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RESUMO 

 

 

 Este presente Trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivo central desvendar os 

significados da gravidez para as adolescentes atendidas no Centro de Referência do 

Adolescente (CRA) localizado na cidade de Macaé. Nele abordaremos criticamente os 

conceitos relacionados à temática da adolescência e o fenômeno da gravidez na adolescência, 

entendendo-os como algo historicamente e socialmente construído, permeado numa dinâmica 

capitalista repleta de desigualdades de gênero, sociais, econômicas, culturais e regionais. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo desvendar criticamente os significados da 

gravidez na adolescência, entendendo-a como uma questão de cunho coletivo. Sua idealização 

surgiu por meio de minhas observações e inquietações enquanto estagiária de Serviço Social 

no Centro de Referência do Adolescente (CRA) localizado na cidade de Macaé. 

A temática da adolescência tem se constituído nas últimas décadas num importante 

objeto de estudo para várias áreas do conhecimento assim como tem despertado também o 

interesse, ou até, certa preocupação, de alguns segmentos da sociedade, sendo comumente, 

um alvo focalizado das políticas públicas. Diante desse contexto, o fenômeno da gravidez na 

adolescência ganha status de “problema social” pelo Estado. 

As abordagens aqui postas buscaram conhecer de maneira crítica e reflexiva a 

realidade socioeconômica de adolescentes gestantes advindas de famílias pobres, residentes 

na cidade de Macaé e atendidas pelos serviços do CRA. Para isso, este trabalho foi pensado e 

produzido da seguinte forma: no capítulo primeiro, procura-se abordar a temática da 

adolescência esmiuçando seus conceitos por meio de um recorte histórico, chegando aos dias 

contemporâneos. Nele falaremos sobre a sexualidade vivenciada na adolescência, enfatizando 

os recortes de gênero e as moralidades, até chegarmos ao debate acerca da gravidez na 

adolescência, sua problematização como “problema social”, os estereótipos, a contracepção e, 

seus desmembramentos num contexto marcado por desigualdades de gênero, econômicas, 

sociais e culturais. 

No capítulo segundo, realiza-se uma investigação histórica a fim de descobrir quando 

e de que maneira a gravidez na adolescência deixa de ser tida como um acontecimento 

“natural”, passando a ser considerada pela sociedade e pelo Estado como “problema social”. 



A luz de autores como José Paulo Netto, Marilda Iamamoto e Alejandra Pastorini buscou-se 

debater sobre as manifestações da questão social, suas mudanças e, implicações para a 

sociedade, primordialmente para aqueles que sobrevivem do trabalho assalariado. Nesse 

contexto, enfatizou-se o papel do Estado diante da dinâmica capitalista assim como sua 

execução e planejamento no que tange as políticas públicas. Abordou-se por fim, a Lei do 

Planejamento Familiar e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ressaltando suas 

implicações acerca do debate sobre a gravidez na adolescência. 

No capítulo terceiro e último, apresenta-se o Centro de Referência do Adolescente 

(CRA) enquanto política pública, seus objetivos, preceitos, particularidades, público atendido, 

a correlação de forças existente no seu cotidiano, assim como, as dificuldades encontradas no 

dia-a-dia decorrente da fragmentação, fragilização, focalização e descentralização enfrentadas 

pelas políticas públicas. Nele também serão expostos os resultados da pesquisa de campo 

realizada no CRA com seis adolescentes grávidas usuárias dos serviços da instituição, por 

meio da apresentação das respostas ao formulário aplicado e dos relatos do grupo focal, para 

que com isso, possamos, em fim, conhecer os significados da gravidez para as seis 

adolescentes pesquisadas. 

Nas considerações finais, apontam-se as principais descobertas acerca das reflexões 

realizadas neste Trabalho de Conclusão de Curso. 

Pretende-se assim, proporcionar para o leitor e para os envolvidos nos serviços do 

Centro de Referência do Adolescente, funcionários e usuários, um trabalho que traga 

respostas críticas e reflexivas acerca da realidade dos adolescentes atendidos, mas que 

contribua primordialmente, no trato com as adolescentes grávidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: ADOLESCÊNCIA E GRAVIDEZ 

 

 

1.1- Adolescência e seus conceitos. 

 

 

Anteriormente era comum identificarmos a adolescência como uma etapa transitória 

entre a infância e a vida adulta, e sua caracterização era evidenciada somente pelas mudanças 

biológicas que marcam tal momento evolutivo do ser humano. Contudo, atualmente, a 

adolescência têm se constituído num importante objeto de estudo e de preocupação para 

diversos segmentos, tendo em vista a grande expressão que passa a assumir no interior das 

transformações da sociedade contemporânea.  

Antes de prosseguirmos, se faz necessário elucidar que o conceito de adolescência que 

será abordado neste trabalho, será o defendido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e 

pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPS), onde a adolescência inicia-se aos 10 anos 

de idade e termina ao se completar 19 anos, o que difere do conceito de adolescência 

defendido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que considera que a mesma 

começa aos 12 anos de idade e termina aos 18 anos. É importante que se diga que no Brasil, 

para melhor equalização dos dados e comparação com os índices mundiais, tanto o Ministério 

da Saúde (MS) como as secretarias de saúde estaduais e municipais utilizam o padrão da 

OMS na coleta de seus dados. Vale salientar que em alguns momentos da produção 

utilizaremos o termo juventude para designar um determinado período da adolescência, uma 

vez que, o mesmo é mencionado por alguns autores para definir a faixa etária de 15 aos 24 

anos. 

Ao discutirmos sobre adolescência, não podemos deixar de falar sobre a sociedade. A 

identidade do adolescente, sua personalidade e subjetividade são construídas historicamente 



pela humanidade, dividida em classes sociais. Como criação social e subjetiva, a adolescência 

tem um caráter mutante que se processa ao longo da história. 

