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Resumo 

Perante a diversidade de sistemas – do macro ao microssistema – que influenciam o nível 

ontogénico do adolescente, o presente estudo exploratório tem como finalidades: 1) estudar a 

influência de factores individuais e familiares na ocorrência de uma gravidez na adolescência; 

2) estudar a relação entre a gravidez na adolescência e a estratégia sexual a ela associada. 

O estudo foi realizado com um amostra de 30 adolescentes, subdividida em dois grupos: grupo 

de adolescentes em situação de gravidez (N=14); e grupo de adolescentes em situação de não 

gravidez (N=16). Todos os adolescentes residem no Concelho de Vila Franca do Campo na ilha 

de S. Miguel. 

A análise quantitativa de resultados foi realizada com recurso ao software Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS) 19.0 for Windows, tendo-se concluído que no grupo de adolescentes 

em situação de gravidez é mais frequente: a) a presença de historial familiar de gravidez na 

adolescência; b) uma memória de cuidados em relação à mãe menos positiva; c) uma vinculação 

mais segura à mãe e ao companheiro; d) uma estratégia sexual a curto prazo. Observou-se ainda 

e) diferenças entre grupos ao nível do processo de separação-individuação aos pais e 

companheiro. 

Este estudo contribui para uma abordagem multissistémica sobre o fenómeno da gravidez na 

adolescência. 

 

 

Palavras chave:  adolescência;  vinculação;  separação-individuação; gravidez; estratégia 

sexual; 
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Abstract 

Given the diversity of systems - from macro to micro system - which influence the level of 

ontogenico adolescent, the present exploratory study has as objectives: 1) To study the influence 

of individual and family factors on the occurrence of a pregnancy in adolescence; 2) To study 

the relationship between teenage pregnancy and the sexual strategy associated with it. 

The study was conducted with a sample of 30 adolescents, subdivided into two groups: group of 

adolescents in a situation of pregnancy (N= 14); and a group of adolescents in a situation of no 

pregnancy (N= 16). All adolescents were resident in the Municipality of Vila Franca do Campo 

in São Miguel Island, Azores. 

The quantitative analysis of results was performed using the Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) 19.0 software for Windows, and it was concluded that in the group of 

adolescents in a situation of pregnancy is more frequent: a) the presence of family history of 

pregnancy in adolescence; b) a less positive memory of care in relation to the mother; (c) a more 

secure attachment to the mother and companion; d) a short-term sexual strategy. It was also 

concluded that e) there are differences between the groups at the level of the process of 

separation-individuation to the parents and partner. This study contributes to a multisystem 

approach about the phenomenon of teenage pregnancy. 

 

Keywords: adolescence; attachment; separation-individuation; pregnancy; sexual strategy; 
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Introdução  

 

 

 

As scientists we must work from different perspectives in different ways. A variety of 

approaches are needed if we are to make progress toward the ultimate goal of 

understanding human development in context. 

Urie Bronfenbrenner 

 

Portugal é o país da União Europeia (UE) com a segunda taxa mais elevada de 

incidência de gravidez na adolescência (Eurostat, 2004, 2008), representando a Região 

Autónoma dos Açores onde se verifica a maior incidência deste fenómeno no país (INE, 

2005, 2008, 2009).  

Particularmente na Região Autónoma dos Açores, este fenómeno parece não dar sinais 

de cessar apesar das tentativas sociopolíticas nacionais no que concerne à prevenção, 

que se traduzem, por exemplo, na gratuitidade de meios contraceptivos, nos programas 

do ensino secundário que englobam módulos de saúde cada vez mais direccionados à 

prevenção da gravidez, e da intervenção, como as consultas especializadas nas unidades 

de saúde e a legalização da Interrupção Voluntária da Gravidez (Justo, 2000). A nível 

nacional, a necessidade de avaliação sobre a situação açoriana resultou num relatório 

coordenado pela Professora Doutora Maria Cristina Canavarro, a pedido do Governo 

Regional dos Açores (Canavarro, 2009).  

O relatório identificou como preditivas da ocorrência de uma gravidez na adolescência 

as situações de abandono escolar, NSE baixo, agregados familiares na infância 

numerosos e historial de gravidez na adolescência na família. Os resultados estão em 

concordância com os dos estudos realizados na região continental (Figueiredo, Bifulco, 

Pacheco, Costa & Magarinho, 2006; Pereira, Canavarro, Cardoso & Mendonça, 2005; 

Pacheco, Costa & Figueiredo, 2003;Rodrigues, Figueiredo, Pacheco, Costa, Cabeleira & 

Magarinho, 2004; Pereira, Canavarro, Cardoso & Mendonça, 2001), contudo diferem 

nos resultados obtidos ao nível de elevada incidência da influência destes factores. 
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Enquanto idiossincráticos à população insular surgem os elevados níveis de aceitação da 

gravidez por parte do casal adolescente e respectivas famílias de origem, bem como a 

identificação do papel conjugal e maternal como principais fontes de satisfação pessoal, 

por parte destas jovens (Canavarro, 2009; Merrick, 1995). As evidências parecem, 

assim, convidar a um distanciamento da crescente tendência à exigência de percursos 

normativos para que possamos vislumbrar ou desconstruir o que está por detrás deste 

forte desejo de engravidar.  

 

Os estudos iluminam o caminho em direcção a uma abordagem que tende a modelos 

multideterminados e que sugere diferentes resultados desenvolvimentais  (Canavarro & 

Pereira, 2001).  

Será partindo da premissa da Teoria da Vinculação de que a importância das relações 

experienciadas na infância têm implicações nas relações posteriormente formadas 

Bowlby, 1969; Hazan & Shaver, 1987), que se atentara a um entendimento sobre a 

forma como esta influencia ocorre no cenário vivencial da grávidas adolescentes 

(Figueiredo e tal, 2006; Pacheco et al, 2003). Também as influências 

sociodemográficas, que reflectem condições sociopolíticas, serão abordadas enquanto 

influências na ocorrência do fenómeno que se pretende estudar (Canavarro, 2009; Pires, 

2009; Pereira, et al, 2001; Pereira e tal, 2001; Pacheco e tal, 2003; Imammura et al, 

2007). Outra questão essencial e a da maturação sexual que se traduz não só na 

actividade sexual, como também, na reprodutora. O modelo evolutivo da socialização 

(Belsky e tal, 1991) servirá de pano de fundo a uma interpretação acerca da influência 

das características do contexto sociofamiliar na precocidade, ou não, da menarca e no 

tipo de estratégia sexual das jovens adolescentes. 

Assim, a luz do modelo bioecológico do desenvolvimento humano (Bronfenbrenner, 

1979), torna-se possível conceptualizar a influência de diversos factores ao nível 

individual, familiar e social na ocorrência deste fenómeno.  

 

O presente estudo pretende, então, explorar a interrelação entre os factores individuais e 

sociofamiliares no tipo de estratégia sexual a que os adolescentes recorrem e se estas 

estratégias diferem aquando da ocorrência de uma gravidez na adolescência.  
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O trabalho está organizado em várias secções: 1) reflexão sobre as principais temáticas 

que constituem o cerne deste trabalho, partindo da revisão de literatura realizada; deste 

modo, percorrer-se-ão as teorias elegidas para a compreensão do desenvolvimento do 

adolescente em diferentes contextos; 2) descrição do processo metodológico do estudo 

empírico realizado; 3) apresentação dos resultados; 4) discussão dos resultados; 5) 

reflexões finais sobre as principais conclusões deste estudo, limitações e possíveis 

implicações para a prevenção e investigação.  
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1.Enquadramento Teórico 

 

1.1 Gravidez na adolescência 

Se a compreensão sobre a adolescência requer uma abordagem complexa, 

multissistémica  e pluralista, esta concepção não é menos verdade face à compreensão 

do fenómeno da gravidez na adolescência (Jongenelen & Soares, 1999; Canavarro, 

2009; Pereira, Canavarro, Mendonça & Cardoso, 2002 ; Pereira, Canavarro, Cardoso & 

Pereira, 2005).  

 

A abordagem a esta temática tem evoluído de modelos de causalidade linear para 

modelos multideterminados e com resultados desenvolvimentais diferentes (Canavarro 

& Pereira, 2001). Na cultura ocidental, este fenómeno tender a ser abordado enquanto 

um processo não-normativo, comprometedor da construção e autonomia do adolescente 

(Figueiredo, Bifulco Pacheco, Costa & Margarinho, 2000). No entanto, tendo em 

consideração que as conceptualizações sobre o que constitui um processo normativo 

variam entre contextos (Erickson, 1968, Bronfenbrenner, 2005), e que  cada geração e 

confrontada com os problemas sociais da sua época (Braconnier & Marcelli, 2000, cit 

por Ferreira & Nelas, 2006), a determinação da “normalização” manifesta-se, 

especialmente nesta fase, redutora e potencialmente aniquiladora do respeito e 

consideração do individual (Relvas, 1996). No mesmo sentido, as noções propostas 

pelas teorias do desenvolvimento humano contrariam a tendência da determinação de 

períodos estáticos, traduzidos em idades cronológicas, para a aquisição da identidade ou 

resolução de tarefas associadas a este período (Ferreira & Nelas, Sampaio,1995). 

Porem, na sociedade ocidental é com algum consenso, que a principal tarefa identificada 

seja a da aquisição de identidade (Sampaio, 1995; Erickson, 1968; Freeman & Almond, 

2009, Koback, Rosenthal, Zajac & Madsen, 2007).  

Atendendo aos princípios da Teoria Geral dos Sistemas (Von Bertalanffy, 1978, cit in 

Pires, 2009), de equifinalidade ( dois sistemas com inícios diferentes poderem ter um 

final semelhante após determinada evolução) e multifinalidade (sistemas com inícios 

semelhantes evoluírem para diferentes princípios de funcionamento),  a tendência actual 

da compreensão sobre a gravidez na adolescência obriga ao reconhecimento de que, 

embora se consigam identificar denominadores comuns  entre os percursos de vida 
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destes jovens, diferentes trajectórias dele decorrem e diferentes motivações podem 

entrar em jogo sob os mesmos denominadores comuns (Canavarro, 2009; Canavarro & 

Pedrosa, 2005; Justo, 2000; Pereira , Canavarro, Cardoso & Mendonça, 2001;Pereira et 

al, 2005; Merrick, 1995).  

 

Os factores antecedentes associados a gravidez na adolescência podem ser agrupados 

em três dimensões que emergem transversalmente nos estudos portugueses e 

internacionais: individual, relacional e social  

 

1.1.1Factores individuais 

Ao nível dos factores individuais consideram-se manifestações biológicas e 

psicológicas.  

A adolescência oferece um acontecimento, entre outros, irrepetível na vida: o 

desenvolvimento da puberdade que representa uma  força motriz fulcral nos múltiplos 

processos de desenvolvimento desta fase (Levandowsky, 2005; Belsky, Draper & 

Harpending,1991; Hazan & Shaver, 1987). As mudanças biológicas e fisiológicas aqui 

emergentes implicam o aumento do desejo sexual e da exploração sexual. Ainda, a 

maturidade sexual (puberdade e fertilidade), que tende a uma precocidade, pode 

contribuir para uma precocidade da actividade sexual (Canavarro & Perreira, 2001). A 

associação entre idade de menarca e actividade sexual é, de resto, considerada pela 

teoria evolutiva da socialização (Belsky, et al, 1991).  

Estas alterações compõem o “cenário de fundo” onde a adolescência actuará.  

 

No que concerne aos factores psicológicos que caracterizam este período 

desenvolvimental, a aquisição de identidade surge como um dos principais resultados 

das transformações psicológicas (Sampaio, 1995; Erickson, 1968; Freeman & Almond, 

2009, Koback et al, 2007).  

Para além do desafio da individuação associado a identidade (Blos, 1962) abordado 

mais adiante no presente trabalho, a luz da teoria sistémica, o casal  desafia e 

complexifica a sua própria adolescência acrescendo-lhe os desafios inerentes a 

formação do casal e ao nascimento do primeiro filho que se traduz, a luz do ciclo vital 

da família (Relvas, 1996) na passagem da unidade de casal a família (Colman & 

Colman, 1994). Outro desafio decorrente das implicações da gravidez e o de que esta 

pode limitar o movimento centrifugo de uma maior separação e individuação, inerentes 
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à adolescência, invertendo-o num movimento centrípeto derivado de uma maior 

necessidade de apoio familiar (Canavarro & Pereira, 2001). Contudo, o cenário oposto 

também deve ser considerado. Da gravidez podem resultar diferentes cenários que 

permitam cumprir, de forma positiva, diferentes funções como, por exemplo, a de 

ultrapassar uma carência objectal psicológica em relação ao pai (Justo, 2000), de 

satisfazer necessidades de satisfação pessoal através do papel materno (Canavarro, 

2009; Merrick, 1995) e de oferecer uma oportunidade de (re)organização modelos 

dinâmicos internos (Rodrigues, Figueiredo, Pacheco, Costa, Cabeleira & Magarinho 

2004; Pacheco, Figueiredo, Costa & Magarinho, 2003) e de desenvolvimento da 

adolescente e da sua família (Justo, 2000; Soares & Jongenelen, 1999). 

 

1.1.2 Factores familiares e sociais 

Ao nível familiar, a abordagem às suas características socio-demográficas, estruturais e 

funcionais pode beneficiar de uma análise que, de resto, se quer complexa (Canavarro, 

2009; Pereira et al 2001; Pereira et al, 2005; Figueiredo et al 2006; Immamura, Tucker, 

Hannaford, Silva, Astin, Wyness et al 2007; Merrick, 2005; Justo, 2000). 

A revisão de literatura sugere que esta incidência e maior em famílias numerosas e de 

baixo NSE (Canavarro, 2009; Immamura et al, 2007; Pereira et al 2001; Merrick, 1995); 

tendem a monoparentalidade ou a reconstituição (Ellis, Bates, Dodge, Fersgusson, 

Horwood et al, 2003; Canavarro, 2009; Figueiredo et al, 2006; Immamura et al, 2007); 

progenitores enquanto modelos de percursos educativos curtos e marcados pelo 

insucesso (Canavarro, 2009; Pereira et al, 2005) e uma presença vincada de historial 

familiar de gravidez na adolescência (Merrick, 1995; Canavarro, 2009; Figueiredo et al, 

2006; Pereira et al, 2005). Portugal foi, em 2008, o segundo pais da UE com a taxa mais 

elevada de incidência de gravidez na adolescência, representando a Região Autónoma 

dos Açores o maior nicho de ocorrência deste fenómeno no pais (INE, 2009). Canavarro 

(2009) no seu estudo sobre a gravidez na adolescência no arquipélago açoriano 

identificou enquanto idiossincrático desta população insular, ao nível familiar, a 

valorização cultural dos papéis de género (em que o papel feminino e materno são 

associados aos cuidados prestados a família e as actividades domésticas) (Merrick, 

1995); a taxa de inactividade profissional materna ( a mais elevada do pais); o historial 

familiar de gravidez na adolescência (superior a de Portugal Continental); a não 

valorização do percurso escolar e a taxa de abandono escolar (também elas as mais 

elevadas a nível nacional); o facto das grávidas adolescentes assumirem como fontes de 
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satisfação a conjugalidade e o papel maternal os elevados níveis de aceitação quer dos 

pais, quer do companheiro (mais elevados do pais) enquanto importantes indicadores da 

ocorrência deste fenómeno na população açoriana.   

