, 1960). 

O Pregnancy Research Questionnaire é constituído por 28 itens, agrupados 

em 6 escalas separadas. A pontuação obtida em cada uma das escalas resulta do 

somatório obtido nos itens que a compõem. Trata-se de um questionário de auto-

relato, no qual a grávida deverá indicar o seu grau de concordância em relação a 

vários aspectos relativos aos seus sentimentos e reacções face à gravidez, ao parto 

e ao bebé. 

As escalas que constituem o Pregnancy Research Questionnaire medem as 

seguintes dimensões: Medos em relação ao Self, Medos em relação ao Bebé, 

Dependência, Desejo de Gravidez, Sentimento Maternal e Irritabilidade, que 

passaremos a descrever em detalhe. 

A escala Medos em relação ao Self, constituída por 3 itens (10, 23 e 25) 

pretende medir os medos, receios e preocupações da mulher no período de 

gravidez, relativos às mudanças ao nível do bem-estar físico assim como à 

antecipação da experiência do parto. Quanto mais elevada for a pontuação obtida 

nesta escala, mais elevados são os medos em relação a si própria. 

A escala Desejo de Gravidez, constituída por 8 itens (itens 1, 3,7, 11, 14, 17, 

20 e 24) avalia o desejo de gravidez, anteriormente à sua ocorrência e em termos 

da sua vivência actual. Quanto mais elevada for a pontuação obtida nesta escala, 

menor é o desejo de gravidez. 

A escala Dependência, constituída por 3 itens (itens 4, 12 e 21), explora o 

modo como a mulher vivência sentimentos de dependência em relação a outras 

pessoas, na gravidez e na prestação de cuidados ao bebé, após o nascimento. 
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Quanto mais elevada for a pontuação obtida nesta escala, mais elevados são os 

sentimentos de dependência. 

A escala Medos em relação ao Bebé, constituída por 7 itens (itens 5, 8, 13, 15, 

18, 22 e 26), pretende avaliar os medos, receios e preocupações da mulher em 

relação à integridade do feto devido ao seu estado emocional durante a gravidez e 

à possibilidade de o perder, assim como em termos do estado de saúde, da 

aparência física e do desenvolvimento do bebé, após o nascimento. Quanto mais 

elevada for a pontuação obtida nesta escala mais elevados são os medos em 

relação ao bebé. 

A escala Sentimento Maternal, constituída por 5 itens (itens 2, 9, 16, 27, 28), 

analisa os sentimentos maternais da grávida, considerados aqui como parte 

integrante do seu ajustamento ao papel parental. Quanto mais elevada for a 

pontuação obtida nesta escala, menor é o sentimento maternal. 

A escala Irritabilidade, constituída por 3 itens (itens 6, 12, 29a, b, c, d, e, f, g, h, 

i), avalia o nível de irritabilidade, tensão, irrequietude e tonalidade emocional 

negativa vivenciada pela mulher durante a gravidez. Quanto mais elevada for a 

pontuação obtida nesta escala, mais elevado é o nível de irritabilidade vivenciado. 

O estudo do instrumento levado a cabo pelos seus autores com uma amostra 

de 150 grávidas revelou que a consistência interna da referidas escalas variou entre 

0.67 para a escala Medos em relação ao Selfe 0.94 para a escala da Dependência. 

Para a utilização do PRQ no nosso estudo empírico efectuaram-se 

previamente duas traduções independentes do instrumento por investigadores 

fluentes na língua inglesa, que foram posteriormente comparadas. Procedeu-se 

também à reflexão falada dos itens, no sentido de identificar possíveis falhas ao 

nível da formulação dos itens. 

2.5. Maternal Attitude Scale (MAS) 

O Instrumento usado para avaliar as atitudes maternais foi a versão reduzida 

da Maternal Attitude Scale de Cohler, Weiss e Grunebaum (1970) utilizada por 

Egeland no estudo longitudinal da Universidade de Minnesota (Mother-Child 
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Research Project), a partir da escala original e utilizada durante a gravidez com 

amostras de risco (Egeland & Deinard, 1975). 

A Maternal Attitude Scale foi construída tendo por base a concepção de que a 

maternidade é constituída por um conjunto de tarefas desenvolvimentais e de que 

as atitudes face à educação da criança apresentam indicadores da capacidade da 

mãe em se adaptar ao papel parental (Cohler, Weiss & Grunebaum,1970; 

Grunebaum, Weiss, Cohler, Hartman & Gallant, 1982). 

Este instrumento avalia a opiniões e as atitudes da mãe relativamente a vários 

aspectos da educação da criança. 

O instrumento original desenvolvido por Cohler, Weiss e Grunebaum (1970) 

consistia em 233 itens agrupados em 5 escalas, factorialmente definidas, 

explicativas de 79% da variância total, cada uma delas referente a uma questão 

específico relativa à maternidade. 

A Versão reduzida da MAS, é uma escala de formato tipo Likert, constituída 

por 27 itens, cotados numa escala de 6 pontos (desde concordo totalmente a 

discordo totalmente), agrupados em 3 sub-escalas factorialmente definidas, cada 

uma com nove itens. 

O estudo realizado de análise factorial em componentes principais da versão 

reduzida da MAS com uma amostra de 257 indivíduos do sexo feminino durante a 

gravidez, permitiu extrair três factores, cada um constituído por 9 itens. O factor I 

(itens 10, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26) é explicativo 40% da variância total. O 

factor II (itens 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 14) explica 34% da variância total. Por fim, o 

factor III (itens 4, 5, 8, 13, 16, 19, 22, 25, 27) explica 26% da variância total 

(Egeland & Deinard, 1975). Estas três escalas medem as seguintes dimensões: 

I- Controlo Apropriado versus Inapropriado da Agressividade da Criança: o 

objectivo desta escala é avaliar o modo e a extensão à qual a mãe considera que 

pode modelar a expressão de agressividade e comportamento destrutivo do seu 

filho, fornecendo para tal substitutos apropriados. O termo apropriado significa que 

a mãe considera que os impulsos agressivos da criança podem ser canalizados 

para comportamentos socialmente apropriados, em vez de completamente inibidos. 

Uma baixa pontuação nesta escala indica que a mãe tem atitudes demasiadamente 

permissivas ou restritivas em relação ao controlo do comportamento agressivo da 

criança, o que é considerado prejudicial em termos da atitude parental. Uma 
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pontuação elevada nesta escala indica que a mãe é capaz de controlar 

adequadamente o comportamento agressivo da criança (Cohler et ai., 1970). 

II- Encorajamento versus Desencorajamento da Reciprocidade: refere-se à 

interacção social entre a mãe e a criança, ao nível das atitudes que se centram na 

qualidade da relação. Uma pontuação baixa nesta escala é um indicador da 

dificuldade da mãe ao nível da reciprocidade na relação com o filho. 

Especificamente, indica que a mãe não valoriza o papel activo que o bebé tem no 

estabelecimento da relação, considerando-o incapaz de comunicar com a mãe e de 

estabelecer uma relação social recíproca; por outro lado, uma baixa pontuação 

revela também a incapacidade da mãe de compreender as necessidades do seu 

filho. Uma pontuação elevada nesta escala revela a capacidade da mãe em 

compreender a reciprocidade envolvida na relação mãe-filho, considerada como 

favorável em termos do papel e da actividade parental (Cohler et ai., 1970). 

III- Aceitação versus negação da Complexidade Emocional envolvida na 

Educação da Criança: refere-se à capacidade da mãe em aceitar a complexidade 

emocional envolvida na actividade parental. Esta consciência, ou seja, a aceitação 

da complexidade emocional envolvida na prestação de cuidados e educação da 

criança, é vista como uma atitude adaptativa, no sentido da mãe ser capaz de 

expressar uma variedade de preocupações sobre o seu funcionamento parental. 

Uma pontuação elevada nesta escala indica que a mãe admite ter sentimentos 

mistos/ambivalentes em relação ao seu papel na educação da criança. Significa por 

um lado, admitir que a maternidade e as tarefas específicas a ela associadas 

comporta aspectos agradáveis mas também desagradáveis, e por outro lado, que 

nem sempre tem certezas do que é melhor para a criança (Cohler et ai., 1970). Uma 

baixa pontuação nesta escala revela a dificuldade da mãe em aceitar a 

complexidade emocional envolvida na actividade parental, isto é em aceitar os 

aspectos agradáveis e desagradáveis inerentes à tarefa parental; esta dificuldade 

de aceitação pode ser perspectivada como uma atitude defensiva face a possíveis 

sentimentos de incapacidade ou inadequação na tarefa parental (Cohler et ai., 

1970). 

A cotação de cada uma das 3 escalas resulta da soma dos itens que a 

compõem. Quanto mais elevada for a pontuação, mais favoráveis se consideram as 

atitudes maternais. Para além da pontuação obtida em cada escala, uma nota global 
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pode ser obtida através da soma da totalidade dos itens. Esta nota global reflecte o 

grau de consciência psicológica e de compreensão da mãe acerca da criança e da 

sua relação com esta. 

Para a utilização da versão reduzida do MAS no nosso estudo empírico 

efectuaram-se previamente duas traduções independentes do instrumento por 

investigadores fluentes na língua inglesa, que foram posteriormente comparadas. 

Procedeu-se também à reflexão falada dos itens, no sentido de identificar possíveis 

falhas ao nível da formulação dos itens. 

2.6. Social Support Network Inventory (SSNI) 

O instrumento utilizado para avaliar a percepção da qualidade do apoio social 

foi o Social Support Network Inventory, construído em 1983 por Flaherty, Gaviria e 

Pathak. 

Segundo Flaherty e colabs. (1983), o apoio social é uma dimensão que se 

relaciona com o bem estar e a integridade física e psicológica dos indivíduos, sendo 

particularmente importante em situações de vida stressantes. Em sua opinião, o 

apoio prestado pelos elementos mais significativos da rede de apoio social é 

particularmente importante para o bem estar do indivíduo (Flaherty, Gaviria & 

Pathak, 1983). Neste sentido, embora o inventário analise a dimensão da rede de 

apoio social do indivíduo, bem como a constituição dos elementos que a compõem, 

com a construção deste instrumento, os autores pretenderam sobretudo avaliar a 

percepção da qualidade do apoio social do indivíduo, procurando diferenciar entre o 

apoio recebido por elementos considerados pelo sujeito como próximos e 

significativos versus um apoio social mais difuso (Flaherty et al., 1983). 

Nesta linha, as questões do Inventário exploram dimensões do apoio social 

organizadas em 5 escalas consideradas importantes para o apoio social: 

disponibilidade, reciprocidade, apoio prático/instrumental, apoio emocional e apoio 

relacionado com acontecimentos. A escala da Disponibilidade refere-se à 

regularidade de contacto do sujeito com o elemento da sua rede de apoio. A escala 

da Reciprocidade é concebida em termos de simetria de contactos, ou seja, o grau 
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de reciprocidade do apoio entre os elementos da rede, ou, como referem os autores 

"the amount of support ones gives to another" (Flaherty et al., 1983, p. 522). A 

escala do Apoio Prático diz respeito ao suporte em tarefas do quotidiano, financeiro 

e de bens e serviços. A escala do Apoio Emocional é relativa ao suporte emocional 

que os elementos da rede de apoio fornecem ao indivíduo. Finalmente, a escala do 

Apoio relativo a Acontecimentos, refere-se ao suporte recebido recentemente pelo 

indivíduo em resposta a dois acontecimentos de vida stressantes por si enumerados 

(Flaherty et ai., 1983). 

Neste instrumento, solicita-se inicialmente ao sujeito a enumeração dos 

elementos que compõem a sua rede de apoio social para, num segundo momento, o 

sujeito avaliar várias dimensões do apoio social, mas restringindo-se agora apenas 

aos 5 elementos principais que compõem a sua rede, isto é, aos indivíduos que o 

sujeito considera que lhe são mais próximos e que mais o ajudam5. 

O Inventário é constituído por onze questões relativas às 5 pessoas mais 

importantes da rede de apoio social do indivíduo, resultando numa matriz 5x11. 

Quanto mais elevada é a pontuação obtida, mais elevada é a percepção do apoio 

social. 

A escala da Disponibilidade é constituída por uma questão (Questão G), a 

escala da Reciprocidade por 2 questões (Questões H e I), a escala do Apoio Prático 

por 2 questões (Questões J e K), a escala do Apoio Emocional por 4 questões 

(Questões L, M, N e O) e a escala do Apoio relativo a Acontecimentos por 2 

questões (Questões P e Q). 

As razões que estiveram na base da decisão dos autores para limitarem a avaliação da qualidade 
do apoio social apenas em relação aos 5 principais elementos da sua rede foram as seguintes: 1) os 
autores defendem que não há suficiente evidência empírica na literatura que indique que a 
quantidade de apoio recebido está linearmente relacionada com o número de elementos de apoio 
identificados pelo indivíduo; 2) a literatura relativa ao domínio da resolução de problemas e do 
processamento de informação, tem revelado que, em geral, o indivíduo face a um problema não 
avalia todas as alternativas possíveis, escolhendo apenas um número relativamente reduzido de 
alternativas; 3) defendem que o preenchimento do instrumento para um número mais alargado de 
elementos da rede de apoio, poderia acarretar um dispêndio de tempo demasiado elevado para o 
sujeito, resultando muito provavelmente num número elevado de respostas incompletas. Assim, 
Segundo os autores o facto do inventário ser constituído por 11 itens e a avaliação da percepção do 
apoio social se restringir apenas aos 5 elementos mais significativos da rede de apoio social do 
indivíduo, constitui um compromisso entre alternativas viáveis que impliquem o número total de 
elementos na rede, a satisfação com o apoio, as observações directas do apoio, a percepção da 
qualidade desse apoio e a satisfação com o apoio relacionados com acontecimentos de vida 
específicos. Como salientam os autores "an instrument that would include all aspects of social 
support elucidated by investigators and clinicians would be to cumbersome to have direct utlity in 
clinical work and research" (Flaherty, Gaviria & Pathak, 1983, p. 527). 
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A totalidade das 55 respostas obtidas são cotadas numa escala de 1 (nenhum 

apoio) até 5 (máximo apoio), resultando uma nota global de apoio social, que é 

obtida através do cálculo da média das respostas obtidas na totalidade das 

questões (ou seja a média das 11 questões pelos 5 elementos da rede). 

Os resultados da análise factorial em componentes principais, levado a cabo 

pelos autores, revelou que as 5 escalas do SSNI resultam numa solução de 2 

factores principais. O factor I, designado de Apoio Geral, explica 50% da variância 

total, sendo composto por 4 escalas, designadamente as escalas da 

Disponibilidade, Apoio Emocional, Apoio Prático e Reciprocidade, que se referem 

aos 9 primeiros itens da escala. O factor II, constituído pelos dois últimos itens do 

inventário, diz respeito ao Apoio relativo a Acontecimentos, isto é, ao apoio recebido 

recentemente pelo indivíduo em resposta a dois acontecimentos de vida stressantes 

por si enumerados. O mais baixo valor próprio para o factor I é de 0.92 e 0.83 para 

o factor II (Flaherty et ai., 1983). 

Para além da avaliação da percepção do apoio social (avaliada a partir dos 

resultados obtidos nas 5 escalas descritas, organizadas em 11 questões), o SSNI 

permite avaliar a extensão da rede de apoio social do indivíduo assim como a 

percentagem de elementos de apoio em diferentes categorias, como por exemplo, 

família, amigos, colegas, etc, que segundo os autores, podem ser usados como 

variáveis preditoras. 

Em termos da fidelidade da escala, a consistência interna do inventário foi 

avaliada com 207 indivíduos, tendo sido obtido o coeficiente de 0.821 (Coeficiente 

alpha com a formula Kuder-Richardson). O Coeficiente alpha para cada uma das 5 

escalas do inventário variou entre 0.760 e 0.906 (Flaherty et ai., 1983). 

A consistência do inventário na estabilidade temporal foi efectuada através do 

método teste-reteste (N=20), com um intervalo de 2 semanas tendo sido obtido uma 

correlação de 0.87 (Coeficiente de Pearson). 

Por fim, há a referir que o SSNI tem sido considerado fiável para medir o apoio 

social em populações clínicas e na população em geral, nos Estados Unidos da 

América. Tem sido utilizado, para além da população em geral, em grupos 

específicos como por exemplo estudantes universitários, emigrantes soviéticos nos 

EUA, grupos religiosos específicos, amostras clínicas de depressão e indivíduos 

portadores de vírus HIV-SIDA (Flaherty, et ai., 1983; Flaherty, Gaviria, Black, Altman 
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& Mitchell, 1983; Flaherty, Kohn, Levan &Birth, 1988; Kohn, Flaherty & Levari, 1989; 

Richman & Flaherty, 1990; Flaherty & Ritchman, 1986). 

No nosso estudo empírico utilizámos a versão traduzida por Areias (1992), no 

âmbito de uma investigação sobre da maternidade e depressão. Esta tradução foi, 

no entanto, comparada com a versão original em língua inglesa, cedida pelo autor. 

Embora o formato do inventário seja sob a forma de questionário de auto-

relato, optámos por apresentar oralmente as questões aos participantes do estudo, 

no sentido de facilitar a compreensão da tarefa que lhes era solicitada, e que 

envolvia uma comparação da qualidade do apoio que os 5 principais elementos da 

sua rede social lhe forneciam (cf. Anexo 8). 

3. Procedimentos 

Passaremos agora a descrever os procedimentos levados a efeito para a 

realização do estudo empírico. 

Num primeiro momento, que correspondeu ao último trimestre de 1996, os 

objectivos do projecto de investigação foram apresentados aos Directores dos 

Serviços de Consulta Externa de Obstetrícia das referidas unidades hospitalares, 

dos distritos do Porto e de Braga, no sentido de averiguar da possibilidade de aí se 

realizar a recolha da amostra para o nosso estudo empírico. Com o acordo dos 

respectivos Serviços, o projecto foi apresentado às Direcções Gerais das unidades 

hospitalares em causa, e submetido à aprovação da sua Comissão de Ética (cf. 

Anexo 2). 

A recolha da amostra decorreu entre Janeiro e Setembro de 1997. As 

participantes foram sequencialmente recrutados à medida que compareciam às 

consultas hospitalares, obedecendo aos critérios anteriormente mencionados. A 

avaliação decorreu durante o último trimestre de gravidez em contexto hospitalar (a 

partir das 28 semanas de gestação). Num primeiro momento, as grávidas 

adolescentes, utentes da referida consulta, foram informadas, pelo médico 

responsável pela Consulta de Gravidez na Adolescência, do estudo em curso nesse 

Hospital e convidadas a participar. Num segundo momento, que correspondeu ao 
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nosso contacto inicial com as grávidas, os objectivos gerais do estudo foram 

explicados pela entrevistadora às adolescentes e suas famílias e a colaboração 

voluntária foi solicitada. A totalidade das grávidas adolescentes e o seu 

encarregado de educação assinaram uma declaração de consentimento de 

participação, elaborada especialmente para o efeito (cf. Anexos 3 e 4). A declaração 

de consentimento informava a adolescente e o seu encarregado de educação sobre 

(1) os objectivos gerais do estudo longitudinal, (2) o direito de desistirem de 

participar no estudo a qualquer momento, e (3) do facto de todos os dados 

recolhidos serem confidenciais e utilizados apenas para fins de investigação. 

A recolha de dados foi efectuada por uma equipa de 10 entrevistadoras do 

sexo feminino, constituída por 4 licenciadas em Psicologia, 2 estagiárias da 

Licenciatura em Psicologia Clínica e da Saúde da Universidade do Minho e 4 alunas 

do 4o ano da mesma licenciatura. A investigadora responsável, que realizou parte 

das avaliações, treinou os elementos da equipa na administração dos instrumentos. 

Na primeira parte da sessão, o entrevistador administrou oralmente o 

questionário (guião da entrevista) construído especificamente para o estudo, com o 

objectivo de recolher dados sócio-demográficos, relativos à vida sexual e à 

gravidez. Num segundo momento, procedeu-se a administração dos cinco 

instrumentos. As adolescentes foram aconselhadas a responder aos questionários 

de forma sincera, indicando como é que se viam, pensavam ou sentiam, 

relativamente às questões apresentadas, no momento de avaliação. A recolha da 

totalidade dos dados ocupou, geralmente, duas sessões com a adolescente. Os 

instrumentos foram preenchidos pelas adolescentes e sempre que solicitado foram 

apresentados oralmente pelo entrevistador. 

Relativamente à administração dos cinco instrumentos de avaliação, procedeu-

se ao seu contrabalanceamento, no sentido de controlar possíveis efeitos da prática 

e da fadiga. 

Para o tratamento estatístico dos dados, recorremos aos programa SPSS for 

Windows 6.0 (Norusis, 1993) e BMDP/DYNAMIC 7.0 (Dixon, 1992). 
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Este capítulo é dedicado à apresentação e discussão dos resultados do 

nosso estudo empírico cujos objectivos e método foram referidos 

anteriormente. Na apresentação dos resultados, começamos por caracterizar 

a um nível individual, familiar e social a amostra quanto às suas 

características sócio-demográficas. Num segundo momento, apresentamos 

as medidas de tendência central e de dispersão das escalas que constituem 

os instrumentos utilizados no nosso estudo empírico. Num segundo 

momento, apresenta-se os estudo das relações entre as várias dimensões 

estudadas, nomeadamente dimensões de personalidade, estratégias de 

coping, reacções e sentimentos face à gravidez, atitudes maternais e 

percepção do apoio social. Em seguida, com base numa análise de clusters 

apresenta-se o estudo das relações entre as diferentes variáveis, na qual se 

procurou averiguar se estas variáveis examinadas permitiam distinguir 

grupos de grávidas adolescentes em termos de perfis de adaptação à 

gravidez. Por último, procederemos à discussão dos resultados. 

I. Resultados 

No que respeita à caracterização sócio-demográfica apresentaremos, 

em seguida, os resultados relativos à idade, estado civil, habilitações 

académicas e estatuto escolar e profissional das adolescentes, aspectos do 

agregado familiar, vida sexual e gravidez. 
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1. Caracterização sócio-demográfica da amostra 

Idade 

Quadro 1 
Distribuição da amostra em função da idade da grávida adolescente 

14 anos 15 anos 16 anos 17 anos 18 anos Total 

N 

% 

1 

2 % 

4 

8% 

16 

32% 

21 

42% 

8 

16% 

50 

100% 

Pela análise do Quadro 1 verifica-se que as adolescentes da amostra 

têm idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos (Moda=17 anos), sendo 

que 58% tem idades compreendidas entre 17 e 18 anos, apenas uma 

adolescente tem 14 anos. 

Estado Civil 

Quadro 2 
Distribuição da amostra segundo o estado civil 

Solteira Casada União de Facto 

N 

% 

18 

36% 

26 

52% 

6 

12% 

Relativamente ao estado civil 64% das grávidas adolescentes estão 

casadas ou vivem com o companheiro (52% e 12% respectivamente), 

enquanto as restantes são solteiras. Saliente-se também que as 

adolescentes casadas ou a viver com companheiro têm idades iguais ou 

superiores a 16 anos, com a excepção de uma adolescente mais nova, com 

15 anos de idade que vive com o seu companheiro. 

Uma outra questão analisada foi a alteração do estado civil dos 

elementos da amostra em função da situação de gravidez. Os resultados 

revelam que 46% das grávidas alteraram o seu estado civil (casaram ou 
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passaram viver com companheiro), como se pode analisar a partir do Gráfico 

1. 