De acordo com o autor Eisenstadt (1976) a divisão dos indivíduos por grupos etários 

surgiu nas sociedades primitivas onde as famílias ainda não representavam uma unidade 

fundamental na divisão econômica e social do trabalho. A delimitação de faixas etárias 

correspondia apenas a um ciclo vital, ocorrendo de maneira distinta, variando de sociedade 

para sociedade, onde as mesmas lhes atribuíam significados diferentes. Deste modo: 

 

 

Nas sociedades primitivas, a passagem entre o universo infantil e o adulto é 

altamente institucionalizada e ritualizada e os grupos etários têm funções e lugares 

definidos no sistema social. Nesses casos, a transição efetua-se com relativa 

facilidade. (EISENSTADT apud ABRAMO, 1994, p. 03). 

 

 

Já nas sociedades modernas essa passagem torna-se mais diferenciada comparando as 

sociedades mais primitivas. Como explicita Abramo (1994), esse fenômeno se dá devido ao 

aguçamento na divisão do trabalho e nas constantes alterações no modo de produção 

econômico, que aprofunda a fragilização da família e das demais instituições, fatos que 

contribuem para a descontinuidade entre o universo infantil e o universo adulto, acarretando 

num tempo de preparação menos institucionalizado e com papéis menos delimitados. 

A adolescência é observada desde os primórdios da humanidade. Diversas civilizações 

ao longo da história utilizavam-se de rituais ou de testes para demarcar a passagem da 

infância para a vida adulta. Todavia, elucidaremos por meio dos estudos realizados por Àries 

(1981), como a adolescência vem se desenvolvendo ao longo da história na sociedade 

ocidental. 

Àries (1981) destaca que na sociedade medieval, não havia separação entre o mundo 

das crianças e o mundo dos adultos, a socialização era realizada misturando-os, não havendo 

portanto, uma fase de transição. Além disso, a família não se caracterizava como um espaço 

de sociabilidade, a mesma era feita nos espaços coletivos. Esse contexto começa a ser alterado 

a partir do século XVII por meio de dois fenômenos centrais: 

 

 

Um deles é a transformação da família que, juntamente com a profissão, vai 

crescentemente polarizando a vida social e fazendo desaparecer a antiga 

sociabilidade coletiva. A família no mesmo movimento se retrai para a esfera 

privada e torna-se elemento central para as referencias morais “passando a formar os 

corpos e almas de seus membros”. Isso inspira toda uma nova afetividade e um novo 

sentimento em relação à infância. A família reorganiza-se em torno da criança e 



ergue entre ela mesma e a sociedade o muro da sociedade privada. O outro 

fenômeno é a mudança e extensão da instituição escolar. A escola começa a 

substituir a aprendizagem informal como meio de educação; a criança deixa de ser 

misturada aos adultos e de aprender a vida diretamente pelo contato com eles. Em 

outras palavras, a criança, já separada do meio social mais denso pela própria 

família, passa a ser também separada dos adultos em geral pela instituição escolar. 

(ÀRIES apud ABRAMO, 1994, p. 07). 

 

 

 Àries (1981) afirma que o conceito atual sobre a infância começa a ser constituído nas 

sociedades europeias no século XVII, mas é somente no século XX que a adolescência 

aparece como uma etapa socialmente determinada. O referido autor nos chama atenção para a 

importância da escola e da vida produtiva no que tange a separação social imposta aos 

adolescentes e aos jovens da época. Desta forma, “de um lado havia a população escolarizada, 

e de outro, aqueles que entravam diretamente na vida adulta muito cedo” (ÀRIES apud 

ABRAMO, 1994, p. 06).  

 No Brasil o debate sobre a adolescência e a juventude surgiu em meio às preocupações 

com o processo de urbanização desencadeado na década de 1950. Conforme Abramo (1994), 

a questão é a forma como a condição juvenil estava vinculada ao processo de modernização 

social ocorrido após a Segunda Guerra Mundial.  

 

 

Foram os jovens, mais do que outras faixas etárias, que mais facilmente puderam se 

incorporar as novas ocupações e situações abertas por essa modernização. 

“Beneficiados” pelo aumento da oferta educacional, com maior disponibilidade para 

migrar do meio rural para o urbano, socializados pela escola e pelos meios de 

comunicação para “participar das relações sociais e simbólicas do mundo moderno”, 

os jovens configuram um grupo social com especial “capacidade de mobilidade 

ascendente e de assimilação dos novos valores culturais e comportamentos sociais” 

(RAMOS apud ABRAMO, 1994, p. 22). 

 

 

 Nesse contexto social da época, é importante destacar que é destinada para os jovens 

estudantes da classe média a posse de todos os privilégios disponíveis na sociedade. Os 

jovens da classe de baixa renda eram tidos como “marginalizados e delinquentes” pela 

sociedade. 



 O pós Segunda Guerra Mundial no Brasil caracterizou-se pelas alterações na 

configuração da adolescência e da juventude. Com os espaços de lazer, os meios de 

comunicação e à indústria cultural sendo invadidos pelo universo desta parte populacional. Na 

década de 1960, Abramo (1994) nos sinaliza para o conflito geracional que passa a se 

desenvolver, o conflito entre a cultura dos jovens contra a sociedade conservadora dos 

adultos. A maior liberdade comportamental dos adolescentes e jovens eclode numa série de 

conflitos com as normas estabelecidas pelas instituições como a família e a escola, e seus 

representantes, acontecendo principalmente por meio dos movimentos estudantis. 

 

 

A tese geral é a de que o novo ciclo de desenvolvimento industrial, com a 

diversificação da produção, pleno emprego e os benefícios do welfare state, trouxe 

um período de afluência e incremento crescentes no consumo, cujas possibilidades 

foram grandemente ampliadas pela criação de novos bens e pelo crescimento da 

importância dos meios de comunicação. Há também maior valorização social do 

tempo livre, vinculada à redução da jornada de trabalho, que se traduz na ampliação 

e na diversificação dos bens de entretenimento e de cultura de massas. (ABRAMO, 

1994, p. 29). 