O presente estudo considera, ainda, que as influências familiares passam pelos 

processos familiares na sua dimensão relacional.  

A importância do impacto das relações precoces no funcionamento do indivíduo, 

abordada neste trabalho a luz da Teoria da Vinculação de Bowlby (1982),  permite 

explorar as suas influências nas relações que os adolescentes estabelecem com outras 

figuras que não os pais (amigos, par romântico) (Ainsworth & Bowlby, 1991 ; Hazan & 

Shaver, 1987, 1994; Trinke & Bartholomew, 1997; Fraley & Davis, 1997) e também no 

desenvolvimento individual do adolescente, nomeadamente na sua capacidade de 

individuação (Figueiredo, et al, 2006; Luvpseck, 2007; Pacheco et al, 2003).  

Estudos revelam que a memória de cuidados prestados pelos pais na infância se 

relacionam com o tipo de vinculação e qualidade dos relacionamentos com os 

companheiros (Hazan & Shaver, 1987;  Pacheco et al, 2003a; Canavarro, 2009; 

Rodrigues et al, 2004; Justo, 2000). Ainda, a influência da prestação percebida em 

relação a mãe parece estar associada a qualidade da relação com o companheiro e com a 

mãe no período da adolescência, i.e., a uma boa percepção da prestação de cuidados 

pela mãe associa-se uma maior competência para o estabelecimento de relações de 

suporte positivas e a uma representação positiva das mesmas durante a gravidez na 

adolescência (Pacheco et al, 2003 a, b; Rodrigues, et al, 2004;). Apesar das jovens 

identificarem o companheiro enquanto  figura de apoio primária , a mãe surge como a 

próxima figura nomeada pelas jovens (Pacheco et al, 2003 a; Rodrigues et al, 2004). Por 

sua vez, a falta de proximidade, ou ausência do pai, parece estar associada a ocorrência 

de uma gravidez neste período (Ellis et al, 2003; Justo, 2000; Rodrigues et al, 2004). 

Assim, a uma prestação de cuidados inadequados associa-se um estilo de vinculação 

insegura que se reflecte em dificuldades relacionais e diferentes estratégias de 

vinculação (Rodrigues, et al, 2004; Pacheco et al, 2003 a) .  
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1.2 A família  

Apesar de o desenvolvimento humano ocorrer em diferentes contextos, a família é, por 

excelência, o contexto mais importante (Bronfenbrenner, 1996). Será na, e com, a 

família que se estabelecerão as primeiras relações num contexto que se desenha 

enquanto espaço de vivências de relações afectivas profundas, de aprendizagem e 

elaboração de dimensões significativas (Alarcão, 2000). A importância das relações que 

aqui de desenvolvem, e das implicações que podem exercer nas diferentes dimensões do 

indivíduo ao longo da sua vida, têm vindo a ser alvo de diversas teorias, nomeadamente 

da vinculação (Bowlby, 1969; Hazan & Shaver, 1994), evolutiva (Belsky et al, 1991; 

Ellis et al, 2003) e bioecológica (Bronfenbrenner, 2005). A família pode ser entendida 

enquanto sistema composto por elementos interrelacionados que formam um todo 

organizado e funcional (Alarcão, 2000; Relvas, 1996).  

 

A abordagem a família impõe a consideração de dois factores: tempo e mudança. 

Assim, consideremos a mudança enquanto inerente a vida familiar. Quando o sistema 

incorpora uma alteração, que pode ser proveniente de fontes virtualmente infinitas 

quando considerada enquanto um sistema de sistemas, ocorrem mudanças irreversíveis 

das quais resultara a emergência de um novo padrão funcional organizado, ou seja, a 

mudança implica transformação (Relvas, 1996).  

Para a autora, a família desempenha duas funções primordiais: interna (a de protecção e 

promoção do desenvolvimento dos seus membros) e externa (socialização dos seus 

elementos). Ao cumprimento destas funções associam-se, então, desafios que lhe são 

inerentes e esperados: a criação de um sentimento de pertença ao grupo e a 

individualização/ autonomização dos elementos. 

Ora, enquanto unidade dinâmica em constante mudança, a família apresenta, então, 

capacidade de se adaptar e transformar às exigências e mudanças internas e externas ao 

longo do seu processo de continuidade (Minuchin & Fishman, 1981, cit por Relvas, 

1996) em prol da simultânea socialização e autonomia dos seus elementos.  
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1.2.1 Ciclo Vital da Família 

Também a ideia de que o desenvolvimento ocorre ao longo da vida é partilhada por 

diversas correntes da psicologia. Na perspectiva sistémica, a concepção de ciclo vital da 

família  contempla, precisamente, a noção de continuidade do desenvolvimento da 

família e do indivíduo na família ao longo da vida (Relvas, 1996). A autora contempla o 

ciclo vital da família  enquanto “ uma sequência previsível de transformações na 

organização familiar, em função de sequencias bem definidas” (Relvas, 1996, p.16). O 

ciclo compõem-se em 5 etapas: 1)formação do casal; 2)família com filhos pequenos; 

3)família com filhos na escola; 4)família com filhos adolescentes e, 5)família com 

filhos adultos. Tendo em consideração o presente objectivo de estudo serão abordadas, 

com maior profundidade analítica, as etapas da formação do casal, nascimento do 

primeiro filho e a de família com filhos adolescentes. Os momentos que proporcionam a 

transformação constituem os marcadores do ciclo vital de vida da família. 

A formação do casal ocorre quando duas pessoas assumem o compromisso de 

quererem ficar juntas no tempo. Assume-se que o amor seja a principal força motriz que 

sustenta e faz perdurar a relação. Este poderoso e universal conceito engloba uma 

panóplia de sentimentos positivos, experienciados na essência: carinho, paixão, 

protecção, intimidade são alguns dos exemplos sugeridos por Relvas (1996).  

Simultânea à formação desta união é a emergência da unidade estrutural do casal.   

A expressão de Caille (1987, cit por Relvas, 1996) “um e um são três” parece conseguir 

traduzir simplisticamente a complexidade subjacente a realidade do casal.  

Associadas ao desenvolvimento do casal estão algumas tarefas desenvolvimentais, tais 

como a redefinição de limites intrasistémicos (internos do casal) e exossistémicos 

(relativamente as respectivas famílias de origem).  

A redefinição de limites surge, do ponto de vista estrutural, como inerente ao casal. 

Espera-se uma redefinição das fronteiras do subsistema entre o “eu” e o “tu” do casal, 

entre o “eu” do casal e as respectivas famílias de origem, amigos, trabalho e outros 

sistemas. Destas redefinições decorre a diferenciação das famílias de origem que exige 

um esforço de negociação bidireccional, podendo, nos elementos do casal surgir 

questões de lealdade que reflectem uma adaptação a sua nova identidade. A necessidade 

de conquista de um espaço físico, emocional, psicológico desta nova unidade sugere a 

necessidade da criação de limites e fronteiras. A qualidade da superação deste desafio 

parece ser um bom indicador da superação de desafios subsequentes (Relvas, 1996).  



	  
	  

10	  

Concorrente na reorganização dos limites externos e o desafio da negociação dos limites 

internos do casal. Esta será criação de um sentimento de pertença será, de resto, a 

primeira grande função do casal (Relvas, 1996). A conjugalidade funcionara como um 

refúgio secreto, que só o casal conhece, onde poderá reabastecer-se de força e energia. 

Será neste universo que se descobrem, partilham e negoceiam as necessidades próprias 

de proximidade e distancia físicas, psicológicas e emocionais (Relvas, 1996). 

Com o nascimento do primeiro filho o sistema experiencia uma nova etapa com o 

surgimento de um novo subsistema: subsistema parental. Este requisita uma 

reorganização, pautada, novamente, por uma definição e redefinição de papéis e tarefas 

parentais e filiais; delimitação de fronteiras face ao exterior, desta feita, visando uma 

maior abertura as famílias de origem e comunidade (Relvas, 1996). Este subsistema 

assume as funções básicas de apoio ao desenvolvimento da criança: socialização, 

autonomia e individuação. 

A entrada das crianças para a escola representa o primeiro teste a função externa da 

família. Este acontecimento representa o primeiro momento de desintegração que 

envolve uma separação simultânea ao inicio de uma relação com um novo sistema.  

A fase da família com filhos adolescentes e, particularmente, recheada de desafios 

complexos. Aqui e, naturalmente, exigido um equilíbrio entre o individual, o familiar e 

o social de todos os constituintes do sistema familiar. Apesar do grupo de pares assumir 

um papel fulcral na adolescência por facilitar a) a separação em relação à família, 

possibilitando o pensamento e a experimentação de valores ausentes ou inaceitáveis no 

âmbito familiar; b) a aquisição de conformismo face às normas e a distinção entre 

limites pessoais, convencionais e sociais; c) o desenvolvimento de um autoconceito 

positivo, assegurando ao adolescente que a sua aceitação no contexto grupal é merecida; 

e d) a experimentação e desenvolvimento de capacidades de liderança, a família 

continua a ser desempenhar importantes funções desenvolvimentais (Relvas, 1996). A 

autora descreve esta fase como o auge das funções da família enquanto sistema, 

permitindo a socialização e a individuação. Alarcão (2000) contempla a adolescência 

enquanto passível de ser a fase mais difícil do ciclo de vida, dada a necessidade de um 

equilíbrio entre as exigências familiares e as necessidades de cada um dos membros da 

família 

 O sistema familiar deve ser flexível, respeitando as viagens do adolescente entre 

“dentro e fora” que se traduzem na dança da autonomia. Esta flexibilidade exige, no 

entanto, a redefinição de fronteiras que reforcem, e permitam, o reforço da 
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diferenciação intra-sistémica simultânea a uma maior abertura do sistema ao exterior 

(Relvas,1996). Nesta fase, o subsistema parental serve  uma função de suporte 

relacional e afectivo que cria a predisposição do sistema familiar a uma constante 

mudança estrutural que lhe permita uma continuidade funcional e organizacional 

(Relvas,1996). Como já foi referido no presente trabalho, a aspiração interna a 

autonomia e identidade e inerente ao período da adolescência. Estas, por sua vez, 

comunicam ao sistema familiar a existência de uma nova necessidade de ajustamento 

sentimental e comportamental. Nestas dinâmicas entre adolescente e família 

desenvolve-se a diferenciação do adolescente e, consequentemente, de todos os 

elementos do sistema familiar. 

A ultima fase do ciclo vital da família, na perspectiva da autora, e a da família com 

filhos adultos que implica a entrada de parentes por afinidade e, de novo, a 

(re)estruturação de novos sistemas e relações. 

 

1.3. Teoria bioecológica 

Para Urie Bronfenbrenner (1977), o desenvolvimento humano traduz-se numa 

progressiva acomodação, ao longo do ciclo de vida entre o organismo humano e os 

ambientes em mudança nos quais vive e cresce . O modelo da teoria bioecológica do 

desenvolvimento humano (Bronfenbrenner, 2005; Bronfenbrenner & Ceci, 1994) 

considera as permanentes inter-relações entre quatro conceitos que permitem uma 

abordagem complexa, como requer o fenómeno que o presente estudo se propõe a 

averiguar (Araújo, et al, 2011; Merrick, 1995). É na consideração da inter-relação e 

inter-influência entre o processo, a pessoa, o contexto e o tempo que o autor considera 

que o desenvolvimento humano, se desenrola. 

 

Processo 

Este conceito desempenha um papel fundamental na concepção do desenvolvimento 

humano. Para o autor, o desenvolvimento ocorre através de e nos processos de 

interacções progressivamente mais complexas entre um organismo biopsicossicial e as 

pessoas, objectos e símbolos no seu ambiente externo imediato. Para que estas 

interacções sejam efectivas devem ocorrer com regularidade ao longo de largos 

períodos de tempo que denomina de processos proximais (Bronfenbrenner & Ceci, 

1994). Exemplos deste tipo de processos são os da interacção mãe-criança ou pai-

criança através dos quais o indivíduo participa em actividades e interacções  que lhe 
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permitem, ou facultam, as experiências necessárias à sua compreensão e entendimento 

sobre o mundo, sobre si. Considera, ainda, a influência  das características do indivíduo 

e do ambiente na variância da natureza destes processos (Bronfenbrenner, 2005). Estas 

premissas podem ser verificadas/acedidas através das relações de vinculação que são 

esperadas exercerem uma importante influência na percepção de si, dos outros e nas 

relações amorosas (Bowlby, 1969; Matos & Costa, 2006; Hazan & Shaver, 1994).  

 

Pessoa 

Está presente neste modelo o reconhecimento da importância de aspectos biológicos e 

genéticos do indivíduo. Será através dos processos proximais que estes potenciais( 

genéticos)  da pessoa se actualizam no tempo e manifestam através da hereditariedade. 

Assim, o material genético que uma pessoa comporta não produz, ou implica, os seus 

traços definitivos mas é, sim, na sua interacção com o ambiente que o desenvolvimento 

ganha forma.  

A presente teoria considera que desde o início da vida, o desenvolvimento implica e 

traduz  interacções entre a pessoa e o ambiente nas quais o externo se torna interno e se 

transforma nesse processo e vice-versa( Bronfenbrenner & Ceci, 1994).  

Mas para além destes aspectos o autor considera três tipos de características do 

indivíduo que encontram expressão em cada interacção: características dos estímulos 

pessoais (agem como estímulos imediatos a uma outra pessoa como, por exemplo, 

idade, sexo e aparência física que influenciam as interacções iniciais através das 

expectativas através delas criadas); características dos recursos ( referem-se a recursos 

mentais e emocionais, como por exemplo, experiências passadas, bem como a recursos 

sociais e materiais) e características de força (que concernem as motivações, 

persistências e gostos pessoais) (Bronfenbrenner, 2005).  
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 Contexto 

O contexto, ou ambiente, envolve quatro sistemas inter-relacionados que se organizam 

numa estrutura de nichos, como que matrioskas, em que cada um contém o próximo.  