Alteração do Estado Civil em Função da 
Gravidez 

~~~—v Alterou 

Não Alterou 
54% 

k } «« Não Alterou 
54% xzy 

Gráfico 1 : Alteração do Estado Civil durante a gravidez 

Habilitações académicas e Estatuto Escolar/Profissional 

Quadro 3 
Distribuição da amostra em função do nível de escolaridade 

1o Ciclo 2o Ciclo 3o Ciclo Ensino 
E. Básico E. Básico E. Básico Secundário 

N 7 20 18 5 

% 14% 40% 36% 10% 

Em relação ao nível de escolaridade, verificamos que 54% das grávidas 

adolescentes possuem escolaridade igual ou inferior ao 6o ano de 

escolaridade (2o Ciclo do Ensino Básico) e apenas uma minoria (10%) 

frequentou ou frequenta o ensino secundário. Apenas uma adolescente 

grávida não completou o 1o Ciclo do Ensino Básico. 

Como pode se observar no Quadro 4, no que diz respeito ao estatuto 

escolar e profissional actual, 50% das grávidas adolescentes encontram-se 

numa situação em que não estudam, nem exercem qualquer actividade 

profissional. Das restantes adolescentes, apenas uma minoria (10%) estuda 

e 40% exercem uma actividade profissional. 
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Quadro 4 
Distribuição da amostra segundo o estatuto escolar/profissional 

Estuda Trabalha Não estuda nem trabalha 

N 5 20 25 

o/0 10% 40% 50% 

No Quadro 5 é apresentada uma distribuição conjunta do estatuto 

profissional actual e do nível de escolaridade para a totalidade da amostra. 

As profissões foram classificadas em tipos profissionais, com base na versão 

portuguesa utilizada nos Censos 91 da classificação Internacional de Tipos 

de Profissões-CITP/88 (Lima, Dores & Costa, 1991) e à semelhança da 

classificação utilizada por Taveira (1997). Os tipos profissionais foram 

classificados em 3 categorias de estatuto profissional, aquelas que melhor 

representavam os tipos profissionais presentes na amostra: Operadoras, 

Trabalhadoras não-Qualificadas e População Inactiva. A escolaridade das 

grávida adolescentes foi classificada em quatro níveis: 1o Ciclo de Ensino 

Básico, 2o Ciclo de Ensino Básico, 3o Ciclo de Ensino Básico e Ensino 

Secundário. 

Quadro 5 
Distribuição do estatuto profissional da amostra por nível de escolaridade 

Nível de Escolaridade 

Estatuto Profissional 1o Ciclo 2o Ciclo 3o Ciclo Ensino Total (%) 

Ens. Básico Ens. Básico Ens. Básico Secundário 

1. Operadoras 

2. Trabalhadoras Não Qualificadas 

3. População Inactiva 

3.1. Estudantes 

3.2. Desempregadas 

3.3. Domésticas 

Total (%) 

0 8 

1 2 

6 10 

0 1 

2 3 

4 6 

7(14) 20(40) 

5 0 13(26) 

4 0 7(14) 

9 5 30 (60) 

2 2 5(10) 

3 0 8(16) 

4 3 17(34) 

18(36) 5(10) 50 (100) 
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Como se pode concluir a partir da análise do Quadro 5, as 

adolescentes que exercem actividade profissional, desempenham na sua 

globalidade profissões de estatuto baixo, sendo 26% operárias e 14% 

trabalhadoras não qualificadas. A totalidade das adolescentes com este 

estatuto profissional têm um nível de escolaridade igual ou inferior ao 3o 

Ciclo do Ensino Básico. É de salientar ainda que as adolescentes com uma 

escolaridade mais elevada (10%), se incluem na sua totalidade na 

População Inactiva. 

Procurámos também averiguar se o estatuto escolar e profissional das 

grávidas adolescentes tinha sofrido alterações em função da gravidez. 

No Gráfico 2 é apresentada a alteração da situação escolar/profissional 

da amostra. Os resultados revelam que cerca de 1/3 da amostra alterou o 

seu estatuto escolar e profissional durante a gravidez (32%). Antes de 

engravidarem, 54% das adolescentes da amostra trabalhavam, 24% 

estudavam e 22% das adolescentes encontravam-se já numa situação em 

que não estudavam, nem exerciam qualquer actividade profissional. Das 

adolescentes que estudavam antes de engravidar, duas começaram a 

trabalhar e 5 não exercem qualquer actividade escolar ou profissional. Das 

adolescentes que exerciam uma actividade profissional antes de engravidar, 

18 prosseguiram com a sua actividade e 9 não exercem durante a gravidez 

qualquer actividade profissional. 
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Alteração da Situação Escolar/Profissional 
em Função da Gravidez 

O Antes da Gravidez 

H Durante a Gravidez 

Estudante Trabalhadora Sem Qualquer 
Actividade 

Gráfico 2: Situação Escolar/Profissional dos elementos da amostra antes e durante 
a gravidez 

Composição do Agregado Familiar das grávidas adolescentes 

No Gráfico 3 da página seguinte apresenta-se a constituição do 

agregado familiar dos elementos da amostra. Verifica-se que 30% das 

adolescentes vivem apenas com a sua família nuclear, 26% residem apenas 

com o pai do bebé e 32% das adolescentes residem com o pai do bebé e as 

respectivas famílias de origem (18% com a família da grávida e 14% com a 

família do pai do bebé). Uma minoria de adolescentes (12%) está inserida 

noutras situações familiares (ex: reside com avós, tios). 

1 
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Composição do Agregado Familiar 
das Grávidas Adolescentes 

16 T 

Tipo de Agregado Familiar 

Gráfico 3: Composição do Agregado Familiar dos elementos da amostra 

Para além de variáveis individuais relativas à adolescente procurámos 

caracterizar o contexto familiar e social de proveniência das adolescentes, 

analisando para isso variáveis do contexto familiar e social das 

adolescentes. 

Idade dos Pais 

Quanto à idade dos pais das adolescentes, verifica-se que a idade da 

mãe (N=46) varia entre 33 e 56 anos, sendo que 66% tem idades iguais ou 

inferiores a 44 anos e apenas 4% tem idades iguais ou superiores a 55 anos. 

A idade do pai (N=43) varia entre 34 e 72 anos, sendo que 46% tem idades 

iguais ou inferiores a 44 anos e apenas 8% tem idades iguais ou superiores 

a 60 anos. Quatro adolescentes não têm pai e três já perderam a mãe. 
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Estado Civil dos Pais 

Em relação ao estado civil dos pais das adolescentes da amostra 58% 

são casados ou vivem em regime de união de facto, 28% são divorciados e 

14% são viúvos. 

Habilitações académicas e Estatuto Profissional dos Pais 

Relativamente à família de origem das grávidas adolescentes, 

analisámos separadamente as habilitações académicas e o estatuto 

profissional da mãe e do pai. 

No Quadro 6 apresenta-se uma distribuição conjunta do estatuto 

profissional e nível de escolaridade das mães dos elementos da amostra. 

Quadro 6 
Distribuição do estatuto profissional das mães dos elementos da amostra por nível de 
escolaridade 

Nível de Escolaridade 

Estatuto Profissional Sem 1o Ciclo 2o Ciclo 3o Ciclo Total (%) 

Estudos Ens. Básico Ens. Básico Ens. Básico 

1. Pessoal dos Serviços e Vendedores 0 3 1 0 4(9 .5) 

2. Operadoras 0 6 0 1 7(16.7) 

3. Trabalhadoras Não Qualificadas 3 8 2 0 13(31.0) 

4. População Inactiva 2 15 1 0 18(42.8) 

Total (%) 5 (11 9) 32(76.1) 4 (9.6) 1 (2.4) 42 (100) 

Como se pode concluir através da análise do Quadro 6, a categoria 

profissional mais frequente é a de Trabalhadoras não Qualificadas. Verifica-

se também que 42.8% das mães dos elementos da amostra se enquadram 

na População Inactiva. Quanto às habilitações académicas, a maioria das 

mães das grávidas adolescentes frequentou apenas o primeiro nível de 

ensino, salientando-se ainda que 11.9% da amostra não possui quaisquer 

estudos. A análise conjunta dos dois indicadores permite concluir que a 

maioria das mães desempenham profissões de estatuto baixo associadas a 

um baixo nível de escolaridade. 
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No Quadro 7 apresenta-se uma distribuição conjunta do estatuto 

profissional e nível de escolaridade dos pais dos elementos da amostra. 

Quadro 7 
Distribuição do estatuto profissional dos pais dos elementos da amostra por nível de 
escolaridade 

Nível de Escolaridade 

Estatuto Profissional Sem 1° Ciclo 2o Ciclo 3o Ciclo Total (%) 

Estudos Ens. Básico Ens. Básico Ens. Básico 

1. Profissões Técnicas Intermédias 0 1 0 0 1 (3.0) 

2. Pessoal dos Serviços e Vendedores 0 1 0 2 3(9.1) 

3. Operadores 0 10 2 1 13(39.4) 

4. Trabalhadores Não Qualificados 1 9 1 0 11 (33.3) 

5. População Inactiva 1 3 1 0 5(15.2) 

Total (%) 2(6.1) 24 (72.6) 4(12.2) 3(9.1) 33 (100) 

As categorias profissionais mais frequentes dos pais são, por ordem 

decrescente, os Operadores e os Trabalhadores não Qualificados. Quanto 

ao nível de escolaridade e à semelhança do que ocorre em relação às mães, 

constata-se que a maioria dos pais frequentou apenas o primeiro nível de 

ensino. 

A análise conjunta dos dois indicadores permite concluir que, tal como 

se verificou para as mães das adolescentes, a maioria dos desempenham 

profissões de estatuto baixo e intermédio e que a sua formação escolar é de 

nível baixo. 

Idade do companheiro/cônjuge da adolescente 

No Quadro 8 da página seguinte apresenta-se a distribuição das idades 

do companheiro/cônjuge das grávida adolescentes. 



Apresentação e Discussão dos Resultados 159 

Quadro 8 

<18 anos 18-21 anos 22-27 anos >28 anos 

N 3 26 20 1 

% 6% 52% 40% 2 % 

No que diz respeito à idade do companheiro/cônjuge da adolescente, 

mais de metade (58%) têm idades compreendidas entre os 17 e os 21 anos 

(N=50). Entre os 22 e os 27 anos de idade encontram-se 40% dos pais do 

bebé da amostra, havendo apenas um caso em que o pai do bebé tem 49 

anos. 

Habilitações académicas e Estatuto Profissional do 

Companheiro/Cônjuge 

No Quadro 9 apresenta-se uma distribuição conjunta do estatuto 

profissional e nível de escolaridade do companheiro/cônjuge da adolescente. 

Quadro 9 
Distribuição do estatuto profissional do Companheiro/Côniuae por nível de escolaridade 

Nível de Escolaridade 

Estatuto Profissional Sem 1o Ciclo 2o Ciclo 3° Ciclo Ensino Total (%) 

Estudos Ens. Básico Ens. Básico Ens. Básico Secundário 

1. Prof. Intelectuais e Científicas 0 0 0 0 1 1 (2.3) 

2. Prof. Técnicas Intermédias 0 0 1 1 0 2(4 .7) 

3. Pessoal dos Serviços e Vendedores 0 0 1 0 0 1 (2.3) 

4. Operadores 0 1 8 1 3 13(30.2) 

5. Trabalhadores Não Qualificados 2 5 11 2 3 23 (53.5) 

6. População Inactiva 0 1 0 0 2 3 (7.0) 

Total (%) 2(4 .7) 7(16.3) 21 (48.8) 4(9.3) 9 (20.9) 43 (100) 

Como se pode concluir pela análise do quadro, as categorias 

profissionais mais frequentes são, por ordem decrescente, os Trabalhadores 
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não Qualificados e os Operadores. Quanto ao nível de escolaridade 69.8% 

possui uma escolaridade igual ou inferior ao 2° Ciclo do Ensino Básico e 

20.9% o Ensino Secundário. A análise conjunta dos dois indicadores permite 

concluir que a maioria dos pais do bebés, desempenham profissões de 

estatuto baixo e intermédio e que a sua formação escolar é baixa. 

Nível Sócio-Económico 

Para a classificação do nível sócio-económico dos elementos da 

amostra, recorremos à classificação de Simões (1994) 

No Quadro 10 apresenta-se a distribuição da amostra por nível socio

económico2. 

1 Nesta classificação o autor sentiu necessidade de introduzir outros critérios ou indicadores 
para além da profissão do(s) pai(s), na avaliação da categoria sócio-economica, na qual o 
nível sócio-económico foi calculado a partir do cruzamento ou da agregação de indices com 
base na profissão principal (e na mais importante), correspondente ao oficio ou modalidade 
de trabalho remunerado que normalmente o pai, a mãe, ou as pessoas com quem a criança 
vivem desempenham; na situação na profissão, que inclui as seguintes possibilidades: 
patrão que emprega habitualmente um ou mais trabalhadores, trabalhador por conta 
própria sem assalariados, trabalhador por conta de outrem; e no nível de estudo dois pais 
(correspondente ao grau de ensino mais elevado, ainda que incompleto, atingido pelos 
progenitores ou pessoas com quem a criança vive (Simões, 1994, p. 285). 
A classificação utilizada é a seguinte: 
Nível sócio-económico baixo: trabalhadores assalariados, por conta de outrem, 
trabalhadores não especializados da indústria e da construção civil, empregados de balcão 
no pequeno comércio, contínuos, cozinheiros, empregados de mesa; empregadas de 
limpeza, pescadores, rendeiros, trabalhadores agrícolas, vendedores ambulantes, 
trabalhadores especializados da industria (mecânicos, electricistas), motoristas; ate ao 8o 

ano de escolaridade obrigatória. 
Nível sócio-económico médio: profissionais técnicos intermédios independentes, 
pescadores proprietários de embarcações; empregados de escritório, de seguros e 
bancários; agentes de segurança, contabilistas; enfermeiros, assistentes sociais; professores 
do ensino primário e secundário; comerciantes e industriais; do 9o ao 12° ano de 
escolaridade; cursos médios e superiores. 
Nível sócio-económico alto: grandes proprietários ou empresários agrícolas, do comercio 
e da indústria; quadros superiores da administração pública, do comércio, da indústria e de 
serviços, profissões liberais (gestores, médicos, magistrados, arquitectos, engenheiros, 
economistas professores do ensino superior); artistas; oficiais superiores das forças 
militares e militarizadas; pilotos da aviação; do 4o ano de escolaridade (de modo a incluir 
grandes proprietários e empresários), à licenciatura, mestrado e doutoramento (Simões, 
1994, p. 285-286). 
2 Há a referir que nas situações em que a grávida adolescente residia apenas com o seu 
companheiro/cônjuge, utilizaram-se como indicadores a profissão mais importante e o nível 
de escolaridade desses elementos. 
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Quadro 10 
Distribuição da amostra por nível sócio-económico 

NSE Baixo N S E Médio 

N 41 9 

% 82% 18% 

A maioria das adolescentes enquadra-se no nível sócio-económico 

baixo (82%), sendo as restantes pertencentes ao nível sócio-económico 

médio. Nenhuma adolescente da amostra se enquadra no nível sócio-

económico elevado. 

Vida Sexual e Gravidez 

Passaremos agora a apresentar os resultados acerca de variáveis 

sobre a vida sexual e a gravidez. 

No sentido de permitir uma caracterização geral e uma análise mais 

facilitada das variáveis relativas à vida sexual e à gravidez será apresentado, 

em primeiro lugar, um quadro síntese contendo uma sistematização desses 

resultados; posteriormente analisa-se cada uma dessas variáveis mais em 

detalhe. 
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Quadro 11 

Variável N % 

1 Idade da Menarca (N=47) 
9-12 anos 
13-14 anos 
15-16anos 

30 
11 
6 

63.7% 
23.4% 
12.9% 

2 Idade Início Vida Sexual (N=48) 
13-15 anos 
16 anos 
17-18 anos 

20 
20 
8 

41.7% 
41.7% 
16.6% 

3 Informação sobre Contracepção (N=50) 
Sim 
Não 

44 
6 

88% 
12% 

4. Planeamento da Gravidez (N=50) 
Não Planeada 
Planeada 

40 
10 

80% 
20% 

5. Reacção inicial da Adolescente 
à Confirmação da Gravidez (N=49) 
Aceitou 37 74% 
Não Aceitou 13 26% o 

6 Vida Sexual durante a Gravidez (N=49) 
Sim 37 75.5% 
Não 12 24.5% 

7. Vigilância Médica Pré-Natal3 (N=49) 
Com Regularidade 36 73.5% 
Sem Regularidade 13 26.5% 

8. Início Vigilância Médica Pré-Natal (N=49) 
1o Trimestre 31 65.7% 
2o Trimestre 13 27.8% 
3o Trimestre 3 6.5% 

9. Risco Obstétrico (N=46) 
Com Patologia Obstétrica 13 28.3% 
Sem Patologia Obstétrica 33 71.7% 

Passaremos a analisar em seguida as variáveis tratadas neste quadro. 

A menarca ocorreu entre os 9 e os 16 anos de idade (Moda=12; 

Med=12), sendo que 63.7% da amostra tinha idades iguais ou inferiores a 12 

anos na sua ocorrência. 
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O início da vida sexual decorreu entre os 13 e os 18 anos de idade 

(Moda=16; Med=16). Verifica-se que 41.7% das adolescentes tomaram-se 

sexualmente activas com idades iguais ou inferiores a 15 anos. Apenas 4.2% 

das adolescentes iniciaram a vida sexual com 18 anos. Não se verifica na 

nossa amostra qualquer tipo de associação entre a menarca e início da vida 

sexual (Coeficiente de Spearman =.004). 

Quanto ao conhecimento de métodos contraceptivos por parte das 

adolescentes, os resultados revelam que 88% das adolescentes referem 

conhecer métodos contraceptivos na altura em que engravidaram4. 

Da totalidade da amostra, 80% das adolescentes afirmam não ter 

planeado a gravidez e, no que se refere à sua reacção inicial à 

confirmação da gravidez, 74% das adolescentes afirmam tê-la aceite de 

forma positiva. Analisando apenas os casos de gravidez não planeada, 

verifica-se que 70% destas adolescentes afirmam tê-la aceite de forma 

positiva. Explorando a questão da gravidez ser planeada em função do 

estado civil anteriormente a esta situação, verificámos que, das adolescentes 

que afirmam não ter planeado a gravidez, 87.5% eram solteiras 7.5% eram 

casadas e 5% viviam com o companheiro antes de engravidarem. Salienta-

se ainda que, das adolescentes que afirmam que a gravidez foi planeada 

(20%), 70% eram solteiras antes de engravidarem. 

Relativamente à actividade sexual durante a gravidez, 75.5% das 

adolescentes afirmam manter relações sexuais, sendo que destas 

adolescentes 18.9% são solteiras. Das adolescentes que não mantêm vida 

sexual durante a gravidez (24.5%), a maioria são solteiras (91.7%). 

No que diz respeito ao acompanhamento médico pré-natal, 65.9% 

das adolescentes iniciaram-no durante o 1o trimestre de gravidez (Med=3° 

mês) e 17% apenas após o 6o mês de gravidez. Verifica-se ainda que nas 

nove adolescentes que iniciaram a vigilância medica da gravidez apenas a 

partir dos 5 meses de gestação, a gravidez não foi planeada. Os resultados 

3 Utilizámos à semelhança de Aroso Monteiro e Sousa (1988) como critério de vigilância pré
natal um número mínimo de 4 consultas. 
4 Segundo o critério de Ryan (1980) utilizado em estudos médicos sobre a problemática, por 
conhecimento de contracepção entende-se citar dois métodos contraceptivos e descrever 
sumariamente a sua utilização. 
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revelam ainda que não há qualquer associação entre o timing da primeira 

consulta pré-natal e a idade da adolescente (Coeficiente de Spearman =.07). 

O único caso extremo a salientar refere-se a uma adolescente de 14 anos de 

idade que iniciou o acompanhamento médico apenas no último mês de 

gestação. 
Quanto ao risco obstétrico na gravidez os resultados revelaram que 

28.3% das adolescentes desenvolveram uma gravidez de risco com 

patologia obstétrica. 

Por fim, há a referir que relativamente à tomada de conhecimento da 

situação de gravidez por parte companheiro/cônjuge da adolescente, na 

sua maioria (94%), foram informados pela adolescente logo que ela teve a 

confirmação da situação. No que diz respeito à percepção que as 

adolescentes detêm sobre a aceitação inicial do companheiro/cônjuge da 

gravidez, 84% das adolescentes referem que este aceitou favoravelmente a 

situação e consideram-se acompanhadas e apoiadas por este no decurso da 

gravidez. Das restantes adolescentes, 5 consideram que o pai do bebé não 

aceitou a situação de gravidez, mantendo uma atitude de hostilidade face à 

gravidez em curso e, em 3 casos a adolescente nem sequer sabe se o pai do 

bebé tem conhecimento da situação. 

Passaremos agora a apresentar os resultados relativos à avaliação das 

dimensões de personalidade, das estratégias de coping, das reacções e 

sentimentos face à gravidez, das atitudes maternais e da percepção do apoio 

social proporcionado pelos elementos da rede social de apoio das grávidas 

adolescentes. 

Tendo em conta que, nos instrumentos utilizados no nosso estudo 

empírico, o número de itens que compõem cada uma das sub-escalas, varia 

com a sua dimensão, assim como os seus valores máximos e mínimos, 

optou-se por transformar linearmente os resultados para uma escala de 

percentagem, procurando-se, desta forma, facilitar a comparação e 
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interpretação dos resultados entre diferentes sub-escalas do mesmo 

instrumento e entre os diferentes instrumentos. Neste sentido, iremos agora 

apresentar os valores das medidas de tendência central e de dispersão para 

cada um dos instrumentos utilizados, para a totalidade da amostra. 

2. Dimensões de Personalidade 

No Quadro 12 apresentam-se os resultados relativos às dimensões de 

personalidade no Questionário de Personalidade de Eysenck (EPQ), 

nomeadamente os valores das medidas de tendência central e de dispersão 

para cada uma das escalas. 

Quadro 12 
Medidas descritivas relativas às dimensões de personalidade dos elementos da amostra 
(N=50) 

Questionário Personalidade Eysenck (EPQ) Média D.P. Mediana 1 o Quartil 3o Quartil 

1. Extroversão (E) 66.9 23.3 
2. Neuroticismo (N) 54.1 23.3 

3. Psicoticismo3 (P) 5 9 ° 1 1 8 

4. Mentira (L) 58.8 18.7 

a Dado que a distribuição se afasta da normalidade optámos pela apresentação da mediana como medida de tendência 
central e o 1 ° e 3o quartis como medidas de dispersão 

Pela análise do Quadro 12 verifica-se que, quanto às dimensões de 

personalidade analisadas, duas dessas dimensões apresentam valores 

médios acima do ponto médio da escala (E, N), sendo que a Extroversão (E) 

é a dimensão que apresenta a média mais elevada. Relativamente à 

dimensão Psicoticismo (P) verifica-se que 50% das grávidas adolescentes, 

apresentam um valor igual ou inferior a 5.9, valor esse que é muito reduzido 

na amplitude de valores. Na escala da Mentira (L), os valores médios obtidos 

situam-se acima do ponto médio da escala. 
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3. Estratégias de Coping 

Os valores das medidas de tendência central e de dispersão para cada 

uma das sub-escalas e para da nota global no Inventário de Resolução de 

Problemas (IRP), apresentam-se no Quadro 13. 

Quadro 13 
Medidas descritivas relativas às Estratégias de Coping utilizadas pelo elementos da amostra 
(N=50) 

Inventário de Resolução de Problemas (IRP) Média P.P. Mediana 1° Quartil 3° Quartil 

1. Procura de Ajuda 
2. Confronto/Resolução Activa Problemas 
3. Abandono Passivo Situação3 

4. Controlo Interno/Externo Problemas 
5. Estratégias de Controlo das Emoções 
6. Atitude Activa de Não-lnterferência 
7. Agressividade Internalizada/Extemalizada3 

8. Auto-Responsabilização e Medo das Conseq. 
9. Confronto Problemas e Planificação Estratégias' 

IRP- Nota global 63.0 7.7 

44.7 16.4 
64.8 18.5 

72.9 64.6 100 
68.1 12.5 
77.0 14.4 
45.9 14.6 

100 96.9 100 
69.6 20.1 

66.7 56.3 83.3 

a Dado que a distribuição se afasta da normalidade optámos pela apresentação da mediana como medida de tendência 
central e o 1 ° e 3o quartis como medidas de dispersão 

Conforme se pode observar no Quadro 13 a nota média global relativa 

às Estratégias de Coping utilizadas pelas adolescentes da amostra 

apresenta um valor acima do ponto médio da escala (63.0). Verifica-se no 

entanto, variabilidade nas várias dimensões de coping avaliadas pelo IRP. 

Assim, é na dimensão Procura de Ajuda que as adolescentes obtiveram o 

valor médio mais baixo em relação às outras dimensões, situado-se abaixo 

do ponto médio da escala (44.7). Igualmente na dimensão Atitude não Activa 

de Interferência na vida quotidiana pelas ocorrências, o valor médio obtido 

situa-se abaixo do ponto médio da escala. 

Nas restantes dimensões os valores médios obtidos são mais elevados 

do que nas duas dimensões anteriormente mencionadas. Assim, as 

dimensões Confronto/Resolução Activa dos Problemas, Controlo 

Interno/Externo dos Problemas, Auto-Responsabilização e Medo das 

Consequências e Estratégias de Controlo das Emoções, apresentam valores 
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médios acima do ponto média da escala. Nas dimensões Confronto com os 

Problemas e Planificação das Estratégias e Abandono Passivo perante a 

Situação verifica-se que 50% das adolescentes têm respectivamente um 

valor igual ou inferior a 66.7 e a 79.2. No caso da dimensão Agressividade 

Internalizada/Externalizada, mais de 50% das adolescentes apresentam o 

valor máximo da escala, sendo o valor mínimo de 50, e apenas 25% da 

amostra obteve um valor entre 50 e 96.9. 

4. Reacções e sentimentos face à gravidez 

Os valores das medidas de tendência central e de dispersão para cada 

das escalas do Pregnancy Research Questionnaire (PRQ) apresentam-se no 

Quadro 14. 

Quadro 14 
Medidas descritivas relativas às Reacções e Sentimentos face à Gravidez dos elementos da 

amostra (N=50) 

Pregnancy Research Questionnaire (PRQ) Média D.P. Mediana 1° Quartil 3o Quartil 

1. Medos em relação ao Self* 

2. Desejo de Gravidez 
3. Dependência3 

4. Medos em relação ao Bebé 
5. Sentimento Maternala 

6. Irritabilidade 
a Dado que a distribuição se afasta da normalidade optámos pela apresentação da mediana como medida de tendência 
central e o 1 ° e 3o quartis como medidas de dispersão 

Pela análise do Quadro 14 verifica-se que é nas escalas Desejo de 

Gravidez5 e Irritabilidade que os valores médios obtidos se situam do ponto 

médio da escala, apresentando, no entanto, uma elevada variabilidade na 

