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RESUMO

Ingressar em uma graduação faz com que o sujeito realoque grande quantidade de tempo para tal atividade. A maternidade/ paternidade nesse contexto é processo singular que

causa bastante dúvida quanto a possibilidade de conciliar tais atividades, tendo em vista continuar os estudos e vivenciar o papel de mãe ou pai. O presente estudo mergulha

dentro desse contexto na busca de conhecer a realidade de quem passa por tal experiência dentro do curso de Psicologia em que se acrescenta os impactos do conteúdo

disciplinares especificamente sobre desenvolvimento infantil e a relação mãe/ pai/ bebê e a vivencia da gravidez e os primeiros anos de vida do (a) filho (a). Portanto iniciamos a

pesquisa por levantamento bibliográfico, afim de apurar o que tem sido construído a respeito de leis e estudos que deem pistas sobre o que é conhecido em torno do desafio da

conciliação da graduação com a maternidade/ paternidade e mecanismos facilitadores, ou seja, leis, ajuda de familiares ou redes de apoio, entre outros. Ao mesmo tempo foram

contatados e entrevistados 8 alunos, sendo 7 mulheres e 1 homem que tiveram a experiência da gestação no decorrer do curso. Como resultados parciais todos os (as)

entrevistados (as) relatam que os conteúdos ministrados durante a graduação os fizeram melhores pais e mães e ao mesmo tempo os trouxeram ansiedade e angústia pela

ausência paterna e materna nos primeiros anos de desenvolvimento infantil de seus filhos (as), mas se apegam na justificativa de que estão longe de seus (as) filhos (as) para

construir sua formação e garantir um futuro melhor para os (as) mesmos.
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