Do “menor para o maior”, o microssistema representa o complexo de relações entre a 

pessoa e o ambiente imediato no qual participa em actividades e desempenha papéis. 

São exemplos de microssistemas a escola, grupo de pares e a família. Considera 

enquanto propriedades dos microssistemas o carácter da reciprocidade dos processos 

que ocorrem a este nível, considerando o efeito de A em B e o de B em A. Também os 

indirectos efeitos de segunda ordem são enunciados como relevantes em sistemas que 

incluem mais do que uma pessoa. A título de exemplo, tomemos a relação pai-filho que 

pode ser influenciada nas respostas e reciprocidade da sua interacção pela presença ou 

ausência da mãe. Nesta linha de pensamento considera, também, efeitos de ordem 

superior que dizem respeito a sistemas compostos para além da tríade (Bronfenbrenner, 

1977). A presente teoria partilha com a Teoria da Vinculação a importância das relações 

próximas familiares e românticas. Torna-se, desta forma, interessante e pertinente uma 

integração conceptual aquando da consideração das mesmas (Figueiredo et al, 2006). 

Tendo em consideração que uma mesma pessoa participa, ou compõem, 

simultaneamente, diversos microssistemas, Bronfenbrenner considera que estas 

intercorrelações se manifestam ao nível de mesossistemas. Contempla ainda a existência 

de diferentes contextos nos quais o indivíduo não faz, de facto, parte mas que exercem 

importantes influencias, ainda que indirectas, no seu desenvolvimento e que denomina 

de exossistemas. Exemplos de exossistemas são os microssistemas parentais, como o 

trabalho ou o grupo de amigos. Esta concepção permite considerar transacções 

ecológicas no desenvolvimento dos diferentes elementos de um mesmo sistema. 

Finalmente, o macrossistema que se traduz, não só, estruturalmente, na partilha de 

estruturas sociais como o sistemas políticos, legal, educacional, bem como de sistemas 

de crenças e valores cujas manifestações concretas são os micro, meso e exossistemas 

(Bronfenbrenner, 1979). 

 

Tempo 

Nesta abordagem ao desenvolvimento o autor considera que o tempo se manifesta e 

pode ser abordado enquanto micro-tempo (que se refere ao que ocorre durante uma 

actividade ou interacção específica), meso-tempo ( diz respeito à consistência de uma 

determinada actividade ou interacção no ambiente da pessoa) e macro-tempo (ou 
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cronossistema que considera o facto de que os processos desenvolvimentais são 

susceptíveis de sofrer variâncias de acordo com os acontecimentos histórico-sociais que 

decorrem em determinada altura da vida de uma pessoa (Bronfenbrenner, 2005).  

As teorias que se dedicam ao estudo do desenvolvimento primam pela consideração da 

influência deste factor (Lewis et al, 2000). 

Igualmente importante a compreensão sobre o modo como as relações significativas se 

desenvolvem e nos influenciam, será a compreensão da continuidade/descontinuidade 

nos padrões de relacionamento interpessoal ao longo do tempo para entender quando e 

como a mudança pode ocorrer (Rodrigues et al, 2004).  

Tomando por exemplo o fenómeno que se pretende estudar, a ocorrência de uma 

gravidez na adolescência pode ser entendida/abordada, a luz da presente teoria, 

enquanto o resultado de um processo de desenvolvimento individual (estratégia sexual, 

separação-individuação) que, no entanto, engloba e reflecte características e influencias 

familiares (relações de vinculação; estrutura familiar) que, por sua vez, se integram e 

reflectem um determinado contexto sociocultural (variáveis sociodemográficas dos 

adolescentes e respectivos pais; caracterização sociocultural do contexto). 

 

 

1.4 Teoria da Vinculação 
A teoria da vinculação proporciona um modelo biosocial sobre a formação, manutenção 

e dissolução das relações de proximidade bem sobre como essas relações influenciam as 

pessoas nelas envolvidas (Rholes & Simpson, 2004).  

A importância da presença de pessoas em quem confiemos e possamos recorrer em caso 

de dificuldades, independentemente da idade ou fase da vida, é consensual entre 

diversas teorias (Bowlby, 1969; Ainswoth , 1989; Bronfenbrenner, 1996; Belsky, et al, 

1991; Cassidy, 1999). 

A teoria da vinculação, produto do contributos complementares de John Bowlby e Mary 

Ainsworth, atenta à compreensão acerca da origem e desenvolvimento dos padrões 

relacionais que se estabelecem ao longo do percurso desenvolvimental, dando particular 

importância a primeira relação que a criança estabelece na infância com as figuras de 

vinculação. Uma premissa fundamental desta teoria é a de que estas primeiras relações 

de vinculação exercem influência sobre as relações de vinculação futuras (Bowlby, 

1982). 
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No seu trabalho com crianças órfãs institucionalizadas, entre 1950 e 1954, John Bowlby 

deparou-se com uma lacuna conceptual explicativa acerca da importância da relação 

entre o bebé e a mãe. As concepções psicanalíticas de que a criança nutre amor pela 

mãe porque a associa à satisfação do impulso da fome revelaram-se insuficientes para 

explicar as suas observações de que as crianças exibiam comportamentos de 

perturbação em função da ausência física da figura cuidadora, apesar de satisfeitas as 

necessidades fisiológicas (Bowlby , 1969).   

A observação dos efeitos adversos no desenvolvimento causados pela falta de 

interacção materna, ou inadequação da resposta materna, fomentaram a sua convicção 

de que seriam a proximidade e o contacto físico da mãe, e não a provisão de alimento, 

os pilares da vinculação da criança (Ainsworth & Bowlby, 1991).  

A perspectiva evolutiva considera a existência de sistemas comportamentais que 

organizam o vasto reportório de comportamentos.  Cada sistema incorpora um conjunto 

de comportamentos que devem cumprir duas funções: o alcançar de um objectivo 

comportamental específico e uma função adaptativa. Neste seguimento de ideia, os  

comportamentos do sistema de vinculação de um indivíduo solicitam comportamentos 

complementares na sua figura de vinculação que promovam a obtenção de uma 

sensação de segurança ou protecção e será nestas trocas que a vinculação se desenvolve 

(Bowlby, 1982; Hazan & Shaver, 1994; Mikulincer & Shaver, 2007; Solomon &  

George, 1996) 

Baseado nestas premissas, Bowlby (1982) considera diversas características do sistema 

comportamental de vinculação. O autor descreve quatro componentes do sistema de 

vinculação que traduzem, de resto, as suas funções: procura de proximidade, porto de 

abrigo, protesto de separação e base segura. A procura de proximidade traduz-se num 

conjunto de comportamentos que visam a satisfação do contacto com a mãe. O uso da 

figura de vinculação como porto de abrigo serve a função da procura de uma fonte de 

conforto e segurança aquando da percepção de uma situação ameaçadora. O protesto de 

separação abrange todos os comportamentos que se seguem a uma separação da figura 

de vinculação e que traduzem um mal estar do bebé (Kobak, 1999). Finalmente, a 

função da base segura serve o propósito de, aquando de pequenas explorações do 

espaço, dos outro e dos objectos, a criança poder recorrer à figura de vinculação 

enquanto uma base a partir da qual pode explorar, descobrir o mundo com segurança e 

disponibilidade mental (Aisworth,1982).  
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Redireccionando a atenção para as respostas da figura de vinculação, incorporadas no 

sistema comportamental de prestação de cuidados da figura de vinculação,  Bowlby 

(1982) toma por objecto de estudo a relação com a mãe. Considera que as suas respostas 

ao nível deste sistema comportamental devem, também elas, cumprir as funções de 

obter comportamentos específicos e cumprir uma função adaptativa. Ou seja, os 

comportamentos de prestação de cuidados almejam, ao nível comportamental da mãe, 

manter a criança próxima em situações de ameaça ou perigo e cumprem, 

simultaneamente, a função de obtenção de satisfação e adaptativa de conferir protecção 

à criança. O autor considera, então, não só a reciprocidade entre os sistema de 

vinculação (da criança e da mãe) e o sistema de prestação de cuidados (da mãe), como 

também o carácter complementar que pauta esta relação.  

 

1.4.1 Estilos de vinculação 

Apesar do carácter inato da necessidade de vinculação, as estratégias individuais 

seleccionadas são aprendidas nesta bidirecionalidade relacional entre comportamentos 

de vinculação e sistema de prestação de cuidados. A variabilidade destas estratégias é, 

virtualmente, infinita. Contudo, graças ao contributo de Mary Ainsworth (1982), 

surgem o conceito de estilo de vinculação e a categorização de diversos estilos de 

vinculação.  

A aplicação do procedimento da Situação Estranha, por excelência o método para a 

avaliação da vinculação, consiste na activação do sistema de vinculação. A autora 

observou os comportamentos do sistema de vinculação – manutenção de proximidade, 

porto de abrigo e base segura e organizou-os nas categorias dos estilos de vinculação 

predominantes: seguro, ansioso–evitante e ansioso–ambivalente (Ainsworth 1982). 

Posteriormente surge a classificação do estilo de vinculação desorganizado, proposto 

por Main e Solomon (1990, cit por Hazan & Shaver, 1994).  

Não obstante estas tipologias, e outras diversas propostas para a classificação da 

vinculação, a classificação dicotómica geral da vinculação entre segura e insegura está 

subjacente a todas. No entanto, no que se refere ao estilo inseguro podemos considerar 

uma “sub-dicotomia”, uma vez que “as estratégias inseguras de vinculação são 

diferentes por atingirem os pólos extremos de uma mesma dimensão que são: minimizar 

a expressão da vinculação (estilos evitantes) ou maximizar essa mesma expressão 

(estilos preocupados) ”(Bifulco, Figueiredo, Guedeney, Gorman, Hayes, et al, 2004, cit 

por Rodrigues et al, 2004). 
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Torna-se relevante, e pertinente, aquando da consideração e interpretação destas 

classificações, ter em consideração não só o contexto cultural, bem como as estratégias 

inerentes ao sistema de prestação de cuidados.  Em cada cultura, a classificação dos 

estilos de vinculação pode implicar uma variabilidade de interacções pais-criança que 

reflectem diferentes antecedentes e consequência desenvolvimentais (Blesky et al, 1991; 

Belsky, Bakermans-Kranenburg & van IJzendoorn, 2007; Solomon & George, 1993 cit 

por Solomon & George, 1996). Assim, a definição de uma prestação de cuidados ou de 

vinculação adequadas podem variar numa mesma cultura ou em subculturas, ou seja,  a 

“selecção cultural” destes padrões parece depender de mecanismos que conduzem a 

uma transmissão intergeracional dos mesmos (Solomon & George, 1993 cit por 

Solomon & George, 1996). No que concerne o sistema de prestação de cuidados, a 

perspectiva evolutiva considera que as mães possam recorrer a diferentes estratégias, as 

quais são associados diferentes estilos de vinculação (Main, 1990, cit por Solomon & 

George, 1996).  

 

 

1.4.1.1Modelos  internos de trabalho 

Bowlby (1969) postula que as primeiras relações de vinculação ficam guardadas em 

estruturas cognitivas que servirão como modelo de referência no desenvolvimento de 

posteriores relações interpessoais da criança. Kobak & Hazan (1991, cit in Cook, 2000) 

assumem que estes modelos são seguros quando o individuo prevê disponibilidade 

psicológica nos outros e tem uma representação de si enquanto digno e eficaz em 

situações que requeiram conforto ou apoio. Em contraste, modelos dinâmicos internos 

inseguros antecipam uma resposta inconsistente, ou de rejeição, em relação à figura de 

vinculação. Ainda, a imagem que estes indivíduos têm de si passa por representações de 

eficácia limitada e baixa auto-estima. 

Estes sistemas afectivamente carregados regulam o sistema de vinculação e tendem a 

resistir a mudança embora sejam sensíveis a transformações resultantes de interações 

com o meio (Rodrigues et al, 2004; Pacheco, 2003a; Pacheco, 2003b; Frenley & Davis, 

1997; Bowlby, 1982; Belsky et al, 1991). A variabilidade dos modelos dinâmicos de 

trabalho é, também ela, virtualmente, infinita. Contudo, estes tendem a organizar a 

representação da disponibilidade e responsividade da figura de vinculação em três 

categorias, coincidentes com as dos estilos de vinculação: consistentemente responsiva, 
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consistentemente irresponsiva ou inconsistente. Ou seja, à questão interna “Posso 

contar com a minha figura de vinculação enquanto disponível e responsiva?”, o 

modelo dinâmico interno tende a agrupar as possíveis respostas em sim, não e talvez , 

respectivamente (Hazan & Shaver, 1994). Assim, os modelos dinâmicos internos mais 

cronicamente acessíveis são considerados os que constituem, no fundo, a base do estilo 

de vinculação do indivíduo , atenta-se a compreensão de um através do outro 

(Mikulincer & Shaver, 2007).  

Podemos, então, inferir que diferentes respostas do sistema de prestação de cuidados as 

solicitações do sistema de vinculação contribuem para o desenvolvimento de diferentes 

modelos internos que, por sua vez, ajustam as lentes com que o individuo se vê a si, aos 

outro e vive no mundo que o rodeia transformando-o e transformando-se. 

 

 

14.2 Vinculação aos pais 

 

A experiência de uma mãe encorajadora, apoiante e cooperativa e , um pouco mais 

tarde, de um pai, providencia à criança um sentimento de valor, uma crença na 

capacidade de ajuda dos outros e um modelo favorável sobre o qual  pode construir 

relações futuras” 

 Bowlby, 1982, p. 378 

 

Apesar de Bowlby (1982) considerar ambos os progenitores enquanto figuras de 

vinculação os seus trabalhos debruçam-se, essencialmente, sobre a relação com a mãe. 

Este facto pode derivar da importância atribuída às experiências precoces que, por 

questões biológicas (amamentação) e socioculturais (papéis de género) a ela se 

associam (Grossman, Grossman, Fremmer-Bombik, Kindler Scheuerer-Englich & 

Zimmerman, 2002). No entanto, a noção da importância exclusiva da relação de 

vinculação mãe-criança  parece não reflectir a complexidade dos contributos de outras 

relações de vinculação que exercem influência sobre o desenvolvimento da criança 

Grossman et al, 2002; van IJzendoorn & de Wolff, 1997; Hazan & Shaver, 1987; Hazan 

& Shaver, 1994 Solomon & George, 1996; Lewis, Feiring & Rosenthal, 2000; 

Kozlowsaka & Hanney, 2002).  
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Diversos estudos sugerem a combinação de informações acerca das diferentes relações 

de vinculação entre mãe-filho e pai-filho enquanto uma abordagem mais complexa e 

preditiva sobre o funcionamento psicossocial da criança (Grossman et al, 2002; van 

IJzendoorn & de Wolff, 1997).  