amostra. Os valores médios mais elevados foram obtidos na escala Medos 

em relação ao Bebé, situando-se acima do ponto médio da escala. 

5 Note-se que, como foi referido na descrição do Pregnancy Research Questionnaire, a 
escala Desejo de Gravidez vai no sentido de quanto mais elevada a pontuação obtida, 
menor o desejo de gravidez. 

29.7 

68.5 

34.4 

20.1 

17.7 

18.8 

44.4 

66.7 

36.3 

33.3 

55.6 

30.0 

58.3 

66.7 

45.0 
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Quanto à dimensão Medos em relação ao Self, verifica-se que 50% da 

amostra tem um valor igual ou inferior a 44.4 (Med=44.4). O valor mínimo 

obtido foi de 22.2, correspondendo a 10% da amostra (Percentil 10=22.2). 

Ainda em relação a esta dimensão, 75% da amostra tem um valor igual ou 

inferior a 58.3, sendo o valor máximo de 100 obtido por duas adolescentes. 

No caso da escala da Dependência, 50% das adolescentes têm um valor 

igual ou inferior a 66.7, sendo o valor máximo obtido de 100, 

correspondendo apenas a um caso e o valor mínimo de 22.2 

correspondendo também apenas a um caso. Finalmente, quanto à escala 

Sentimento Maternal6 verifica-se que 50% da amostra tem um valor igual ou 

menor a 36.3, situando-se abaixo do ponto médio da escala. Pela análise do 

Quadro 14 observa-se ainda que nesta escala 75% da amostra tem um valor 

menor ou igual a 45 (Percentil 75=45). 

5. Atitudes Maternais 

Os valores da média e desvio-padrão para cada uma das sub-escalas e 

para a nota global na Maternal Attitude Scale (MAS), apresentam-se no 

Quadro 15. 

Quadro 15 
Médias e desvios padrão das Atitudes Maternais dos elementos da amostra (N=50) 

Maternal Attitude Scale (MAS) Média D.P. 

1. Controlo Apropriado vs. Inapropriado 44.0 10.6 
da Agressividade da Criança 

2. Encorajamento vs. Desencorajamento 59.4 14.3 
da Reciprocidade 

3. Aceitação vs. Negação da Complexidade 47.5 12.4 
Emocional envolvida na Educação da Criança 

Nota Global 50.3 9.3 

6 Como foi referido na descrição do Pregnancy Research Questionnaire, uma pontuação 
elevada na escala Sentimento Maternal, significa um menor sentimento maternal, por parte 
da grávida. 
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Pela análise do Quadro 15 verifica-se que quanto à nota global relativa 

às atitudes maternais das grávidas adolescentes, os valores médios obtidos 

situam-se no ponto médio da escala (50.3). 

No entanto, em termos de sub-escalas, verifica-se que na escala 

Controlo Apropriado versus Inapropriado da Agressividade da Criança e na 

escala Aceitação versus Negação da Complexidade Emocional envolvida na 

Educação da Criança, as grávidas adolescentes apresentam valores médios 

inferiores à nota global, respectivamente 44.0 e 47.5, valores esses que se 

situam abaixo do ponto médio da escala. Apenas a escala Encorajamento 

versus Desencorajamento da Reciprocidade apresenta um valor médio acima 

do ponto médio da escala, sendo esta a dimensão mais saliente. 

6. Percepção da Qualidade do Apoio Social 

Os valores das medidas de tendência central e de dispersão para cada 

uma das escalas e para a nota global relativos à percepção da qualidade do 

apoio social no Social Suport Network Inventory (SSNI), apresentam-se no 

Quadro 16. 

Quadro 16 
Medidas descritivas relativas à Percepção da Qualidade do Apoio Social dos elementos da 
amostra (N=50) 

Social Support Network Inventory (SSNI) Média D.P. Mediana 1o Quartil 2o Quartil 

1. Apoio Geral 
2. Apoio Relativo Acontecimentos b 

3. Apoio Emocional 
4. Apoio Prático 
5. Disponibilidade a 

6. Reciprocidade 

Score Global 75.5 12.5 

a Dado que a distribuição se afasta da normalidade optámos pela apresentação da mediana como medida de tendência 
central e o 1 * e 3o quartis como medidas de dispersão 
b N = 4 9 

77.0 
69.5 
75.6 
78.6 

77.0 

13.0 
22.6 
15.7 
14.9 

13.6 
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Através da análise do Quadro 16 constata-se que o score global 

relativa à percepção da qualidade de apoio social na amostra, apresenta um 

valor médio acima do ponto médio da escala, situando-se num nível elevado 

da amplitude de valores (75.5). 

Quanto às dimensões mais específicas de apoio social, a totalidade das 

escalas apresentam valores acima do ponto médio da escala, sendo a escala 

do Apoio Prático a mais saliente (78.6) e a escala do Apoio Relativo a 

Acontecimentos a que apresenta o valor menos elevado (69.5). Finalmente, 

na escala da Disponibilidade, verifica-se que 50% da amostra obteve valores 

iguais ou inferiores a 95 (Med=95). O valor mínimo obtido nesta escala foi de 

55 e apenas 10% da amostra obteve um valor entre 55 e 75 (Percentil 

10=75). 

Seguidamente, analisaram-se as características da rede social da apoio 

em termos da extensão e hierarquia de importância dos elementos que a 

constituem, dado que o SSNI possibilita uma análise mais detalhada desses 

aspectos. 

Uma característica que procurámos analisar a partir do SSNI, foi a 

extensão da rede social de apoio das grávidas adolescentes. Os resultados 

obtidos revelam que a dimensão da rede varia entre 2 e 20 elementos 

(apenas um caso, para cada dos valores extremos). No Quadro 17 são 

apresentados os valores relativos a esta variável. 

Quadro 17 
Extensão da Rede Social de Apoio das adolescentes na Amostra 

< 5 elementos 5 elementos 5< n°elementos <10 > 10 elementos Total 

N 

% 

3 

6% 

20 

40% 

22 

44% 

5 

10% 

50 

100% 

Como se pode constatar a partir do Quadro 17, 54% das adolescentes 

consideram que têm cinco ou mais pessoas que lhes prestam apoio. Verifica-

se que 40% das grávidas adolescentes referem 5 indivíduos na sua rede 
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27 54% 
19 38% 
1 2% 
2 4% 
1 2% 

social de apoio (Mod=5). Os resultados obtidos revelam ainda apenas uma 

minoria das adolescentes (10%) refere uma rede de apoio constituída por 

menos de 5 elementos. 

Uma vez que foi solicitada uma hierarquia de importância dos 

elementos na rede social de apoio, procurámos analisar quem são os dois 

elementos mais significativos na rede social das grávidas adolescentes. 

Quadro 18 
Principal Elemento da Rede Social de Apoio referido pelas grávidas adolescentes (N-50) 

1° Elemento da Rede Social de Apoio 

Companheiro/Cônjuge 
Mãe 
Pai 
Irmã 
Cunhada 

Pela análise do Quadro 18 verifica-se que, em relação à composição 

específica da rede de apoio, mais de metade das grávidas adolescentes 

consideram o companheiro/cônjuge como a pessoa mais importante e que 

lhes presta mais apoio (54%). A mãe da adolescente surge como a figura de 

apoio mais significativa para 38% das adolescentes. É de referir também que 

apenas uma adolescente percepciona o pai como o elemento mais 

significativo. Convém ainda salientar que a totalidade dos elementos de 

apoio referidos pelas adolescentes está incluída no seu contexto familiar 

mais ou menos próximo. 

Quadro 19 
2o Elemento da Rede Social de Apoio referido pelas grávidas adolescentes (N-50) 

2° Elemento da Rede Social de Apoio N % 

22% 
38% 
6% 
10% 
10% 
8% 
6% 

Companheiro/Cônjuge 11 
Mãe 19 
Pai 3 
Irmã 5 
Sogra 5 
Outros familiares (avós, tios, primos) 4 
Amiga (escola/emprego) 3 
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Relativamente ao 2o elemento considerado como mais significativo na 

rede social de apoio, os resultados revelaram que o companheiro/cônjuge é 

referido para 22% das adolescentes e a mãe em 38% dos casos. Uma irmã 

da adolescente grávida é considerada como a 2a pessoa que lhe presta mais 

apoio para 5 adolescentes, assim como a sogra/mãe do companheiro da 

adolescente (5). Apenas 3 adolescentes referem uma amiga da escola ou do 

emprego como a segunda figura de apoio. 

Os resultados revelaram ainda que quanto à composição da rede social 

de apoio, e especificamente ao elemento de apoio posicionado em 3o lugar 

na hierarquia de apoio, uma irmã da adolescente surge como a figura mais 

saliente (24%). Finalmente, uma amiga da adolescente é considerada para 

22% das grávidas como o 3o principal elemento de apoio e para 32% como o 

4o elemento de apoio. 

7. Relação entre dimensões de personalidade, estratégias de 

coping, reacções e sentimentos face à gravidez, atitudes maternais e 

percepção da qualidade do apoio social 

Com o objectivo de analisar as relações entre as várias variáveis 

estudadas, nomeadamente dimensões de personalidade, estratégias de 

coping, reacções e sentimentos face à gravidez, atitudes maternais e 

percepção da qualidade do apoio social efectuámos a análise de 

correlações. Os resultados encontrados são apresentados no Quadro 20 da 

página seguinte. 
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Quadro 20 
Intercorrelação das diferentes dimensões avaliadas no estudo empírico no total da amostra 

EPQ 

Variável N L 

IRP 

Cop 

PRQ 

M Sa D G Da M B S M 1 

MAS : SSNI 

A M : AS 

Neuroticismo 

Extroversão -.09 

Psicoticismo3 .19 -.40** 

Mentira -.21 .07 .01 

Coping -.15 .05 -.02 -.10 

" "Medos 'self'"". 34* -.15 -.02 -.30* -.28* 

Desejo Gravidez .11 -.21 .23 -.32* -.15 .30* 

Dependência3 .04 .11 -.12 -.29* 16 .05 .19 

Medos Bebé . 4 1 * -.06 -.17 -.06 -.06 .23 -.06 09 

Sent. Maternal3 -.02 .09 .34* -.23 .04 .09 . 4 1 * * 04 -.35* 

Irritabilidade .63** -.30* .28* -.36* -.21 .48** . 4 1 * * 08 .23 .19 

"" AÍ. Maternais"" -.16 -.27 .09 -.03 .16 .01 0 .02 .05 -.05 0 

""Ãpoiô Social " " . 1 1 .28 -.19 .11 -.06 .01 -.11 -.13 .04 -.06 -.21 .16 

Nota: N=50; EPQ= Questionário de Personalidade de Eysenck; IRP= Inventário de Resolução de Problemas; PRQ= 
Pregnancy Research Questionnaire; MAS= Maternal Attitude Scale; SSNI= Social Support Network Inventory; N= 
Neuroticismo: E=Extroversão; P= Psicoticismo; L=Mentira; Cop= Coping, MS= Medos Self, DG= Desejo de Gravidez; 
D=Dependência; MB= Medos Bebé; SM= Sentimento Maternal; l= Irritabilidade; AM= Atitudes Maternais; AS= Apoio 
Social 
* p< 0.05; " p < 0.01 
3 Utilizou-se o Coeficiente de Spearman, dado que a distribuição da variável se afastou da normalidade 

Quanto à relação entre as dimensões de personalidade, verifica-se a 

existência de uma correlação negativa significativa (rs=-40, p< 0.01) entre a 

escala da Extroversão e a escala do Psicoticismo do EPQ. Assim, nas 

dimensões de personalidade, as grávidas que têm valores mais elevados de 

Extroversão, são as que apresentam valores mais baixos de Psicoticismo. As 

correlações entre as outras dimensões de personalidade não são 

significativas, indicando-nos que se tratam de dimensões independentes. 

Pela observação do Quadro 20, podemos verificar que, quanto às 

escalas do PRQ, relativas às reacções e sentimentos face à gravidez, há 
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correlações positivas significativas entre a escala da Irritabilidade e as 

escalas Medos em relação ao Self (rs=.48, p<0.01) e Desejo de Gravidez 

(r=.41, p<0.01). Assim, as grávidas que têm valores mais elevados de medos 

em relação ao self revelam maior irritabilidade no decurso da gravidez. 

Valores mais elevados na escala Desejo de Gravidez, que traduzem menor 

desejo de gravidez7, estão associados a valores mais elevados de 

Irritabilidade no decurso da gravidez, o que revela que quanto menor é o 

desejo de gravidez, maior é a irritabilidade. Constata-se também uma 

correlação positiva significativa entre a escala Desejo de Gravidez e a escala 

Medos em relação ao Self (rs=.30, p<0.05), o que mostra que as grávidas 

que revelam um maior desejo de gravidez, são as que apresentam valores 

mais baixos de Medos em relação ao Self Os resultados revelam também 

uma correlação positiva significativa entre a escala Sentimento Maternai3 e a 

escala Desejo de Gravidez (rs=.41, p<0.01), indicando-nos que, quanto mais 

elevado é o desejo de gravidez, mais elevado é o sentimento maternal das 

adolescentes. Verifica-se também que existe uma correlação negativa 

significativa entre a escala Sentimento Maternal e a escala Medos em 

relação ao Bebé (rs= -.35, p<0.05). As adolescentes com menor sentimento 

maternal são as que revelam menor um valor mais reduzido de medos em 

relação ao bebé. Não se verificaram associações entre as restantes escalas 

do PRQ. 

Passaremos agora a analisar as relações obtidas entre os diferentes 

instrumentos de avaliação utilizados no nosso estudo empírico. 

Quanto à relação entre as dimensões de personalidade (EPQ) e as 

reacções e sentimentos face à gravidez (PRQ), a observação do Quadro 20 

permite verificar a existência de correlações positivas significativas entre a 

escala do Neuroticismo e a escalas Medos em relação ao Self (rs=.34, 

p<0.05), Medos em relação ao Bebé (r=.41, p<0.05) e Irritabilidade (r=.63, 

7 Note-se que, como foi referido na descrição do Pregnancy Research Questionnaire, a 
escala Desejo de Gravidez vai no sentido de quanto mais elevada a pontuação obtida, 
menor o desejo de gravidez. 
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p<0.05). Estes resultados apontam assim que são as grávidas com valores 

mais elevados de neuroticismo que revelam níveis mais elevados de medos 

e receios em relação a si próprias e ao bebé durante a gravidez, assim como 

níveis elevados de irritabilidade. 

Os resultados revelam também uma correlação negativa significativa 

entre a escala da Extroversão e a escala da Irritabilidade (r=.30, p<0.05), o 

que significa que as grávidas adolescentes mais extrovertidas são as que 

apresentam níveis mais baixos de irritabilidade no decurso da gravidez. 

Constata-se ainda a existência de correlações negativas significativas entre 

a escala da Mentira e as escalas Medos em relação ao Self (r8= -.30, 

p<0.05), Desejo de Gravidez (r= -.32, p<0.05), Dependência (rs= -.29, 

p<0.05) e Irritabilidade (r=-.36, p<0.05). 

A análise do Quadro 20, permite constatar ainda a existência de uma 

correlação negativa significativa entre a nota global do IRP e a escala Medos 

em relação ao Self (rs= -.28, p<0.05), mostrando assim que as adolescentes 

com estratégias de coping mais elevadas, apresentam um menor índice de 

medos em relação a si próprias, na gravidez. Não se verificaram quaisquer 

outras associações entre as estratégias de coping utilizadas pelas 

adolescentes e as outras dimensões respeitantes às reacções e sentimentos 

face à gravidez (Desejo de Gravidez, Dependência, Medos em relação ao 

Bebé, Sentimento Maternal e Irritabilidade). Não se encontraram também 

correlações significativas entre as dimensões de personalidade e as 

estratégias de coping (IRP) utilizadas pelas grávidas adolescentes. 

Finalmente, os resultados revelam a inexistência de uma associação 

significativa entre as atitudes maternais, avaliadas pela Maternal Attitude 

Scale e as outras dimensões estudadas. Do mesmo modo, nenhuma 

associação foi encontrada entre a percepção do apoio social, avaliada pelo 

Social Support Network Inventory e as outras dimensões avaliadas. 

Como foi referido na descrição do Pregnancy Research Questionnaire, uma pontuação 
elevada na escala Sentimento Maternal, significa um menor sentimento maternal, por parte 
da grávida. 
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8. Definição de Perfis de "Adaptabilidade" à gravidez 

Procurámos identificar distintos grupos de grávidas adolescentes, com 

base em determinados perfis de "adaptabilidade" que definimos através da 

semelhança ao nível das características avaliadas (dimensões de 

personalidade, estratégias de coping, reacções e sentimentos face à 

gravidez, atitudes maternais e percepção do apoio social). 

Para tal, recorreu-se à análise de Clusters (K-means Clustering 

Analysis, com estandardização de factores), que consiste num método de 

agrupamento dos elementos da amostra (representados pelos valores da 

média) que são mais semelhantes entre si, sendo cada grupo de indivíduos 

designado por Cluster. As médias e os desvios-padrão das variáveis 

estudadas, para cada um dos dois agrupamentos9 obtidos, apresentam-se no 

Quadro 21. 

Quadro 21 . . . ,KI_,.m 
Médias e desvios-padrão das variáveis para cada cluster, a partir da amostra global (N-50) 

Cluster 1 
(N=28) 

Cluster 2 
(N=22) 

Média D.P. Média D.P. 
Media 
Global F (1.48) 

Personalidade 
Neuroticismo (EPQN) 
Extroversão (EPQE) 
Psicoticismo (EPQP) 
Mentira (EPQ L) 

38.7 
73.6 
5.7 
61.4 

15.6 
17.5 
5.9 
18.6 

73.7 
58.3 
10.0 
55.4 

15.2 
20.2 
11.0 
18.6 

54.1 
66.8 
7.6 
58.8 

63.127** 
8.180** 
3.114 
1.267 

Estratégias de Coping (IRP) 

Reacções à gravidez 
Medos Self (PRQ1) 
Desejo de Gravidez (PRQ2) 
Dependência (PRQ3) 
Medos Bebé (PRQ4) 
Sentimento Maternal (PRQ5) 
Irritabilidade (PRQ6) 

Atitudes Maternais (MASt) 

Apoio Social (SSNIt) 

65.4 7.0 60.0 7.5 63.0 6.878* 

37.5 17.4 59.7 19.4 47.3 18.125** 
23.0 17.2 38.2 20.4 29.7 8.194** 
63.7 17.0 64.4 12.0 64.0 0.640 
63.2 17.0 75.3 16.6 68.5 6.389* 
36.9 9.9 39.9 12.2 38.2 0.899 
22.3 9.7 50.0 15.7 34.5 59.009** 

51.2 8.5 49.2 10.4 50.3 0.600 

77.6 12.6 73.1 12.2 75.6 1.624 

*p0.05 
** p 0.001 

9 A escolha da solução de dois agrupamentos foi realizada após a consideração das 
soluções para três e quatro agrupamentos. 
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Do conjunto de variáveis estudadas, as variáveis que contribuíram para 

discriminar os clusters, são por ordem decrescente de discriminação, 

Neuroticismo, Irritabilidade, Medos em relação ao Self, Desejo de Gravidez, 

Extroversão, Estratégias de Coping e Medos em relação ao Bebé. 

As restantes variáveis analisadas na definição de perfis (Psicoticismo, 

Mentira, Dependência, Sentimento Maternal, Atitudes Maternais e Percepção 

do Apoio Social), não contribuíram para diferenciar a classificação nos 

clusters10. 

O Cluster 1 caracteriza 56% dos elementos da amostra (N=28). As 

grávidas adolescentes, classificadas neste agrupamento, apresentam os 

valores mais baixos de Neuroticismo e mais elevados de Extroversão, quanto 

a dimensões de personalidade. O cluster inclui as grávidas com valores mais 

elevados de estratégias de coping. Quanto às reacções e sentimentos face à 

gravidez, as grávidas caracterizam-se por apresentar valores mais baixos de 

Medos em relação ao Self e Medos em relação ao Bebé, assim como valores 

mais baixos de Irritabilidade e tensão durante a gravidez. Este cluster 

caracteriza também as grávidas com valores mais elevados de Desejo de 

Gravidez (índice mais baixo na referida escala). 

O Cluster 2 caracteriza 44% dos elementos da amostra (N=22). 

Pertencem a este agrupamento as grávidas adolescentes que nas 

dimensões de personalidade apresentam médias mais elevadas de 

Neuroticismo e mais baixas de Extroversão. Este cluster caracteriza também 

as grávidas com valores mais baixos de estratégias de coping. No que 

respeita às reacções e sentimentos face à gravidez, as grávidas apresentam 

valores mais elevados de Medos em relação ao Self, Medos em relação ao 

Bebé e Irritabilidade. Este cluster caracteriza também as grávidas com menor 

Desejo de Gravidez (índice mais elevado na referida escala). 

Os valores de F encontrados para estas variáveis não são significativos. 
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Com o objectivo de averiguar acerca da existência de alguma 

associação entre as variáveis sócio-demográficas e o cluster de pertença 

das adolescentes da amostra, procedeu-se ao cálculo do x2- Os resultados 

revelaram que não se verifica qualquer tipo de associação entre as variáveis 

referidas e o cluster de pertença, com a excepção das diferenças de 

distribuição que se apresentam no Quadro 22. 

Quadro 23 
Distribuição da amostra pelos dois clusters em função da percepção da adolescente acerca 
da atitude do namorado/companheiro face à gravidez (Percentagens por totais de linha) 

Contentamento Descontentamento 

Cluster 1 89.3% 10.7% 

Cluster 2 59.1% 40.9% 

X2( 1)= 6.158, p<0.05 

Conforme se pode observar no Quadro 22 as diferenças de distribuição 

em função da percepção da adolescente acerca da atitude do 

namorado/companheiro, no início da gravidez nos dois clusters são 

significativas (p<0.05). O cluster 1 integra sobretudo adolescentes que 

percepcionam o seu namorado/companheiro, como tendo revelado uma 

atitude de contentamento face à gravidez (89.3%). No cluster 2 verifica-se 

uma percentagem ligeiramente superior de adolescentes que percepcionam 

uma atitude de contentamento do namorado/companheiro face à gravidez 

(59.1%), comparativamente às adolescentes que percepcionam uma atitude 

de descontentamento (40.9%). 

O Quadro 23 da página seguinte apresenta a distribuição das 

adolescentes nos dois clusters em função das outras variáveis sócio-

demográficas cujas diferenças não são significativas, mas que completam a 

caracterização dos mesmos. 
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Quadro 23 
Distribuição de variáveis sócio-demoqráficas por cluster 

Cluster 1 Cluster 2 

1 Idade 
14-16 39.3 45.5 
17-18 60.7 54.5 

2 Estado Civil 
Casada/União de Facto 64.0 64.0 
Solteira 36.0 36.0 

3 Residência 
Distrito Porto 57.1 40.9 
Distrito Braga 42.9 59.1 

4. NSE 
Baixo 75.0 90.1 
Médio 25.0 9.1 

5. Nível de Escolaridade 
< 6o ano 50.0 59.1 
> 6° ano 50.0 40.9 

6 Situação Escolar/Profissional 
antes da Gravidez 
Estudava/Trabalhava 86.0 68.2 
Não estudava nem trabalhava 14.0 31.8 

7. Situação Escolar/Profissional 
durante a Gravidez 
Estuda/Trabalha 42.9 59.1 
Não estuda nem trabalha 57.1 40.9 

8 Conjugalidade 
Vive com o Companheiro 57.1 45.5 
Vive sem o Companheiro 42.9 54.5 

9. Planeamento Gravidez 
Planeada 25.0 13.6 
Não Planeada 75.0 86.4 

II. Discussão 

O objectivo central deste trabalho de caracter exploratório foi contribuir 

para a caracterização do fenómeno da gravidez na adolescência na 

realidade portuguesa, recorrendo para isso a uma amostra de 50 grávidas 

adolescentes primíparas da zona norte do país, especificamente dos distritos 

do Porto e de Braga. 

Começaremos por discutir os resultados relativos à caracterização 

sócio-demográfica da amostra, para num segundo momento nos centrarmos 
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nas dimensões de personalidade, estratégias de coping, reacções e 

sentimentos face à gravidez, atitudes maternais e percepção do apoio social. 

1. Caracterização sócio-demográfica da amostra 

No nosso estudo a maioria das grávidas adolescentes (90%) tem idade 

igual ou superior a 16 anos, sendo a idade mais frequente a de 17 anos, 

distribuição essa que é similar às encontrada em estudos médicos a nível 

nacional, nomeadamente por Silva e Nóbrega (1980), Silva (1983) e por 

Almeida (1987) na Maternidade Alfredo da Costa e mais recentemente por 

Silva (1992) no Hospital de Santa Maria. Esta distribuição vai de encontro 

aos dados apresentados pelas Estatísticas nacionais disponíveis que 

apontam que a gravidez é mais frequente em adolescentes com idade 

superior a 15 anos (INE, 1993, 1994, 1995, 1996) e em estudos 

internacionais (e.g. Alan Guttmacher Institute, 1994; East & Felice, 1996; 

Hayes, 1987; Sells & Blum, 1996; Zabin & Hayward, 1993). 

Quanto ao estado civil verificámos que a maioria dos casos a gravidez 

ocorreu antes da conjugalidade, confirmando a literatura que descreve a 

elevada percentagem de gestações que ocorrem em adolescentes solteiras 

(e.g. Brooks-Gunn & Chase-Lansdale, 1995; East & Felice, 1996; Hayes & 

Cryer, 1988; Lourenço, 1996; Lucker, 1996; Sells & Blum, 1996; Silva, 1983; 

Silva, 1992; Stevens-Simon & McAnarney, 1996; Xarepe, 1990). Contudo, e 

analisando a questão da alteração do estado civil em função da gravidez, 

os nossos dados revelam que a gravidez que ocorre antes da conjugalidade 

levou a que muitas das adolescentes solteiras casassem ou passassem a 

coabitar com o companheiro como resultado da gravidez. Constata-se um 

predomínio de adolescentes casadas ou a viver em união de facto. Embora 

estes resultados sejam similares aos encontrados no nosso país por Almeida 

(1987) e Aroso Monteiro e Sousa (1990) esta percentagem de adolescentes 

casadas é, em geral, superior à obtida em outros estudos realizados no país, 

que apontam para um predomínio de grávidas adolescentes solteiras assim 

como em pesquisas internacionais, nomeadamente nos Estados Unidos da 
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América (e.g. Almeida, 1987; Brooks-Gunn & Chase-Lansdale, 1995; East & 

Felice, 1996; Lourenço, 1996; Silva, 1983; Silva, 1992). 

Não obstante a nossa amostra ser relativamente pequena, para que 

generalizações possam ser efectuadas, há dois aspectos a considerar na 

interpretação destes resultados. Em primeiro lugar, podemos interrogarmo-

nos se comparativamente a outros países, o casamento como resolução da 

gravidez não poderá reflectir a assunção de valores tradicionais associados 

às instituições familiar e religiosa, mais característicos de países da Europa 

do Sul, onde a maternidade singular e adolescente poderá ainda ser mal 