 

 

 Segundo Sposito (1997), é o caráter contestador e rebelde dos jovens que surge no 

pós-guerra, em querer romper com as tradições da sociedade, que irá caracterizar a 

adolescência e a juventude como um “problema social”. Uma das mais importantes alterações 

da década de 1960 foi o alargamento da escolaridade obrigatória até o fim do atual primeiro 

grau. Tal fato possibilitou o aumento da escolaridade para os estudantes de renda mais baixa, 

prolongando a sua preparação para a vida adulta.  

 Nas décadas de 1970 e 1980, o perfil adolescente e juvenil é alterado. De acordo com 

Abramo (1997), o movimento estudantil perdeu expressividade e a imagem da juventude 

passa a ser vinculada principalmente ao consumismo oferecido pelo mercado, ao 

individualismo e a uma aparente apatia aos assuntos públicos, negando-se a assumir o papel 

de inovação dos anos anteriores. Assim posto, 

 

 

O problema relativo à juventude passa então a ser a sua incapacidade de resistir ou 

oferecer alternativas as tendências inscritas no sistema social: o individualismo, o 



conservadorismo moral, o pragmatismo, a falta de idealismo e de compromisso 

político são vistos como problemas para a possibilidade de mudar ou mesmo corrigir 

as tendências negativas do sistema. (ABRAMO, 1997, p. 31). 

 

 

Na década de 1990, a notoriedade dos adolescentes e jovens por parte da sociedade, 

altera-se pouco com relação à década de 1980. Agora o que chama atenção é a apresentação 

de várias figuras juvenis nas ruas, envolvidas em diversos tipos de ações individuais e 

coletivas. Porém, grande parte dessas mobilizações são voltadas por ações individualistas e 

fragmentadas. Conforme Abramo (1997), nos anos de 1990 os indivíduos adolescentes e 

juvenis que mais se destacam são aqueles que aparecem nas ruas, divididos entre a violência, 

a pobreza e a criminalidade. 

Depois desse breve recorte histórico sobre a temática da adolescência e da juventude, 

pudemos verificar que, à medida que as sociedades se tornam mais complexas, o período da 

adolescência também tem se tornado mais diversificado e acentuado. Assim sendo, para 

pensarmos na adolescência e na juventude precisamos entendê-las de maneira heterogênea. 

De acordo com Sousa (2004, p.50) “perceber a juventude como um momento da vida 

marcaria a saída da infância até o ingresso no mundo adulto, vivido de forma homogênea, é 

ignorar as condições histórico-culturais dos integrantes dessa categoria”. 

O debate contemporâneo que se faz sobre a adolescência e sobre a juventude no 

Brasil, é marcado por inúmeros estudos que contemplam várias perspectivas, sejam elas, 

sociológicas, antropológicas, psicológicas, pedagógicas, biológicas e sociais. No entanto, a 

proposta desta parte do trabalho é discutir brevemente o fenômeno da adolescência e da 

juventude de maneira a contemplar a realidade social da maioria dos adolescentes e jovens 

brasileiros. 

A adolescência no Brasil do século XXI precisa ser estudada considerando os 

antagonismos que se fazem presentes em nossa sociedade. Trata-se de profundas 

desigualdades sociais, econômicas, regionais, étnicas e de gênero. Entender o processo de 

construção da adolescência é fazê-lo não apenas enfatizando as transformações fisiológicas e 

psicológicas, mas primordialmente, ponderando o contexto social no qual os indivíduos estão 

inseridos. Conforme aponta Minayo (1990, p.290) “numa formação social como a nossa 

marcada pela divisão de classes e por uma complexa rede de organização social, a 

adolescência tem que ser compreendida dentro das especificidades históricas, 



socioeconômicas, políticas e culturais”. É numa conjuntura de desregulamentação das 

relações e dos direitos sociais que a nova geração vem se desenvolvendo. Diante dessa 

realidade, duas instituições se caracterizam historicamente como centrais no debate sobre 

adolescência: a família e a escola. 

A família ao longo das décadas vem sofrendo significativas alterações, no que tange a 

sua constituição e organização. As famílias nucleares não são mais uma regra, propiciando 

modificações nos papéis tradicionais. Apesar da atual conjuntura social de distanciamento e 

de banalização das relações sociais a família ainda é caracterizada como o eixo principal da 

sociabilidade do indivíduo.  

 

 

A família aparece como instância fundamental para a vida da grande maioria: como 

estrutura central para poder viver a vida enquanto jovem, como referência afetiva, 

como referência ética e comportamental e para o próprio processo de 

amadurecimento. (ABRAMO apud DUTRA, 2008, p. 35) 

 

 

 

 A família torna-se tão fundamental no desenvolvimento da adolescência que pode 

interferir no prolongamento da juventude. Heilborn (2002) em pesquisa do projeto GRAVAD, 

nos sinaliza para a importância do apoio familiar nos planos dos adolescentes e jovens. É 

sinalizado que nas famílias onde os pais dispõem de condições financeiras para custearem, 

mesmo que minimamente, as necessidades dos filhos, os mesmos permanecem mais tempo na 

casa dos pais, fato que segundo a autora causa um prolongamento natural da juventude. Já nas 

famílias onde o jovem por necessidade precisa ingressar mais cedo no mercado de trabalho, 

vivencia o período da adolescência e da juventude de maneira mais breve. Com isso podemos 

perceber como o condicionante econômico causa impactos no modo de sociabilidade das 

famílias, inclusive no determinante escolar. Complementa Heilborn (2002, p.27) que “o 

prolongamento da juventude é entendida como uma dessincronização da autonomia familiar-

residencial e escolar profissional”. Nesta citação, a autora nos chama atenção para a 

peculiaridade do prolongamento da juventude na sociedade moderna, isso por que a sociedade 

exige que o jovem se autonomize cada vez mais cedo. 

O debate sobre o prolongamento da juventude também está associado à escolaridade 

do adolescente ou do jovem. Ainda de acordo com Heilborn (2002) os fatores econômicos e 

de classe social exercem impacto no modo como se estruturam as trajetórias escolares. 



