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RESUMO 

 

A adolescência é um período de transformações biológicas e mentais 

características, no qual tem destaque a puberdade, que se constitui em atividades 

hormonais que geram uma série de alterações no corpo do adolescente. É o 

momento do desenvolvimento da capacidade sexual e da escolha de um objeto 

amoroso que ocorre intensamente e pode levar as jovens a vivenciarem a gestação 

na adolescência. Nesta perspectiva, este estudo busca compreender como é a 

vivência concomitante da adolescência e maternidade para a jovem mãe, bem como 

os fatores que facilitam e/ou dificultam esta experiência. Trata-se de estudo de caso 

de abordagem qualitativa, cujo universo de pesquisa é composto por uma jovem que 

foi mãe durante a adolescência. Os resultados são analisados segundo a psicanálise 

winnicottiana. A jovem mãe precisou abdicar de hobbies e atividades típicas de 

adolescente em prol de cuidar de sua filha. O apoio de pessoas com as quais 

tivesse confiança e se sentisse segura, para que conseguisse identificar e satisfazer 

as necessidades de seu bebê foi essencial. Embora inicialmente a jovem tenha 

vivenciado dificuldades para se adaptar à sua nova identidade de mãe, 

progressivamente conseguiu exercer a maternidade, dentro das limitações de sua 

vida cotidiana. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo Outeiral (2008), adolescência é um conceito recente que possui 

dupla origem etimológica, caracterizando com destreza as particularidades desta 

fase da vida. Originada do Latim ad (a, para), e olescer (crescer), adolescência 

possui como significado a aptidão do indivíduo para crescer, da mesma forma em 

que deriva do termo adolescer, cuja etimologia corresponde a adoecer. O período da 

adolescência, portanto, configura-se ao mesmo tempo em aptidão para o 

crescimento, tanto físico quanto psíquico, como também para adoecer, devido às 

transformações biológicas e mentais características dessa etapa da vida. 

 

 

 



Puberdade e Desenvolvimento da Sexualidade do Adolescente 

 

De acordo com Winnicott (2011), “[...] a ideia de adolescência surge no 

momento em que as mudanças da puberdade ascendem ao primeiro plano e as 

defesas contra a ansiedade organizadas nos primeiros anos de vida reaparecem ou 

tendem a reaparecer na psique do indivíduo” (Pág. 130). 

De acordo com Outeiral (2008), adolescência e puberdade são dois temas 

diferentes, porém muito relacionados. A puberdade é um processo biológico que tem 

início por volta dos nove aos 14 anos de idade e constitui-se de atividades 

hormonais que geram uma série de transformações no corpo do adolescente. Assim, 

é possível observar que a puberdade e a adolescência nem sempre ocorrem 

concomitantemente, uma vez que algumas crianças com idade entre sete e nove 

anos já possuem uma “postura adolescente”, mesmo que ainda possuam o corpo 

infantil, devido às estimulações fornecidas pelo ambiente. 

De fato, o adolescente tem de lidar com as mudanças características da 

puberdade. Assim, entre as mudanças já citadas, nesse momento “[...] o 

desenvolvimento da capacidade sexual e as manifestações sexuais secundárias 

fazem-se presentes em indivíduos dotados de uma história pessoal, que inclui um 

padrão próprio de organização de defesas contra ansiedades de vários tipos [...]” 

(WINNICOTT, 2011, pág. 116). Essas mudanças, sobretudo as corporais, que por 

um lado são desejadas, por outro são sentidas pelo adolescente como ameaças e 

invasões (OUTEIRAL, 2008). 

Para obter conformidade com seu corpo, o adolescente necessita de tempo 

mediante um processo de luto decorrente da renúncia do corpo de criança e da 

fantasia do onipotente da bissexualidade, até então base da atividade masturbatória. 

Com isso o jovem passa a aceitar que para gerar um filho é preciso se unir a outro 

sexo (ABERASTURY E KNOBEL, 1981). 