aceite em termos sociais. Em segundo lugar, e procurando contextualizar 

estes resultados ao panorama nacional, consideramos que, contrariamente a 

outros estudos a nível nacional que analisaram esta problemática 

principalmente nas cidades de Lisboa e Porto, o nosso estudo ao abarcar 

adolescentes do distritos do Porto e Braga, incluiu adolescentes que residem 

em áreas urbanas, semi-urbanas e também rurais. O facto de algumas das 

adolescentes residirem em zonas rurais, mais afastadas dos centros 

urbanos, poderá talvez contribuir para que nessas comunidades o 

casamento (como resultado da gravidez) seja perspectivado como o marco 

principal de transição para a idade adulta. Os resultados obtidos por Yawn e 

Yawn (1993) apontavam que ao contexto rural se associa um risco mais 

elevado de gravidez na adolescência, pelo leque mais reduzido de opções 

escolares e profissionais aí disponíveis para as adolescentes. São 

necessárias mais pesquisas, que possam contribuir para uma melhor 

caracterização da gravidez na adolescência e da sua resolução nas 

diferentes regiões do país. 

Os nossos resultados relativos às habilitações académicas das 

grávidas adolescentes revelam na sua maioria possuem uma escolaridade 

baixa, inferior ao esperado para a idade, o que é consonante com os 

resultados das pesquisas internacionais (e.g. Fustenberg & Brooks-Gunn, 

1985; Hayes, 1987; Phipps-Yonas, 1980; Stevens-Simon & McAnarney, 

1996; Wetheimer & Moore, 1982; Zabin & Hayworth, 1993), nacionais (e.g. 

Almeida, 1987; Cidrais, 1989; Lourenço, 1996; Silva, 1992; Silva, 1983; 
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Xarepe, 1990) assim como com as informações do INE sobre a realidade das 

mães adolescentes portuguesas (INE, 1996). Na sua maioria, as 

adolescentes tinham abandonado a escola antes da gravidez, o que vem de 

encontro à literatura que descreve a relação entre realização académica 

baixa, aspirações escolares baixas e abandono escolar e maior 

vulnerabilidade à gravidez precoce (Chase-Lansdale & Brooks-Gunn, 1994; 

Hayes, 1987; Fustenberg & Brooks-Gunn, 1985; Moore & Snyder, 1991; 

Murry, 1992). Adicionalmente, e em termos de percurso escolar, verificámos 

que a ocorrência da gravidez veio condicionar o nível de escolaridade, na 

medida em que da minoria adolescentes que anteriormente à gravidez 

estudavam, a grande maioria veio a abandonar os estudos no decurso da 

gravidez. Esta constatação confirma também resultados descritos na 

literatura que revelam que se o abandono não precede a gravidez, acaba por 

ocorrer muitas vezes como sua consequência (e.g. Furstenberg, 1976; 

Holden, Nelson, Velasquez & Ritchie, 1993; Merrick, 1995; Osofsky & 

Osofsky, 1988; Voydanoff & Donnnely, 1992). Verificámos ainda que, antes 

de engravidarem, mais de metade das adolescentes já exercia uma 

actividade profissional. Podemos assim questionar que face a esta inserção 

no mercado de trabalho, em que medida a maternidade não poderá ser 

perspectivada como mais um outro factor de transição para a vida adulta, na 

medida em que a gravidez surge num contexto em que a adolescente já 

detém alguma independência financeira (Hayes, 1987; Trent, 1994). 

Contudo, como irá ser analisado mais tarde a maioria das gravidezes não foi 

planeada. 

Durante a gravidez, os nossos resultados revelam que grande parte das 

adolescentes não exerce qualquer actividade escolar e profissional, o que 

parece estar de acordo com os resultados das pesquisas que salientam o 

impacto negativo da gravidez no estatuto escolar e profissional da 

adolescente (e.g. Chase-Lansdale & Brooks-Gunn, 1994; Furstenberg, 

1976; Hayes, 1987; Hayes & Cryer, 1988; Hofferth, 1987; Lourenço, 1996). 

Para as adolescentes que trabalham, os nossos resultados são também 

convergentes com a descrição patente em geral na literatura sobre a 
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problemática, que descreve o estatuto profissional das grávidas 

adolescentes como baixo e pouco diferenciado, de acordo com o seu baixo 

nível de escolaridade (Baly, 1992; Burden & Klerman, 1984; Hayes, 1987; 

INE; 1996; Lourenço, 1996; Merrick, 1995; Musick, 1993; Silva, 1992; 

Xarepe, 1990). 

Dado que a gravidez na adolescência não ocorre isoladamente dos 

contextos familiar e social onde a adolescente está inserida, estudámos 

algumas características do agregado familiar das grávidas adolescentes. Os 

nossos dados revelam assim como, por exemplo, nos estudos de Morgan e 

colabs. (1995), Horowitz e colabs. (1991), Hogan e Kitagawa (1995), Silva 

(1983) e Almeida (1987), que um elevado número de adolescentes era 

proveniente de famílias desagregadas por divórcio ou morte de um dos pais. 

Como tem sido sugerido por determinados autores, nas famílias 

monoparentais os níveis de supervisão parental tendem a ser baixos, 

nomeadamente em termos da actividade sexual da adolescente, 

relacionando-se com a ocorrência de gravidez precoce (Bocholz & Gol, 

1986; Hogan & Kitagawa, 1995; Murry, 1992, 1995). 

Em relação ao nível sócio-económico, verificámos que a quase 

totalidade da nossa amostra pertence a um nível sócio-económico baixo, o 

que é convergente com os resultados da maioria das pesquisas 

internacionais e nacionais (Alan Guttmacher Institute, 1994; Hayes, 1987; 

Lourenço, 1996; Merrick, 1995; Morgan, Chapar & Fisher, 1995; Musick, 

1993; Silva, 1983; Silva, 1992; Stevens-Simon & McAnarney, 1996; Xarepe, 

1990), que descrevem a associação entre situações sócio-económicas 

desfavorecidas e gravidez na adolescência. Verificámos que a maioria dos 

pais das adolescentes possuía baixos níveis de escolaridade às quais se 

associavam profissões de baixo estatuto, pouco diferenciadas. Como 

salientou recentemente Rosenheim e Testa (1992) a investigação empírica 

tem sugerido que as adolescentes em situações desfavorecidas revelam 

menos tendência a "adiar" a maternidade, comparativamente às 

adolescentes mais favorecidas, para as quais as oportunidades de vida e os 

recursos disponíveis são mais alargados. Embora os nossos resultados 
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confirmem o descrito na literatura, interrogamo-nos, todavia, se esta 

dependência directa a factores sócio-económicos, não deverá também ser 

lida, pelo menos parcialmente, tendo em conta o leque de possibilidades à 

partida mais alargado, que as adolescentes de níveis mais elevados poderão 

ter para lidar com a situação, e cuja informação poderá ser de mais difícil 

acesso nas investigações. São necessárias mais pesquisas que procurem 

analisar a gravidez na adolescência, recorrendo a amostras diversificadas 

em termos sociais e económicos. 

A análise das características do companheiro/cônjuge da 

adolescente indica em que, em geral, são mais velhos que as adolescentes, 

a maioria situando-se na faixa etária dos 18-21 anos e apenas um escasso 

número com idade inferior a 18 anos. A quase totalidade já abandonou a 

escola, exercendo uma actividade profissional pouco diferenciada, de acordo 

com a sua baixa formação escolar. Esta realidade escolar/profissional foi 

também descrita por Lamb (1988), Card e Wise (1981), Smollar e Oams 

(1987), Panzarine e Elster (1983) e, mais recentemente, por East e Felice 

(1996). 

Como já foi discutido anteriormente, a gravidez trouxe alterações na 

vida escolar, profissional e familiar das grávidas adolescentes. 

Especificamente com a gravidez, a alteração da situação familiar das 

grávidas adolescentes alterou-se em termos da composição do seu 

agregado familiar. Se, como foi analisado, a situação de gravidez levou a 

que muitas das adolescentes passassem a residir com o companheiro 

(consequência de casamento ou união de facto), para a maioria das 

adolescentes nessa situação isso significou continuar a permanecer no seu 

contexto familiar ou passar a residir com os "sogros". As adolescentes 

solteiras permanecem também, em geral, no seu contexto familiar. Embora a 

dependência na adolescência à família de origem seja característico da em 

Portugal, na medida em que surge associada às tarefas actualmente 

consideradas normativas na adolescência e resultantes do alargamento da 

escolaridade, consideramos que à semelhança do descrito na literatura, a 

situação da gravidez poderá aumentar ainda mais esta dependência das 
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adolescentes do sistema parental (Cervera, 1994; Furstenberg, 1980; 

Furstenberg et ai., 1989; Furstenberg & Crawford, 1976). A gravidez poderá 

implicar, possivelmente por razões de apoio instrumental (nomeadamente 

financeiro) e apoio em geral que as adolescentes continuem a viver com a 

sua família de origem ou passem a viver com os sogros. Por outro lado, o 

facto da maioria das adolescentes pertencer ao nível sócio-económico baixo 

poderá dificultar o movimento para uma autonomia financeira, que com 

escassos recursos económicos poderá ainda ser mais complexo. Só estudos 

longitudinais poderão contribuir para a análise dos percursos familiares, 

profissional, económicos e escolares da realidade das grávidas adolescentes 

no nosso país. Em particular, são também necessários estudos que explorem 

o impacto da gravidez na família da adolescente assim como na do pai do 

bebé, analisando as transformações, a diferentes níveis, que a maternidade 

vai operar nesses microssistemas. 

Passaremos agora a discutir os dados relativos à vida sexual e 

gravidez. 

Uma variável que tem sido associada com a ocorrência da gravidez na 

adolescência diz respeito à idade da menarca. Verificámos que para a 

maioria das adolescentes a menarca ocorreu aos 12 anos de idade, o que é 

concordante com os resultados obtidos em estudos nacionais (Silva, 1983; 

Silva, 1992) e nos EUA (Voydanoff & Donnely, 1990), e que poderá ir de 

encontro à antecipação do desenvolvimento pubertário que vem ocorrendo 

nas sociedades ocidentais (e.g. Peterson & Crockett, 1992; Voydanoff & 

Donnely, 1992). O início da vida sexual ocorreu para a maioria das 

adolescentes aos 16 anos, não se verificando, contrariamente ao descrito em 

geral na literatura sobre a temática, uma associação entre a idade da 

menarca e a idade na primeira relação sexual (e.g. Cutler, Garcia & Krieger, 

1979; Udry, 1979; Zabin, Smith, Hirch & Hardy, 1986; Zabin & Hayworth, 

1993). 

Das variáveis relativas à sexualidade verificámos também que se a 

maioria das adolescentes referia ter conhecimento de métodos 

contraceptivos antes de engravidar, para a grande maioria a gravidez não 
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foi planeada (80%). Este dado relativo ao planeamento da gravidez é 

convergente com os resultados de outros estudos (e.g. Alan Guttmacher 

Institute, 1994; Brooks-Gunn & Furstenberg, 1989; Hayes, 1987; Lourenço, 

1996; Silva, 1992; Silva, 1983; Zabin & Hayworth, 1993). Embora a dimensão 

da utilização de contraceptivos anteriormente à gravidez não fosse avaliada 

neste estudo, estes resultados sugerem todavia que se o conhecimento de 

contracepção é um aspecto, o acesso a tais métodos e a sua utilização 

regular e eficaz poderá ser uma realidade distinta. A literatura sobre os 

padrões de utilização de contraceptivos na adolescência mostra-nos que 

manifestações do egocentrismo adolescente (Elkind, 1970), expressas num 

sentimento de invulnerabilidade faz com que algumas adolescentes 

acreditem que não poderão engravidar, mesmo que não utilizem 

contraceptivos (Hayes & Cryer, 1988; Sorensen, 1973; Zelnik & Kantner, 

1979). Esta literatura e a investigação empírica espelha também claramente 

a noção de que planear a relação sexual não é muito frequente entre os 

adolescentes (Murry, 1992; Zelnik & Shah, 1983), o que poderá reflectir em 

parte a incapacidade de, na adolescência, se anteciparem as consequências 

a longo prazo das acções, o que obviamente aumenta o risco de uma 

gravidez não planeada (Hilton & Kunkes, 1980; Voydanoff & Donnely, 1992; 

Zabin & Hayworth, 1993). Por outro lado, convém reforçar que a questão da 

informação, acesso e utilização de contraceptivos em adolescentes tem de 

ser igualmente lida em função de factores familiares, do grupo de pares, da 

escola e da sociedade em geral, que interferem e determinam o 

comportamento sexual da adolescente. 

Uma gravidez na adolescência, e especificamente uma gravidez não 

planeada, poderá ser perspectivada como um acontecimento de vida não-

normativo, implicando transição desenvolvimental, o que faz com que a 

adolescente os outros significativos lidem com esta situação. Os nossos 

resultados revelaram que a reacção inicial das adolescentes à 

confirmação da gravidez foi em geral de aceitação (74%), mesmo para as 

adolescentes para as quais a gravidez não foi planeada. Uma vez que, como 

já foi salientado, a maioria das adolescentes anteriormente à gravidez já 



Apresentação e Discussão dos Resultados 187 

tinha abandonado a escola e mais de metade exercia uma actividade 

profissional, enquadrando-se na sua maioria num nível sócio-económico 

baixo, podemos interrogar-nos se esta reacção favorável por parte das 

adolescentes não traduzirá uma resposta que estará de acordo com 

determinados valores individuais e familiares (face à contracepção, à 

interrupção voluntária da gravidez e à gravidez/maternidade) e que se 

traduzirá por uma maior aceitação da gravidez como marco de transição para 

a vida adulta, quando outras oportunidades de vida (nomeadamente da 

esfera escolar e profissional) não estão disponíveis ou não são 

percepcionadas como metas realistas a atingir. Como salientaram Hayes e 

Cryer (1988), para as adolescentes provenientes de condições socio

económicas desfavorecidas a perspectiva da maternidade pode ser 

particularmente atractiva, e ser, como salientou recentemente Merrick 

(1995), socialmente aceite na comunidade onde a adolescente está inserida. 

Embora os nossos resultados revelassem que as adolescentes 

percepcionaram a reacção inicial do companheiro face à gravidez como 

favorável (84%), sentido-se acompanhadas por este no decurso da gravidez, 

são necessárias mais pesquisas que avaliem directamente quer a reacção 

inicial deste, quer o seu envolvimento no decurso da gravidez, assim como 

dos elementos do contexto familiar, nomeadamente do sistema parental da 

adolescente e do companheiro. 

Quanto ao acompanhamento médico pré-natal, a maioria das 

adolescentes teve a sua primeira consulta pré-natal no 3o mês de gestação, 

cerca de 17% das adolescentes após o 6o mês e 6.5% apenas no último 

trimestre. Verificámos que mais de metade das adolescentes teve a primeira 

consulta pré-natal no 1o trimestre de gestação, o que é contrário ao 

panorama descrito em outros estudos nacionais e internacionais (Alan 

Guttmacher Institute, 1991; Hayes, 1987; Lourenço, 1996;Maia, 1988; Silva, 

1983; Silva, 1992; Tavares & Barros, 1996; Ventura et ai., 1991) e que 

apontam para um início de acompanhamento mais tardio. Os resultados são, 

no entanto, consonantes com os de Aroso Monteiro e Sousa (1990), no 

Hospital Geral de Santo António no Porto. Embora este dado seja mais 
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favorável do que normalmente vem descrito na literatura, que aponta para 

um início mais tardio, consideramos que, no entanto, um aspecto terá de ser 

considerado, e que remete para a composição etária da nossa amostra. 

Assim, a investigação empírica têm incessantemente demonstrado que são 

as adolescentes mais novas, isto é com idade inferior a 15 anos de idade 

que tendem a iniciar mais tardiamente a vigilância pré-natal (e.g. American 

College of Obstetricians and Gynecologists, 1993). Embora os nossos 

resultados não revelem uma associação entre o momento da primeira 

consulta pré-natal e a idade da adolescente, não podemos deixar de 

salientar que na composição da amostra apenas 10% das adolescentes têm 

idade inferior a 16 anos (uma adolescente com 14 anos e 4 adolescentes 

com 15 anos), e que, curiosamente foi a adolescente de 14 anos de idade 

que apenas teve a 1a consulta no último mês de gestação. Verificámos ainda 

que 28.3% das adolescentes tiveram uma gravidez com patologia obstétrica 

valor esse que é similar ao obtido por Almeida (1987) na Maternidade 

Alfredo da Costa em Lisboa. 

2. Dimensões de personalidade 

Os resultados do estudo da personalidade das grávidas adolescentes, 

avaliado a partir do Questionário de Personalidade de Eysenck (EPQ), 

revelaram que as tendências não são semelhantes às encontradas no estudo 

de adaptação do instrumento à população portuguesa (Fonseca et ai., 1991), 

na medida em que os valores médios obtidos na escala da Mentira são 

superiores aos da versão portuguesa. Os valores médios obtidos nas 

escalas do Neuroticismo e Extroversão são idênticos aos obtidos para a 

realidade portuguesa. Verificámos também, contrariamente à versão original, 

a existência de uma correlação negativa significativa entre a escala do 

Neuroticismo e a escala do Psicoticismo, assim como que a distribuição da 

escala do Psicoticismo não obedece à normalidade. Consideramos que estes 
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resultados necessitam, no entanto, de ser esclarecidos com amostras 

maiores de grávidas adolescentes. 

Os nossos resultados revelaram que é na dimensão de Extroversão que 

as adolescentes apresentam valores médios mais elevados, o que é 

consonante com os resultados obtidos para o sexo feminino na população 

portuguesa (Fonseca et ai., 1991). Em termos de personalidade o que 

caracteriza mais as grávidas adolescentes é a tendência para serem 

sociáveis, expansivas e extrovertidas. Verificámos também que, 

contrariamente aos resultados encontrados para a população portuguesa, o 

segundo valor médio mais elevado obtido foi na escala da Mentira e não na 

escala do Neuroticismo. Estes resultados elevados na escala da Mentira, 

revelam uma tendência mais acentuada das grávidas adolescentes para 

serem afectadas pela desejabilidade social, procurando dar uma imagem 

favorável delas próprias, respondendo mais de mais de acordo com normas 

sociais, isto é, de acordo com o conformismo social. Podemos questionar-

nos se este resultado também não poderá reflectir uma tentativa da 

adolescente dar uma imagem de si própria mais favorável, principalmente 

quando de acordo valores vigentes na sociedade não é à partida esperado 

que uma rapariga engravide durante a adolescência. 

Na dimensão do Neuroticismo verificámos que o valor médio obtido, 

situa-se também acima do ponto médio da escala, o que revela que a 

tensão, o nervosismo, a preocupação e a instabilidade emocional 

caracterizam as grávidas adolescentes. Embora junto de grávidas adultas, 

resultados consonantes com estes foram obtidos por Sreedhar e Lata (1988) 

e, mais recentemente, por Kitamura, Shima e Sugawara (1996). 

Finalmente, os valores mais baixos foram obtidos na dimensão do 

Psicoticismo ou Rigidez do Pensamento, resultado que apresenta a mesma 

tendência dos os resultados obtidos para o sexo feminino na população 

portuguesa (Fonseca et ai., 1991). 

Estes resultados permanecem, contudo, em aberto perante a 

necessidade de futuras pesquisas neste domínio, com amostras com 

características semelhantes à nossa. 
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3. Estratégias de Coping 

Comparativamente aos valores obtidos na versão original do 

instrumento (Vaz Serra, 1988) verificámos que em termos globais, os valores 

médios obtidos pelas grávidas adolescentes escalas são similares, embora 

ligeiramente inferiores, aos obtidos para a população em geral (15-60 anos 

de idade), o que parece sugerir que o Inventário de Resolução de Problemas 

(IRP) é uma boa medida para avaliar as estratégias de coping em grávidas 

adolescentes. Contudo, há a salientar que na escala Procura de Ajuda as 

grávidas adolescentes obtiveram valores médios mais baixos 

comparativamente à versão original, o que parece revelar a menor tendência 

das grávidas adolescentes para procurarem ajuda de familiares e amigos 

quando têm que lidar e resolver problemas da vida quotidiana. 

Em termos gerais, os nossos resultados são compatíveis com a série de 

trabalhos que acentuam a importância das estratégias de coping para o lidar 

durante a adolescência, com acontecimentos de vida stressantes e não-

normativos (ex: divórcio, doença crónica, perdas), nos quais têm sido 

incluídos o modo como as adolescentes lidam com uma gravidez não 

planeada (e.g. Colleta, Hadler & Gregg, 1981; Seiffe-Krenke, 1995). 

Numa observação mais detalhada dos nossos resultados verificámos 

que, relativamente à dimensão Procura de Ajuda, as grávidas adolescentes 

tendem pouco a procurar e pedir auxílio e ajuda a familiares e amigos, 

quando têm que lidar e resolver problemas na sua vida quotidiana. Este 

resultado parece sugerir um comportamento algo problemático, tendo em 

conta todas as mudanças e adaptação a novas situações quotidianas nos 

domínios escolar, profissional, familiar e pessoal, que a gravidez acarreta, e 

que vão implicar resolução por parte da adolescente. Verificámos igualmente 

que na dimensão Atitude não Activa de Não-lnteríerência na vida quotidiana 

pelas ocorrências, o valor médio é inferior ao obtido nas outras dimensões, o 

que denota uma tendência para que acontecimentos e ocorrências 

stressantes com que a adolescente se depara interfiram na sua vida 

quotidiana. Tendo em conta que a gravidez se constitui como uma transição 
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desenvolvimental, com tarefas específicas que vão implicar um ajustamento 

das várias dimensões de vida da adolescente, podemos pensar que a 

vivência da gravidez ao acarretar stress para a adolescente, vai 

consequentemente interferir na sua vida quotidiana. É na dimensão 

Estratégias de Controlo das Emoções que as grávidas adolescentes 

apresentam valores médios mais elevados, o que revela uma tendência para 

controlarem adequadamente as suas emoções. Resultados elevados nesta 

dimensão são reveladores de uma tendência para a manutenção dentro dos 

limites razoáveis, das consequências emocionais dos problemas (Vaz Serra, 

1988). 

Na dimensão Controlo Interno/Externo dos Problemas as grávidas 

adolescentes apresentam valores médios acima do ponto médio da escala, o 

que revela uma tendência para sentirem que as situações indutoras de 

stress estão sob o seu controlo, revelando portanto uma tendência para um 

controlo mais interno dos problemas. Valores idênticos foram obtidos na 

dimensão Auto-responsabilização e Medo das Consequências, que remete 

para uma maior responsabilização pessoal por parte da adolescente em 

relação aos problemas com que se depara e tem de lidar. Poderemos 

considerar que estes resultados, de certa forma vão em sentido diferente à 

caracterização descrita na literatura, que descreve as grávidas adolescentes 

como possuindo um locus de controlo externo, atribuindo assim um controlo 

mais externo aos acontecimentos nas suas vidas e revelando em um menor 

controlo sobre a sua vida, onde os problemas tendem a ser percepcionados 

mais como consequência de factores exteriores do que sua responsabilidade 

pessoal (e.g. Ireson, 1984; Mclntyre et ai., 1991; Morgan et ai., 1995). São, 

no entanto, necessários mais estudos que procurem analisar a variabilidade 

no seio do grupo das grávidas adolescentes relativamente a esta dimensão, 

como foi salientado, por exemplo por Colleta e colabs. (1981), ao revelarem 

que o locus de controlo interno contribui para a melhor adaptação da 

adolescente às mudanças e dificuldades individuais, familiares e sociais com 

que se depara na transição da maternidade. 

Na dimensão Confronto e Resolução Activa de Problemas, considerada 

por Vaz Serra (1988) como a mais relevante em termos das estratégias de 
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coping, as adolescentes apresentam valores médios acima do ponto médio 

da escala, o que revela uma tendência para confrontar e resolver 

activamente os problemas, considerado como uma estratégia de coping 

adequada. Resultados similares foram obtidos na dimensão Confronto com 

os Problemas e Planificação das Estratégias, o que denota uma tendência 

por parte das adolescentes para confrontarem e não evitarem os problemas 

com que se deparam, procurando delinear estratégias para os resolver. Este 

resultados são contrários aos obtidos no estudo De Anda e colabs. (1992) 

com uma amostra similar à nossa, em que os autores verificaram que as 

adolescentes utilizavam com pouca frequência estratégias activas de coping 

para lidar com o stress. Dado que a transição da gravidez e a antecipação 

da maternidade vão implicar variadas mudanças para a adolescente, o 

confronto com os problemas, estratégias de resolução activa e a planificação 