Também seguindo a mesma pesquisa citada acima, o percurso escolar de jovens que vivem 

com a família e que não possuem a necessidade de trabalhar, costuma ser mais prolongada em 

termos de anos de escolarização e com maior qualidade. O contrário ocorre com os jovens que 

ingressaram mais cedo no mercado de trabalho, que atribuem a não permanência na escola, ao 

cansaço. Claro que esses eventos além de serem permeados por desigualdades sociais, 

também os são por desigualdades de gênero. A pesquisa mostra que a evasão escolar acontece 

de forma diferenciada entre rapazes e moças pertencentes às classes mais populares. 

 

 

As carreiras escolares femininas revelam-se descontínuas e pontuadas por 

repetência. A tarefa de cuidar da casa e dos irmãos menores anuncia-se como uma 

razão importante, e exclusivamente feminina, para a evasão escolar. Entre os 

rapazes, a evasão escolar tende a ser definitiva e vinculada a necessidade de 

trabalhar para o seu sustento e dos demais familiares. (HEILBORN et al. 2002, p. 

29) 

 

 

 

 A escola tal como conhecemos hoje, surgiu com o advento da modernidade, sendo 

incumbida de cuidar e educar das crianças e dos jovens. Segundo Sposito (1994) a escola 

caracterizada como um espaço de socialização tende a preparar o indivíduo por meio da 

transmissão de valores sociais para o ingresso na divisão social do trabalho. Porém, sabemos 

que essa socialização das informações não incide de maneira igualitária, o que pode reforçar 

as desigualdades sociais, de classe e de gênero. E as consequências dessas disparidades 

podem propiciar como vimos acima, na evasão escolar e nas repetências. 

 De acordo com Bourdieu (1982) a escola é uma instituição fundamental na formação 

do ser social por trabalhar com a educação formal do indivíduo. A escola na sociedade 

capitalista caracteriza-se como um espaço ideológico e de dominação. A dominação se dá de 

maneira oculta e peculiar. Deste modo, 

 

 
A dominação acontece por meio da violência camuflada, dissimulada e, portanto, 

simbólica, e sua eficiência serão maiores quanto menor for à consciência dos agentes 

nela envolvidos. No sentido de validar o processo de dominação constituído pela 

violência simbólica, cada formação social utiliza-se dos meios considerados mais 

eficazes no controle social, na legitimação e na inculcação da cultura dominante e, 

consequentemente, na naturalização do processo, entre eles, a da escola. 

(BOURDIEU apud ALMEIDA, 2005, p. 146) 

 

 

  

   



  Em contrapartida, a escola tem a potencialidade de contribuir para a alteração das 

bases de dominação hegemônica. Mas para isso é preciso executar uma educação para as 

crianças, adolescentes e jovens onde se preserve o pensamento crítico e reflexivo acerca da 

realidade social. 

 

 
O sistema capitalista reconhece a força da escola no sentido de sua contribuição para 

a transformação social e, por isso, procura fazer da escola um instrumento 

ideológico cuja função seja apenas a da reprodução social. Se, na sociedade 

capitalista, o desenvolvimento do trabalho levou o indivíduo a procurar pelo saber 

na escola, consequentemente esse saber irá aumentar o capital do indivíduo, 

comprometendo o processo de reprodução. Assim, o sistema vê como saída à 

utilização da escola e do saber nela trabalhado de maneira a reverter tal ameaça. 

Esse saber, ao invés de estar comprometido com o conhecimento das relações e da 

realidade desvelada, passa a ser universalizado. (ALMEIDA, 2005, p. 150). 
 

 

  

É somente através da revolução e consolidação de um novo tipo de organização social, 

que o sistema escolar poderá fomentar o protagonismo dos indivíduos no que tange à 

transformação da sociedade, por meio da luta e da contestação. É necessário desvelar os 

processos de dominação e exploração que uma classe exerce sobre a outra. 

 

 
Ao possibilitar às classes subalternas a apropriação do saber sistemático, revelando-

lhes, por essa mediação, as relações de poder em que se estrutura a sociedade, a 

educação lhes permite também a compreensão do processo social global, uma vez 

que este saber está genética e contraditoriamente vinculado à situação social por 

mais que, ideologicamente, se tente camuflar esta vinculação. O saber acaba levando 

ao questionamento das relações sociais, mediante um processo de conscientização 

do real significado dessas relações enquanto relações de poder, revelando inclusive a 

condição de contraditoriedade que as permeia. (BOURDIEU; PASSERON, apud 

ALMEIDA, 2005, p.151) 

 

 

Outra questão de suma importância que merece ser abordada quando se fala de 

adolescência e juventude no Brasil são os estereótipos. Abramo (1997) nos sinaliza que há 

uma enorme dificuldade da sociedade em considerar o adolescente e o jovem como sujeitos 

sociais e, portanto, de direitos.  

 

 
Parece estar presente, na maior parte da abordagem relativa aos jovens, tanto no 

plano da sua tematização como das ações a eles dirigidas, uma grande dificuldade de 

considerar efetivamente os jovens como sujeitos, mesmo quando é essa a intenção, 

salvo raras exceções; uma dificuldade de ir além da sua consideração como 

“problema social” e de incorporá-los como capazes de formular questões 

significativas. (ABRAMO, 1997, p. 28). 

 



 

O debate sobre a adolescência e a juventude está presente tanto no meio acadêmico, 

como na mídia e nas políticas, normalmente simbolizando os dilemas da sociedade moderna. 

Porém, a vinculação da adolescência e da juventude como “problema social” é histórica. De 

acordo com Abramo (1994) é, sobretudo no início do século XX que a juventude ocidental é 

vinculada a questões de delinquência, rebeldia e revolta, é caracterizada como uma etapa da 

vida onde acontecem crises e turbulências. Assim sendo, como a adolescência e a juventude 

são discorridas como um processo de desenvolvimento social e pessoal, onde os mesmos 

estão num período de adaptação aos papéis adultos, suas possíveis “falhas” ou “desvios” são 

vistos com preocupações por parte da sociedade e do Estado. Desta maneira, a 

problematização que se faz em torno do adolescente e do jovem é geralmente de cunho moral 

e varia de acordo com a classe social e com o gênero pertencente. 