Esta noção de que a vinculação não se desenvolve exclusivamente com a mãe ou apenas 

uma figura, foi, de resto, referida por Bowlby (1982) quando o autor  considera duas 

variáveis que influenciam a capacidade futura da criança para estabelecer laços 

afectivos: 1) capacidade dos pais representarem um base segura e 2) capacidade dos 

pais para encorajarem a exploração. Parece ser, precisamente, a sensibilidade paterna à 

exploração da criança o principal contributo à qualidade da vinculação entre esta díade.  

Assim, dos resultados dos seus estudos em que recorreram, não só à Situação Estranha, 

mas também à observação em meio natural e a entrevistas a ambos os progenitores 

(Adult Attachment Interview), Grossman et al (2002) sugerem que: a) os contributos da 

mãe e do pai ao desenvolvimento da vinculação da criança podem ser diferentes e 

complementares, dependendo do papel de cada um na socialização da criança numa 

dada cultura; b) o maior contributo dos pais parece estar relacionado com o apoio 

sensível que prestam à criança aquando de brincadeiras de cariz exploratório enquanto o 

das mães parece estar relacionado com o proporcionar de conforto em situações de 

perturbação para a criança. Com base nestas evidências, os autores sugerem o conceito 

de “exploração segura”. A sensibilidade paterna parece, então, passar por 

comportamentos de exploração conjunta (cooperação), apoio, encorajamento e desafio.   

Na perspectiva psicanalítica, a função do pai será, precisamente, a de mediar a 

passagem da criança do estado fusional e diádica com a mãe para uma relação triádica 

apresentando a criança a novas formas de relação, essenciais à exploração e ao 

desenvolvimento emocional da criança (Paquete, 2004). A vinculação a mais do que 

uma pessoa pode ser entendida, de resto, como adaptativa e benéfica ao 

desenvolvimento na medida em que permite ao indivíduo a satisfação das suas 

necessidades mesmo na ausência ou indisponibilidade de uma figura de vinculação 

(Belsky et al, 1991; van IJzendoorn & de Wolff, 1997; Hazan & Shaver, 1994 ; 

Solomon & George, 1996; Lewis et al, 2000; Koback et al, 2002). 
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1.4.3  Vinculação para além da infância  

Algumas premissas da teoria da vinculação sugerem que a vinculação a vinculação esta 

“presente e activa ao longo do ciclo de vida” Bowlby (1982) e que pode ser dirigida a 

diferentes pessoas. O autor considera que a preferência por uma figura de vinculação 

pode reflectir a cimentação de um laço de vinculação que tem por base a familiaridade 

dessa mesma figura (quem responde aquando da manifestação de comportamentos de 

vinculação) e a responsividade da mesma (que se traduz na 

qualidade/complementaridade da resposta). No seu contributo, Ainsworth (1989), 

considerou seis critérios indicadores da a presença, ou não, do cariz vinculativo numa 

relação: ser direccionada a uma pessoa específica; ser emocionalmente significativa; 

desejo de manter a proximidade com a pessoa; o indivíduo experiencia uma certa 

perturbação, ou desconforto, face a uma separação involuntária, principalmente quando 

deseja, ou necessita, de proximidade e esta seja inalcançável e, o indivíduo experiência 

alegria aquando da reunião com a pessoa.  

Assim, torna-se legítimo considerar que o contacto repetido com uma pessoa que 

corresponda de forma apropriada às nossas necessidades em qualquer altura ao longo do 

ciclo de vida possa conduzir à formação de um novo laço de vinculação (Trinke & 

Bartlholomew, 1997). O estabelecimento de novas relações na vida é, de resto, tido 

como normativo.   

A aquisição de novas relações e transformação das prévias pressupõe, 

consequentemente, uma (re)organização interna da qual resulta uma hierarquia. 

 

 

1.4.3.1 Hierarquia das relações de vinculação 

A hierarquia consiste num conjunto organizado de preferências sobre pessoas a quem 

recorremos aquando da activação do sistema de vinculação (Trinke & Bartholomew, 

1997; Kobak et al, 2007).  

 O modelo processual da transferência dos componentes da vinculação (Hazan, Hutt, 

Sturgeon & Bricker, 1991, cit por Hazan & Shaver, 1994) prevê que o estabelecimento 

e desenvolvimento de novas relações de vinculação ocorre através da transferência 

gradual e sequencial de cada um dos componentes para outra figura de vinculação. O 

primeiro componente da vinculação a ser transferido seria o da manutenção de 

proximidade seguido, na adolescência, do porto de abrigo e, finalmente, na vida adulta, 
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todos os componentes fariam parte das relações de vinculação adultas (Hazan & 

Zeifman, 1994).  

Trinke e Bartholomew (1997) apesar de verificarem a transferência dos componentes de 

vinculação e de também considerarem, como Hazan e Zeifman (1994) que esta se 

completa ao fim de, pelo menos, dois anos, consideram, no entanto, que podemos ter 

múltiplas figuras de vinculação e que esta capacidade pode desempenhar funções 

adaptativas. Hazan e Zeifman (1994) indicam, através dos resultados dos seus estudos 

que os laços de vinculação se estabelecem, para além da infância, de forma quase 

exclusiva, com os parceiros românticos.  Dado o tema de estudo do presente trabalho, a 

relação com o par romântico será abordada com maior profundidade. 

 

1.4.3.2 Transformações relacionais  

Concomitante com o período da adolescência e das transformações que dela ocorrem, 

entramos, agora, no campo das diferenças e transformações entre, e nas, relações de 

vinculação estabelecidas na infância e na idade adulta. Hazan e Shaver (1994) enunciam 

quatro variações: a) o carácter complementar do sistema de vinculação na infância 

transforma-se num de reciprocidade em que cada indivíduo providencia e recebe 

cuidados; b) as relações passam do nível externo de observações e interacções para um 

de representações internas que permite aceder a sentimentos de segurança e conforto na 

ausência de contacto físico; c)surgem diferenças ao nível das motivações subjacentes à 

procura de proximidade que podem passar, agora, pelo desejo de providenciar conforto 

(ao nível do sistema de prestação de cuidados) ou envolver-se em actividades sexuais 

(ao nível do sistema sexual) e, finalmente, d) a figura de vinculação  na idade adulta 

tende a ser um par, nomeadamente um parceiro sexual, em oposição à figura parental, 

como se verifica na infância. Os autores propõem, ainda, um protótipo de relações 

adultas em que ocorre,  precisamente,  uma activação do sistema sexual e de prestação 

de cuidados que passam a entrar no jogo das tomadas de decisão (Hazan & Shaver, 

1994) e na hierarquização relacional (Trinke & Bartholomew, 1997; Hazan & Shaver, 

1994) 
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1.4.4 Desafios na adolescência  

A adolescência e, por excelência, um período de imensas e intensas transformações 

emocionais. Nesta fase ocorre, entre diversos fenómenos, a transformações de 

representações de si e dos outros. Esta passa pela mudança de uma perspectiva infantil, 

caracterizada pela alta activação do sistema de vinculação, para uma adulta que, por sua 

vez, pressupõe a activação de outros sistemas comportamentais (Bowlby, 1982; Hazan 

& Shaver, 1994; Solomon & George, 1996; Fraley & Davis, 1997). O sistema de 

prestação de cuidados e o sistema sexual tendem a ser identificados como os que 

assumem uma diferenciada importância na fase da adolescência (Solomon & George, 

1996; Hazan & Shaver, 1994; Belsky et al, 1991; Fraley & Davis, 1997). As relações 

amorosas, tidas como relações de vinculação (Ainsworth, 1989; Cassidy, 2000; Hazan 

& Shaver, 1987) entram em cena e o sistema sexual (Hazan & Shaver, 1994) e de 

procura de cuidados (Solomon & George, 1996) podem passar a ser as forças motrizes 

por detrás do estabelecimento da formação da vinculação.  

 

Dois universos simultâneos e interrelacionados serão, seguidamente, abordados no que 

concerne as mudanças individuais (ao nível do processo de separação-individuação) e 

relacionais, ( ao nível dos sistemas comportamentais de vinculação, prestação de 

cuidados e sexual). 

 

 

1.4.4.1 Processo de separação – individuação 

Coimbra de Matos (1986, cit por Ferreira & Nela, 2006 ), assume a adolescência 

enquanto a passagem de um mundo oferecido e imposto para um mundo escolhido e 

criado. A conquista da identidade é o desafio, por excelência, deste período 

desenvolvimental (Erickson, 1969; Blos, 1962) através da qual o adolescente escolhe e 

cria o seu mundo. A corrente psicodinâmica prevê que o adolescente passe pelo 

processo de separação-individuação que se constitui enquanto transformação na visão 

de si e dos outros e, consequentemente, nas formas de se relacionar consigo e com os 

outros (Blos, 1962 ; Freeman & Almond, 2009; Levpuscek, 2006;  Levandowsky, 

2005). Os conceitos de separação- individuação foram descritos como “processos 

estruturais diferentes e complementares” (Mahler, 1952).  Blos (1962) propõe uma 

extensão dos conceitos e processos considerados na teoria da individuação de Mahler na 

infância a este período. 
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Na primeira infância a separação psicológica manifesta-se através da exploração motora 

enquanto na adolescência se traduz-se no processo de transformação das representações 

cognitivas do adolescente sobre si, os outros e o mundo, e de abdicação de dependências 

tidas na infância relativamente aos pais. Nesta segunda separação Blos (1962) associa a 

exploração à exploração sexual. 

 A individuação refere-se à evolução da autonomia psicológica (Bowen, 1978; Erickson, 

1968; Blos, 1962). O desafio major é o de identificar e reforçar as forças internas em 

detrimento da procura de fontes de apoio e identidade externas. O processo da segunda 

individuação traduz-se, assim, num aumento da diferenciação do self do adolescente que 

passa a ser uma entidade distinta da dos seus pais e manifesta-se na conquista de 

relações menos verticais e mais igualitárias e recíprocas (Blos, 1962).  

Josselson (1980, cit por Levpuscek, 2006), no seu contributo à compreensão acerca das 

diferentes subfases subjacentes ao processo de separação-individuação, identifica: 

diferenciação, reaproximação, experimentação e separação-individuação. 

-A subfase da diferenciação manifesta-se através da procura, resultante da necessidade 

intrínseca, de distanciamento dos pais. A progressiva descoberta de que os pais podem 

ser alvo de questionamento e a descoberta de discordâncias conduz à descoberta de que 

existe, precisamente, uma diferenciação do self relativamente aos pais (Josselson, 1980, 

cit por Levpuscek, 2006);  

Evidências empíricas revelam que adolescentes que experienciam uma diferenciação 

adequada são capazes de expressar as suas opiniões de forma não confrontativa, i.e., de 

aceitar pontos de vista opostos sem se sentirem atacados. Este tipo de diferenciação 

promove a resolução de conflitos e a capacidade de apreciar e recorrer a uma 

comunicação aberta com os pais e pares sem sentimentos de vulnerabilidade ou ameaça 

em relação a pontos de vista opostos. Adolescentes que percebem os pais como sendo 

acessíveis, responsivos e que se abstêm de julgamentos tendem a uma maior capacidade 

de expressão dentro do contexto familiar e noutros contextos sociais (Freeman & 

Almond, 2009). Contrariamente, uma diferenciação menos adequada está relacionada 

com emocionalidade reactiva e insatisfação relacional (Freeman & Almond, 2009). 

Estas evidências são consistentes com a perspectiva de Bowen (1978) sobre os 

contextos familiares de apoio na qual  entende que um sistema relacional aberto 

contribui para uma melhor diferenciação dos membros familiares. Da diferenciação 

decorre a aquisição da autonomia. Esta autonomia requer uma auto-compreensão que 

emerge da auto-revelação partilhada com os pais, pares e companheiro romântico e da 
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qual resulta a coexistência confortável entre o self e a relação social ( Freeman & 

Almond, 2009). Assim, a qualidade da autonomia decorrera da qualidade do espaço 

relacional onde o adolescente se diferencia e autonomiza.  

A teoria da individuação (Youniss & Sabatelli, 1985 cit por Levpuscek, 2006) , 

considera a autonomia enquanto um dos dois objectivos centrais do processo de 

individuação na adolescência : autonomia e ligação. Esta premissa vai, de resto, de 

encontro ao resultado de diversos estudos que confirmam a preposição de que os pais 

permanecem figuras de vinculação na adolescência (Trinke & Bartholomew, 1997) em 

concomitância com o processo de individuação.  

-A subfase de experimentação traduz-se no testar comportamental de papéis que a nova 

independência psicológica adquirida  e aceitabilidade social permitem nesta fase 

Josselson (1980, cit por Levpuscek, 2006) . Os adolescentes testam a sua auto-

suficiência e iniciam a sua separação em relação aos pais assumindo uma maior 

proximidade aos pares (Chu, Saucier & Hafner, 2010; Seiffge- Krenke & Nurmi, 2009). 

Na teoria psicossocial do desenvolvimento humano, Erickson (1968)  o período de 

experimentação de novos papéis (p.e. relacionais, profissionais), sem um 

comprometimento definitivo, tem outra denominação: moratória psicossocial. Para este 

autor a identidade consiste na integração de várias identificações numa só, na definição 

do self. Nesta contemplação e integração de diferentes identidades, a identidade sexual 

constitui um aspecto de importante influência no desenvolvimento da identidade geral 

(Chapman & Werner-Wilson, 2008); 

- A subfase de reaproximação é, por sua vez, pautada por uma marcada ambivalência e 

alternância entre tentativas de restabelecer a proximidade no relação com os pais e 

afastamentos marcados pela ameaça de fusão. Entre estes dois processos (aproximação e 

afastamento), e resultante da sua complementaridade, decorre a desidealização parental, 

ou seja, o adolescente percebe os valores e atitudes parentais como idiossincráticos e 

assim passa a questioná-los confrontando-os com os seus ( Blos, 1962). 