 

Da Escolha do Objeto Amoroso à Possível Gestação na Adolescência 

 

A escolha de um objeto amoroso, isto é, de um parceiro, é uma das principais 

metas da adolescência, que inicialmente são paixões que ocorrem de forma súbita, 

intensa e arrebatadora, distorcendo a percepção objetiva e idealizando o objeto 

amado como projeção das próprias fantasias e impulsos. Tais paixões se 



caracterizam como tal devido ao fato de se tratarem mais de idealizações que de 

condições reais, sendo um estado amoroso de duração geralmente efêmera, 

relacionado ao narcisismo e a onipotência sentida nessa fase (OUTEIRAL, 2008). 

Nesse sentido, devido à intensidade das relações dos adolescentes, é 

possível pensar que estes ficam vulneráveis à gestação na adolescência. Segundo 

Silva (2011), a crescente taxa de gravidez na adolescência é considerada um 

fenômeno de saúde pública mundial que gera preocupações na classe médica e em 

toda a sociedade devido à sua frequência e seu crescimento, já que as taxas de 

adolescentes que engravidam cada vez em idades mais precoces têm aumentado 

progressivamente. 

 

OBJETIVO 

 

Compreender como é a vivência concomitante da adolescência e maternidade 

para a jovem mãe, bem como os fatores que facilitam e/ou dificultam esta 

experiência. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de estudo de caso de abordagem qualitativa, cujo universo de 

pesquisa é composto por uma jovem que foi mãe durante a adolescência. 

A seleção do sujeito de pesquisa ocorreu 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. Para tanto, a escolha levou em consideração os 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; c) aceitar livremente a 

participação nos estudos empreendidos neste trabalho. 

 

 

 



DESENVOLVIMENTO 

 

Fora realizada entrevista semiestruturada com uma jovem de vinte e três anos 

de idade que foi mãe durante adolescência. A questão disparadora consistiu em 

pedir que contasse um pouco sobre a experiência de ser mãe durante a 

adolescência. No decorrer da entrevista foram abordados os seguintes aspectos: 

histórico da gestação; vivências referentes ao parto; relações cotidianas entre a mãe 

e o bebê; amamentação; sentimentos em relação à maternidade; e eventuais 

dificuldades. Posteriormente, os resultados obtidos foram analisados de acordo com 

o referencial psicanalítico de abordagem winnicottiana. 

 

RESULTADOS E ANÁLISE 

 

A entrevistada, que na atualidade possui 24 anos, descobriu sua gravidez em 

visita de rotina ao médico aos 15 anos. Na época era atleta e não percebeu as 

mudanças corporais, o que fez com que tal descoberta ocorresse já aos cinco 

meses e meio de gestação. “[...] Nossa, ali pra mim foi como se tivesse abrido um 

buraco no chão e eu tivesse caído dentro, né? [...]” (sic). 

A jovem mãe relata que a primeira reação de seus pais fora de rejeição, ao 

ver a filha adolescente grávida. “[...] Meu pai no inicio, quando a gente contou pra 

ele, ele ficou muito bravo. Sugeriu que a gente fizesse um aborto, e ai lógico que o 

pai da criança e eu não aceitamos [...]” (sic). 

Embora a reação dos pais tenha se constituído em um fator negativo na 

experiência desta jovem mãe, nesse momento, o apoio de seu namorado, pai da 

criança, foi essencial. “[...] ele ficou super feliz. Já falou que ia ficar do meu lado e 

que nada ia mudar e que ele assumiria [...]” (sic). Assim, a função do pai teve 

destaque por facilitar tal vivência, ao mesmo tempo em que proporcionou segurança 

para a gestante. Conforme explica Dethiville (2011), no ponto de vista winnicottiano, 

o pai possui a função de ser continente, ou seja, enquanto a mãe se dedica aos 

cuidados com a criança, o pai deve conter a situação toda. 