 

 
O foco real de preocupação é com uma coesão moral da sociedade e com a 

integralidade moral do indivíduo – do jovem como futuro membro da sociedade, 

integrado e funcional a ela. É nesse sentido também que na maior parte das vezes a 

problematização social da juventude é acompanhada do desencadeamento de uma 

espécie de “pânico moral” que condensa os medos e angústias relativos ao 

esquecimento da ordem social como conjunto coeso de normas sociais. (ABRAMO, 

1997, p.29). 

 

 

Por fim, os adolescentes e os jovens brasileiros precisam ser vistos como sujeitos 

sociais capazes de realizar escolhas, de propor ações relevantes à realidade, de estabelecer 

uma relação de diversidade com os outros indivíduos da sociedade, e de colaborar para a 

dissolução de problemas sociais, ao invés de simplesmente ignorá-los e estereotipá-los como 

ameaça ao “bom” funcionamento social. 

 

 

1.2- Vivenciando a sexualidade na adolescência. 

 

 

Problematizar a temática da sexualidade na adolescência numa sociedade tão arraigada 

de moralismos culturais e religiosos não é uma tarefa tão simples, pois conforme explicita 

Lima (2007) o assunto é permeado de polêmicas e de diversidades, sobre tudo no que tange as 

relações de gênero. Este tópico do trabalho pretende esmiuçar como os adolescentes 

vivenciam a sexualidade considerando as desigualdades sociais e de gênero. Assim, segundo 

Abramo (2006): 

 



 

O conceito de sexualidade é expresso sob um conjunto de regras socioculturais que 

modelam a experiência íntima dos sujeitos. Sua articulação com o conceito de 

gênero é essencial, visto ser um sistema de classificação social que organiza 

contrastivamente os atributos masculinos e femininos em diferentes sociedades. 

(ABRAMO, 2006, p.1422) 

 

 

 

O aprendizado sexual é uma característica importante na adolescência. Além do 

desenvolvimento físico com a produção dos hormônios que poderão possibilitar o início da 

capacidade reprodutiva, ocorrem mudanças na sociabilidade dos mesmos. Conforme salienta 

Heilborn: 

 

 

O aprendizado da sexualidade não se restringe a genitalidade, tampouco ao 

acontecimento da primeira relação sexual. Trata-se de um processo de 

experimentação pessoal e de impregnação pela cultura do sexual do grupo, que se 

acelera na adolescência e na juventude. O aprendizado constitui-se na familiarização 

de representações, valores, papéis de gênero, rituais de interação e de práticas, 

presentes na noção de cultura sexual. (HEILBORN, 2006, p. 35) 

 

 

 
 

Segundo Nunes (1987) a sexualidade é uma dimensão essencial à vivência do ser 

humano, não podendo ser reduzida a algo único e pré-estabelecido. A sexualidade está sempre 

passando por reconfigurações que são associadas às mudanças sofridas dentro da dinâmica 

social, no que tange aos valores morais, éticos, culturais e religiosos. Desta forma, devemos 

pensar na sexualidade como um fenômeno que sofre diretas interferências das relações 

sociais. O autor nos chama atenção para a dificuldade que as pessoas possuem em 

compreender que a sexualidade é algo inerente a natureza humana. 

 

 
O acúmulo do senso comum, com seus determinismos maniqueístas e o predomínio 

de uma visão positivista do corpo e da sociedade, faz com que se confluam para o 

mesmo ponto o preconceito e a ciência, tornando-se incapazes de desentranhar a 

sexualidade como algo histórico e natural. (NUNES, 1987, p.37). 

 

 

 De acordo com Abramo (2006) as regras do relacionamento afetivo-sexual entre os 

adolescentes e os jovens se modificaram significativamente nas últimas décadas. E uma 

dessas mudanças é caracterizada pelo ficar, que se torna uma alternativa mais branda para a 

substituição do namoro. Outra mudança que a autora nos chama atenção é para o fato de 

alguns pais permitirem que seus filhos adolescentes ou jovens exerçam sua vida sexual sem 



proibições, porém esse fato ainda é considerado uma rara exceção. Conforme aponta Heilborn 

(2004) as relações entre a família e a sexualidade também passaram por modificações. 

 

 
Tais mudanças resultam, por um lado, de um longo processo que tornou a 

conjugalidade um domínio relativamente autônomo da família, orientado por 

dinâmicas internas nas quais a sexualidade ocupa um lugar central; e, por outro, do 

fato de que o exercício da atividade sexual deixou de ser circunscrito à esfera do 

matrimônio. (HEILBORN, 2004, p. 09). 

 

 

 Apesar das mudanças referidas, Heilborn salienta que essas alterações não foram 

capazes de produzir um cenário de liberdade, pois os constrangimentos ainda estão presentes 

no seio familiar quando o assunto é sexualidade, são discursos e práticas arraigadas de 

moralismos e por antigas determinações de gênero, impossibilitando o surgimento de espaços 

de discussão sobre a temática da sexualidade com seus filhos. Essa dificuldade no diálogo 

com a família pode propiciar com que o adolescente procure outros espaços para ouvir e falar 

sobre a sexualidade, como por exemplo, grupos de amigos, meios de comunicação e a escola. 

Ao falar da sexualidade no espaço escolar Altman salienta que, 

 

 

Atualmente, a escola tem sido apontada como um importante espaço de intervenção 

sobre a sexualidade adolescente que, nos últimos anos, adquiriu uma dimensão de 

problema social. Mais do que um problema moral, ela é vista como um problema de 

saúde pública e, a escola desponta como um local privilegiado de implementação de 

políticas públicas que promovam a saúde de crianças e adolescentes. A intenção de 

introduzir esse assunto no âmbito escolar torna-se evidente pela inserção da 

orientação sexual nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) na forma de tema 

transversal. (ALTMAN, 2003, p. 283). 