de estratégias de resolução de problemas poder-se-ão revelar de extrema 

importância em termos do funcionamento e adaptação individual da 

adolescente, especificamente para lidar e planificar a resolução das 

questões relativas à gravidez e à antecipação do parto e do bebé. 

Na dimensão Abandono Passivo perante a Situação verificámos que há 

uma tendência para as grávidas adolescentes revelarem pouca tendência a 

terem uma atitude passiva perante as situações, procurando pelo contrário 

lidar com os problemas. Tal resultado é contrário ao obtido aos resultados já 

mencionados de DeAnda e colabs. (1992) assim como de Codega e colabs. 

(1990) que mostraram que as grávidas adolescentes utilizam estratégias de 

tipo évitante e passivo para lidar com os seus problemas. 

Os resultados obtidos na dimensão Agressividade 

Internalizada/Externalizada revelam que as grávidas adolescentes não 

demonstram tendência para external izar a sua agressividade, 

nomeadamente através de comportamentos agressivos e destruidores. 

Finalmente, consideramos que há que analisar cautelosamente estes 

resultados relativos às estratégias de coping das grávidas adolescentes, na 

medida em que o IRP apresenta situações de vida hipotéticas, não sendo 

por isso directamente relacionadas com qualquer ocorrência pessoal. Por 

outro lado, há que considerar que, em termos metodológicos, a utilização de 
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questionários gera por vezes respostas desejáveis em termos sociais, o que 

de certa forma parece ter emergido nos valores médios elevados obtidos na 

escala da Mentira no EPQ. 

4. Reacções e sentimentos face à gravidez 

Na avaliação das reacções e sentimentos das adolescentes face à 

gravidez verificámos que, em geral, os valores médios nas diferentes escalas 

são idênticos aos obtidos por Egeland e Deinard (1975) junto de uma 

amostra de grávidas adolescentes e adultas de nível sócio-económico baixo. 

Há, no entanto, a salientar que na escala Medos em relação ao Bebé, os 

valores médios obtidos são mais elevados comparativamente aos obtidos por 

Egeland e Deinard (1975) Os nossos resultados revelam, assim, níveis 

elevados de medos em relação ao bebé, particularmente uma elevada 

preocupação quanto à integridade física do feto e ao subsequente bem-estar 

físico e desenvolvimento do bebé. Poderemos questionar-nos se tais níveis 

elevados de medos em relação ao bebé, não poderão reflectir os escassos 

conhecimentos da adolescente acerca da evolução da gravidez e do 

desenvolvimento da criança, que poderão advir da pouca experiência com 

crianças (Epstein, 1979; Granger, 1981; Gullo, 1987). 

Os resultados do estudo de análise de correlações entre as escalas do 

PRQ revelaram-nos relações significativas entre algumas das referidas 

escalas, mostrando-nos que não são dimensões independentes da resposta 

da adolescente à gravidez. 

Os resultados revelaram a existência de uma correlação positiva 

significativa entre a escala Irritabilidade e a Escala Medos em relação ao 

Self, o que sugere que estas dimensões não são independentes. Assim, 

quanto mais elevado é o nível de irritabilidade, tensão e tonalidade 

emocional negativa vivenciada durante a gravidez, mais elevados são os 

receios e preocupações quanto à experiência da gravidez, às mudanças ao 

nível do bem-estar físico e à antecipação do parto. Estes resultados são 
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consonantes com os resultados obtidos na versão original da escala 

(Schaefer et ai., 1960). Verificámos também a existência de uma correlação 

positiva significativa entre a escala Desejo de Gravidez e a escala da 

Irritabilidade, o que revela que a um menor desejo de gravidez se associa um 

nível mais elevado de irritabilidade vivenciado pela adolescente no decurso 

da gravidez. Este resultado é também consonante com o obtido na versão 

original da escala (Schaefer et ai., 1960). Igualmente, verificou-se a 

existência uma correlação positiva significativa entre a escala Desejo de 

Gravidez e a escala Medos em relação ao Self, o que revela que quanto 

mais reduzido é o desejo da gravidez para a adolescente, mais elevados são 

os seus medos, receios e preocupação em relação às mudanças específicas 

resultantes da gravidez e à antecipação do parto. Tais resultados sugerem, 

então, que uma gravidez não desejada, que vem interromper e transformar 

as tarefas normativas da adolescência, vai ter impacto no funcionamento 

individual da adolescente, nomeadamente em termos de níveis mais 

elevados de tensão, e preocupação essencialmente com o self, que poderão 

sugerir o stress mas também a insegurança da adolescente. De facto, há que 

considerar as dificuldades da adolescente em lidar com os desafios da 

gravidez e a antecipação da maternidade, ao mesmo tempo que se confronta 

com os desafios do seu próprio desenvolvimento como adolescente (Elder & 

Rockwell, 1976; Russell, 1980). Resultados consonantes com a associação 

entre níveis de tensão e gravidez não planeada foram obtidos por Najman e 

colabs. (1991) embora junto de grávidas adultas. 

Constatou-se também a existência de uma correlação positiva 

significativa entre a escala Desejo de Gravidez e a escala Sentimento 

Maternal, resultado este que é convergente com literatura do 

desenvolvimento psicológico da grávida (adolescente e adulta) que tem 

mostrado que, em geral, um desejo elevado de gravidez se associa a um 

sentimento maternal acentuado (e.g. Colman & Colman, 1994; Sherr, 1995). 

Especificamente, em relação a pesquisas com grávidas adolescentes, o 

nosso resultado é consonante ao obtido no estudo de Thorman (1985), no 

qual as grávidas adolescentes que referiam maior desejo em ter o bebé, 

eram as que revelavam sentimentos e atitudes maternais mais favoráveis. 
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Finalmente, os resultados evidenciaram uma correlação negativa 

significativa entre a escala Sentimento Maternal e a escala Medos em 

relação ao Bebé, o que significa que a valores baixos de sentimento 

maternal se associam níveis baixos de preocupação, receio e insegurança 

quanto à integridade física do feto e ao posterior bem-estar físico e 

desenvolvimento do bebé. Face a este resultado podemos especular que 

pelo facto da gravidez, em geral, não resultar de um projecto mas sim de um 

acontecimento com que a adolescente vai ter de lidar, esta não poderá estar 

ainda demasiadamente centrada e presa à resolução das questões mais 

relativas ao self, tornando mais difícil a integração do papel parental no self. 

5. Atitudes Maternais 

Os resultados revelaram que os valores médios obtidos na escala do 

Controlo Apropriado versus Inapropriado da Agressividade da Criança foram 

idênticos aos obtidos junto de grávidas adolescentes e adultas norte-

americanas de nível sócio-económico baixo por Egeland e Deinard (1975) 

utilizando esta versão reduzida da Maternal Attitude Scale (MAS). Os 

resultados obtidos situaram-se abaixo do ponto médio da escala, sugerindo 

que as grávidas adolescentes tendem a revelar atitudes demasiadamente 

permissivas ou restritivas em relação ao comportamento agressivo da 

criança, o que é considerado prejudicial em termos da atitude parental. Os 

nossos resultados são concordantes também com os resultados obtidos com 

o mesmo instrumento por Erikson e Egeland (1988) e por Thorman (1985) 

com grávidas adolescentes primíparas vivendo em condições 

desfavorecidas. Nesses estudos, as adolescentes tendiam a perspectivar a 

sua actividade parental em termos de nenhum controlo (isto é 

permissividade) ou excessivo controlo (elevada restrição) do comportamento 

da criança. Este resultado parece ser concordante com a visão descrita na 

literatura das práticas parentais das mães adolescentes serem muito 

restritivas (e.g. Barratt & Roach, 1995; DeLissevoy, 1973; Field, 1980; 
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Hanson, 1990; McAnarney, Lawrence, Aten & Iker, 1984; Philliber & Graham, 

1981; Reiz & Hertz, 1987; Speiker, 1989; Stevens, 1984). Consideramos que 

as atitudes demasiadamente restritivas ou permissivas reveladas peias 

grávidas poderão reflectir a escassez de conhecimento da adolescente 

acerca do desenvolvimento da criança, bem como da falta de contacto das 

adolescentes com crianças pequenas, em termos de prestação de cuidados 

(Hanson, 1990). Esta noção parece ter sido comprovada num estudo 

longitudinal de Egeland e Farber (1984), que revelou que estas dificuldades 

quanto ao controlo do comportamento da criança foram atenuadas com a 

experiência efectiva de contacto e de prestação de cuidados à criança, 

traduzindo-se em atitudes maternais reveladoras de um controlo mais 

apropriado do comportamento da criança. 

Só um estudo longitudinal que integre a avaliação das atitudes 

maternais na gravidez e posteriormente na maternidade no nosso contexto 

poderá esclarecer se vai ou não ocorrer uma alteração nesta dimensão 

parental. 

Na escala Aceitação versus Negação da Complexidade Emocional 

envolvida na educação da Criança, os valores médios obtidos situaram-se 

também abaixo do ponto médio da escala, sugerindo a dificuldade das 

grávidas adolescentes em aceitar a complexidade emocional envolvida na 

tarefa parental e na prestação de cuidados à criança, considerada como 

normal e adaptativa. Os valores médios desta dimensão na nossa amostra 

foram ligeiramente inferiores aos obtidos no estudo de Egeland e Deinard 

(1975) já referido, assim como num estudo do autor com grávidas de elevado 

risco social (Egeland, Breithenbucher & Rosenberg, 1980). Este resultado 

sugere a dificuldade das grávidas adolescentes em expressarem as 

preocupações e os sentimentos inerentes à tarefa parental. A dificuldade em 

aceitar que a actividade parental comporta aspectos agradáveis mas também 

desagradáveis é considerada como uma atitude defensiva face a possíveis 

sentimentos de incapacidade ou inadequação na tarefa parental (Choler et 

ai., 1970). Tal dificuldade poderá, em nossa opinião, ser acentuada pelas 

próprias características desenvolvimentais da adolescência O facto da 

grávida adolescente estar centrada na resolução das tarefas da 
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adolescência, pode dificultar o perspectivar do papel parental, 

nomeadamente em termos das atitudes maternais (Thorman, 1985). Os 

nossos resultados são concordantes com os resultados obtidos por Thorman 

(1985). No entanto, uma vez mais, consideramos que só um estudo 

longitudinal poderá esclarecer estas questões. Nesta sentido, é de salientar 

que no estudo longitudinal de Egeland e Farber (1984) a aceitação por parte 

da grávida da complexidade emocional envolvida na educação da criança 

estava relacionada com a segurança de vinculação do filho aos 12 meses. 

Finalmente, verificámos que o valor médio mais elevado foi obtido na 

escala Encorajamento versus Desencorajamento da Reciprocidade, 

situando-se um pouco acima do ponto médio da escala. No entanto, 

comparativamente ao estudo de Egeland e Deinard (1975) em que nos 

baseámos, o valor médio obtido é muito inferior ao do autor. Este resultado é 

também inferior ao obtido junto de grávidas de elevado risco social por 

Egeland, Breitenbucher e Rosenberg (1980) e por Brunnquell, Crichton e 

Egeland (1981). Os nossos resultados parecem sugerir a acentuada 

dificuldade das grávidas adolescentes em compreender a reciprocidade 

envolvida na relação mãe-filho. Como salientam Colher e colabs. (1970) a 

dificuldade ao nível da reciprocidade significa que a mãe não valoriza o 

papel activo que o bebé tem e que, por outro lado, não se considera capaz 

de compreender as necessidades da criança. Nesta perspectiva, Egeland e 

colabs. (1980) salientaram que a reciprocidade implica a capacidade da mãe 

se perspectivar a si própria separadamente do seu bebé, isto é, de ser ver a 

si e ao bebé como indivíduos recíprocos, mas simultaneamente autónomos. 

É possível que a maior centração do adolescente em si próprio e nas 

mudanças internas, resultantes do egocentrismo adolescente (Elkind, 1970), 

possa contribuir para explicar a dificuldade das grávidas adolescentes em 

perspectivarem o bebé como entidade separada de si própria. 

Em síntese, numa visão global, os resultados obtidos sugerem que as 

atitudes maternais das grávidas adolescentes têm uma tonalidade negativa, 

o que parece sugerir uma ausência de socialização antecipatória para este 

papel maternal durante a gravidez. 
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Finalmente, podemos ainda questionar em que medida as atitudes que 

a adolescente tem face à maternidade estarão, também, associadas à falta 

de experiência na prestação de cuidados a crianças em geral. Só um estudo 

longitudinal que integre a avaliação das atitudes maternais na gravidez e na 

maternidade, e que por isso integre também a evolução da sua relação com 

o filho(a), permitirá esclarecer estas questões. 

6. Percepção do Apoio Social 

Os resultados revelaram que, em geral, os valores médios obtidos na 

percepção do apoio social são similares aos obtidos por Flaherty e colabs. 

(1983) para a população norte americana. 

A partir dos resultados do nosso estudo, uma primeira conclusão se 

pode tirar: de um modo geral, as grávidas adolescentes percepcionam um 

elevado apoio social por parte dos elementos da sua rede social. Estes 

resultados parecem ir de encontro à literatura que salienta a importância do 

apoio social na gravidez na adolescência (e.g.; Barrera, 1981; Barth, Schinke 

& Maxwell, 1983; Boyce, Schaefer & Uitti, 1985; Dunst, Vance & Cooper, 

1986; Koniak-Griffin, Lominska & Brecht, 1993; Unger & Wanderman, 1985; 

Voigh, Hans e Bernstein, 1996). 

Numa observação mais detalhada dos nossos resultados, verificaram-

se no entanto algumas variações em termos das distintas dimensões do 

apoio que importa analisar e discutir. Assim, é ao nível do Apoio Prático que 

as grávidas adolescentes obtiveram valores médios mais elevados, o que 

revela que é ao nível do apoio financeiro, do suporte na realização das 

tarefas do quotidiano e da prestação de bens e de serviços que as 

adolescentes se sentem mais apoiadas pelos elementos da sua rede. Estes 

resultados são consonantes com os resultados de Collins e colabs. (1993) e 

de Giblin e colabs. (1987), que salientaram a importância do apoio prático e 

instrumental na situação específica da gravidez na adolescência. Dado que 

os nossos resultados de caracterização sócio-demográfica mostraram que 
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grande parte das adolescentes não exercem qualquer actividade escolar e 

profissional e que grande maioria vive com a sua família ou a família do 

companheiro/cônjuge, esta situação vai à partida contribuir para uma 

elevada dependência da sua rede de apoio; especificamente uma 

dependência em termos económicos, no apoio na realização de tarefas 

domésticas, na vigilância e cuidados médicos durante a gravidez e nos 

preparativos relativos à antecipação do nascimento do bebé, poderá resultar 

que seja, provavelmente, nesta dimensão que as grávidas se sintam mais 

apoiadas. Cervera (1993,1994), nas suas pesquisas sobre o contexto familiar 

na gravidez adolescente, salientou a importância da família como recurso 

disponível para a grávida adolescente, considerando que à partida, esta vai 

ficar mais dependente desses elementos (nomeadamente em termos 

económicos), numa etapa de desenvolvimento que deveria de ser de 

progressão para a independência e à autonomia, e que a gravidez tende a 

vem interromper e modificar. Por outro lado, poderemos pensar que para a 

escassa minoria de adolescentes da amostra que não interromperam os 

estudos como consequência da gravidez, o apoio prático e instrumental 

(sobretudo da família) poderá ser vital para a adolescente permanecer na 

escola, aspecto que tem sido largamente salientado na literatura sobre a 

temática (e.g. Cervera, 1989, 1994; Furstenberg, 1980; Furstenberg & 

Crawford, 1978). 

É na escala Apoio Relativo a Acontecimentos que o valor médio obtido 

não é tão elevado. Se, por um lado, em termos globais a percepção do apoio 

social é elevada, este resultado parece contudo fazer transparecer a maior 

dificuldade da adolescente e da sua rede de apoio em lidar com os 

acontecimentos de vida não-normativos, o que consequentemente poderá 

resultar que nesse tipo de situações a adolescente se sinta menos apoiada1 . 

Em nossa opinião, julgamos que este resultado em nossa opinião faz 

transparecer possíveis dificuldades sentidas pela adolescente e pelos 

11 No sentido de clarificar este resultado, consideramos relevante salientar que os dois 
acontecimentos de vida mais significativos ocorridos nos últimos meses que a grande 
maioria das adolescentes referiu foram a confirmação da gravidez e a decisão de casar ou 
passar a viver com o companheiro. A escala do Apoio relativo a Acontecimentos, 
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elementos da rede (a família, o namorado, etc) à transição da gravidez e às 

transformações e reorganização individual e familiar dela consequentes. A 

literatura tem sugerido que o confronto com a situação da gravidez implica, 

em geral, pelo menos numa fase inicial, conflito familiar e stress familiar 

(Cervera, 1993). No entanto, podemos pensar, em concordância com o 

descrito na literatura (Cervera, 1994; Furstenberg & Crawford, 1978; Olson, 

Russell & Sprenkle, 1989), e os resultados globais elevados da percepção 

do apoio social parecem disso ser reflexo e indício, que os elementos 

significativos da rede de apoio, especificamente a família e o companheiro, 

tendem a reorganizar-se no sentido de se adaptarem à transição da 

gravidez, apoiando a grávida adolescente. 

São necessários, no entanto, estudos sistemáticos que procurem 

explorar a adaptação do sistema familiar ao longo dos trimestres da 

gravidez, bem como no pós-parto. 

Na Escala da Disponibilidade verificámos que o valor médio da 

percepção da disponibilidade é muito elevado face aos valores médios 

obtidos nas outras escalas, o que revela que as grávidas adolescentes estão 

regularmente em contacto com os seus elementos de apoio. Como 

discutiremos mais adiante, verificámos que os elementos da rede social que 

a adolescente considera mais apoiantes são sobretudo o seu 

companheiro/cônjuge e a sua mãe. Verificámos também, à semelhança de 

resultados de outras pesquisas que a vida relacional da grávida adolescente 

está essencialmente centrada no contexto familiar (no apoio do 

companheiro, mãe, pai, irmãs, cunhada, sogra, etc) onde os pares, 

nomeadamente as amigas íntimas, estão de forma geral pouco 

representados na rede social da grávida adolescente (Becerra & DeAnda, 

1984; Lourenço, 1996). O facto da adolescente estar a vivenciar uma 

transição desenvolvimental - a gravidez - mais específica da idade adulta, e 

que à partida se(a) afasta das experiências que os pares estão a viver, 

poderá resultar nesse mútuo afastamento. Além disso, o facto da maioria das 

adolescentes terem abandonado a escola ou o emprego, no decurso da 

contrariamente às outras escalas do SSNI, não se centra no presente actual, remetendo 
para um passado relativamente recente (cf. Anexo 8). 
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gravidez, poderá contribuir para estes resultados. No entanto, há que 

considerar que algumas adolescentes poderiam estar afastadas e 

distanciadas do grupo de pares anteriormente à gravidez, embora a resposta 

esta questão não seja possível concluir a partir dos nossos resultados. Só 

uma pesquisa, que procure explorar a composição da rede social de apoio 

anteriormente à ocorrência da gravidez e durante esse período, permitirá 

esclarecer estas questões. 

Quanto à composição específica da rede de apoio social os nossos 

resultados mostraram que o companheiro/cônjuge, e seguidamente, a mãe 

da adolescente são consideradas pelas grávidas adolescentes como as 

figuras mais significativas e que lhes prestam mias apoio. Estes resultados 

são convergentes com os resultados de diferentes pesquisas no âmbito da 

gravidez e maternidade na adolescência que salientam que em geral, são 

estes elementos de apoio os mais considerados pelas grávidas adolescentes 

(e.g. Boyce, Schaefer & Uitti, 1985; Chen, Tellen & Chen, 1995; Frank et al., 

1984; Furstenberg, 1978; Furstenberg, Brooks-Gunn & Chase-Lansdale, 

1989; Furstenberg & Crawford, 1978; Spieker & Bensley, 1994; Unger & 

Cooley, 1992). 

Especificamente, os resultados ao revelarem que o 

cônjuge/companheiro é considerado como a figura mais apoiante para um 

número elevado das adolescentes, vem de encontro aos resultados obtidos 

em investigações empíricas recentes, que salientam o apoio prestado à 

adolescente (Boyce, Scaefer & Uitti, 1985; East & Felice, 1996; Merrick, 

1995), parecendo contrariar assim a visão mais convencional da literatura 

sobre a temática, na qual o companheiro da adolescente era descrito como 

pouco apoiante e envolvido com a adolescente e com as questões 

associadas à gravidez. 

Por outro lado, o papel significativo da mãe em termos do apoio social à 

grávida adolescente, verificado no nosso estudo, é consonante com a visão 

descrita na literatura. Os nossos resultados são concordantes com as 

pesquisas de por exemplo, Bacerra e DeAnda (1984), Cervera (1991), 

Barrera (1981), Fustenberg e colabs. (1989), Giblin e colabs. (1987). Os 

nossos resultados sugerem que com a gravidez e a antecipação da 
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maternidade, a adolescente poderá encontrar no contexto familiar, e 

especificamente junto da mãe, a possibilidade de partilhar as suas 

experiências relativas à gravidez, ao nascimento e à educação do filho. 

Podemos mesmo questionar-nos se a transição da gravidez não poderá, em 

alguns casos, ser perspectivada pela própria mãe da adolescente como a 

entrada efectiva na vida adulta por parte da filha adolescente, transformado 

a relação entre elas, numa relação mais horizontal ou de pares. 

Os nossos resultados ao acentuarem a importância do apoio prestado 

pela mãe à adolescente grávida, parecem também ser compatíveis com os 

estudos, sobre a adolescência em geral, que consideram que os pais se 

constituem como recursos disponíveis para o adolescente quando este é 

confrontado com situações de dificuldade, stress e transição (e.g. Fleming, 

1993; Neves, 1995; Soares, 1992; Weiss, 1982). 

Finalmente, os nossos resultados mostraram que o pai da adolescente 

é perspectivado, em geral, como uma figura pouco apoiante, enquanto que 

como já salientamos a mãe assume um papel de destaque em termos do 

apoio à grávida adolescente. Este resultado parece ir de encontro à 

investigação empírica sobre a adolescência em geral, que tem demostrado 

que a ligação à mãe é mais intensa do que ao pai, nomeadamente em 

termos de um maior envolvimento no quotidiano dos filhos adolescentes, a 

uma maior acessibilidade, e a uma comunicação mais aberta (Claes, 1994; 

Youniss & Smollar, 1985). Consideramos ainda que, o facto de um elevado 

número de adolescentes no nosso estudo, ser proveniente de famílias 

desagregadas, poderá contribuir à partida para um maior afastamento da 

grávida adolescente à figura do pai. 

Finalmente, julgamos que só um estudo longitudinal poderá revelar 

quem se tornarão as figuras mais significativas e mais apoiantes para a 

adolescente após o nascimento do bebé, bem como o modo como ela irá 

percepcionar a qualidade dos diferentes tipos de apoio que os elementos da 

sua rede lhe proporcionarão. 
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7. Relação entre dimensões de personalidade, estratégias de 

coping, reacções e sentimentos face à gravidez, atitudes maternais e 

percepção do apoio social 

Dado o carácter exploratório do nosso estudo que pretende estudar e 

caracterizar a problemática da gravidez na adolescência, procurámos para 

tal analisar variáveis que a literatura e investigação empírica tem vindo a 

considerar como importantes recursos em termos da adaptação da 

adolescente à gravidez. 

Há a salientar que não se conhecem pesquisas que tenham analisado 

simultaneamente as variáveis em causa e especificamente com estes 

instrumentos. 

Passaremos, assim, a discutir os resultados obtidos no estudo das 

intercorrelações entre as escalas do EPQ, a nota global do IRP, as escalas 

do PRQ, a nota global do MAS e a nota global do SSNI12. 

7.1. Dimensões de personalidade e reacções e sentimentos face à 

gravidez 

O estudo das correlações entre as escalas do EPQ e do PRQ permitiu-

nos analisar o tipo de relações existentes entre as dimensões de 

personalidade e as reacções e sentimentos da adolescente face à gravidez. 

Em termos gerais, os resultados evidenciaram a existência de 