A opção pela realização de aborto foi então descartada pelos pais. Entretanto, 

a jovem mãe expõe que o fato de ter descoberto a gravidez em um momento já 

avançado de gestação teve implicância em sua adaptação à maternidade. “[...] a 



minha gestação foi muito rápida, porque eu descobri aos cinco meses e meio e o 

meu bebê nasceu de oito, então eu tive ai pouco tempo pra me acostumar com a 

ideia, né? Quando eu acostumei, eu já tava com o bebê no colo [...]” (sic). 

Dessa forma, devido ao curto período de gestação, não foi possível que a 

adolescente se preparasse para sua nova identidade: a de mãe. De acordo com 

Winnicott (2013), o preparo para a maternagem é realizado durante a gestação, pois 

o período de nove meses é muito útil, trata-se de tempo suficiente para que ocorram 

as transformações necessárias na mulher, bem como a assimilação da descoberta 

da gravidez. Ademais, segundo Dethiville (2011), um nascimento muito precoce não 

possibilita que a mãe possa se preparar para o encontro com seu bebê.  

Nesta perspectiva, observa-se que após o nascimento da filha, que ocorreu 

pré-termo e de maneira conturbada em decorrência de problemas de pressão alta, a 

jovem mãe não conseguiu atingir a “adaptação materna primária”. De acordo com 

Winnicott (2013), trata-se de um estado especial vivenciado pelas mães nas 

primeiras semanas de vida do bebê. É um momento no qual, se devidamente 

amparada por seu ambiente familiar, a mãe pode se dedicar exclusivamente a seu 

filho. Assim, a mãe se torna naturalmente capaz de compreender e satisfazer as 

necessidades de seu bebê. Como complementa Dethiville (2011), existem mães que 

não conseguem, ou não possuem vontade de entrar nesse estado, podendo até lutar 

contra, uma vez que seus interesses são outros, não a maternidade. 

 

[...] Eu não sei, mas eu tive uma reação muito forte da anestesia, e assim 

que ela nasceu é como se eu não quisesse ver ela. O pai dela ia visitar, me 

chamava pra ficar junto e eu não queria. É, as enfermeiras vinham, por ela 

ser prematura, né? Ter nascido de oito meses, é, tinha esse 

acompanhamento, ela ficou por um tempo na incubadora, e ai eu não 

queria. Não queria muito ver, não queria muito pegar. Eu não sei se isso era 

efeito da anestesia, ou se era algum estado de choque assim. Por mais que 

já tivesse entrado na minha cabeça que eu ia ser mãe, eu acho que pode 

ter sido por estado de choque mesmo (sic). 

 

Neste primeiro momento da maternidade, fora necessário o acompanhamento 

e apoio de pessoas mais experientes que pudessem identificar as necessidades do 

bebê e transmiti-las à mãe para que fossem supridas. 

 



No início me dava desespero. Eu não sabia muito o que fazer. Eu falava: 

“mãe, porque né, que ela tá chorando?”. Tanto que nos primeiros dias de 

hospital, ela chorava, eu não pegava. Eu: “vó, me ajuda”, né? Porque eu era 

menor de idade na época, então eu tinha um acompanhante, né? E ai 

minha vó que tinha que falar: “ó, agora você tem que fazer isso, agora você 

tem que fazer aquilo” [...] (sic). 

 

A jovem mãe relata que apenas conseguiu entrar em contato com sua filha 

quando retornou para casa. A partir deste momento, quando conseguiu aceitar sua 

condição de mãe, conta que a todo o momento desejava dispensar cuidados ao 

bebê. Dessa forma, é observado que a adolescente passou a conseguir executar as 

funções maternas descritas por Winnicott como essenciais para a ‘maternagem boa 

o bastante’, sendo elas: holding - maneira como o bebê é sustentado no colo da 

mãe; e handling - forma como o bebê é manipulado, tratado e cuidado. 

