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RESUMO: 

Apresentamos um estudo que pretende aprofundar o conhecimento sobre as 

relações entre a mãe adolescente e seu bebê. O instrumento metodológico utilizado 

será a Entrevista Psicológica Semiestruturada. As relações materno-filiais serão 

analisadas de acordo com a teoria de Donald Woods Winnicott, sendo identificados 

também tipos de mecanismos psicológicos maternais adaptativos nas primeiras 

relações entre a mãe adolescente e seu bebê. 

 

INTRODUÇÃO: 

Diante da crescente taxa de gravidez na adolescência observada na 

atualidade e considerada como um fenômeno de saúde pública mundial (SILVA, 

2011), julgou-se necessário uma atenção ao assunto. É possível observar que as 

pesquisas a respeito dessa temática têm se voltado mais para estatísticas e fatores 

causais. Alternativamente, este trabalho propõe a compreensão da realidade 

subjetiva da mãe adolescente e de seu filho. 

Durante a adolescência, a jovem experimenta a perda do corpo infantil, porém 

com uma mente ainda infantil. O novo corpo do adolescente vai se tornando 

progressivamente adulto, o que faz com que ele seja obrigado a habitar um novo 

corpo e a experimentar uma nova mente (OUTEIRAL, 2008), e em caso de gravidez, 

tendo um outro corpo habitando o seu corpo. Nesse contexto, a mãe adolescente é 

obrigada a enfrentar a realidade da adolescência e da maternidade 

concomitantemente. 

A função do contato materno, do ponto de vista psicológico, é fornecer apoio 

egóico antes do estabelecimento da integração do ego. Portanto, no início da 

relação materno-filial, o amor e a confiabilidade da mãe chegam a seu filho através 

do contato físico e da adaptação às suas necessidades, o que favorece o 

desenvolvimento do bebê e estabelece as bases de sua saúde mental (WINNICOTT, 

1990). 

De acordo com Winnicott (2012), a habilidade para ser mãe não é baseada 

em conhecimentos formais, mas sim na sensibilidade adquirida pela mulher ao 

decorrer da gravidez, por se tratar de um período no qual a mulher possui tempo 

suficiente para se adaptar a sua nova condição, a de mãe. Entretanto, Winnicott 

(2011) ressalta que uma boa proporção de pais e mães, por diversos motivos, não 

consegue fornecer a seus filhos condições suficientemente boas à época de seu 



nascimento. Dessa forma, a maternidade no período da adolescência poderia ter 

consequências para a relação entre a mãe adolescente e seu filho? 

 

OBJETIVOS: 

Levantar os principais aspectos psicológicos das relações entre a mãe 

adolescente e seu bebê, de acordo com a teoria de D. W. Winnicott. Identificar os 

tipos de mecanismos psicológicos maternais adaptativos nas primeiras relações 

entre a mãe adolescente e seu bebê. Investigar como se desenvolveram as três 

funções essenciais para a maternagem suficientemente boa descritas por Winnicott: 

o holding, o handling e a apresentação dos objetos. 

 

METODOLOGIA: 

Caracteriza-se em uma Abordagem Qualitativa, na qual será realizada 

Entrevista Psicológica Semiestruturada com três jovens mães. O referencial teórico 

baseia-se na teoria de Donald Woods Winnicott. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Foram realizadas pesquisas bibliográficas e um estudo piloto, a fim de 

assegurar a consistência da pesquisa e adequação do roteiro. O projeto foi 

submetido ao Comitê de Ética, e está aguardando a aprovação para ser feito o 

prosseguimento das entrevistas. 

O universo de pesquisa será composto por três mães que atendam aos 

seguintes critérios: a) ter passado pela experiência da maternidade durante a 

adolescência, considerando o período de idade entre 13 e 17 anos; b) possuir idade 

igual ou superior a 18 anos no momento da pesquisa, devido ao fato de que nesta 

idade são consideradas responsáveis juridicamente por seus atos; e c) aceitar 

livremente a participação nos estudos empreendidos neste trabalho. Os sujeitos 

serão selecionados de acordo com a Amostragem por Acessibilidade, na qual, 

segundo Gil (1994) o pesquisador seleciona os participantes os quais têm acesso, 

admitindo que de determinada forma estes possam representar o universo. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES: 

Os resultados preliminares sugerem dificuldades por parte da adolescente 

para se adaptar à sua nova condição, a de mãe. Assim, inicialmente se faz 



necessário o apoio de pessoas que possam orientar as ações da mãe adolescente, 

fornecendo auxílio para compreender e satisfazer as necessidades de seu filho. 

Este trabalho espera despertar o interesse pelo tema, para que estudos 

posteriores sejam realizados na tentativa de compreender as crianças que hoje são 

fruto dessas relações com suas mães adolescentes. Espera-se assim que se 

estabeleça uma visão atualizada a respeito de seu desenvolvimento. 
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