 

 

 

 Segundo Altman (2003), atualmente é a vinculação que é feita pela sociedade e pelo o 

Estado do exercício da sexualidade como um “problema social” que faz com que o tema seja 

discutido na escola. A sexualidade é, portanto, introduzida na escola por meio da 

nomenclatura “orientação sexual”. A mesma autora revela que nos últimos anos o poder 

público tem tido uma preocupação maior com essa temática devido ao crescimento da 

“gravidez precoce”. 

 

 
Dessa forma, a ampla inserção desse tema na escola parece estar ligada, por um 

lado, a uma dimensão epidêmica e, por outro, a mudanças nas expectativas de 

comportamento sexual associadas ao aparecimento da figura da “gravidez precoce”. 

A sexualidade adolescente desponta como um importante foco de investimento 

político e instrumento de tecnologia de governo, sendo a escola um espaço 



privilegiado de intervenção sobre a conduta sexual dos/as estudantes. (ALTMAN, 

2003, p. 285). 

 

 

  

 Como já salientamos no tópico anterior, a escola não é um espaço neutro. Ela é 

permeada de valores e de relações de poder, sendo utilizada como instrumento de dominação 

física e ideológica. Assim segundo Veiga-Neto (2000): 

 

 
Entender o poder disciplinar como um poder sobre o corpo permite perceber as 

inúmeras práticas que acontecem na escola como técnicas que se combinam e dão 

origem a uma tecnologia de vigilância e controle social, que tem por objetivo 

alcançar os corpos em suas ínfimas materialidades e imprimir-lhes determinadas 

disposições sociais para torná-los dóceis. (VEIGA-NETO apud BORDINI, 2009, 

p.31) 

 

 
  

 Diante do exposto, discorremos que a sexualidade deve ser trabalhada na escola por 

meio da reflexão crítica, desconsiderando práticas e discursos que preguem a proibição ou o 

moralismo. O adolescente enquanto ser social precisa exercer suas práticas sexuais de maneira 

autônoma, pois uma educação sexual realizada com autonomia contribui para que o indivíduo 

tenha práticas sociais fundadas na liberdade de escolha e de expressão. 

 O exercício da sexualidade na adolescência precisa ser pensado à luz das diferenças de 

gênero. Borges (2002) salienta que “as questões de gênero têm se mostrado importantes na 

condução das escolhas reprodutivas de adolescentes, particularmente no momento da primeira 

relação sexual e no primeiro parceiro sexual”. A autora salienta que na maioria das vezes a 

iniciação sexual masculina ocorre antes da feminina. 

 

 
As explicações acerca das diferenças da idade do início da vida sexual entre homens 

e mulheres baseiam-se no fato de que as normas e expectativas sociais em relação à 

idade e circunstâncias adequadas para as primeiras práticas sexuais variam conforme 

o sexo. (BORGES, 2002, p. 500). 

 

 

As regras acerca do comportamento sexual são determinações históricas, e 

socialmente construídas, e que portanto, variam de sociedade para sociedade. Heilborn (2006) 

afirma que a cultura brasileira é marcada diretamente por uma disposição de gênero que 

conserva contrastes de atitudes entre os sexos. Assim, a masculinidade é ligada a força e a 

liberdade do exercício sexual, em aversão a feminilidade que é relacionada à passividade, a 

inexperiência sexual e ao conformismo. O gênero, portanto, produz normas, valores, 



percepções e representações que incidem na vida do indivíduo, e que ajudam naturalizar as 

desigualdades entre os sexos. 

 

 
Apesar da complexidade e pluralidade das identidades subjetivas, a dominação dos 

sistemas de gênero em sua lógica de poder pode resvalar numa naturalização que 

justifica as desigualdades sociais entre homens e mulheres. (TAQUETTE et al, 

2004, p. 283) 

 

 

Um ponto importante que precisa ser refletido quando se pensa em relações de gênero 

na adolescência é a contracepção. A preocupação com a contracepção é geralmente de 

responsabilidade feminina, pois cabe a mulher o papel da prevenção e do controle, uma vez 

que o homem culturalmente não exerce domínio sobre os seus impulsos sexuais. Esse é um 

discurso que se agravou principalmente com o advento da pílula anticoncepcional. 

  O exercício da sexualidade na adolescência é repleto de pluralidades, sendo 

vivenciado de maneiras distintas, variando de acordo com o meio social no qual o adolescente 

está inserido. Assim sendo, desigualdades de gênero, sociais, culturais e religiosas permeiam 

essa dinâmica que é própria da sociedade capitalista. O que se deve ser reiterado é o respeito à 

autonomia do adolescente e a promoção de espaços críticos e reflexivos para discussões. 

 

 

1.3- Gravidez na adolescência. 

 

 

Atualmente a gravidez na adolescência constitui-se como tema central de vários 

estudos em diferentes áreas do conhecimento. Adquirindo status de “problema social” pela 

sociedade e pelo Estado, a mesma vem sendo alvo constante de diversas ações públicas. Neste 

tópico do trabalho, discutiremos criticamente o fenômeno da gravidez na adolescência 

considerando as particularidades sociais que incidem sobre ela. 

 Quando discorremos sobre a adolescência, salientamos que a mesma é um processo 

que adquire as características da época e da sociedade na qual está sendo observada. O 

fenômeno da gravidez na adolescência também deve ser pensado considerando os aspectos do 

contexto social que o regem. De acordo com Heilborn (2006) o primeiro passo a ser dado 

quando se deseja estudar o fenômeno da gravidez na adolescência é analisar a questão como 

uma construção social e histórica. 