correlações significativas em algumas das variáveis de personalidade e das 

variáveis relativas à reacção à gravidez, o que é concordante com a 

literatura e a investigação empírica, que tem vindo salientar a importância da 

personalidade da mulher na sua adaptação à gravidez e consequentemente 

à maternidade (Belsky, 1984; Kitamura et ai., 1996; Osoksky et ai., 1998; 

É de salientar que dado o número reduzido de sujeitos na nossa amostra relativamente ao 
número de variáveis estudadas, e uma vez que o objectivo do estudo era explorar as 
relações entre as diferentes variáveis, no estudo das correlações utilizaram-se apenas as 
notas globais nos instrumentos em que é possível obter esse valor (IRP, MAS e SSNI). 
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Sreedhar & Lata, 1989; Thomas et a i , 1990). Por outro lado, estes 

resultados inscrevem-se também no âmbito da investigação empírica sobre o 

impacto de acontecimentos não-normativos (ex: gravidez não planeada, 

perdas, doença crónica, divórcio parental) na adolescência em geral, que 

tem vindo a mostrar que variáveis de personalidade se constituem como 

recursos individuais para o adolescente lidar com esses acontecimentos 

(Seiffe-Krenke, 1995). 

Os resultados revelaram a existência de correlações positivas 

significativas entre a escala do Neuroticismo e as escalas Medos em relação 

ao Se/f, Medos em relação ao Bebé e Irritabilidade, que passaremos a 

discutir. 

Verificou-se uma correlação positiva entre escala do Neuroticismo e a 

escala Medos em relação ao Self. Tal significa que, em termos de 

personalidade, níveis elevados de tensão, nervosismo, preocupação e 

instabilidade emocional em geral nas grávidas adolescentes estão 

associados a níveis elevados de medos e receios e preocupação em relação 

às mudanças específicas advindas da gravidez e a essa experiência, bem 

como à antecipação do parto. 

Por outro lado, verificámos também que elevados níveis de 

neuroticismo se associam a níveis elevados de medos em relação ao bebé, 

especificamente uma elevada preocupação, receio e insegurança quanto à 

integridade física do feto, e ao posterior bem-estar físico e desenvolvimento 

do bebé. Assim, estes resultados sugerem que níveis elevados de 

neuroticismo parecem estar associados a uma pior adaptação da 

adolescente à gravidez, especificamente à capacidade da adolescente se 

adaptar às mudanças físicas, psicológicas e sociais que a gravidez acarreta, 

assim como em integrar a realidade do bebé e perspectivá-lo de forma 

positiva. Estes resultados são consonantes com resultados de pesquisas 

realizadas com grávidas (adolescentes e adultas), que constataram, 

recorrendo quer especificamente ao EPQ, quer a outras medidas de 

personalidade, que elevados níveis de neuroticismo estão associados a uma 

Saliente-se, além disso, que os autores dos referidos instrumentos frequentemente utilizam 
esse valor global nas suas análises. 
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pior adaptação à gravidez (e.g. Kitamura et ai., 1996; Sreedhar & Lata, 1989; 

Thomas et ai., 1990). Nesta linha, discutindo as questões relativas à 

adaptação à gravidez, Osoksky e colabs. (1998) reforçaram que estado 

emocional da mulher durante a gravidez vai depender da capacidade de se 

adaptar às mudanças advindas da gravidez. Sherr (1995) salientou que a 

gravidez não é vivenciada por todas as mulheres de igual forma, podendo 

para algumas ser um desafio difícil. Nesta linha, poderemos questionar-nos 

se pelo facto da gravidez na adolescência, em geral, não ser planeada, 

constituindo-se como acontecimento não-normativo, não poderá criar uma 

situação de elevado stress para algumas adolescentes, que se traduzirá 

nomeadamente em níveis elevados de tensão, instabilidade emocional, 

receios e medos e incertezas em relação a si própria e ao bebé. Embora 

recorrendo a uma amostra de grávidas adultas, os resultados de Najman e 

colabs. (1991) suportam esta noção, na medida em que encontraram níveis 

mais elevados de ansiedade e tensão quando a gravidez não era desejada, 

comparativamente a quando o era. 

Os resultados apontaram também a existência de uma correlação 

positiva significativa entre as escala do Neuroticismo e a escala da 

Irritabilidade. Este resultado evidencia que, quanto mais elevado é o 

neuroticismo, mais elevada é a tensão, a irritabilidade, a inquietude e a 

tonalidade emocional negativa vivenciada pela adolescente durante a 

gravidez. Estes resultados sugerem afinidade entre os conceitos subjacentes 

a cada uma dessas variáveis. Nesta linha, De Anda e colabs. (1992) 

verificaram que as grávidas adolescentes que revelavam níveis elevados de 

tensão e instabilidade emocional, demonstravam também níveis elevados de 

raiva e frustração e humor disfórico. 

Adicionalmente, quanto às variáveis em causa, os resultados revelaram 

também a existência de uma correlação negativa significativa entre a escala 

da Extroversão e a escala de Irritabilidade. Verificámos assim que, quanto 

mais sociáveis e extrovertidas são as adolescentes, menor é o nível de 

irritabilidade, tensão, tonalidade emocional negativa durante a gravidez. 

Embora o nosso estudo seja de carácter exploratório e a amostra seja 

reduzida para que generalizações possam ser efectuadas, este resultado 
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parece sugerir o efeito protector que níveis elevados de extroversão podem 

ter nas reacções da adolescente à gravidez, especificamente quando aos 

níveis de irritabilidade e tensão, e tonalidade emocional negativa. Uma vez 

que o que caracteriza os indivíduos extrovertidos é a sua tendência para 

serem sociáveis, expansivos e para procurarem a proximidade e o contacto 

com outras pessoas, significando isto uma menor tendência para se 

isolarem, poderemos pensar que esta dimensão de personalidade poderá 

ser um recurso importante para a adolescente se adaptar à gravidez mais 

favoravelmente, nomeadamente pela possibilidade de partilhar a vivência 

das suas experiências e sentimentos face à gravidez com os elementos da 

sua rede relacional (pais, companheiro/cônjuge, outros familiares, amigos, 

etc) e usufruir do seu apoio. Dado que a gravidez na adolescência se 

constitui como uma transição desenvolvimental, as adolescentes que são 

menos extrovertidas e sociáveis, e como tal com maior tendência para se 

isolarem, poderão revelar mais dificuldade em se adaptar a esta transição. 

Do ponto de vista teórico, embora ainda com base num número reduzido de 

pesquisas, tem sido sugerido que os recursos internos dos adolescentes, e 

especificamente em termos de personalidade a dimensão da extroversão, 

são relevantes para os adolescente lidarem eficazmente com transições de 

vida (Seiffe-Krenke, 1995). 

Em síntese, estes resultados parecem sugerir que dimensões de 

personalidade como um baixo neuroticismo e uma elevada extroversão 

parecem contribuir para a adolescente se adaptar à gravidez. 

Por fim, os resultados revelaram a existência de correlações 

significativas negativas entre a escala da Mentira e as escalas de Medos em 

relação ao Self, Desejo de Gravidez, Dependência e Irritabilidade. Estes 

resultados parecem sugerir que as reacções e sentimentos face à gravidez, 

particularmente quanto a estas escalas específicas, deverão ser analisados 

cautelosamente, pela tendência que as grávidas adolescentes parecem 

revelar para dissimular ou responder em conformidade social. 
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7.2. Estratégias de coping e reacções e sentimentos face à 

gravidez 

As relações entre as estratégias de coping utilizadas pelas 

adolescentes e as reacções e sentimentos da adolescente face à gravidez 

foram também examinadas. 

Os resultados revelaram apenas a existência de uma correlação 

negativa significativa entre a nota global no Inventário de Resolução de 

Problemas (IRP) e a escala Medos em relação ao Self. Este resultado 

significa então, que estratégias de coping mais adequadas se associam a 

níveis baixos de medos em relação ao self, isto é a níveis baixos de receios, 

preocupações e insegurança em relação à gravidez e ao parto. Este 

resultado parece sugerir que a maior capacidade para lidar e resolver 

problemas se associa a uma melhor adaptação da adolescente à gravidez, 

no que respeita aos receios, preocupações e falta de segurança nas 

mudanças da gravidez e do parto. Este resultado é congruente com 

pesquisas no âmbito da gravidez na adolescência, que têm revelado que a 

adaptação à gravidez (em termos físicos e psicológicos) é influenciada pelas 

estratégias de coping que as adolescentes têm para lidar com os seus 

problemas (Codega et ai., 1990, Passino et ai., 1993; Ragozin et a i , 1982; 

Stern & Alvarez, 1992). Dos nossos resultados, constata-se que estratégias 

adequadas de coping parecem ser um recurso significativo para a 

adolescente se adaptar à gravidez, sobretudo no que diz respeito às 

preocupações, receios e inseguranças em relação a si própria, uma vez que, 

contrariamente ao que seria de esperar, não se encontraram correlações 

significativas entre o IRP e as outras escalas do PRQ. Este resultado revela, 

assim, que na nossa amostra a importância das estratégias de coping na 

adaptação à gravidez é sentida principalmente no que respeita a aspectos 

do self. Face a estes resultados há duas questões a considerar, que 

passaremos a discutir. Em primeiro lugar, na medida em que a gravidez vai 

implicar que a adolescente lide em simultâneo com as tarefas da 

adolescência e com as tarefas específicas da gravidez, esta transição vai 

implicar uma acentuada reorganização individual por parte da adolescente 
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(Bucholz & Gol, 1986; Copeland, 1981), para se adaptar às mudanças no 

seu corpo e às mudanças psicológicas. Assim, as estratégias de coping 

poderão, então, constituir-se como um recurso interno necessário 

principalmente nos aspectos mais relacionados com o self (nas 

preocupações, receios, inseguranças), uma vez que a relação real da 

adolescente é ainda mais com ela própria do que com o bebé. Em segundo 

lugar, as estratégias de coping são relevantes para as grávidas adolescentes 

em termos das questões relativas à experiência pessoal da gravidez (e não 

por exemplo em relação aos medos relativos ao bebé ou ao sentimento 

maternal). A grávida adolescente parece estar principalmente centrada em si 

própria e nas mudanças que está a vivenciar no presente, relevando para 

segundo plano as preocupações relativas ao bebé, e à sua identidade 

parental, pela sua dificuldade em perspectivar o bebé e antecipar a 

actividade parental. 

7.3. Outras dimensões analisadas 

Os resultados não revelaram uma associação entre a percepção do 

apoio social e as outras dimensões avaliadas. Especificamente, 

consideramos importante salientar, que contrariamente ao esperado, não se 

verificou uma relação desta dimensão com as reacções e sentimentos da 

adolescente face à gravidez (PRQ). No entanto, salientamos, para futuras 

pesquisas, a necessidade de se analisar de forma detalhada a percepção do 

impacto das diferentes formas de apoio social (por ex: apoio prático, 

instrumental), das diferentes fontes de apoio social (ex: companheiro, mãe, 

pai, pares, etc) assim como da sua influência (directa ou indirecta) na 

adaptação à gravidez. Por outro lado, e baseando-nos nas advertências de 

Schellenbach e colabs. (1992) quando consideram que uma grelha 

multidimensional de análise dos efeitos do apoio social na maternidade 

adolescente é imperativa, julgamos que só um estudo longitudinal que 

integre a avaliação do apoio social durante a gravidez e após o nascimento 

do bebé, poderá responder se à questão se o timing em que o apoio é 
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fornecido (prenatal vs. posnatal) poderá ter influências distintas nas 

adaptações à gravidez/maternidade. 

8. Perfis de adaptabilidade à gravidez 

Os resultados da análise de clusters demonstram que, de acordo com a 

literatura e a investigação empírica mais recente, que tem vindo a salientar a 

variabilidade intra-grupo no seio do grupo das grávidas adolescentes, é 

possível identificar diferentes perfis de adaptabilidade à gravidez, com base 

na sinergia resultante da interacção entre variáveis que parecem funcionar 

como recursos para a adolescente lidar com esta transição 

desenvolvimental. 

O cluster 1, considerado como o perfil de maior adaptabilidade, é 

constituído pelas grávidas adolescentes que nas variáveis de personalidade 

apresentam médias mais elevadas de extroversão e mais baixas de 

neuroticismo, isto é que integra as adolescentes que tendem a ser mais 

sociáveis, extrovertidas, expansivas, que procuram a proximidade e o 

contacto com outras pessoas e que, simultaneamente, apresentam os níveis 

mais baixos de tensão, nervosismo, preocupação e instabilidade emocional. 

Como já tivemos oportunidade de discutir anteriormente, níveis elevados de 

extroversão e níveis reduzidos de neuroticismo parecem contribuir para uma 

melhor adaptação à transição desenvolvimental da gravidez (e.g. Kitamura et 

ai., 1996; Seiffe-Krenke, 1995; Sreedhar et ai., 1988; Thomas et ai., 1990). 

As grávidas integradas neste cluster apresentam também valores mais 

elevados de estratégias de coping, o que sugere uma capacidade mais 

elevada para lidar com os problemas com se deparam, o que vem de 

encontro à literatura que sugere a saliência das estratégias de coping na 

adaptação da adolescente à gravidez, ao constituírem-se como recurso 

interno para lidar com este acontecimento não-normativo (e.g. Codega et ai., 

1990; Passino et ai., 1993; Ragozin et ai., 1982; Stern & Alvarez, 1992). Este 
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perfil caracteriza também as adolescentes com maior Desejo de Gravidez, 

níveis mais baixos de Irritabilidade e de Medos em relação ao selfe ao Bebé. 

Especificamente, pelas adolescentes que mais desejam a gravidez e o filho, 

que apresentam níveis mais baixos de irritabilidade, tensão e tonalidade 

emocional negativa, assim como níveis mais baixos de receios e 

preocupação quanto à experiência da gravidez, às mudanças físicas a ela 

associadas e à antecipação do parto, bem como a níveis mais reduzidos de 

preocupação, receio e insegurança quanto à integridade física do feto e ao 

posterior bem-estar físico do bebé. É constituído assim pelas as 

adolescentes com reacções e sentimentos face à gravidez mais favoráveis. 

Este cluster, integra 56% das adolescentes, das quais quase na totalidade 

percepcionaram a atitude do seu namorado/companheiro à confirmação da 

gravidez como favorável, o que salienta a importância do apoio prestado por 

esta figura significativa da rede social, na adaptação da adolescente à 

gravidez. 

Tendo em conta as características descritas, este perfil parece então 

caracterizar as adolescentes que parecem estar melhor equipadas para lidar 

com esta transição desenvolvimental, na medida em que parece haver uma 

mobilização mais eficaz por parte da adolescente dos seus recursos 

individuais, ou se quisermos dos recursos em termos do self, para responder 

a esta exigência desenvolvimental, traduzida por uma transição acelerada de 

papeis. Podemos assim interrogar-nos, se para estas adolescentes, esta 

transição no ciclo vital não poderá constituir-se como uma oportunidade de 

crescimento, ou de progressão desenvolvimental adaptativa. 

O cluster 2, considerado como o perfil de menor adaptabilidade, integra 

as grávidas adolescentes com médias mais elevadas de neuroticismo e mais 

baixas de extroversão, isto é as adolescentes caracterizadas por níveis mais 

elevados de tensão, nervosismo, apreensão e instabilidade emocional e por 

níveis mais baixos de extroversão e sociabilidade, o que possivelmente se 

traduzirá por maior isolamento e, como tal, por um menor contacto com os 

elementos da sua rede de apoio, reduzindo nomeadamente a oportunidade 

para partilhar a vivência da gravidez e usufruir do seu apoio. Dadas estas 
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características de personalidade, as adolescentes neste cluster, podem estar 

a revelar maior dificuldade em se adaptarem à transição desenvolvimental da 

gravidez. Este perfil caracteriza também as grávidas com estratégias de 

coping menos adequadas, sugerindo assim a menor capacidade destas 

adolescentes em lidar eficazmente com a transição da gravidez e com todas 

as mudanças a elas inerentes, já que tais estratégias de coping menos 

adequadas, pela sua própria natureza parecem constitui-se como um recurso 

menos robusto para lidar com a gravidez. 

Este perfil integra as grávidas adolescentes com piores reacções e 

sentimentos face à gravidez, especificamente as adolescentes com menor 

desejo de gravidez, níveis mais elevados de irritabilidade, tensão e 

tonalidade emocional negativa no decurso da gravidez e de níveis mais 

elevados de medos, receios e insegurança em relação ao self e ao bebé. 

Parece deste modo que estamos perante grávidas que têm um menor desejo 

de gravidez, e que em termos do seu funcionamento individual revelam uma 

preocupação especialmente com o self, que se traduz em tensão interna mas 

também em insegurança face ao bebé. 

Estes resultados parecem sugerir que, para estas adolescentes, uma 

gravidez não prevista e não desejada que vem interromper e modificar as 

tarefas da adolescência, traduz-se numa maior dificuldade e portanto, numa 

menor adaptabilidade à transição da gravidez e às tarefas específicas a ela 

associadas. Poderemos interrogar-nos se as adolescentes neste cluster não 

poderão ainda estar mais centradas na resolução das tarefas da 

adolescência e, por isso, com mais dificuldade em conciliar as tarefas 

relativas à gravidez. 

No cômputo geral, os resultados da análise de clusters permitem 

concluir que a adaptação à gravidez é um processo desenvolvimental 

singular e simultaneamente diverso, no seio do qual, e aqui se demostrou, 

podemos encontrar adolescentes mais bem/menos bem adaptadas. O cluster 

1 de maior adaptabilidade desenvolvimental e o cluster 2 de menor 

adaptabilidade à gravidez. No entanto, os percursos identificados 

circunscrevem-se à gravidez e dizem respeito, em termos metodológicos, a 
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um momento temporal único. Daí que se, é percurso, melhor será considerá-

lo percurso circunscrito, embora que estes clusters, dadas as suas 

características, parecem indiciar em termos futuros dois percursos 

desenvolvimentais diferenciados e específicos. 

Estes perfis, constituem assim hipóteses de pesquisa, que só um 

estudo longitudinal poderá clarificar. Dado que a maternidade se constitui 

como um processo dinâmico e multideterminado, torna-se imperativo, no 

sentido de obter uma visão holística da problemática, escutar o que os 

percursos idiossincráticos das mães adolescentes e seus filhos nos têm a 

contar. 

É nosso objectivo dar continuidade à investigação aqui apresentada 

através de um estudo longitudinal das adolescentes, dos seus filhos e das 

figuras significativas do contexto familiar. Esperamos num futuro próximo 

poder contribuir para a clarificação de algumas das questões para as quais 

este estudo não conseguiu nem possibilitou responder. 
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A investigação apresentada destinou-se a aprofundar teórica e 

empiricamente a problemática da gravidez na adolescência, aqui 

perspectivada como transição desenvolvimental. 

A revisão da literatura sobre os factores de risco na gravidez na 

adolescência permitiu mostrar que estamos na presença de um fenómeno 

complexo multideterminado, para o qual concorrem factores que operam no 

indivíduo, no contexto familiar, no contexto de pares, na comunidade e na 

cultura mais vasta onde a adolescente está inserida e é participante activa. 

A revisão da literatura sobre o desenvolvimento das grávidas 

adolescentes evidenciou que a gravidez na adolescência constitui-se, em 

geral, como um acontecimento de vida não-normativo, que vai implicar 

mudanças na relação da adolescente consigo própria e ao nível dos seus 

contextos de vida significativos. Esta revisão evidenciou também que, se no 

plano teórico, a compreensão actual do processo de desenvolvimento na 

adolescência vai no sentido uma visão desenvolvimental e, portanto, 

pluralista e multideterminada (Soares, 1996), no plano empírico, esta 

abordagem não é ainda dominante no estudo sobre a gravidez na 

adolescência. Mais especificamente, a revisão da literatura permitiu-nos 

salientar a importância de examinar a variabilidade no seio do grupo das 

grávidas adolescentes. Este tipo de investigação tem revelado que há 

diversidade na adaptação da adolescente à gravidez, concorrendo para tal 

determinadas variáveis que se constituem como recursos importantes para a 

adolescente lidar como esta transição desenvolvimental (DeAnda et ai., 

1992; East & Felice, 1996; Furstenberg et al., 1989; Roosa & Vaughn, 1984; 

Schellenbach et al., 1992; Stem & Alvarez, 1992; Voight et al., 1996). 

Embora não ainda de modo sistemático e de forma mais ou menos dispersa, 

esta linha de investigação tem sugerido que determinadas variáveis como a 

personalidade da adolescente, as estratégias de coping que a adolescente 

utiliza para lidar com os problemas, as atitudes face à maternidade e a 

existência e a qualidade do apoio social que os elementos da sua rede de 
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apoio lhe providenciam, parecem contribuir para a qualidade da adaptação à 

gravidez, ao constituírem-se como recursos significativos para a adolescente 

lidar com as tarefas normativas da adolescência e com as tarefas da 

gravidez. 

É nesta linha de investigação que acabámos de tematizar que o nosso 

estudo se enquadra e inscreve. 

O nosso estudo empírico, que apresentámos no presente trabalho, 

pretendeu contribuir para a caracterização e compreensão do fenómeno da 

gravidez na adolescência em Portugal, analisando o modo como um grupo 

de adolescentes lidam com esta transição desenvolvimental. 

A amostra consistiu em 50 grávidas adolescentes residentes na zona 

norte do país, mais especificamente dos distritos do Porto e de Braga, com 

idades compreendidas entre 14 e 18 anos de idade. Para a totalidade das 

adolescentes tratava-se de uma primeira gravidez. 

Especificamente, o estudo empírico teve como principais objectivos: i) 

examinar dimensões de personalidade em grávidas adolescentes; ii) analisar 

as estratégias de coping que as adolescentes utilizam para lidar com os seus 

problemas; iii) examinar as suas reacções e sentimentos face à gravidez; iv) 

avaliar as suas atitudes face à maternidade; v) analisar a percepção que têm 

relativamente ao do apoio social proporcionado pelos elementos da sua rede 

social bem como as características dessa rede de apoio; vi) explorar a 

relação entre dimensões de personalidade, estratégias de coping, reacções 

e sentimentos face à gravidez, atitudes maternais e percepção do apoio 

social; vii) averiguar a existência, com base na possível relação entre as 

diferentes variáveis analisadas, de distintos perfis de adaptação à gravidez, 

que indiciem variabilidade no grupo das grávidas adolescentes. 

Em geral, os resultados deste estudo levam-nos a retirar as seguintes 

conclusões: 

1) Em termos das características sócio-demográficas, a quase 

totalidade das grávidas adolescentes enquadra-se num nível socio

económico baixo. A gravidez implicou mudanças ao nível familiar: na maioria 

dos casos não foi planeada e ocorreu antes da conjugalidade, levando a que 
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um número elevado de adolescentes casasse ou passasse a coabitar com o 

companheiro como resultado da gravidez. Para a maioria das adolescentes 

nessa situação, tal significou permanecer no seu contexto familiar ou passar 

a residir com os "sogros". Por outro lado, verificámos que a gravidez surge 

associada a níveis baixos de escolaridade em adolescentes que já tinham 

abandonado ou que abandonaram a escola como consequência da gravidez. 

Em termos profissionais verificámos que a gravidez ocorre em adolescentes 

com uma actividade profissional de baixo estatuto e pouco diferenciada, de 

acordo com as suas reduzidas habilitações académicas. 

2) Com base nas variáveis individuais estudadas este estudo permitiu 

evidenciar a variabilidade existente no seio do grupo das grávidas 

adolescentes. Foi possível identificar dois perfis distintos de adaptabilidade à 

gravidez, com base na sinergia resultante da interacção entre variáveis que 

parecem funcionar como recursos para a adolescente lidar com a transição 