Finalmente, o processo de separação individuação é alcançado aquando da aquisição de 

um sentido consolidado de self e de outros. Para Bowen (1978).  individuação é bem 

sucedida quando a manutenção da autonomia é simultânea à manutenção da 

proximidade relacional com os pais.  
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1.4.4.2 O par romântico: vinculação e hierarquia 

As relações de vinculação com figuras significativas cria expectativas nas relações com 

os outros e determina a estratégia de regulação emocional perante as relações de 

intimidade (Matos & Costa, 2006). Esta assim lançado o pressuposto relacional entre 

vinculação aos pais e ao companheiro. 

Hazan & Shaver  (1987), no que concerne às relações românticas, propõem três tipos de 

vinculação amorosa: 

- Segura: adultos  que manifestam facilidade em estabelecer, e manter, relações íntimas 

com poucas preocupações relativas a proximidade ou medo de abandono; revelam 

maior capacidade de aceitação em relação ao par e tendem a descrever as suas relações 

amorosas como sendo de confiança, felizes e amistosas; 

- Evitante- referente a adultos que experienciam desconforto nas suas relações íntimas, 

tendo dificuldades ao nível da confiança e dependência; as relações são pautadas por 

uma baixa intensidade emocional e manutenção de distanciamento; 

- Ansiosos/Ambivalentes: estes adultos procuram, e desejam acerrimamente, a 

intimidade com o par enquanto mecanismo compensatório a uma insuficiência do self. 

No entanto, os altos níveis de preocupação que experienciam relativamente a uma não 

reciprocidade amorosa e ao medo de abandono traduzem-se em relações que descrevem 

como sendo obsessivas, marcadas pela atracção sexual e com a instabilidade emocional. 

 

 

Em relação ao lugar que  par romântico ocupa na hierarquia, os resultados do estudo de 

Hazan e Shaver (1994)indicam que, para indivíduos em relações amorosas com uma 

duração mínima de dois anos, o parceiro romântico surge como figura de vinculação 

primária. No entanto, a  importância desta figura parece variar em função do grau de 

satisfação das necessidades de vinculação obtido nas relações familiares.  

 No estudo de Trinke e Bartlholomew (1997) os indivíduos indicaram o parceiro 

romântico (caso tivessem) como a figura de vinculação principal, seguida da mãe, pai, 

irmãos e melhores amigos. Transversal aos estudos sobre as hierarquias é o facto de os 

pais serem sempre parte constituinte das mesmas (Hazan & Shaver, 1987; Trinke & 

Bartholomew, 1997; Fraley & Davis, 1997; Grossman et al, 2002; Koback et al, 2007). 

Torna-se importante, então, relembrar que as relações estabelecidas no período da 

adolescência são pautadas por um elevado cariz e exploração, de resto, esperado pela 

activação de novos sistemas. Assim, destas novas formas de relação que implicam 
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exploração, e esperada uma maior influencia/activação das relações com as figuras de 

vinculação (pais), mantendo-se estes enquanto figuras de vinculação activas.  

Mais um vez a influência da qualidade das relações com os pais na relação com o 

companheiro é contemplada por diversos autores (Hazan & Haver, 1987; Hazan & 

shaver, 1994; Trinke & Bartholomew, 1997; Matos & Costa, 2006). No entanto, o 

inverso parece verificar-se, ou seja, uma vinculação segura ao par possibilita o inicio de 

um processo de revisão dos modelos de si e dos outros, sugerindo uma circularidade e 

reversibilidade entre os contextos relacionais do adolescente (Matos & Costa, 2006; 

Freemond & Almond, 2006). 

 

 

 1.5 Teoria evolutiva da socialização 

Belsky, Steinberg e Draper (1991) propõem, à luz da teoria evolutiva da socialização,  

uma abordagem integrativa que contempla factores de ordem contextual, biológica e 

psicológica que actuam no processo de escolha de uma estratégia sexual.  

 

Torna-se pertinente uma introdução aos conceitos de estratégias sexuais antes da 

apresentação do modelo da teoria evolutiva da socialização, uma vez que é influenciada 

e considera estes conceitos. 

 

 

1.5.1 Estratégias Sexuais 

A noção de que as estratégias sexuais resultam de uma evolução de comportamentos 

adaptativos a desafios de sobrevivência e reprodução, e de que esta evolução é diferente 

nos dois sexos é partilhada por diversos autores da corrente evolutiva (Buss & Schmitt, 

1993; Belsky, et al, 1991; Draper & Harpending, 1998).  

A teoria das estratégias sexuais pressupõe, entre outras premissas, que: a) ao longo da 

evolução, ambos os sexos recorreram a estratégias sexuais a curto e longo prazo, sob 

determinadas condições, em que cada uma apresentou benefícios reprodutivos 

superiores aos  custos; b) as diferentes estratégias correspondem diferentes desafios 

adaptativos; c) uma vez que as oportunidades e a maioria dos desafios diferem entre os 

sexos, também as estratégias de resposta diferem; d) um dos desafios primários das 

mulheres relaciona-se com a qualidade e quantidade de recursos externos que esta e 

capaz de mobilizar de forma a assegurar as sua sobrevivência e a dos seus descendentes; 
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e) as estratégias a curto prazo nas mulheres estão associadas as resoluções de duas 

questões: a de acesso imediato a recursos e a de avaliação de potenciais companheiros a 

longo prazo; f) ambos os sexos desenvolvem mecanismos psicológicos diferentes na 

resolução de tarefas adaptativas associadas as estratégias a curto e longo prazo; g) estes 

mecanismos psicológicos e as suas manifestações comportamentais, em conjugação 

com os contextos temporais constituem as estratégias sexuais. Desta forma, as 

estratégias são tidas enquanto um conjunto de respostas a desafios adaptativos sem que, 

no entanto, haja uma consciência do individuo (Schmitt, 2005). 

Os teóricos da psicologia evolutiva postulam que a reprodução requer uma repartição de 

esforços em prol da resolução de três tarefas fundamentais: crescimento e 

desenvolvimento, acasalamento e parentalidade. O investimento parental foi proposto 

por Trivers (1972, cit in Schmitt, 2005) enquanto uma das principais forças motrizes 

subjacentes a selecção sexual.  Para o autor, este investimento traduz-se no assegurar a 

sobrevivência, e consequente reprodução, dos seus descendentes.  

Assim, de uma perspectiva evolutiva especificidade da espécie humana traduz-se num 

maior investimento de esforço em relação à parentalidade.  Inerente a este investimento 

e a importância dada aos vínculos de amor, de resto contemplados na Teoria da 

Vinculação, que se traduzem em elevados níveis de prestação de cuidados biparentais 

do nascimento à maturidade (Schmitt, 2005). Assim, as estratégias sexuais influenciam 

a selecção de parceiros (Schmitt, 2005) e investimento na parentalidade (Trivers, 1972 

cit in Schitt, 2005; Gangestad & Simpson, 2000).   

 

Uma premissa fundamental das teorias evolutivas que se dedicam ao estudo das 

estratégias sexuais é a da sua função evolutiva nos primeiros 5-7 anos de vida (Draper 

& Harpending, 1988; Belsky et al, 1991). A função evolutiva passa, então, pela indução, 

na criança, sobre a compreensão acerca da disponibilidade e previsibilidade dos 

recursos no contexto, da confiabilidade dos outros e da durabilidade das relações 

interpessoais próximas (Belsky et al, 1991).  

Draper e Harpending (1988) consideram, na sua perspectiva sociobiológica do 

desenvolvimento das estratégias reprodutivas, que as experiências de infância na família 

constituem um factor determinante na adopção de uma estratégia sexual em detrimento 

de outra. De uma forma geral a percepção do contexto familiar e das relações nele 
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desenvolvidas parecem influenciar, não só as relações subsequentes da criança que nele 

se desenvolve (Bowlby, 1969; Haan & Shaver, 1987; Trinke & Bartholomew, 1997), 

mas também o desenvolvimento maturacional (Draper & Harpending, 1998; Ellis et al, 

2003; Belsky e tal, 1991; Belsky e tal, 2007). Assim, a uma percepção de stress 

contextual a resposta somática passa por uma aceleração do desenvolvimento 

fisiológico e o contrario verifica-se aquando da percepção do contexto enquanto estável 

e seguro. Subsequente a este desenvolvimento fisiológico  No entanto, uma das 

premissas resistentes ao tempo tem sido a de que as raparigas cuja infância lhes conferiu 

a percepção, através da ausência do pai, de que os homens são imprevisíveis e de pouca 

relevância,  tendem a acelerar o seu processo de actividade sexual e reprodutiva (Belsky 

et al, 1991; Ellis, et al, 2003; Belsky, Bakermans-Kranenburg & van IJzendoorn, 2007) 

e tendem a adoptar uma estratégia sexual a curto prazo ( Belsky et al, 1991). A 

conceptualização evolutiva passa, então, pela variabilidade de respostas fisiológicas 

adaptativas (sobrevivência e reprodução) a diferentes percepções psicológicas do meio, 

que se expressam em diferentes estratégias sexuais 

 

A teoria evolutiva da socialização contempla, no que concerne factores que influenciam 

as estratégias sexuais: o contexto familiar; contexto na infância; o seu subsequente 

desenvolvimento psicológico e comportamental e desenvolvimento somático. Do efeito 

de diferentes influências decorrem os dois tipos de estratégias sexuais: a curto e a longo 

prazo. Estas devem ser entendidas enquanto protótipos que caracterizam extremos de 

um continuum do desenvolvimento comportamental, ecologicamente sensível, e não 

como as duas únicas expressões possíveis de estratégias reprodutivas.  

 

1.5.2 Teoria Evolutiva da socialização : o modelo 

 

Contexto Familiar e Desenvolvimento psicológico e comportamental 

Diferentes contextos exercem diferentes influências no desenvolvimento do indivíduo 

(Bronfenbrenner, 1979; Belsky et al, 1991). Os autores da presente teoria enfatizam a 

importância das características do ambiente familiar, no qual se desenrolam as 

experiências de infância, no subsequente desenvolvimento psicológico e 

comportamental do individuo. Identificam, como importantes indicadores de stress 

contextual, os recursos económicos e a relação conjugal. Consideram que o stress 

contextual exerce influências adversas sobre o bem-estar psicológico do adulto e, 
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consequentemente, sobre o funcionamento parental, i.e., sob condições de stress 

contextual, os cuidados parentais tendem a ser menos consistentes, insensíveis e/ou 

rejeitantes, marcados por uma maior afectividade negativa (Belsky et al, 1991).  

Contrariamente, nos cenários em que os pais confiam e contam com o apoio de outros e 

incentivam os seus filhos a participarem em relações recompensadoras, recíprocas e a 

contarem com o investimento parental, as crianças desenvolvem diferentes modelos 

relacionais muito diferentes dos das crianças que se desenvolvem no cenário oposto.  

Uma vez que esta teoria sugere os comportamentos parentais enquanto um dos 

mediadores entre o contexto e o desenvolvimento, a experiência subjectiva dos pais 

acerca do contexto é considerada passível de iluminar a compreensão acerca dos 

diferentes processos que ocorrem nesta e desta mediação. Aqui, a percepção de apoio 

pelos pais parece desempenhar um papel importante através do efeito amortecedor que 

exerce sobre o modelo relacional a que a criança é exposta (Belsky et al, 1991).  

 

Desenvolvimento somático 

As diferenças no timing pubertário são entendidas como sugestivas de ligações 

somáticas entre a experiencia familiar e a estratégia sexual. 

No que concerne ao desenvolvimento pubertário, é consensual  a noção de que o timing 

da puberdade é regulado por um subsistema neuroendócrino. Os processos 

neuroendocrinológicos são sensíveis ao stress e este pode interferir com a actividade 

hormonal (McClintock, 1980, cit por Belsky et al, 2007). Considerando este subsistema 

dinâmico e responsivo aos estímulos ambientais, Belsky e colaboradores (1991) atentam 

à compreensão das relações que se estabelecem entre o stress contextual e a maturação 

sexual. Propõem que crianças provenientes de ambientes familiares cujos recursos 

sejam escassos ou imprevisíveis; em que as relações com os pais sejam instáveis e os 

modelos relacionais sugiram às crianças uma visão do mundo desconfiada, tendem a 

uma precocidade na maturação. A estes cenários são ainda associadas a iniciação da 

vida sexual, bem como a um maior número de relacionamentos que, de resto, se traduz 

na estratégia sexual a curto prazo. Estas premissas são reforçadas pelos resultados de 

estudos realizados neste contexto (Ellis, et al, 2003; Kim & Smith, 1999; Belsky et al, 

2007). Ao nível da estrutura familiar, os autores propõem que a influência da ausência 

do pai, em particular, exerce uma forte influência na precocidade da menarca (Ellis et 

al, 2003; Kim & Smith, 1999); na iniciação de experiências sexuais ( Kim & Smith 

1999; Ellis et al, 2003), e na gravidez na adolescência (Ellis, et al, 2003). Esta ausência 
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do pai na vida das filhas na infância parece contribuir para que estas desenvolvam 

mecanismos psicológicos sexuais consistentes com a expectativa de que o investimento 

paterno e incerto e tido como não importante (Draper & Harpending, 1982). O 

desenvolvimento somático e maturação sexual que traduzem desenvolvimento destas 

raparigas catalisa a iniciação da vida sexual e reprodutiva (Ellis et al, 2003; Belsky et al, 

1991).   Também Maestripieri e colaboradores (2004) demonstraram uma relação entre 

a ausência do pai, aparecimento precoce da menarca e uma trajectória de 

desenvolvimento marcada por uma prontidão, também ela, mais precoce para o 

acasalamento e parentalidade. Ainda neste estudo, foi encontrada uma associação entre 

o pai ausente e o interesse de adolescentes femininas por bebés e crianças.  

No entanto a influencia da ausência do pai na actividade sexual e reprodutiva da filha, 

per se, tem sido questionada. Ellis (et al, 2003) sugere que seriam as condições 

associadas a esta ausência (p.e., divórcio, conflito familiar, perda da figura paterna) que 

constituiriam um contexto adverso ao desenvolvimento da criança. Também Belsky et 

al (2007), no seu estudo acerca das influências do contexto sobre o timing pubertário, 

encontraram, não só resultados que reforçam as premissas de teoria evolutiva da 

socialização, mas propõem, ainda, que as relações da criança com a mãe e com o pai são 

igualmente, e em particular nas raparigas, predictoras do timing pubertário. Assim, as 

evidências permitem inferir, no que concerne ao efeito das relações da criança com o 

pai e com a mãe , que o distanciamento ou conflito nestas relações parece influenciar a 

aceleração da maturação nas raparigas (Belsky et al, 2007; Steinberg, 1988; Kim & 

Smith, 1999).  