Relatos sobre gestações na adolescência no Brasil datam ao descobrimento. Conforme 

explicita Pereira (2009) “o primeiro relato sobre gravidez na adolescência no Brasil data do 



século XVI, ou, mais precisamente, dos dias que se sucederam a descoberta em Porto 

Seguro”. Segundo o autor, a frota de Pedro Àlvares Cabral deitava-se com as índias 

adolescentes que encontravam. Mais adiante na história, aparecem os casos dos senhores que 

mantinham relações com as “negrinhas mais jeitosas” da senzala. Já na corte, entre as famílias 

de classe média podemos constatar que tanto o matrimônio, como a gestação na adolescência, 

eram tidos como acontecimentos “normais”, pois na sua maioria, eram regidos por interesses 

econômicos entre as famílias. O processo no qual a gravidez na adolescência deixa de ser 

ponderada como “natural” para ganhar conotações de “problema social” será melhor 

detalhado em um tópico específico no próximo capítulo do trabalho. 

 Segundo Aquino (2008) a visibilidade da gravidez na adolescência no Brasil dos 

últimos anos, é atribuída principalmente, ao declínio das taxas de fecundidade nas demais 

faixas etárias acima de 24 anos. Desde 1980, as pesquisas nacionais têm constatado uma 

progressiva redução das taxas de natalidade em todas as regiões do país, atribuindo, 

sobretudo, ao uso de métodos contraceptivos ou ao recurso do aborto. 

 Existem vários estudos realizados nas últimas décadas que apontam para o 

crescimento do fenômeno da gravidez na adolescência de maneira desenfreada e alarmante no 

Brasil. No entanto, em pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde em 08/03/2010, apontam 

que o número de partos em adolescentes pelo SUS caiu mais de 22% na segunda metade da 

década passada, ou seja, entre 2000 e 2009, a queda foi em cerca de 34,6%. Mas então por 

que a gravidez na adolescência continua sendo problematizada como uma “epidemia” de 

saúde pública por diversos segmentos da sociedade? 

 A gravidez na adolescência é comumente relacionada à ideia de que ela só acontece 

em adolescentes pobres. Segundo Heilborn (2006) há um discurso dominante na sociedade 

que vincula a gravidez na adolescência à pobreza, à precariedade e à falta de instrução. E 

existe outro que diz que a/o adolescente que vivencia a gravidez na adolescência futuramente 

recairá na “marginalidade” ou reforçará a miséria. De acordo com Aquino (2008) são as 

expectativas sociais depositadas sobre os adolescentes e jovens que influem no 

“desapontamento” da sociedade com a gravidez na adolescência. No entanto, esses 

argumentos não consideram que o acesso aos direitos sociais não são igualmente garantidos 

para os adolescentes de diferentes classes. 

 

 
Nesse panorama, a gravidez na adolescência desponta como um desperdício de 

oportunidades, uma subordinação - precoce - a um papel do qual, durante tantos 

anos, as mulheres tentaram se desvencilhar. Essa argumentação subestima o fato de 

esse leque de oportunidades sociais não ser igualmente oferecido para jovens de 



diferentes classes e, além disso, supõe como universal o valor ou o projeto de um 

novo papel feminino. (HEILBORN, 2002:18). 

 

 

 

Fanelli (2009) também nos chama a atenção que essa percepção alarmista que se 

espalhou por toda a sociedade transita também por meio do discurso de alguns dos 

profissionais de saúde, que acabam por cunhar o fenômeno da gravidez na adolescência como 

“surto” fato que pode motivar políticas públicas de cunho controlista. Falaremos das politicas 

sociais voltadas para a saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes no próximo capítulo. 

 Alguns estudiosos e profissionais da saúde, da assistência e das demais áreas 

envolvidas, ao considerar o caráter da gravidez na adolescência como “problema” associam a 

mesma como “indesejada” ou “não planejada”. São, portanto, deixados de lado os 

significados que essa gravidez representa na vida das adolescentes. Heilborn (2002) em 

pesquisa para o projeto GRAVAD com adolescentes e jovens pertencentes a escolas públicas 

do Rio de Janeiro constatou que para a maioria das adolescentes grávidas entrevistadas, a 

gravidez é desejada e por várias razões, entre as quais: carência afetiva, dificuldades no 

relacionamento familiar, necessidade de amparar alguém ou ser amparada, desejo de formar 

uma família e ser mulher.  

 

 
Considera-se que, a se sublinhar o caráter de problema e associar a gravidez na 

adolescência como gravidez “indesejada” ou “não planejada”, sutilmente se 

marginaliza análises sobre o simbólico, os significados para os jovens de suas 

experiências, o quadro analítico mais amplo da aprendizagem e da experimentação 

da sexualidade com parceiro (HEILBORN apud CASTRO, 2004, p.134). 

 

 

 Dadoorian (2007) na tentativa de compreender melhor essa questão realizou um 

trabalho com adolescentes grávidas, de classes populares, em hospital público, onde constatou 

que apesar das dificuldades que a maioria das adolescentes passavam, elas estavam felizes 

com a possibilidade de serem mães. Assim, a autora pressupõe que, 

 

 
Para essas jovens, por terem uma precária situação econômica que lhes dificulta o 

acesso a bens de serviço e a serviços essenciais, o filho aparece como o objetivo 

privilegiado, capaz de possibilitar essa reparação narcísica. As jovens mães, 

entrevistadas durante a investigação, relatam que filho representa “tudo” para elas e 

que elas desejam o melhor para eles, que eles estudem, trabalhem que não lhes falte 

nada. O filho é, assim, depositário de muitas expectativas. Ele terá tudo o que elas 



não tiveram: estudo, carinho, proteção, e até uma família. Através do filho, essas 

jovens sentem-se mães e mulheres. (DANDOORIAN, 2009, p. 37) 

 

 

 

 Ainda segundo a mesma autora, na classe média a gravidez na adolescência também é 

revertida de fatores culturais e psicológicos, sendo que neste meio cultural a gestação é 

normalmente “indesejada”, pois existe uma maior pressão familiar. 

 

 

A pressão social familiar da classe média se expressa mais através do incentivo ao 

estudo e ao trabalho, possibilitando que essas jovens vivam de modo mais 

prolongado sua adolescência, contrariamente as adolescentes de classes populares 

onde a maternidade interfere nesse ciclo. (DANDOORIAN, 2009, p.38) 

 

 

 Almeida (2008) argumenta que essas diferenças podem ser explicadas pela 

heterogeneidade das condições sociais as quais estão submetidas as adolescentes brasileiras. 