As funções maternas descritas por Winnicott são essenciais para o 

desenvolvimento do indivíduo, pois, segundo sua teoria, as bases da saúde mental 

são construídas na primeira infância pela mãe, através do meio ambiente que a 

mesma fornece, no qual a criança possa evoluir e desenvolver seu potencial. Assim, 

o desenvolvimento ocorre por meio das condições necessárias fornecidas pela mãe 

para um ambiente de facilitação, pessoal e humano (WINNICOTT, 2013). 

Uma vez que a maternidade exige grande dedicação por parte da mulher, a 

jovem mãe precisou abdicar de determinados aspectos referentes à sua fase de 

desenvolvimento, representado essencialmente pelo abandono da carreira no 

esporte. Por outro lado, houve preocupação, principalmente por parte da família, de 

que a jovem vivenciasse a realização de experiências próprias da adolescência. 

A reação da família, segundo relato da adolescente, denota a existência de 

uma exigência implícita para que pudesse ser mãe: a jovem não poderia abrir mão 

de condições que pudessem ter influência em seu futuro, de modo que fora dada 

continuidade nos estudos. Para tanto, a jovem trabalhou e estudou, chegando a 

concluir sua graduação. Porém, relata que passava a maior parte do tempo fora de 

casa, quando sua filha permanecia sob os cuidados de pessoas da família, como 

alguma das avós ou tias. 

 

[...] Com relação a escola nunca me atrapalhou. Eu estudei, fiz faculdade. 

Meus pais, eles me ajudaram muito. Porque por muito tempo eu saia seis 



da manhã de casa e chegava as onze da noite e a minha bebê lá, acordada 

me esperando. Mas a minha vida não mudou muita coisa. Era uma 

responsabilidade a mais. Lógico. Porém, a minha estrutura familiar, é, fez 

com que, tudo fosse, todos os problemas fossem minimizados [...] (sic). 

 

Nos momentos em que estava em casa, a jovem buscava exercer a 

maternidade, oferecendo cuidados à sua filha, correspondentes às funções 

maternas postuladas por Winnicott. Isto sugere que embora possuísse capacidades 

psicológicas de proporcionar um ambiente facilitador para sua filha, as condições 

práticas de sua vida diária impediram a jovem de prover cuidados como gostaria. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo do caso apresentado evidenciou os conflitos decorrentes da 

vivência concomitante da adolescência e da maternidade. Foi observado que, ao 

conseguir se adaptar ao papel de mãe, a jovem conseguia se dedicar à maternidade 

em curtos momentos durante o dia e nos finais de semana devido à sua rotina de 

trabalho e estudos. Por outro lado, precisou também abdicar de hobbies e atividades 

típicas de adolescente em prol de cuidar de sua filha. 

Os resultados sugerem também que em um primeiro momento, a mãe 

adolescente necessitou de apoio das pessoas de seu ambiente, com as quais 

tivesse confiança e se sentisse segura, para que conseguisse identificar e satisfazer 

as necessidades de seu bebê. Tal realidade denotou determinadas dificuldades de 

adaptação no início da maternidade. Após algum tempo, entretanto, a jovem 

conseguiu se adaptar à sua condição de mãe e assumir com mais segurança suas 

funções maternas, embora em poucos períodos. 

Verificou-se que, dentre os fatores que dificultaram essa experiência, a 

descoberta tardia da gestação e o nascimento prematuro da criança impediram que 

ocorresse a adaptação à maternidade. A rejeição por parte dos pais da adolescente 

e as condições práticas da vida diária também se constituíram em obstáculos para o 

desempenho das funções maternas de forma satisfatória. 

No que tange aos fatores facilitadores, o amparo e apoio do namorado da 

adolescente tem destaque, tendo sido descrito como essencial. 



Por fim, é esperado que este trabalho possa suscitar o interesse pelo tema, 

para que outros estudos sejam realizados posteriormente. Almejamos que assim 

seja possível compreender as relações entre a mãe adolescente e seu bebê, bem 

como as subjetividades da maternidade na adolescência. 
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