 

Estilos de vinculação e estratégias sexuais 

Quando falamos em estratégia, numa abordagem evolutiva, este conceito vem 

emparelhado com adaptação.  

Contrariando a tendência da associação vigente na maioria das sociedades ocidentais 

entre estilo de vinculação inseguro e adaptação, esta abordagem permite algumas 

conceptualizações neste sentido. Belsky (1999)  sugere que o estilo de vinculação 

inseguro, sobretudo evitante, se encontra associado às estratégias a curto prazo. À luz do 

entendimento da teoria evolutiva da socialização, este estilo de vinculação inseguro 

traduz-se como indicador das normas sociais no que concerne ao investimento nas 

relações (Belsky et al, 1991). Assim, num contexto familiar de baixo investimento 

parental em que a criança desenvolve um uma percepção acerca dos outros enquanto 
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imprevisível e/ou inadequada, associada ao estilo de vinculação inseguro,  tendem a 

decorrer estratégias sexuais a curto prazo. Nestes contextos estas estratégias podem 

revelar-se mais vantajosas, em termos de sobrevivência (física e psicológica) e 

reprodutivos. E o inverso se verifica na relação entre vinculação segura e estratégias a 

longo prazo, ou seja, para uma percepção das relações enquanto duradouras, estáveis e 

de confiança, associadas ao estilo de vinculação seguro, verifica-se uma tendência para 

adiar a iniciação da vida sexual  (Belsky et al, 1999; Moreira, 2008).  

A teoria evolutiva considera, assim, influências que ocorrem ao nível de diferentes 

contextos no desenvolvimento psicofisiológico e, consequentemente, na escolha de uma 

estratégia em detrimento da outra. Focando-nos no tema do presente estudo, as 

estratégias sexuais podem oferecer uma percepção acerca das influencias que ocorrem, 

na adolescência, no que concerne a escolha das estratégias dos adolescentes açorianos.  

Para o estudo das diversas transacções ecológicas que influenciam a ocorrência de uma 

gravidez na adolescência, a teoria bioecológica do desenvolvimento humano 

(Bronfenbrenner,1979) oferece um bom modelo que permite considerar as (Canavarro, 

2009; Jongenelen & Soares, 2009). 

 

 

2.Objectivos e Hipóteses  

2.1 Objectivos 

O objectivo geral do presente trabalho consiste em avaliar a influência de variáveis 

individuais e familiares na ocorrência da gravidez adolescência e se esta se associa a 

uma estratégia sexual. 

 

Deste pressuposto decorrem os seguintes objectivos específicos: 

1. Caracterizar dois grupos de adolescentes (um em contexto de gravidez- GAG- e outro 

e sem historia de gravidez- GANG) em relação: 

1.1) as variáveis familiares  (estrutura familiar; existência de historial familiar de 

gravidez na adolescência) 

1.2.) as variáveis individuais (percepção de stress na infância; memoria dos cuidados na 

infância em relação a mãe e ao pai;  vinculação aos pais  e companheiro; separação-

individuação em relação aos pais e companheiro e estratégia sexual) 
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2.Comparar os grupos GAG e GANG relativamente as variáveis em estudo de forma a 

poder averiguar quais as que se associam com a ocorrência da gravidez na adolescência.  

 

2.2.Hipóteses  

 

Hipótese 1. O contexto familiar influencia a ocorrência de gravidez na adolescência  

H1 a): a percepção de stress na infância é mais elevada no GAG. 

H1 b): a presença de historial familiar de gravidez é mais elevada no GAG  

H1 c): A estrutura familiar no GAG passa por uma maior ausência do pai. 

H1 d) A memória de cuidados na infância prestados pela mãe  é menos positiva no 

GAG. 

H1 e) A memória de cuidados na infância prestados pelo pai  é menos positiva no GAG. 

 

 Hipótese 2: As relações de vinculação influenciam a ocorrência da gravidez na 

adolescência. 

H2 a): A vinculação a mãe é mais segura no GAG. 

H2 b): A vinculação ao pai é menos segura no GAG. 

H2 c): A vinculação ao companheiro tende a ser mais segura no GAG 

 

Hipótese 3: O processo de separação individuação difere entre os grupos 

H3 a): A ansiedade de separação em relação ao companheiro é maior no GAG 

H3 b): A ansiedade de destruição é maior em relação ao pais no GAG 

H3 c): A negação de dependência é maior em relação aos pais no GAG 

H3 d): A procura de cuidados em relação aos pais e companheiro é maior no GAG 

H3 e): A necessidade de simbiose em relação ao companheiro é maior no GAG 

H3 f): A individuação em relação aos pais é maior no GAG 

 

 

H4: A estratégia sexual está relacionada com a ocorrência da gravidez na 

adolescência. 

H4 a): A estratégia sexual a curto prazo é maior no GAG . 

H4 b): A estratégia sexual a longo prazo é maior no GANG. 
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3. Metodologia 

 

• Participantes 

A amostra do presente estudo é composta por 30 adolescentes (N=30) , com idades 

compreendidas entre os 16 e os 18 anos, residentes no conselho de Vila Franca do 

Campo  na ilha de S. Miguel e cujas famílias são beneficiárias do Rendimento Social de 

Inserção (RSI). Todos os jovens se encontram em situação, ou com historial, de 

abandono escolar. 

Com o intuito de identificar e localizar estes jovens, foi solicitada ajuda para a 

angariação dos participantes a uma Instituição Particular de Solidariedade Social 

(IPSS), com protocolo com o Ministério da Educação no âmbito da prevenção do 

abandono escolar.  A solicitação foi bem acolhida quer pela instituição, quer pelos 

jovens, que se manifestaram disponíveis e dispostos a participar. A aplicação feita aos 

jovens inseridos nos projectos da IPSS foi realizada ao longo de encontros numa sala 

cedida pela instituição e nas casas dos jovens. A duração média da aplicação foi de 

1hora e 20 minutos. A angariação de participantes passou, posteriormente, pelo contacto 

de indivíduos das redes familiares e sociais dos jovens desta IPSS que promoveram a 

recolha. Desta feita, a recolha foi realizada, em 6 casos, à distância, tendo os jovens 

preenchido os questionários autonomamente e não se tendo aplicado, nestes casos, a 

parte da entrevista.  

A técnica utilizada é não probabilística cuja denominação é a de amostragem de 

conveniência e consistiu no recurso a adolescentes que, preenchendo as condições de 

inclusão na amostra e assegurada a confidencialidade e anonimato dos dados 

voluntariamente, se dispuseram a participar na investigação. 
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• Instrumentos de medida 

Neste estudo exploratório foram utilizados os seguintes instrumentos1: Questionário 

Sóciodemográfico; Questionário das Experiências de Infância, The Inventory of  

Parents and  Peers Attachment, Separation Individuation Test of Adolescence, 

Questionário das Estratégias Sexuais e entrevista. 

 

4. Análise  descritiva dos resultados 

Ao nível da estatística descritiva foram calculadas as medidas resumo adequadas e as 
frequências relativas e absolutas. Para o estudo das hipóteses utilizaram-se os testes não 
paramétricos: Qui-Quadrado de diferença de proporções com Crosstabs; teste de U de 
Mann-Whitney (comparação entre médias); Correlação de Pearson e Regressão Linear. 
Relativamente aos pressupostos dos testes procedeu-se à verificação da Normalidade 
(Teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S), com a correção de Lilliefors e teste de Shapiro 
Wilk (S-W), para confirmar os resultados do K-S e da homogeneidade da variância (F 
de Leveane). Uma vez que não se cumpriram os pressupostos de normalidade e de 
homogeneidade, optou-se por utilizar testes Não-Paramétricos na verificação de 
hipóteses. Para a realização do tratamento estatístico recorreu-se ao SPSS para 
Windows 19.0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 A descrição dos instrumentos utilizados será apresentada em anexo. 
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Variáveis sociodemográficas  

Quadro 1. Características Sociodemográficas da amostra populacional (n=30) 

 

 

A amostra e composta por 30 jovens adolescentes (11 do sexo masculino e 19 do sexo 

feminino). No que concerne as variáveis sociodemográficas consideradas, relativamente 

ao estado civil dos adolescentes, 70% da amostra participa em relações de namoro 

sendo que, no GAG esta situação se verifica em 85,7 % dos casos. A situação escolar 

destes jovens revela que 19 se encontram em situação de abandono escolar enquanto 11 

se encontram inseridos no sistema de ensino. O maior numero de adolescentes em 

situação de abandono verifica-se no GAG (57.9%). Contudo, todos estes adolescentes, 

incluindo os que se encontram inseridos no sistema de ensino já estiveram, a dada 

altura, em situação de abandono. Tendo em consideração as habilitações literárias dos 

pais, a média de anos de escolaridade das mães é de 5,1 e dos pais de 5,2. Entre os pais 

do GAG a médias é de 3,7 nas mães e de 3,6 no pais. Já no grupo ANG a média em 

relação à mãe e pai é de 6,4 e 6,7 anos, respectivamente. 

 

 

  GAG(n=14; 46.7%) GANG (n=16; 53.3%) 
  n/% n/% 

Género Masculino 2 (18.2) 9 (81.8) 
 Feminino 12 (63.6) 7 (36.8) 

Idade Mínimo 16 13 
 Máximo 18 18 
 Média 17.14 16.4 
 Desvio Padrão .86 1.31 

Idade de Menstruação Mínimo 9 10 
 Máximo 14 14 
 Média 11.17 12.14 
 Desvio Padrão 1.52 1.57 

Condição profissional da Mãe Empregada 
Doméstica 

2 (28.6) 
12 (52.2) 

5 (71.4) 
 11 (47.8)  

Condição profissional do Pai Empregado 7 (36.8) 12 (63.2) 
 Desempregado 3 (75) 1 (25) 

Estado Civil dos pais Casados 5 (35.7) 9 (64.3) 
 Separados 6 (50) 6 (50) 

 Viuvos 3 (75) 1 (25) 
Historial de gravidez na 

adolescência 
Sim 7 (63.6) 4 (36.4) 

 Não 7 (36.8) 12 (63.2) 
Frequência escolar Sim 3 (27.3) 8 (72.7) 

 Não 11 (57.9) 8 (42.1) 
Motivo de abandono escolar Relacionado com a 

gravidez 
6 (85.7) 1 (14.3) 

 Não relacionado com 
a gravidez 

5 (100) 0 (0) 
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Relativamente as características sociodemográficas dos pais destes adolescentes, 

verifica-se nesta amostra que no GANG existe um maior número de pais casados 

(64.3%), relativamente ao GAG (37.5%) apesar de se verificar exactamente o mesmo 

numero de casos em que os jovens pertencem a pais separados. Surge, no entanto, uma 

diferença relativamente a situação de falecimento do pai, registando-se no GAG uma 

maior ocorrência desta situação. No que concerne a situação profissional dos pais, e 

transversal ao grupos uma predominância de mães domesticas verificando-se, no 

entanto, que o maior numero de mães empregadas diz respeito ao GANG. A presença de 

historial familiar de gravidez na adolescência e mais elevada no GAG. 

 

H1 a): A percepção de stress na infância é mais elevada no grupo de grávidas. 
Quadro2. Comparação entre a Percepção de Stress na Vida Familiar na Infância para os 
grupos GAG e GANG  

 
 

 

 

O teste t Student foi utilizado para comparar as médias obtidas para a variável 

Percepção de Stress na Vida Familiar na Infância, nos grupos GAG e GANG. A análise 

dos resultados demonstrou que não existem diferenças estatisticamente significativas 

(F=.3016, t=.851, p>.05) entre o GAG (M=5.35, dp=1.64) e o GANG (M=4.81, 

DP=1.83) no que concerne a esta variável. Desta forma, verifica-se que a Percepção de 

Stress na Vida Familiar na Infância não estabelece diferenças entre os grupos na 

variável Gravidez na Adolescência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gravidez na Adolescência   
 GAG (n=14) GANG (n=16)   
 M D-P Min-Max M D-P Min-Max F p 

PSVF
I 

5.35 1.64 3-7 4.81 1.83 1-7 .016 .900 
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H1 b): A presença de historial familiar de gravidez na adolescência é mais elevada 

no grupo de adolescentes grávidas 

 

Quadro3. Qui-Quadrado para a variável Historial Familiar de Gravidez na Adolescência  
entre o GAG e GANG 
  Gravidez na Adolescência   
  GAG 

n/% 
GANG 

n/% 
X p 

Historial Familiar de 
Gravidez na 
Adolescência  

Sim 7 (63.6) 4 (36.4) 2.010 .045* 

 Não 7 (46.7) 12 (63.2)   
* p<.05 ; ** p <.001 

O Qui-Quadrado para análise da relação entre grupos com respostas binominais revelou 

que a variável Historial Familiar de Gravidez na Adolescência e a variável Gravidez na 

Adolescência estão relacionados de forma estatisticamente significativa (X=2.010, 

p<.05).  

 

H1 c): A estrutura familiar no GAG passa por uma maior ausência do pai. 
 

Quadro4 . Qui Quadrado entre Estado Civil dos pais e Gravidez na Adolescência 
  Gravidez Adolescência    
  GAG 

n/% 
GANG 

n/% 
X p 

Estado Civil Casados 5 (35.7) 9 (64.3) 2.018 .364 
 Divorciados 6 (50.0) 6 (50)   
 Viúvo 3 (75) 1 (25)   
* p<.05 ; ** p <.001 

O Qui-Quadrado da variância revelou que não existem diferenças estatisticamente 

significativas (X=2.018, p>.001) entre o estado civil dos pais e os grupos de GAG e 

GANG. Contudo, podemos verificar que, embora os resultados não sejam significativos, 

se verifica uma maior percentagem de pais que estão casados no GANG (n=9, 64.3%) e 

uma maior percentagem no GAG que experienciaram a perda do pai (n=3, 75%).  
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H1 d) A memória de cuidados na infância prestados pela mãe é menos positiva no 

GAG. 

H1 e) A memória de cuidados na infância prestados pelo pai  é menos positiva no 

GAG. 

 

Quadro5. Comparação entre GAG e GANG para a variável  memória de cuidados na infância 

prestados pela mãe e pelo pai 

 

 

 

* p<.05 ; ** p <.001 
MCM – Memória de cuidados em relação à mãe; MCP – Mémória de cuidados em relação ao pai 
 

O teste t student para comparação entre médias revelou que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre o GAG (M=11.0, DP=3.80) e o GANG (M=13.3, 

DP=1.70) no que concerne à percepção da memória de cuidados prestados pela mãe (F= 

6.509, t= -2.198p <.05). Assim, verifica-se que o grupo GANG obteve resultados 

médios superiores aos do grupo GAG para a variável memória de cuidados em relação 

mãe (Quadro5). 