desenvolvimental da gravidez. Este resultado sugere que a adaptação à 

gravidez é um processo desenvolvimental, que é simultaneamente singular e 

diverso, no qual podemos encontrar adolescentes mais bem e menos bem 

adaptadas. A definição de perfis de adaptabilidade à gravidez, a partir da 

relação entre as variáveis em estudo, permitiu também clarificar a 

importância relativa das diferentes dimensões psicológicas avaliadas. Assim, 

são as dimensões de personalidade, especificamente a extroversão e o 

neuroticismo, as estratégias de coping e as reacções e sentimentos da 

adolescente face à gravidez em termos da irritabilidade, desejo de gravidez, 

medos em relação ao self e medos em relação ao bebé que possibilitam 

identificar e caracterizar estes dois perfis distintos. 

3) Verificou-se que as atitudes maternais das grávidas adolescentes 

não contribuíram para a classificação dos perfis de adaptabilidade. Numa 

visão global, os resultados sugeriram que as atitudes maternais das grávidas 

adolescentes têm uma tonalidade negativa. Os resultados do estudo 

parecem, então, sugerir que as grávidas adolescentes estão mais bem 

equipadas em termos do self do que do ponto de vista maternal, para lidar 

com esta transição desenvolvimental. 
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4) Verificou-se que as grávidas adolescentes percepcionam um elevado 

apoio social dos elementos da sua rede social, sobretudo do seu 

companheiro/cônjuge e da sua mãe, o que sugere a importância das figuras 

significativas para a adolescente lidar com a transição desenvolvimental da 

gravidez. 

Julgamos que a identificação de dois perfis distintos de adaptabilidade 

à gravidez (grávidas mais/menos bem adaptadas), poderá contribuir para a 

compreensão das diferenças individuais na problemática da gravidez na 

adolescência. Estes perfis permitem indiciar uma projecção no futuro de dois 

percursos desenvolvimentais diversos. Neste sentido, este estudo constitui 

um estímulo para continuarmos a examinar esta problemática, 

acompanhando a evolução destas adolescentes e dos seus bebés ao longo 

dos próximos tempos. 

Consideramos que existem nosso estudo alguns pontos críticos que 

impõem limites a um aprofundamento das limitações e dos significados dos 

resultados encontrados, que passaremos a salientar. A partir da análise 

desses aspectos críticos e das questões deixadas em aberto pelo nosso 

estudo empírico, iremos igualmente referir alguns tópicos para futuras 

pesquisas. 

Em primeiro lugar, é de referir que uma das limitações do estudo diz 

respeito ao tamanho reduzido da amostra, que se prende com a dificuldade 

inerente à recolha de uma amostra desta natureza, e que implicou um 

recrutamento sequencial em diversas instituições hospitalares. Por outro 

lado, apenas um número reduzido de adolescentes na amostra tem idade 

inferior a 16 anos, não possibilitando por isso uma análise diferenciada em 

função da idade da adaptação das adolescentes à gravidez. Por fim, a 

dimensão reduzida da amostra e o facto de, em termos geográficos, estar 

circunscrita a dois distritos da zona norte do país, não permitiu também 

averiguar a existência de diferenças em regiões do país distintas do país e, 

sobretudo, entre zonas rurais, semi-urbanas e urbanas. Nesta linha, 

consideramos ser relevante a realização de pesquisas com amostras 
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alargadas e mais diferenciadas em termos sócio-geográficos que permitam 

contribuir a caracterização da gravidez na adolescência no nosso país. 

Ao nível dos instrumentos de avaliação utilizados, foram usados neste 

estudo questionários que podem gerar respostas socialmente desejáveis ou 

de tipo defensivo. Quanto aos instrumentos específicos utilizados há a 

salientar que o Pregnancy Research Questionnaire e o Maternal Atitude 

Scale, embora tendo sido utilizados em pesquisas internacionais com 

amostras de grávidas adolescentes, permanecem por validar no nosso país. 

Para tal, consideramos necessário no futuro trabalhar no sentido da 

construção e adaptação de instrumentos de avaliação ecologicamente 

válidos para este tipo de população. Por outro lado, os resultados 

encontrados na nossa amostra com o Questionário de Personalidade de 

Eysenck, e que denotam tendências que não são semelhantes às 

encontradas no estudo de adaptação do instrumento à população 

portuguesa, evidenciando, por isso, a necessidade de futuras investigações 

com amostras mais alargadas de grávidas adolescentes que esclareçam os 

resultados obtidos. Finalmente neste âmbito, pesquisas que integrem 

medidas de natureza diversa, com diferentes graus de complexidade, 

recorrendo a metodologias de avaliação qualitativas, nomeadamente 

entrevistas de tipo semi-estuturado e clínico, poderão contribuir para a 

caracterização do fenómeno da gravidez na adolescência, concorrendo para 

a análise da adaptação da adolescente a esta transição desenvolvimental. 

Quanto às dimensões analisadas este estudo exploratório não 

examinou directamente o impacto da gravidez nos contextos significativos de 

vida da adolescente, nomeadamente a sua família de origem e em particular 

o companheiro/cônjuge e respectiva família, nem o modo como os elementos 

desses contextos lidam com esta transição desenvolvimental. Pensamos, 

também, que seria importante, em investigações empíricas no futuro, o 

estudo sistemático de forma directa das características do contexto familiar e 

de pares e especificamente do companheiro/cônjuge da adolescente na 

gravidez/maternidade adolescente. Nesta linha, salientamos também a 

relevância de futuras pesquisas analisarem as influências mútuas dessas 

figuras significativas na adaptação da adolescente à gravidez, incluindo 
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esses elementos no mesmo processo de recolha de dados e através da 

observação da interacção da adolescente com esses elementos. 

Outro dos elementos que o nosso estudo faz emergir e que seria 

interessante explorar é o alargamento da avaliação da percepção do apoio 

social à maternidade, no sentido de tentar clarificar se o timing em que o 

apoio é fornecido (na gravidez e após o nascimento do filho) poderá ter 

influências distintas na qualidade da adaptação da adolescente à 

gravidez/maternidade. Por outro lado, outro aspecto que merece atenção 

será a identificação dos elementos da rede social que se constituirão para a 

adolescente como as figuras mais significativas e apoiantes para a 

adolescente, após o nascimento do bebé e face às tarefas específicas da 

maternidade, bem como o tipo de apoio que as mesmas lhe vão 

proporcionar. 

Na sequência do que foi discutido a propósito das atitudes maternais 

das grávidas adolescentes no nosso estudo, consideramos necessário 

pesquisas de carácter longitudinal que procurem integrar a avaliação das 

atitudes maternais na gravidez e na maternidade, e que, deste modo, 

possibilitem clarificar as implicações das atitudes maternais da grávida 

adolescente na actividade parental e na interacção mãe-bebé. 

Por último, e tendo-se constituído como um dos aspectos centrais deste 

trabalho, este estudo permitiu salientar a variabilidade intra-grupo no seio do 

grupo das grávidas adolescentes. Especificamente, permitiu identificar um 

perfil de maior adaptabilidade à gravidez, que parece caracterizar grávidas 

que estão melhor equipadas para lidar com a transição desenvolvimental da 

gravidez, ao sugerir uma mobilização adequada dos seus recursos em 

termos do self, para lidar com esta transição desenvolvimental. Por outro 

lado, identificou um perfil de menor adaptabilidade que sugere uma maior 

dificuldade em lidar com as tarefas da adolescência e as tarefas da gravidez. 

No entanto, uma das limitações do nosso estudo reside no facto de não nos 

dar conta das trajectórias desenvolvimentais das grávidas adolescentes, e 

por isso, não permitindo examinar a variabilidade intra-individual, 

circunscrevendo-se apenas à variabilidade intra-grupo. Julgamos que os 

perfis de adaptabilidade identificados constituem um ponto de partida e 
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hipóteses de trabalho para uma pesquisa longitudinal que procure explorar, 

analisar e clarificar para além da variabilidade intra-grupo, a variabilidade 

intra-individual; ou se quisermos numa perspectiva desenvolvimental, 

permitir introduzir "a dimensão histórica" dos acontecimentos que preenchem 

e pautam as (múltiplas) trajectórias desenvolvimentais das mães 

adolescentes (que podem ser mais ou menos adaptadas), procurando assim 

explorar quais os factores individuais e contextuais que contribuem e se 

constituem como recursos para a adaptação à maternidade. Será então 

identificar constelações de variáveis ou factores contribuem para percursos 

adaptados, pois como salientou Rutter (1993) a protecção não reside na 

química psicológica do momento, mas no modo como os indivíduos lidam 

com as mudanças de vida e no que fazem com as condições stressantes ou 

adversas. Face aos resultados obtidos podemos hipotetizar a existência de 

distintos percursos que estas adolescentes vão desenhar. Assim, a partir 

destas diferenças encontradas podemos colocar as seguintes questões: o 

perfil de maior adaptabilidade aqui identificado irá traduzir-se, para essas 

grávidas, numa trajectória desenvolvimental mais favorável? E por outro 

lado, para as adolescentes integradas no perfil de menor adaptabilidade, 

como se vai desenhar a sua trajectória desenvolvimental? Será que a 

experiência da maternidade, a actividade parental e o bebé não poderão 

imprimir variabilidade e contribuir para uma oportunidade de progressão 

desenvolvimental para (algumas) destas adolescentes? Se o 

desenvolvimento humano e, especificamente a maternidade, é um processo 

dinâmico e multideterminado e, como tal, sujeito a mudanças e a novas 

aprendizagens, e além disso não ocorre isoladamente de outras transacções 

que ocorrem nos contextos sociais onde a maternidade adolescente está 

embebida, múltiplas trajectórias estão em aberto... Toma-se, assim, 

necessário observar e escutar atentamente o que os percursos 

idiossincráticos das mães adolescentes e seus filhos, aqui perspectivados 

como trajectórias desenvolvimentais, nos têm a revelar e contar... 

Esperamos, com o estudo longitudinal que estamos a desenvolver, 

poder contribuir para que algumas destas questões sejam (mais) clarificadas. 

Sobretudo, será nossa preocupação (tentar) responder à grande questão 
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que constituiu a força motivadora para realizar este estudo e para o 

prosseguir e que pode ser sintetizada nas seguintes palavras: Há 

multiplicidade na adversidade? Acreditamos que sim, e por isso importa 

sobretudo (tentar) perceber os processos que lhe estão subjacentes, para 

procurar aprender, parafraseando Weiner e Smith (1982), através das que 

são "vulneráveis mas invencíveis", e para aprendermos e nos capacitarmos 

para apoiar aquelas para quem a adversidade parece ter coarctado a 

possibilidade de um crescimento adaptativo. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

SÍNTESE DOS INDICADORES NACIONAIS RELATIVOS À MATERNIDADE NA ADOLESCÊNCIA 



No sentido de caracterizar e enquadrar o fenómeno da gravidez e 

da a maternidade na adolescência em Portugal, passaremos a analisar 

os indicadores nacionais existentes quanto às taxas de natalidade, 

mortalidade, fecundidade, nupcialidade e divorcialidade apresentados 

pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), nas Estatísticas 

Demográficas e da Saúde. 

Actualmente ocorre na Europa um envelhecimento demográfico, 

resultante da baixa de natalidade, que reduz a base da pirâmide etária e a 

diminui a população jovem, e do aumento do número de pessoas idosas, 

devido ao prolongamento da vida (Eurostat, 1995). Em conformidade com 

esta situação característica dos países europeus em geral, o crescimento 

natural da população em Portugal tem sido baixo, devido à quebra da 

natalidade e ao agravamento da mortalidade originada pelo envelhecimento 

da população (INE, 1995). 

Quadro 1 
Dados relativos à evolução da situação demográfica em Portugal (adaptado do INE, 1993/94 
95/96) 

1981 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Nados Vivos (milhares) 152.1 116.3 116.3 114.9 113.9 109.2 107.1 110.4 
Taxa de Natalidade %> 15.5 11.8 11.8 11.6 11.5 11.0 10.8 11.1 
Taxa de Mortalidade Infantil %> 21.8 10.9 10.8 9.2 8.6 7.9 7.5 6.9 
Taxa Bruta de Nupcialidade %> 7.8 7.3 7.3 7.1 6.9 6.7 6.6 6.4 
Taxa Bruta de Oivorcialiade %> 0.7 0.9 1.0 1.3 1.2 1.4 1.2 1.4 
Nados Vivos fora do Casamento % 9.5 14.7 15.6 16.1 16.9 17.8 18.7 18.7 

Os dados demográficos consultados e sistematizados no Quadro1 1 

indicam que o número de nados-vivos diminuiu desde a década de 70 até 

1995, situando-se a taxa bruta de natalidade em 1981 em 15.5%o e em 1995 

em 10.8%o. Em 1996 nasceram em Portugal 110363 crianças, que 

correspondeu a um acréscimo de 3179 relativamente a 1995, traduzindo-se 

numa variação de mais 3%2. Assim, em 1996 a taxa bruta de natalidade 

1 Os dados disponíveis no INE abarcam a informação apenas até ao ano de 1996 inclusive. 
Dados ainda não publicados pelo INE relativos aos primeiros nove meses de 1997, 

parecem constituir um indicador da tendência crescente da natalidade no país. Segundo o 



atingiu o valor de 11.1 %o, contrariando a queda da natalidade verificada até 

1995. Em 1996, as taxas de natalidade mais elevadas, e acima da média 

nacional situaram-se, quanto ao continente, na Zona Norte do país, 

correspondendo ao valor de 12%o. É de salientar ainda que, no contexto 

comunitário, apenas a Itália, Alemanha, Espanha e Grécia possuem uma 

taxa de natalidade inferior à portuguesa (Eurostat, INE, ED, 1996). Há que 

salientar que a proporção de nados-vivos fora do casamento não tem 

cessado de aumentar anualmente. Em 1996, por cada 100 nados-vivos, 18.7 

são filhos de pais não casados entre si. É de realçar no entanto que 75.5% 

das crianças nascidas fora do casamento, dizem respeito a pais não casados 

legamente, mas vivendo em coabitação. Embora este valor seja inferior à 

média comunitária (19.5%), no seio da Europa do Sul, Portugal detém a 

maior proporção de nados-vivos fora do casamento. Na região Norte das 

43092 crianças nascidas, 4909 correspondem a nados-vivos fora do 

casamento (11.4%). Na região do Grande Porto em 1995, a percentagem de 

nados-vivos fora do casamento foi de 14.2%. 

Um outro aspecto relevante, refere-se ao declínio da mortalidade 

infantil tem se verificado ao longo dos anos, embora Portugal continue a 

deter a taxa de mortalidade infantil mais elevada nos países da União 

Europeia (6.9%o). Na zona Norte, em 1996 a taxa de mortalidade infantil foi 

superior à media nacional e a mais elevada do continente (7.8%o)3. As taxas 

de mortalidade neonatal, perinatal e fetal tardia, em Portugal, têm igualmente 

decaído ao longo dos anos, tendo-se registado em 1996 uma taxa de 

mortalidade neonatal de 4.2%o, de mortalidade perinatal de 8.4%o e 

mortalidade fetal tardia de 5.4%o. Na zona Norte os valores das respectivas 

taxas de mortalidade foram respectivamente de 4.9%o, 8.6%o e 5.0%o. 

Relativamente ao casamento, desde 1991, a Taxa de Nupcialidade tem 

vindo a diminuir, verificando-se que, em 1996, com a excepção das regiões 

autónomas, todas as regiões do país apresentaram taxas de nupcialiadade 

inferiores às de 1995. Assim, verificou-se uma taxa de nupcialidade de 

6.4%o. Contrariamente a esta situação, o número de divórcios ocorridos tem 

3 Nas regiões autónomas registou-se uma taxa de mortalidade infantil de 7.9%o na Madeira 
e de 11.9%o nos Açores. 



vindo a aumentar, reflectindo-se na Taxa de Divorcialidade que, em 1996, 

atingiu o valor de 1.4%o, e que vai de encontro à tendência verificada na 

União Europeia. 

Uma análise da evolução da nupcialidade em Portugal, revela que os 

jovens têm vindo a retardar o casamento. Como é descrito nas Estimativas 

da População Residente do INE (1995) "em 1981, os homens casavam-se 

pela primeira vez com 25.4 anos e as mulheres com 23.3 anos; desde 1984 

que a idade média ao primeiro casamento não cessa de aumentar; o seu 

valor atingiu em 1995, os 26.8 anos para os homens e os 24.9 para as 

mulheres" (p. 13). Este retardar do casamento tem vindo a reflectir-se no 

avanço da idade média da mulher ao nascimento do primeiro filho, que 

aumentou 2 anos no período de 1981 a 1995, situando-se em 25.6 anos em 

1995. 

Relativamente à fecundidade verifica-se uma quebra em Portugal. De 

facto, desde 1981 que a substituição das gerações não é assegurada, ano 

em que o índice Sintético de Fecundidade (n° médio crianças/mulher), foi de 

2.14. 

No Quadro 2 são apresentados os Indicadores de Fecundidade no 

período de 1981 a 1995, por grupos etários. 

Quadro 2 
Taxa de Fecundidade e índice Sintético de Fecundidade (ISF) - 1981-95 (INE, 1995) 

Idades 1981 1991 1992 1993 1994 1995 

15-19 39.6 23.5 22.6 22.5 21.1 20.5 

20-24 133.6 85.2 79.5 75.3 68.4 62.9 

25-29 127.4 110.0 109.7 106.2 101.1 97.2 

30-34 74.7 65.1 67.2 69.2 67.8 69.8 

35-39 35.3 24.3 24.0 24.4 24.4 25.1 

40-44 13.5 5.7 5.6 5.4 5.3 5.3 

45-49 1.7 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 

I.S.F 2.129 1.572 1.542 1.517 1.443 1.406 

Pela análise do Quadro 2, verifica-se que em relação à fecundidade, 

em 1995, o índice Sintético de Fecundidade permaneceu abaixo do nível de 



substituição de gerações estimando-se o valor de 1.4 crianças por mulher, o 

que representou um ligeiro decréscimo face a 1994. Constata-se um 

decréscimo da taxa de fecundidade no grupo do 15-19 anos, apresentando o 

valor de 20.5%o em 1995, assim como o aumento da taxa de fecundidade no 

grupo etário dos 30-34 anos, que em 1995, pela primeira vez é superior à do 

grupo dos 20-24 anos. A queda da fecundidade em Portugal desde 1981 

tem-se caracterizado pelo aumento da frequência dos primeiros nascimentos 

com vida, em que mais de metade dos nascimentos com vida (52.8%) 

representam o primeiro filho (1a ordem). Os dados consultados revelam 

ainda que os nascimentos de segunda ordem têm mantido a sua importância 

relativa, começando a traçar-se desde 1986 uma tendência para a 

diminuição dos nascimentos de 3a ordem com vida (INE, Estimativas da 

População Residente, 1995). 

Em síntese, um aspecto que caracteriza a fecundidade portuguesa é o 

seu envelhecimento, com o recuo da fecundidade das jovens (15-19 anos) e 

a passagem da maior frequência de fecundidade do grupo etário dos 20-24 

anos para o dos 25-29 anos. 

Especificamente em relação à fecundidade das adolescentes, no 

Quadro 3 são apresentadas as percentagens de nados-vivos relativos a 

mães com menos de 20 anos de idade a partir de 1970. 

Quadro 3 
Valores relativos à Maternidade na Adolescência em Portugal 1970-19960NE, 1995, 1996) 

Ano 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

% 5.5 7.1 11.3 10.5 9.1 8.5 8.2 8.2 7.9 7.5 7.2 

Pela análise do Quadro 3 verifica-se que ocorreu em Portugal, um 

crescimento progressivo da maternidade adolescente até o início dos anos 

80, atingindo em 1980 o valor de 11.3%. Como salientou Silva (1992) no seu 

trabalho sobre a temática "é verdade que o boom nacional na maternidade 

antes dos 20 anos se verifica no fim da década de 70 e no início da de 80" 

4 O valor mínimo necessário do índice Sintético de Fecundidade para se verificar a 
substituição das gerações é de 2.1. 



(p. 43). No seu trabalho, o autor aponta que (as estatísticas disponíveis do 

INE sobre este dados só existem a partir de 1930) até à década de 60, 

Portugal teve uma taxa de maternidade até aos 19 anos de idade, 

praticamente constante, à volta dos 4%. A título complementar o autor 

sublinha contudo que até 1981 é o grupo etário dos 15-19 anos, o único que 

continua a apresenta uma taxa de fecundidade crescente, quando a taxa de 

fecundidade nacional e em todos os outros grupos etários já se encontrava 

em decréscimo. 

Em 1996 a percentagem de nados-vivos de mães com idade até aos 19 

anos foi de 7.2%. Em 1996, do total de 110363 nados-vivos, 98 referem-se a 

mães com menos de 15 anos de idade e 7762 a mães entre os 15 e os 19 

anos de idade. A percentagem de nados-vivos, de mães com menos de 20 

anos foi de 7.2% (no total de 7860 nados-vivos), representando um ligeiro 

decréscimo, comparativamente a 1995, em que o valor foi de 7.5%, ao que 

corresponderam 8013 nados-vivos (respectivamente 77 relativos ao grupo 

com idade inferior a 15 anos e 7936 ao grupo entre 15-19 anos de idade). 

Apesar desta caracterização que aponta para o decréscimo do número 

de mães adolescentes em Portugal, há que salientar a ausência de 

estatísticas nacionais relativas a taxas de gravidez na adolescência e de 

interrupção voluntária e involuntária da gravidez. Tal situação, em nossa 

opinião obriga a uma leitura cautelosa dos dados apresentados, na medida 

em que o número de mães adolescentes poderá obviamente não 

corresponder ao número de grávidas adolescentes já que o decréscimo no 

número de mães com menos de 20 anos de idade, não implica 

necessariamente um decréscimo no número de gravidezes neste grupo 

etário. 

Quanto à realidade das mães adolescentes, no Quadro 4 são 

apresentados os dados nacionais mais recentes relativos à instrução e à 

condição perante o trabalho das mães com idade entre os 12 e os 19 anos, 

nos anos de 1995 e 1996. 



Quadro 4 
Nados-vivos por instrução e condição perante o trabalho da mãe CINE, 1995, 1996) 

1995 1996 

Instrução < 15 anos 15-19 anos < 15 anos 15-19 anos 

Não sabe ler nem escrever 8 168 8 161 

Sabe ler sem ter frequentado 3 166 3 146 

Ensino Básico- 1 o Ciclo 34 2534 36 2185 

Ensino Básico- 2° Ciclo 23 2867 40 2776 

Ensino Básico- 3o Ciclo 9 1482 11 1749 

Ensino Secundário 

< 15 anos 

719 

15-19 anos < 15 anos 

745 

Condição perante o trabalho < 15 anos 

719 

15-19 anos < 15 anos 15-19 anos 

Empregada 1 2186 4 2150 

À procura do 1 o emprego 3 251 1 225 

À procura de novo emprego 348 _ 380 

Não Activa 73 5151 93 5052 

Total 77 7936 98 7762 

A análise do Quadro 4 permite constatar que em 1995 e 1996, o grupo 

das mães mais jovens, tem um nível de escolaridade igual ao inferior ao 1o 

Ciclo do Ensino Básico, e que quanto à condição perante o trabalho a 

maioria é "não activa". Contudo, em nossa opinião, importa reforçar que 

nesta categoria se enquadram simultaneamente jovens que apesar da 

maternidade prosseguem com os seus estudos, e também adolescentes que 

já abandonaram a escolaridade, mas que não exercem qualquer actividade 

profissional. Para o grupo etário dos 15-19 anos de idade, a maioria das 

adolescentes tem um nível de escolaridade igual ou inferior ao 2o Ciclo do 

Ensino Básico e apenas 9% em 1995 e 9.6% frequenta ou frequentou o 

Ensino Secundário. Salienta-se ainda que o número de mães adolescentes 

analfabetas é elevado em ambos os anos. Finalmente, consideramos 

pertinente salientar que se por um lado o número nados-vivos no grupo 

etário dos 15-19 anos decresceu de 1995 para 1996, por outro, ocorreu em 

1996 um aumento de nados-vivos no grupo de mães adolescentes com 

menos de 15 anos, passando de 17 nados-vivos em 1995 para 98 nados-

vivos em 1996 (INE, 1995, 1996). 



Em síntese, a leitura global dos dados apresentados possibilita-nos 

equacionar a problemática da maternidade na adolescência no nosso país. 

Verifica-se que nos anos 90 em Portugal, o número de crianças 

resultantes da situação de maternidade na adolescência tem decrescido, 

redução essa que acompanha a diminuição das taxas de fecundidade e 

natalidade verificadas, em geral na União Europeia e especificamente em 

Portugal. A diminuição da mortalidade, sobretudo da mortalidade infantil, a 

proliferação dos métodos contraceptivos, o retardar da idade média da 

mulher ao nascimento do primeiro filho, o prolongamento da escolaridade 

obrigatória, o maior grau de instrução e a actividade profissional da mulher, a 

dificuldade dos jovens no acesso à habitação e ao emprego, a dificuldade 

em conciliar a vida profissional e familiar, têm sido considerados como 

alguns dos factores explicativos para a baixa da fecundidade (INE; 1995). 

Contudo, face a esta realidade, consideramos que se torna necessário 

sublinhar que a maternidade na adolescência, e mais especificamente a taxa 

de nascimentos relativos a mães até aos 19 anos é a realidade emergente, 

ou se quisermos o lado visível de um fenómeno que obviamente a precede 

(a gravidez na adolescência) e cuja realidade, poderá assumir contornos 

distintos, que não é passível de captar e analisar em função das estatísticas 

nacionais disponíveis. De facto, em Portugal, os estudos realizados sobre a 

problemática da gravidez na adolescência e que procuraram conhecer as 

