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Introdução
As adolescentes, compartilhando saberes com outros indivíduos com

realidade semelhante, possuem a capacidade de elaborar um conhecimento prático
sobre a maternidade, reproduzindo e construindo representações acerca do
significado do ser mãe. Este estudo teve por objetivo compreender o significado da
maternidade para mães adolescentes à luz da Teoria das Representações Sociais.

Metodologia
Foi executada uma pesquisa qualitativa, descritiva, apoiada no referencial

teórico da Teoria das Representações Sociais. A pesquisa qualitativa está
relacionada aos significados que as pessoas atribuem às suas experiências do
mundo social e à maneira como elas compreendem o mundo, possibilitando a
compreensão dos fenômenos sociais (POPE e MAYS, 2009). Foi realizada no
Serviço de Enfermagem de um Hospital Universitário do interior do Rio Grande do
Sul. As participantes do estudo foram 10 mães adolescentes com idades entre 15 e
19 anos que tiveram seus filhos neste hospital entre os meses de setembro de 2008
a janeiro 2009. A coleta de dados ocorreu em maio de 2009 através da técnica de
entrevista semi-estruturada. Para a análise dos dados foi utilizada a análise textual.
A execução da pesquisa ocorreu após a autorização ao Comitê de Ética em
Pesquisa na Área da Saúde sob o parecer n° 72/2009 e foram seguidos os preceitos
éticos que regem as pesquisas com seres humanos.

Resultados e Discussão
Diante do diagnóstico da gravidez, as mães adolescentes expressaram

diversas reações e sentimentos que sofreram mudanças no decorrer da gestação e
após o nascimento do bebê. Os principais sentimentos apresentados pelas
adolescentes foram vergonha, medo, tristeza, angústia e infelicidade. No entanto,
percebeu-se que conforme a gestação evoluiu, surgiram sentimentos positivos de
felicidade e amor. Uma das adolescentes referiu ciúme de sua mãe por acreditar que
a mesma estava usurpando seu papel de mãe. O significado da maternidade para as
mães adolescentes apresentou-se distinto antes e após o nascimento do bebê.
Antes do nascimento, este significado foi relatado a partir das expectativas da
adolescente e de representações que foram construídas no seu contexto social.
Assim verificou-se que para as mães adolescentes os significados da maternidade
antes do nascimento do bebê, estavam ancorados em representações de
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experiências vivenciadas por suas próprias mães e relacionavam a maternidade com
a perda da liberdade, dificuldade de estudar e conseguir um emprego. Além disso,
referiram que a maternidade podia lhes impor um excesso de responsabilidades. No
entanto, para algumas adolescentes, a maternidade era percebida como um
processo fácil de ser vivido. Após o nascimento da criança, este significado foi
manifestado a partir da concretude de suas vivências como mães. Nesse momento,
a maternidade foi descrita como impondo à adolescente perda da liberdade,
mudanças em seu estilo de vida, confinamento no ambiente domiciliar para a
realização de cuidados com a criança e ascensão ao mundo adulto. A representação
da maternidade verificada foi ancorada na concepção de um fenômeno divino e da
naturalização das renúncias e privações maternas. As adolescentes vivenciaram um
período de transição entre o ser adolescente e o ser mãe e demonstraram que,
neste momento, estavam desconstruindo representações sociais negativas que lhes
foram transmitidas ao longo da gestação. O nascimento da criança impõe profundas
transformações no processo de viver das mães adolescentes que referem
significados positivos e negativos decorrentes de um período de transição entre o
ser adolescente e o ser mãe. Como aspectos negativos evidenciou-se
representações da gravidez na adolescência como um evento gerador de conflitos
intra-familiares; do parto como um evento ancorado na idéia de dor e a adolescente
como um indivíduo imaturo para desempenhar o papel materno mostraram-se
presentes no estudo. Em relação aos aspectos positivos emergiram do estudo a
melhora nas relações interpessoais, familiares e sociais e o amadurecimento
advindo do assumir a responsabilidade pelo cuidado com a criança.

Conclusões
O estudo demonstra que a sociedade vem sofrendo mudanças ao longo do

tempo e que estas vêm influenciando as representações acerca da maternidade.
Compreende-se como necessário que os profissionais da saúde/enfermagem
assumam o seu papel educativo junto à população de adolescentes com vistas a
auxiliá-los na elaboração de suas representações e seus comportamentos de forma
que vivam esta fase da vida com menos risco e vulnerabilidade social.

Referências
POPE, C.; MAYS, N. Pesquisa qualitativa na atenção à saúde. 2. Ed. Porto Alegre:
Artmed, 2005.