 

H2: A vinculação a mãe é mais segura no GAG  

H2 b): a vinculação ao pai é menos segura no GAG. 

H2 c): A vinculação ao companheiro tende a ser mais segura no GAG 
 

Quadro 6. Comparação entre grupos para as variáveis Vinculação à mãe, Vinculação ao pai e 
Vinculação ao companheiro. 

  Gravidez na Adolescência   
 GAG (n=14) GANG (n=16)  
 M D-P Min-Max M D-P Min-Max U p 

V-M 3.82 .89 2-4.5 3.39 .543 2.9-4.8 78.500 .034* 
V-P 3.25 .90 1.4-4.5 3.47 .99 1.3-4.9 63.500 .467 
V-C 4.03 .38 3.5-4.8 3.78 .95 2.2-4.8 56.500 .166 

V-M – Vinculação à mãe; V-P – Vinculação ao pai; V-C – Vinculação ao companheiro; M- Média; D-P – 
Desvio Padrão; * p<.05 ; ** p <.001 

 

 Gravidez na Adolescência   
 GAG (n=14) GANG (n=16)   
 M D-P Min-Max M D-P Min-Max F p 

MCM 11.0 3.80 3-15 13.3 1.70 11-15 6.509 .016*
* 

MCP 11.5 3.83 3-15 11.7 2.84 6-15 2.431 .131 
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A análise de comparação de medianas revelou que o GAG apresenta resultados 

superiores (M= 3.82, DP=.89) quando comparados com o GANG (M=3.39; DP=.543) 

no que concerne à variável Vinculação à mãe, sendo esta diferença estatisticamente 

significativa (U=78.500, p <.05).  
 

H3: O processo de separação individuação difere entre os grupos 

H3 a): A ansiedade de separação em relação ao companheiro é maior no GAG 
H3 b): A ansiedade de destruição é maior em relação ao pais no GAG 
H3 c): A negação de dependência é maior em relação aos pais no GAG 
H3 d): A procura de cuidados em relação aos pais e companheiro é maior no GAG 
H3 e): A necessidade de simbiose em relação ao companheiro é maior no GAG 
H3 f): A individuação em relação aos pais é maior no GAG 
 

Quadro7: Comparação entre grupos para as escalas do SITA 

 Gravidez na Adolescência  

 GAG (n=14) GANG (n=16)  

 M D-P Min-Max M D-P Min-Max U p 

ASP 3.43 .84 1.7-5 2.7 .81 1.5-4 50.500 .048* 

ASC 3.5 .95 1.7-5 2.8 .71 1.7-4.6 71.000 .043* 

ADC 2.3 .89 1.3-4.3 2.4 .70 1.3-3.2 82.500 .685 

ADP 3.08 1.16 1-4.8 2.84 .96 1.2-4.7 94.000 .473 

NDC 2.78 .77 1.6-4.5 2.44 .58 1.5-3.6 63.000 .047* 

NDP 2.8 .86 1.6-4.6 2.21 .50 1.6-3.4 71.500 .036* 

PCC 3.41 .75 2.5-4.8 2.70 .93 1.4-4.1 50.500 .048* 

PCP 3.30 .71 2.1-4.7 2.67 1.0 1.2-4.2 82.000 .224 

NSC 3.41 .96 2-4.8 2.82 .46 2.1-3.6 55.000 .048* 

NSP 3.38 1.07 1.6-4.9 2.96 .54 2-3.7 90.000 .377 

IP 3.64 .68 2-4.5 3.58 .66 2.1-4.5 111.000 .984 

IC 3.77 .63 2.4-4.7 3.51 .55 2.2-4.3 65.000 .220 

• p<.05 ; ** p <.001 
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A análise de comparação medianas para a variável Ansiedade de Separação em relação 
aos pais e ao companheiro revelou que existem diferenças estatisticamente significativas 
(U=50.500, z=-1.975, p<.05) entre o grupo GAG (M=3.43, DP=.84) e o grupo GANG 
(M=2.7; DP=.81).  
 
 
Hipótese4: A estratégia sexual está relacionada com a ocorrência da gravidez na 

adolescência. 

H4 a): A estratégia sexual a curto prazo é maior no GAG . 

H4 b): A estratégia sexual a longo prazo é maior no GANG 

 

Quadro8. Comparação entre os grupos GAG e GANG para as estratégias sexuais de curto e longo-prazo 

 Gravidez na Adolescência  
 GAG (n=) GANG (n=)  
 M D-P Min-Max M D-P Min-Max U p 

CP 2.05 .95 1-4 1.46 .77 1-3.5 69.500 .030** 
LP 5.58 1.22 3-7 5.86 .71 3-7 90.500 .043** 

CP –Curto Prazo; LP – Longo Prazo; M= Média; D-P – Desvio-Padrão; * p<.05 ; ** p <.001 
 
A comparação entre as medianas dos GAG e GANG revelou que o GAG apresenta um resultado 
superior nas estratégias a curto-prazo (M=2.05, DP=.95) comparativamente com o GANG 
(M=1.46, DP=.77), sendo esta diferença estatisticamente significativa (U= 69.500, z=-1.81, 
p<.05).  
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5. Discussão dos Resultados 

Antes da discussão dos resultados importa enunciar algumas limitações do presente 

estudo, que deverão ser tidas em consideração aquando das interpretações proposta 

conferindo ao presente estudo um cariz exploratório. A reduzida dimensão da amostra 

deve ser tida em conta na generalização dos resultados. A dificuldade em reunir jovens 

adolescentes do sexo masculino compromete a interpretação entre géneros e reflecte, de 

resto, o facto de os jovens masculinos entrarem mais cedo no mundo de trabalho, uma 

vez que a dificuldade em contacta-los passou, precisamente por esta realidade. A 

recolha de informação não foi feita de forma uniforme com os 30 sujeitos, tendo 6 

realizado os inquéritos sozinhos. Tendo em conta a “barreira” que estes jovens 

demonstraram e verbalizaram aquando do preenchimento presencial com a 

investigadora (nomeadamente a extensão dos instrumentos e a quantidade de leitura 

implicada foram, quase invariavelmente, referidos pelos entrevistados), a recolha poderá 

ter influenciado a qualidade da compreensão dos itens e consequente resposta. Ainda 

em relação aos instrumentos utilizados, a extensão dos mesmos pode ter comprometido 

o nível de motivação ao longo de toda a aplicação.  

 

5.1 Variáveis Familiares 

 Atentando a um enquadramento sociodemográfico macrossistémico da população da 

amostra, tomemos em consideração alguns dados do INE (2009, 2007). Relativamente a 

profissão da mãe, os dados constatam que a taxa mais elevada de inactividade 

profissional materna se verificou na Região Autónoma dos Açores. Apesar de na 

presente amostra haver, em ambos os grupos, um maior numero de mães domesticas 

(vs. empregadas), foi no GAG que esta ocupação mais se expressou. Tomemos agora 

em consideração o percurso escolar dos pais que se desenhou curto, especialmente o dos 

pais do GAG: uma média de 3,7 anos de escolaridade nas mães e de 3,6 no pais.  

 

Tendo em consideração que as medias de escolaridade de ambos os pais no GANG 

foram, consideravelmente, mais elevadas (6 anos), torna-se apelativo considerar esta 

influencia dos modelos educativos parentais no percurso educativo dos filhos.  

Outras variáveis insulares que se destacam ao nível nacional dizem respeito as mais 

elevadas das taxas de nupcialidade e as medias de idade  materna e paterna mais baixas 

aquando do nascimento do primeiro filho. De facto, verificou-se, no presente estudo, 
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uma diferença estatisticamente significativa no que concerne a uma maior frequência de 

historial familiar de gravidez na adolescência no GAG. Estes dados vão, de resto ao 

encontro de outros estudos nacionais e internacionais que consideram a influencia dos 

modelos familiares de gravidez na adolescência numa maior ocorrência do fenómeno 

(Canavarro; 2009; Pires, 2009; Pereira et all, 2005; Merrick, 1995). Torna-se sugestivo 

inferir uma tendência a transgeracionalidade do fenómeno, no entanto verifica-se a 

necessidade de se realizarem estudos longitudinais para se compreender esta questão 

(Canavarro, 2009; Pires et al, 2009; Merrick, 1995). 

Assim, num contexto económico desafiante em que os modelos parentais familiares e 

profissionais parecem passar por uma desvalorização do percurso académico e por  uma 

valorização do papel feminino enquanto cônjuge e mãe, a gravidez neste período parece 

ser percepcionado enquanto um percurso de vida alternativo ao escolar e profissional 

dada a sua persistência no tempo. Neste seguimento de ideias, a concepção de 

profissão/trabalho pode diferir neste contexto do tido como normativo. Merrick (1995) 

propõe uma reconceptualização da  gravidez na adolescência enquanto uma alternativa 

profissional percepcionada pelos jovens. Partindo de uma concepção de trabalho 

enquanto uma necessidade básica de fazer algo que confira ao individuo um sentimento 

de competência (Hoyt, 1984, cit por Merrick, 1995), de desenvolvimento pessoal e de 

fonte de rendimentos, a ocorrência de uma gravidez na adolescência pode ser encarada 

como uma fonte de  sentimentos de satisfação pessoal e fonte de rendimentos (através 

de subsídios) (Merrick, 1995). Congruente com os dados supracitados, Canavarro 

(2009), no seu estudo na RAA, constatou que as principais fontes de satisfação pessoal 

das grávidas adolescentes estão, precisamente, relacionadas com o papel materno e 

conjugal.  

Ainda, este contexto sociofamiliar e susceptível de promover nestes jovens uma atitude 

positiva relativamente a actividade sexual mais precoce (Canavarro, 2009; Merrick, 

1995). 

Finalmente, no que concerne aos factores familiares,  a estrutura familiar e referida na 

literatura enquanto factor associado a ocorrência da gravidez na adolescência  (Ellis et 

al, 2003; Merrick, 1995; Canavarro, 2009). Assim, este fenómeno tende a ser associado 

a  famílias não intactas e ao stress que pode derivar de um divorcio ou perda de uma 

pessoa significativa (Ellis et al, 2003; Pacheco et al, 2003; Figueiredo et al, 2004; 

Figueiredo et al, 2004; Pereira, 2001). Contudo, Canavarro (2009) verificou que no caso 

açoriano as famílias destes adolescentes tendem a uma estrutura intacta. Na presente 
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amostra, apesar de não se ter verificado uma diferença estatisticamente significativa 

entre a estrutura familiar dos grupos, o GAG apresentou uma maior frequência da 

ausência do pai que se traduz num menor numero de pais casados e numa maior 

ocorrência de casos de viuvez da mãe.  

 

5.2 Variáveis individuais 

 

Diferenças na percepção de stress familiar na infância 

A maioria dos estudos conclui que a gravidez na adolescência tende a ocorrer em 

contextos desfavorecidos económica e socialmente (Canavarro, 2009; Imammura et al, 

2007; Pereira et al, 2005; Pereira, 2001; Justo, 2000). Decorrentes destes contextos e 

esperada uma maior percepção de stress sobre o ambiente (Belsky et al, 1991) que 

exerce influencia na ocorrência de uma gravidez na adolescência (Ellis et al, 2003). 

Uma das limitações do presente estudo passa, precisamente, pela ausência de uma 

amostra comparativa no que concerne ao NSE, uma vez que todos os participantes 

pertencem a famílias beneficiárias do RSI.  

No entanto, a hipótese colocada de que a percepção de stress na infância seria mais 

elevada no GAG, comparativamente ao GANG não se verificou estatisticamente 

significativa, apesar do GAG apresentar um valor mais elevado. Esta constatação pode 

dever-se ao facto de ambos os grupos partilharem, a partida, diversas características 

sociofamiliares, nomeadamente o NSE e o contexto sociocultural.  

 

Diferenças na memoria de prestação de cuidados prestados pela mãe e pelo pai na 

infância 

A hipótese colocada de que seria esperada uma maior frequência de memorias de 

cuidados prestados pela mãe menos positiva no GAG foi confirmada, verificando-se 

uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos.  

Os resultados vão ao encontro de outros estudos portugueses em que um menor apoio 

emocional percebido na infância, principalmente em relação a mãe, é mais frequente 

nos grupos de grávidas adolescentes (Canavarro, 2009; Pires, 2009). Desta forma, o 

papel da mãe parece desempenhar uma importância de relevo no desenvolvimento 

destas adolescentes no que concerne a ocorrência da gravidez. 

A memória de cuidados prestados pelo pai não diferiu entre os grupos, confirmando-se 

a hipótese colocada. Esta percepção menos positiva em relação à memória do pai pode 
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estar relacionada com papel periférico que o pai parece assumir neste contexto 

sociocultural no que concerne aos cuidados prestados aos filhos (Canavarro, 2009).  

 

 

Diferenças nas relações de vinculação 

A influencia das relações aos pais no desenvolvimento do indivíduo é transversal às 

diversas teorias em que o presente estudo se alicerça, nomeadamente, a Teoria da 

Vinculação (Bowlby, 1969), a Teoria Evolutiva da Socialização (Blesky et al, 1991) e a 

teoria Bioecológica (Bronfenbrenner, 1979). 

 Os resultados sugerem que, em ambos os grupos o par romântico surge como a 

principal figura de vinculação. Estes  vão ao encontro da conceptualização teórica de 

que é esperado nas relações adultas que o par romântico assuma um lugar proeminente 

na hierarquia das relações de vinculação (Trinke & Bartholomew, 1997 ; Hazan & 

Shaver, 1994; Freemond & Almond, 2009; Freenley & Davies, 1997). Numa análise 

geral dos resultados obtidos para as relações de vinculação nos dois grupos 

relativamente à mãe, pai e companheiro, é a vinculação segura ao par romântico no 

GAG que assume uma maior frequência. No entanto,  foi na vinculação à mãe que se  

verificou uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos tendo o GAG 

apresentado uma maior frequência de vinculação segura a esta figura. Mais uma vez 

relembrando a limitação do número da amostra, os resultados encontrados vão de 

encontro aos dos estudos portugueses realizados no âmbito das relações significativas 

das adolescentes grávidas que remetem, também eles, para uma relação de vinculação 

segura às mães (Pacheco et al, 2006; Rodrigues, et al, 2004). Ainda, o facto de haver 

uma vinculação segura a, pelo menos, uma figura, particularmente a mãe, parece 

promover uma vinculação segura ao par romântico(Matos & Costa, 2006; Pacheco et al, 

2003).  