causas e as consequências desta situação para a adolescente e o bebé são 

ainda relativamente escassos e de sobretudo de cariz médico. 



ANEXO 2 

CARTA À DIRECÇÃO DOS HOSPITAIS 



UNIVERSIDADE DO MINHO 
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA 

Departamento de Psicologia 

Porto, 15 de Outubro de 1996 

À Exma Direcção do Hospital de 

Vimos por este meio solicitar a autorização para a realização de um 

estudo sobre Maternidade na Adolescência conduzido para efeito de provas 

de Mestrado e de Doutoramento em Psicologia, da Licenciada Inês Martins 

Jongenelen, orientado pela Prof. Doutora Isabel Soares da Universidade do 

Minho. 

No âmbito desta investigação torna-se necessário realizar uma 

entrevista e um questionário a grávidas com idades até 18 anos até à altura 

do parto, durante o 3o trimestre de gravidez. Esta avaliação deverá ser 

conduzida nas instalações do Hospital, em local a combinar. 

Neste sentido, vimos solicitar a V.Exas, a possibilidade de estabelecer 

um contacto com grávidas adolescentes com idades até 18 anos até à altura 

do parto, de modo a ser possível realizar a entrevista e administrar o 

questionário. As grávidas adolescentes serão previamente informadas por 

escrito, através de documento fornecido ao médico responsável na Consulta 

Externa de Obstetrícia sobre os objectivos do estudo e só posteriormente, 

caso acedam participar, serão contactadas por nós, nessa Consulta. Aí, 



serão verbalmente informadas pela psicóloga, dos objectivos do estudo, da 

confidencialidade dos dados recolhidos e assinarão uma declaração de 

consentimento, autorizando a sua participação no estudo em questão, 

através da realização de uma entrevista e de um questionário. 

Gostaríamos ainda, de solicitar a V.Exas a possibilidade de obter 

informação médica acerca do parto, estado de saúde dos recém-nascidos e 

das mães que integram este estudo, e cujo parto decorra no vosso Hospital. 

Por fim, gostaríamos de referir que todos os encargos referentes ao 

estudo em questão estão a cargo da investigadora, não implicando 

quaisquer gastos por parte do Hospital. 

Seguras que V.Exas tomarão em consideração a nossa proposta, 

agradecemos antecipadamente a atenção dispensada, 

A orientadora A investigadora 
Prof. Doutora Isabel Maria Costa Soares Lica Inês Martins Jongenelen 



ANEXO 3 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO (ADOLESCENTE) 



PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO SOBRE GRAVIDEZ E MATERNIDADE NA ADOLESCÊNCIA 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

No âmbito do projecto de investigação, cuja responsável é a Dra. Inês Martins 

Jongenelen (Departamento de Psicologia, Universidade do Minho), sob orientação 

da Professora Doutora Isabel Maria Costa Soares (Departamento de Psicologia, 

Universidade do Minho), eu , 

encarregado de educação de declaro 

que autorizo a sua participação no estudo sobre gravidez e maternidade. 

Autorizo ainda que a entrevista conduzida junto da minha filha seja gravada 

em audio. Tenho conhecimento que este registo gravado assim como outros dados 

recolhidos durante a investigação, serão mantidos no maior sigilo, sendo apenas 

usados para fins de investigação. 

Autorizo também, que a minha filha seja contactada no seu domicílio, durante 

a gravidez e após o nascimento do bebé para recolha de dados durante o primeiro 

ano de vida do bebé. 

Declaro ainda que podemos interromper este consentimento a qualquer 

momento, dando conhecimento dessa intenção à responsável do projecto. 

, de de 199.... 

(Assinatura) 



ANEXO 4 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO (ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO) 



PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO SOBRE GRAVIDEZ E MATERNIDADE NA ADOLESCÊNCIA 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

No âmbito do projecto de investigação, cuja responsável é a Dra. Inês Martins 

Jongenelen (Departamento de Psicologia, Universidade do Minho), sob orientação da 

Professora Doutora Isabel Maria Costa Soares (Departamento de Psicologia, 

Universidade do Minho), eu declaro 

que aceito participar no estudo sobre gravidez e maternidade. 

Autorizo ainda que a minha entrevista seja gravada em audio. Tenho 

conhecimento que este registo gravado assim como outros dados recolhidos durante a 

investigação, serão mantidos no maior sigilo, sendo apenas usados para fins de 

investigação. 

Autorizo também, a ser contactada no meu domicílio, durante a gravidez e após 

o nascimento do bebé para recolha de dados durante o primeiro ano de vida do 

meu(minha) filho(a). 

Declaro ainda que posso interromper este consentimento a qualquer momento, 

dando conhecimento dessa minha intenção à responsável do projecto. 

, de de 199.... 

(Assinatura) 



ANEXO 5 

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO (GUIÃO ENTREVISTA) 



QUESTIONÁRIO (guião entrevista) 

Data: / / 

I. Dados de identificação 

I.Nome: 

2. Data de Nascimento: 

3. Naturalidade: 

5. Morada: 

/ / Idade: 

4.Raça/Etnia:_ 

Telefone: 

6. Pai da adolescente: Idade: _ 

7. Mãe da adolescente: Idade: 

Habilitações literárias. Profissão 

Profissão 

8. Pais da adolescente: Casados 

Pai faleceu? Mãe faleceu? 

Habilitações literárias 

Vivem juntos Separados Divorciados. 

(indicar ano) 

9. Composição do Agregado Familiar (com quem vive a adolescente) 

Parentesco Idade Estado Civil Habilitações literárias Profissão 

10. Estado Civil: Solteira _Casada (há quanto tempo?)_ (em meses) 

Se casada, com o pai do bebé? 

A viver com o pai do bebé (desde quando?) (em meses) 

A viver com companheiro, que não o pai do bebé (há quanto tempo?) (em meses) 

Idade do companheiro Habilitações literárias Profissão 

11. Habilitações literárias: 

No momento actual está a estudar?. 

Motivo: 

_Se não, há quanto tempo abandonou ?_ 

Está desempregada, 12. Situação profissional: Está empregada 

- Se trabalha, qual a profissão que exerce? há quanto tempo?, 

- Se não está presentemente a trabalhar, alguma vez trabalhou? Actividade 

Há quanto tempo abandonou: Motivo do abandono: 



II. Vida Sexual e Gravidez 

13. Menarca: 14.Início da vida sexual: 

15. Vida Sexual durante a gravidez: 

15.Conhecimento de métodos contraceptivos: - Se sim, quais conhece: 

16. Mês de Gestação: Semanas de Gestação: 

17. Tipo de Gestação: Gestação Simples Gestação Gemelar 

18. História de aborto: número espontâneos/provocados 

19. Quando teve conhecimento da gravidez ? _ _ 

20. Planeamento da gravidez: Não Planeada Planeada 

21. Aceitação inicial da gravidez: 

22. Reacção do pai do bebé: 

23. Assistência médica: Antes da gravidez: 

Durante a gravidez: (início, regularidade, locais)- Consultas Pré-Natais 

24. Tipo de Gravidez: 

Gravidez normal Gravidez de risco (Complicações Médicas): 

III. O pai do bebé 

25. Relacionamento com o pai do bebe: 

Conhece o pai do bebé? Se sim, desde quando 

Tipo de relação que mantém com ele: (especificar há quanto tempo se conheciam 

anteriormente à gravidez) 

Casados Vivem juntos Noivos Namoro estável (quanto tempo?) 

Namoro instável Relacionamento ocasional Não se conheciam 

26. Idade do pai do bebé Habilitações literárias Profissão 

27. Com quem vive ? 

Morada: 

28: Conhece a situação de gravidez ? Bem Superficialmente Não 

29. Aceitação da gravidez: 

Teve conhecimento? Se sim, desde quando? 

Aceitou a gravidez? Desde quando? 

Ficou: Contente Aceitou o facto Ambivalente Descontente 

Muito descontente 

30. Acompanhamento da gravidez: 
Última vez que esteve com o pai do bebé? 



ANEXO 6 

PREGNANCY RESEARCH QUESTIONNAIRE (PRQ) 



PREGNANCY RESEARCH QUESTIONNAIRE 

Schaefer & Manheimer (1960) 

Versão para investigação 
Tradução de Inês Jongenelen (1996) 

Nas questões que se seguem gostaríamos de conhecer alguns dos seus sentimentos 

acerca da gravidez e do parto. É importante que responda a todas as questões. 

Depois de cada afirmação, por favor assinale com uma cruz a resposta que melhor 

descreve os seus sentimentos. Não existem respostas certas ou erradas. Estamos 

apenas interessados em conhecer as experiências da mulher. 

1. Antes da gravidez eu queria muito ter um bebé. 

Concordo Concordo Discordo Discordo 
totalmente moderadamente moderadamente_ totalmente 

2. Eu gostaria de ter: 

1 filho_ 2 filhos 3 filhos 4 filhos 5 filhos Mais de 5 filhos_ 

3. A primeira vez que soube que estava grávida, eu fiquei: 

Encantada Contente Aceitei o facto: nem contente nem descontente 
Um pouco descontente Extremamente descontente 

4. Cuidar de um bebé pequeno é algo que não se espera que uma mulher faça sozinha. 

Concordo Concordo Discordo Discordo 
totalmente moderadamente moderadamente totalmente_ 

5. O bebé pode ser prejudicado se a mãe se aborrecer durante a gravidez. 

Concordo Concordo Discordo Discordo 
totalmente moderadamente moderadamente totalmente. 

6. Eu senti que a minha gravidez foi longa e maçadora. 

Frequentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 



7. Eu gostaria de ter: 

Um rapaz Uma raparíga_ Tanto faz 

8. Eu tenho medo que o meu bebé possa ser feio ou pouco atraente. 

Frequentemente_ Ocasionalmente Raramente 

9. Eu considero os meus sentimentos maternais como: 

Na média 
Muito 
maternais 

Acima da 
média 

Abaixo da 
média 

Nunca 

Nada 
maternais 

10. Qualquer mulher grávida receia o parto. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
moderadamente 

Discordo 
moderadamente 

Discordo 
totalmente 

11. Eu não quis ter um bebé nesta altura. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
moderadamente 

Discordo 
moderadamente 

Discordo 
totalmente 

12. Seria reconfortante para mim saber que podia recorrer à ajuda da minha mãe ou de 

outra mulher mais velha para tomar decisões. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
moderadamente_ 

Discordo 
moderadamente 

Discordo 
totalmente 

13. Qualquer mulher grávida está preocupada sobre se o seu bebé vai ser normal. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
moderadamente 

Discordo 
moderadamente 

Discordo 
totalmente 

14. Antes de eu ficar grávida, nós esperávamos ter um bebé. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
moderadamente 

Discordo 
moderadamente 

Discordo 
totalmente 

15. Eu preocupo-me em poder perder o meu bebé. 

Frequentemente Ocasionalmente Raramente_ Nunca 

16. Quando eu era pequena: 

Sempre que possível, eu queria tomar conta de bebés e de crianças 
Às vezes, eu gostava de tomar conta de bebés e de crianças 
Eu era indiferente acerca de tomar conta de crianças mais novas 
Eu pensava que as crianças pequenas eram um aborrecimento 

17. Por vezes desejo que não fosse ter este bebé. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
moderadamente 

Discordo 
moderadamente 

Discordo 
totalmente 



18. Eu preocupo-me que o meu bebé possa ser magoado durante o parto. 

Concordo Concordo Discordo Discordo 
totalmente moderadamente moderadamente totalmente— 

19. Eu tenho andado tensa e inquieta desde que fiquei grávida. 

Concordo Concordo Discordo Discordo 
totalmente_ moderadamente moderadamente totalmente 

20. Eu tentei evitar ficar grávida. 

Verdadeiro Falso 

21. Não há nada pior para uma jovem mãe do que estar sozinha durante a sua primeira 

experiência com um bebé. 

Concordo Concordo Discordo Discordo 
totalmente moderadamente moderadamente totalmente 

22. Eu preocupo-me acerca do meu bebé ser fraco e pouco saudável. 

Frequentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

23. Eu preocupo-me com o facto de que ter um bebé me possa tornar menos atraente. 

Frequentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

24. Este foi o momento errado para eu ter um bebé por causa de: (Assinale todas as razões 

que se aplicam a si) 

A minha saúde . Problemas de dinheiro . Problemas de habitação . 

Eu não quis deixar o meu emprego . O meu marido/companheiro/namorado 

e a minha família não aprovam Eu tenho filhos suficientes . 

Eu não estou pronta para assentar . Interfere com outros planos . 

Nenhuma das anteriores . 

25. Eu preocupo-me que a gravidez e o nascimento do bebé venham a arruinar a minha saúde. 

Frequentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

26. Eu preocupo-me que o meu bebé possa ser deficiente mental. 

Frequentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

27. Se eu tivesse escolha, gostaria de 

Ter alguém que cuidasse do bebé, por mim. 
Ter alguém que cuidasse do bebé, na maior parte do tempo. 
Ter alguém que cuidasse do bebé, durante muito tempo. 
Ter alguém que cuidasse do bebé, às vezes. 
Cuidar do bebé sozinha. 



28. Eu considero que amamentar um bebé é: 

Desagradâvel_ Doloroso Embaraçoso Aborrecido__ 

Nem agradável nem desagradável Relaxante Um tanto agradável_ 

Muito agradável 

29. Desde que engravidei, os meus sentimentos podem ser descritos como: 

a. Relaxada 
Frequentemente Ocasionalmente Raramente 

b. Falta de interesse acerca das coisas 
Frequentemente Ocasionalmente Raramente 

c. Desanimada 
Frequentemente Ocasionalmente Raramente 

d. Contente ou alegre 
Frequentemente Ocasionalmente Raramente 

e. Aborrecida 
Frequentemente Ocasionalmente Raramente 

f. Calma e tranquila 
Frequentemente Ocasionalmente Raramente 

g. Preguiçosa 
Frequentemente Ocasionalmente Raramente 

h. Triste 
Frequentemente Ocasionalmente Raramente 

i. Deprimida 
Frequentemente_ Ocasionalmente Raramente 

Obrigado pela sua colaboração. 



ANEXO 7 

MATERNAL ATTITUDE SCALE (MAS) 



MATERNAL ATTITUDE SCALE 

Cohler, Weiss & Grunebaum, 1970 

Versão para investigação 
Tradução de Inês Jongenelen (1996) 

As afirmações que se seguem dizem respeito a assuntos de interesse e preocupação para as 

mães. Nem todas as mães sentem o mesmo acerca desses assuntos. 

Por favor, leia atentamente cada uma das afirmações e assinale com uma cruz a alternativa 

que melhor descreve a o seu grau de acordo ou desacordo acerca do assunto. Por favor 

verifique que respondeu a todos os itens. 

1. Tomar conta de um bebé pequeno dá 
mais trabalho do que prazer. 
2. Uma mãe não considera o seu bebé 
realmente como uma pessoa enquanto 
ele não sorrir e reconhecer as pessoas. 
3. Cuidar de um recém-nascido é uma 
tarefa extremamente frustrante, porque 
ele não nos consegue mostrar o que 
necessita. 

Concordo 
total
mente 

Concordo 
moderada
mente 

4. Uma casa limpa e bem arrumada é 
uma das coisas mais importantes que 
um(a) pai/mãe pode oferecer ao seu filho 
enquanto ele cresce 
5. Uma criança nunca se irrita com a sua 
mãe. 
6. Um bebé com três meses de idade não 
pode realmente dizer o que está a 
pensar, através de um sorriso.  
7. Quanto à decisão de quando o bebé 
está realmente preparado para deixar o 
biberão, a opinião da mãe, deve ser mais 
importante, do que o que o bebé parece 
querer. 
8. As mães não têm dificuldades em criar 
os seus filhos. 
9. Na maioria das vezes, os bebés 
pequenos nem percebem quando as suas 
mães somem para eles. 

Concordo 
ligeira
mente 

Discordo 
ligeira
mente 

Discordo 
moderada
mente 

Discordo 
total
mente 



Concordo 
total
mente 

Concordo 
moderada
mente 

Concordo 
ligeira
mente 

Discordo 
ligeira
mente 

Discordo 
moderada
mente 

Discordo 
total
mente 

10. As crianças deveriam ser sempre 
educadas e delicadas para com os seus 
pais. 
11. Se uma mãe brinca demais com o seu 
bebé de sete meses de idade, ele vai 
querê-la perto dele o tempo todo. 
12. As mães prefeririam que os seus 
bebés pequenos não se contorcessem 
nem se agitassem tanto. 
13. Muitas vezes, é melhor para uma mãe 
sofrer do que frustrar o(a) seu/sua filho(a) 
pequeno(a). 
14. Uma criança deve deixar de ser 
amamentada o mais cedo possível, ainda 
que possa protestar um bocado. 
15. As boas mães estão sempre atentas 
às expressões de sentimentos de raiva 
do(a) seu(a) filho(a). 
16. As crianças nunca mentem às suas 
mães. 
17. Uma criança deve ser castigada por 
partir os seus brinquedos, num ataque de 
raiva. 
18. As crianças devem ser mais 
atenciosas com as suas mães, já que as 
suas mães, fazem tanto por elas. 
19. Os pais dizem sempre a verdade aos 
seus filhos. 
20. Deve ser permitido a uma criança 
dizer "Detesto-vos" aos seus pais. 
21. Quando uma criança de dezoito 
meses de idade começa a destruir coisas 
pela casa, é bom deixá-la expressar 
esses sentimentos destrutivos com coisas 
que ela possa partir. 
22. Os rapazes pequenos são 
naturalmente mais fortes do que as 
raparigas pequenas. 
23. Não deve ser permitido às crianças 
recusarem os pedidos e ordens dos seus 
pais. 
24. Quando os pais decidem uma regra, 
as crianças devem segui-la sem 
contestar. 
25. As mães nunca exigem que os seus 
filhos façam exactamente como lhes é 
pedido. 
26. As mães preocupam-se que as 
crianças pequenas que brincam com os 
seus órgãos genitais, possam ficar 
prejudicadas por esta brincadeira. 
27.Mesmo que os pais estejam muito 
apressados, eles arranjam sempre tempo 
para ouvir as queixas e pedidos do(a) 
seu/sua filho(a). 



ANEXO 8 

SOCIAL SUPPORT NETWORK INVENTORY (SSNI) 



SOCIAL SUPPORT NETWORK INVENTORY 
Flaherty, Gaviria & Pathak (1981) 

Tradução de Emília Areias (1994) 
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 

Comece, por favor, por fazer, na primeira página deste questionário uma lista de todas as pessoas e 

grupos com quem tem frequentemente uma relação mais íntima e que lhe dão alguma forma de apoio. 

Nesta lista, pode escrever as iniciais ou qualquer outro sinal que a ajude a lembrar-se das pessoas 

que quer referir, ao longo deste questionário. 

Essas pessoas podem ser familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, professores, médicos, ou 

quaisquer outros com quem tenha uma relação de intimidade e que sejam importantes para si. 

Comece por enumerar a pessoa mais íntima - ou seja, aquela com quem tem mais facilidade em 

conversar acerca dos aspectos da sua vida mais privados, quer sejam pensamentos, problemas ou 

ambições. 

A seguir, coloque, por ordem decrescente, na lista, as outras pessoas com quem tem mais intimidade. 

Em relação a grupos, registe qualquer grupo de pessoas ou organização a que esta ligada e de que 

receba algum tipo de apoio. Esta categoria pode incluir: familiares, vizinhos, colegas de trabalho, e 

lugares específicos ou organizações que frequenta, como uma clínica, uma igreja, um grupo 

desportivo, um grupo recreativo, etc. 



Faça a lista das pessoas e grupos que são mais importantes para si no presente, começando com a 

mais importante de todas. 

1. --
2. --
3. -
4 . -■ 
5. -
6. -■ 
7. -
8. -
9. -
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Agora, deve considerar apenas as primeiras quatro pessoas da sua lista e o grupo mais 

importante e deve responder, nas páginas seguintes, às várias perguntas que lhe são feitas, em 

relação a eles. 

Se não tiver um grupo utilize uma quinta pessoa. 

Procure responder com cuidado, fazendo corresponder a cada uma dessas pessoas, o número 

apropriado. 

Estamos conscientes de que algumas pessoas ou grupos constituem apoios importantes, enquanto 

que outros não. Por isso, a exactidão da sua resposta será importante para que tenhamos um melhor 

conhecimento da sua situação em particular. 



De A a D - Apenas para indivíduos 
1a pessoa 2a pessoa 3a pessoa 4apessoa 

A Qual é a sua relação com essa pessoa ? 

1. Marido ou companheiro 
2. Outro membro da família residente na mesma casa 
3. Outro membro da família não residente na mesma casa 
4. Colega da escola ou de trabalho 
5. Vizinho 
6. Outra 

A Qual é a sua relação com essa pessoa ? 

1. Marido ou companheiro 
2. Outro membro da família residente na mesma casa 
3. Outro membro da família não residente na mesma casa 
4. Colega da escola ou de trabalho 
5. Vizinho 
6. Outra 

B Qual a idade aproximada dessa pessoa ? 

C Há quantos anos conhece essa pessoa ? 
(se for há menos de 6 meses escreva 0) 

D De que sexo é essa pessoa ? 
1. Masculino 
2. Feminino 

De Ea F- Apenas para grupos 

Grupo 

E Há quantos anos mantém l igação com este grupo? E Há quantos anos mantém l igação com este grupo? 

F De que género é esse grupo ? 
1. Recreativo 
2. Religioso 
3. Organização de vizinhos ou organização política 
4. Grupo terapêutico ou médico 
5. Grupo profissional / sindical / relacionado com o trabalho 
6. Outro 



De G a Q - Para indivíduos e grupos 

5a pessoa/ 
1» pessoa 2a pessoa 3' pessoa 4* pessoa Grupo 

G. Quantas vezes está em contacto com 
essa pessoa ou grupo (directo, por telefone 
ou por carta? 
1. Uma vez por ano ou menos 
2. De duas a quatro vezes por ano 
3. Cerca de uma vez por mês 
4. Cerca de uma vez por semana 
5. Habitualmente todos os dias 

G. Quantas vezes está em contacto com 
essa pessoa ou grupo (directo, por telefone 
ou por carta? 
1. Uma vez por ano ou menos 
2. De duas a quatro vezes por ano 
3. Cerca de uma vez por mês 
4. Cerca de uma vez por semana 
5. Habitualmente todos os dias 

H. Se precisar de (ou desejar) entrar em 
contacto com essa pessoa ou grupo para ter 
ajuda, qual é a disponibilidade dela/dele ? 
1. Raramente disponível 
2. Algumas vezes disponível 
3. Muitas vezes disponível 
4. Quase sempre disponível 
5. Sempre disponível quando tem necessidade 

dela/dele 

I. Que género de coisas se sente à vontade 
para conversar com essa pessoa ou grupo ? 
1. Sinto-me pouco à vontade em qualquer 
conversa com essa pessoa ou grupo 
2. Só me sinto à vontade para conversar sobre 
pessoas ou acontecimentos locais 
3. Questões gerais da vida tais com empregos 
e saúde 
4. A maior parte das coisas, mas não aquelas 
que considero muito pessoais 
5. Todo o género de coisas, incluindo os meus 
pensamentos mais pessoais, os meus medos e 
ambições 

J. Essa pessoa (ou qrupo) dá-lhe ajuda 
prática (ou pensa que lhe daria em caso de 
necessidade), fazendo tarefas por si, como 
cuidar dos sus filhos, auxiliar nas tarefas 
domésticas, dar conselhos práticos, ajudar 
na procura de emprego, instruir, ou 
emprestar dinheiro ou equipamento ? 
1. Nunca 
2. Raramente 
3. Algumas vezes 
4. Bastantes vezes 
5. Muito frequentemente 

K. Até que ponto você dá ajuda prática (ou 
daria em caso de necessidade a essa pessoa 
ou grupo ? 
1. Nunca 
2. Raramente 
3. Algumas vezes 
4. Bastantes vezes 
5. Muito frequentemente 



1 Essa pessoa/grupo dá-lhe apoio 
emocional (ou daria em caso de 
necessidade), ouvindo, falando, consolando 
ou simplesmente estando consigo ? 
1. Nunca 
2. Raramente 
3. Algumas vezes 
4. Bastantes vezes 
5. Muito frequentemente 

M. Até que ponto é que você dá apoio 
emocional (ou daria em caso de 
necessidade), a essa pessoa / grupo ? 
1. Nunca 
2. Raramente 
3. Algumas vezes 
4. Bastantes vezes 
5. Muito frequentemente 

N. Todas as pessoas têm, em algumas 
ocasiões, dúvidas acerca das suas verdades 
e perdem a fé em si próprias. Por favor, 
indique até que ponto cada pessoa / grupo a 
ajudou a ter confiança no seu próprio valor 
pessoal quando sentiu que não valia nada 
ou que não tinha esperança, ou até que 
ponto eles ajudariam em caso de 
necessidade. 
1. Nunca 
2. Raramente 
3. Algumas vezes 
4. Bastantes vezes 
5. Muito frequentemente 

O Às vezes, as pessoas também precisam 
de ajuda para a clarificação da direcção a 
tomar ou dos seus objectivos de vida. Por 
favor, indique até que ponto pensa que cada 
uma das pessoas/grupo ajudou quando 
precisou de orientação, ou até que ponto 
pensa que ajudaria em caso de necessidade 
1. Nunca 
2. Raramente 
3. Algumas vezes 
4. Bastantes vezes 
5. Muito frequentemente 



P. No espaço em branco em baixo, descreva o mais importante acontecimento da sua vida, ou a 

perda pessoal, ou a dificuldade que sentiu o ano passado (exemplos: morte ou doença de amigo 

ou familiar, divórcio, mudança de terra, doença pessoal séria, problemas conjugais, problemas 

financeiros, deixar de estudar, mudar de emprego, ter um bebé, cuidar de uma criança pequena, 

etc). 

5a pessoa/ 
1a pessoa 2a pessoa 3a pessoa 4a pessoa Grupo 

Como se sentiu depois de entrar em 
contacto (falado) com as pessoas da sua 
lista? 
0. Não entrei em contacto com essa 
pessoa/grupo na altura, por causa deste 
acontecimento 
1. Penso que o apoio que recebi não ajudou 
2. Não me senti apoiada 
3. Senti-me um pouco apoiada e mais capaz 
de lidar com a situação 
4. Senti-me bastante apoiada e mais capaz de 
lidar com a situação 
5. Senti-me muito apoiada e mais capaz de 
lidar com a situação 

Q. Descreva agora o segundo acontecimento / dificuldade mais importante que ocorreu no ano 

passado 

5a pessoa/ 
1a pessoa 2a pessoa 3a pessoa 4a pessoa Grupo 

Como se sentiu depois de ter falado 
(entrado em contacto) com as pessoas da 
sua lista ? 
0. Não entrei em contacto com essa 
pessoa/grupo na altura, por causa deste 
acontecimento 
1. Penso que o apoio que recebi não ajudou 
2. Não me senti apoiada 
3. Senti-me um pouco apoiada e mais capaz 
de lidar com a situação 
4. Senti-me bastante apoiada e mais capaz de 
lidar com a situação 
5. Senti-me muito apoiada e mais capaz de 
lidar com a situação 
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