Relembrando os resultados anteriormente discutidos no que concerne à memória de 

cuidados na infância prestados pela mãe, tomemos, agora em consideração que a 

participação numa relação amorosa, pelo seu vincado cariz exploratório, prevê uma 

activação do sistema de vinculação em relação aos pais, neste caso a figura da mãe 

(Matos e Costa, 2006; Hazan & Shaver, 1994; Franley & Davis, 1997; Koback, 2007). 

Desta forma, a mãe parece desempenhar uma importante influência no desenvolvimento 

destes jovens, bem como no estabelecimento das relações amorosas, como será feita 

referência mais adiante. 
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No que diz respeito à relação de vinculação ao pai, esta não diferiu entre os grupos. No 

entanto , no GANG o pai surgiu, depois do companheiro, como a principal figura. 

Contrariamente, no GAG é a mãe que surge como a figura com quem se verifica uma 

maior frequência de vinculação segura. Tendo em consideração que não foi observada 

uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos para a estrutura familiar 

mas que esta se verificou na relação de vinculação a mãe, os dados parecem sugerir que 

a qualidade relacional desempenha uma maior influência na ocorrência deste fenómeno. 

Esta consideração vai ao encontro dos resultados de Ellis e col (2003) que sugerem ser a 

qualidade das relações significativas que desempenha uma maior influência na 

ocorrência da gravidez na adolescência e não a estrutura familiar, per se. 

 

Estes resultados vão de encontro aos obtidos por Canavarro (2009) que sugerem uma 

deterioração na relação das grávidas adolescentes com o pai simultânea a uma 

percepção mais positiva no que diz respeito a relação com a mãe. 

Importa, também, ter em conta a especificidade do papel paternal neste contexto insular. 

Canavarro (2009) observa que, relativamente à aceitação da gravidez, apesar deste 

indicador assumir valores superiores aos de Portugal Continental no que concerne à mãe 

e ao companheiro, na RAA a reacção mais negativa é, precisamente, a do pai. A autora 

refere, ainda, que o pai assume no contexto familiar um papel mais periférico no que 

concerne à educação dos filhos, que, por sua vez pode ser produto e/ou decorrer da 

papel materno neste contexto. 

A necessidade de mais estudos que contemplem a influência da relação com o pai no 

desenvolvimento humano requer   a realização de mais estudos.  

 

 

Diferenças relativas ao processo de separação individuação 

O GAG apresentou níveis transversalmente mais elevados em todas as escalas, 

confirmando as hipóteses propostas. Estes resultados podem sugerir uma intensidade 

mais elevada associada à velocidade que os desafios imprimem ao desenvolvimento 

destes adolescentes. Serão feitas referências às diferenças estatisticamente observadas, 

resguardando a limitação da amostra. 

Os elevados níveis de ansiedade de separação e de negação de dependência em relação 

aos pais podem dar conta de possíveis conflitos psicológicos inerentes à ambivalência 

entre a dependência e independência, característicos da adolescência (Erickson,1968; 
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Josselon, 1980, cit por Levpuscek, 2006) e ao conflito entre a autonomia e a 

responsabilidade parental associados a gravidez (Pacheco et al, 2006).  

A maior procura de cuidados ao companheiro verificada no GAG pode ser interpretada, 

mais uma vez, tendo em conta a importância que o par romântico assume na hierarquia 

das relações de vinculação (Hazan & Shaver, 1994; Trinke e Bartholomew, 1997). No 

que concerne a elevada necessidade de simbiose ao companheiro, esta pode estar 

associada ao estado de fusão do casal que sobrepõe as tarefas de formação do casal ao 

nascimento do primeiro filho (Relvas, 1996). 

No que concerne à individuação, apesar de ter sido a escala onde se verificou uma 

menor diferença entre os grupos, o GAG apresenta uma maior individuação quer em 

relação aos pais quer ao companheiro. Tendo em mente que  a maioria da amostra 

(70%) se encontra em contexto de relação, e acrescendo que o contexto sociofamiliar 

parece promover o papel feminino através da conjugalidade e maternidade, a relação 

amorosa pode ser percepcionada e vivida enquanto fonte de autonomização e 

individuação.  

 

 

Diferenças relativas às estratégias sexuais 

A hipótese de que as estratégias sexuais a curto prazo seriam mais frequentes no grupo 

de grávidas foi confirmada pelos resultados. Estes vão, assim, ao encontro a Teoria 

Evolutiva da Socialização (Belsky et al, 1999), que considera uma maior frequência de 

estratégias sexuais a curto prazo em indivíduos com uma maior percepção de stress na 

infância. Este e tido como passível de ser inferido através das condições 

socioeconómicas e familiares (pertença a baixos NSE; divorcio, ausência do pai e perda 

de pessoas significativas). Por sua vez, uma maior percepção de stress na infância 

influencia a forma como as relações e o parceiro sexual são percebidos.  

Considerando as estratégias sexuais a curto prazo enquanto respostas adaptativas a um 

ambiente que privilegia um rápido acesso aos recursos exteriores que assegurem a 

sobrevivência, e tendo em conta o contexto sociocultural em que esta amostra se insere, 

a gravidez na adolescência enquanto resultado de uma estratégia sexual a curto prazo 

pode estar associada a uma transgeracionalidade de padrões, ou, ainda enquanto um 

meio de selecção de parceiros a longo prazo (Scmitt, 2005). Congruente com a 

valorização da conjugalidade neste contexto sociocultural insular, Canavarro (2009) faz 

referencia ao facto da gravidez na adolescência, na RAA, surgir em contextos de relação 



	  
	  

47	  

com uma media de 10 meses de namoro. Estes dados, associados aos resultados obtidos 

no presente estudo, parecem sugerir que esta estratégia resulta de uma intenção de 

selecção de um parceiro a longo prazo. 
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Descrição dos Instrumentos 

 

     1.   Questionário Sócio-Demográfico 

O questionário sócio-demográfico é constituído por questões de resposta rápida, 

inseridas em três grupos temáticos: variáveis sócio-demográficas, variáveis 

psicossociais e variáveis pessoais. No primeiro bloco de questões, controlaram-se as 

variáveis de caracterização sócio-demográfica, nomeadamente o sexo, a idade, a área de 

residência habitual e o estado civil. No segundo grupo, incluíram-se questões referentes 

ao agregado familiar (p.e. estado civil, escolaridade e situação profissional dos pais, 

historial de gravidez na família). Por fim, no terceiro grupo, inseriram-se as variáveis 

pessoais referentes à escolaridade (situação escolar, motivos de abandono), ao estado 

civil e à idade de menarca. 

 

2.    The Inventory of Parents and Peers Attachment (IPPA)  

Este questionário, o Inventário de Vinculação para os Pais e Pares (IPPA) foi 

desenvolvido por Armsden e Greenberg (1987), tendo sido traduzido pelo Professor 

Manuel Geada, da Universidade de Lisboa.  O instrumento avalia as dimensões 

cognitivo-afectivas da vinculação dos adolescentes (ou jovens adultos) relativamente 

aos pais (e pares – na versão completa da escala de Armsden & Greenberg, 1987).  

 Este instrumento é constituído por 75 itens referentes à vinculação com a mãe, pai e 

amigos, tendo sido esta última substituída pelo companheiro em virtude dos objectivos 

da presente investigação. As análises factoriais realizadas pelos autores levaram à 

distinção de três subescalas relativas à representação da vinculação aos pais: sub-escala 

de Confiança avaliando sentimentos de confiança, compreensão mútua e respeito (e.g. 

“Os meus pais/amigos respeitam os meus sentimentos”; sub-escala de Comunicação, 

medindo a extensão e qualidade da comunicação verbal (e.g. “Conto aos meus 

pais/amigos o que me preocupa”); e sub-escala de Alienação ou zanga, que diz respeito 

aos sentimentos de alheamento e isolamento interpessoal (e.g. “Os meus pais/amigos 

não compreendem o que actualmente se passa comigo”). A cada sub-escala 

correspondem, então, 25 itens. Cada item é cotado através de uma escala de Likert de 5 

pontos: “Quase nunca ou nunca”, “Raramente”, “Algumas vezes”, “Muitas vezes” e 

“Quase sempre ou sempre”, consoante o sujeito concorda com a afirmação. Os itens 



	  
	  

podem ser cotados positivamente – remetendo para a sensação de confiança e segurança 

em relação às expectativas de que as figuras de vinculação compreendem e respeitam as 

necessidades do próprio, assim como para a ideia de que os pais são sensíveis e 

receptivos aos seus estados emocionais e lhe darão apoio. São cotados negativamente os 

itens que remetem para sentimentos/representações de raiva, afastamento emocional ou 

de incompreensão dos pais para consigo.  

Armsden e Greenberg (1987) demonstraram que as escalas deste instrumento estavam 

intercorrelacionadas e registaram uma precisão teste-reteste de três semanas de .93 e .86 

respectivamente para os pais e para os pares.  

A versão utilizada foi uma reduzida, composta por 25 itens. Foi também feita uma 

adaptação da escala para o companheiro. 

 

 

3.   Separation Individuation Test of Adolescence (SITA) 

O teste de separação-individuação para a adolescência (SITA) de Levine, Green e 

Millon (1986) foi construído para medir manifestações específicas e resoluções das 

fases do processo de separação-individuação na adolescência. Levine et al. (1986) 

desenvolveram o SITA com o intuito de examinar as teorias da separação-individuação 

na infância de Mahler (1952) e do processo de segunda separação-individuação da 

adolescência desenvolvidas por Blos (1962) que consiste no prolongamento no tempo 

da teoria de Mahler. 

É um inventário de auto – descrição de 103 itens de resposta numa escala de Lickert de 

5 pontos, desde discordo totalmente a concordo totalmente. Os itens distribuem-se em 7 

subescalas  que medem manifestações específicas e operacionalizam as dimensões 

teóricas do processo de separação-individuação: 1) Ansiedade de Separação ( relativa a 

receios referentes à perda de contacto físico ou emocional com as pessoas significativas; 

2) Ansiedade de Destruição ( referente a sentimentos de controlo/absorção pelas 

pessoas significativas e medo da perda de autonomia e independência; 3) Negação de 

Dependência (identifica a negação de necessidades de dependência como 

prevenção/defesa à  ansiedade de separação; 4) Procura de Cuidados ( relativa as 

necessidades de ligação e relação com as figuras significativas; 5) Necessidade de 

Simbiose (concerne a intensidade das necessidades de dependência e desejos de fusão 

com pessoas significativas; 6) Narcisismo ( relativa as características narcisistas e de 



	  
	  

auto-centração, e 7) Individuação (flexibilidade entre impulsos de dependência e 

independência.  

No presente estudo foi utilizada a versão traduzida e adaptada para a população 

portuguesa por Geada (1992) e os pares foram substituídos pelo companheiro. 

 

 

4.   Questionário de Experiências Sexuais (QES) 

O QES, foi desenvolvido pelo Professor Doutor João Moreira da Universidade de 

Lisboa, almejando avaliar o tipo de estratégia sexual adoptada pelos indivíduos. É 

constituído por duas escalas: estratégias a longo prazo (item exemplo: “Quero que o 

meu marido/companheiro e os meus filhos sejam o centro da minha vida”) e estratégias 

a curto prazo (“Nunca fecharei completamente a porta à possibilidade de ter uma 

aventura amorosa/sexual”). Cada um dos 12 itens é avaliado numa escala de Likert de 7 

pontos, em que 1 significa “Não tem nada a ver comigo”, 4 significa “Tem algo a ver 

comigo”, e 7 significa “Tem totalmente a ver comigo”. Este questionário tem uma boa 

consistência interna tendo sido obtido um alfa de Cronbach de .82 para as estratégias a 

longo prazo e um de .87 para as de longo prazo. 

 

 

5. Questionário das Experiências de Infância (QEI) 

Além dos questionários já referidos, foi elaborado um outro destinado a avaliar  

as experiências da infância, e composto por itens de proveniência diversa.  

Nomeadamente, foram utilizados 6 itens da Mother-Father-Peer Scale (MFPS) -uma 

escala que avalia as experiências de infância relativas à relação com a mãe e com o pai.  

Esta escala foi desenvolvida por Seymour Epstein, e posteriormente adaptada para a 

população portuguesa por Lopes dos Santos, Silva e Sousa (1995), com o objectivo de 

aferir o modo como os indivíduos avaliam retrospectivamente a qualidade das relações 

mantidas na infância com cada um dos pais e os pares. O individuo responde numa 

escala de Likert de 5 pontos que vai desde o «discordo totalmente» ao «concordo 

totalmente». O instrumento foi adaptado ao presente estudo tendo sido aplicado em 

relação aos progenitores com o intuito de avaliar  duas sub-escalas: a primeira indica o 

grau em que a mãe e o pai são descritos como tendo sido aceitantes versus rejeitantes, 

sendo que a aceitação é tida como indicador de que o pai/mãe comunicou amor, 

aceitação, e apreciação pelo filho, e a rejeição enquanto indicadora de que o pai/mãe 



	  
	  

tratou o filho como um fardo, um incómodo ou uma fonte de infelicidade. Foram ainda 

incluídos itens, no questionário supracitado, numa escala de Lickert de 1 a 7, com o 

intuito de aferir o nível de stress na vida familiar na infância e na adolescência 

(stressante versus tranquila); a qualidade da relação entre os pais na vida familiar na 

infância (conflituosa versus feliz). Foi também introduzida uma grelha de forma a 

identificar com quem viveram os sujeitos nos primeiros 18 anos, indicando, em cada 

ano, se tinham vivido com os pais, só com a mãe, só com o pai, com a mãe e o padrasto, 

com o pai e a madrasta, ou nenhum dos anteriores. 

A consistência interna das escalas na amostra portuguesa situou-se entre .77 e .83 

(Groves & Sawyers, 1987).  

 

 

6. Entrevista 

Finalmente, foi realizada uma entrevista com o objectivo de aceder a algumas 

representações e narrativas destes jovens sobre a percepção passada, actual e futura 

sobre a situação da gravidez, sobre o apoio percebido em relação às famílias de origem 

e ao companheiro e à caracterização dos processos cognitivos destes jovens em relação 

à gravidez .  

As entrevistas foram gravadas em formato áudio e cotadas por 2 júris numa folha de 

cotação (ver anexo X). As júris são conterrâneas da população da amostra (para facilitar 

a compreensão oral), com o grau de Mestre na área da Psicologia. 

 

 

 