Hoffman (1998, p. 21) pondera “que descrever o real dimensionamento dos efeitos 

socioeconômicos da gravidez na adolescência não é uma tarefa simples, devido à dificuldade 

na comparação dos grupos envolvidos e a distinção entre os efeitos”. 

A falta de informação sobre os métodos contraceptivos é um argumento 

frequentemente utilizado por alguns estudiosos e por alguns profissionais de saúde, de 

educação ou de assistência para justificar a ocorrência da gravidez na adolescência. Todavia 

na pesquisa realizada por Heilborn (2002) para o projeto GRAVAD constatou-se que os 

adolescentes e jovens das escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro possuem minimamente 

os conhecimentos adequados acerca da contracepção. A não utilização está relacionada a 

fatores como a periodicidade das relações, ao esquecimento do uso no momento da relação, 

ou a escolha da não utilização. Assim segundo Cabral: 

 

 
Não se pode ignorar que o comportamento contraceptivo adotado está vinculado ao 

contexto da relação e ao tipo de parceria, inserindo-se no âmago das negociações do 

relacionamento, com maior ou menor clareza, reflexividade, problematização ou 

consciência. Há situações em que o uso regular de métodos contraceptivos é 

intencionalmente suspenso visto que engravidar é o objetivo. (CABRAL, 2003, 

p.287). 

 

 

 

 Com isso, não estamos querendo afirmar que as informações sobre a contracepção ou 

que os métodos contraceptivos chegam igualmente a todos os adolescentes, pois sabemos que 

tanto as desigualdades econômicas, sociais e regionais, como a fragmentação e o 



sucateamento dos serviços de saúde pública, imperam nessa questão. Queremos afirmar que, a 

falta de informação não pode ser usada como argumento central para justificar a gravidez na 

adolescência no Brasil, por que se assim fosse, somente com a intensificação na vinculação 

das informações seria suficiente para abolir com a gravidez na adolescência no país. Assim, 

como acabamos de argumentar, fatores relativos à vontade do adolescente e as especificidades 

de cada relacionamento também permeiam fortemente na discussão sobre a contracepção.  

 Por fim, o debate sobre o fenômeno da gravidez na adolescência não deve ser reduzido 

a julgamentos de “certo” ou “errado”, de “bom” ou “ruim”. As apreciações acerca do tema 

precisam ser ponderadas criticamente, de modo a considerar os aspectos sociais, econômicos, 

culturais, políticos, psicológicos e regionais que incidem no fenômeno. É necessário pensar na 

realidade dos adolescentes e jovens brasileiros sem descuidar-se das particularidades contidas 

na história de cada um. Tratam-se de sonhos, esperanças, tristezas, dores, angústias e 

desilusões. A maternidade, mesmo que na adolescência, pode ser uma alternativa encontrada 

para que as adolescentes se coloquem na sociedade como sujeitos sociais. Sobre o fenômeno 

da gravidez na adolescência imperam vários significados e é na busca deles que estamos 

trabalhando. 

 

  

   

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E QUESTÃO SOCIAL 

 

2.1- Quando a gravidez na adolescência passou a ser considerado um “problema social”. 

 

 Conforme já explicitado no capítulo anterior deste trabalho, ao longo da história houve 

épocas e sociedades em que a gravidez na adolescência era vivenciada com plena 

naturalidade.  

 De acordo com Heilborn (1998) o fenômeno da gravidez na adolescência deve ser 

observado de acordo com o cenário da sociedade no qual se está estudando. Mudanças tanto 

de cunho econômico como social incidem diretamente no fenômeno. Assim, no Brasil do 

século passado eram comuns jovens entre 12 e 14 anos se casarem, inclusive com a “benção” 

da Igreja Católica segundo o slogan “crescei-vos e multiplicai-vos” e, juntamente com o 

matrimônio herdavam o dever de ter filhos para continuação da família. Segundo Pereira 

(2009) a gravidez na adolescência no Brasil do século XIX está diretamente relacionada a 

interesses comerciais e econômicos, principalmente entre famílias pertencentes à classe 

média. 

 No final do século XIX, as mudanças ocorridas com a Revolução Industrial e com a I 

Guerra Mundial trouxeram um novo papel para as mulheres da classe trabalhadora. As 

mesmas foram chamadas a ingressar em campos de trabalho que até então somente eram 

exercidos pelos homens, como por exemplo, nas linhas de produção das fábricas, mudanças 

que não foram acompanhadas no âmbito dos direitos sociais. As mulheres que se difundiram 

no mercado de trabalho não podiam engravidar, uma vez que comprometeriam a sua vida 

profissional e consequentemente a renda familiar. A partir deste período histórico surge uma 

nova concepção com relação à gravidez. 



  Atualmente vivenciamos uma sociedade que geralmente prega o discurso da gravidez 

na adolescência como um “problema social” a ser duramente combatido. Fato que nos remete 

a pensar em que momento da história brasileira a gravidez na adolescência deixou de ser 

encarada como natural passando a ser designada e tratada pelo Estado e pela sociedade 

burguesa como um “problema”. 

 É a partir da década de 1960, com o movimento de contracultura, que os jovens 

brasileiros passaram a reivindicar seus direitos à liberdade sexual e política. Os mesmos 

passam a ser vistos pelo Estado e pela sociedade como ameaça às regras e aos “bons 

costumes” da época. A gravidez de uma maneira geral passa a ser discutida fora do âmbito 

matrimonial. De acordo com Abramo: 

 

 
Na década de 60, os conflitos que atravessam a condição juvenil são percebidos 

como derivados das rupturas de padrões entre adultos e jovens. São principalmente, 

conflitos de expectativas sobre o modo de integração dos jovens na vida adulta e 

sobre a condução da maneira de viver esta fase juvenil. A condição juvenil emerge 

então como uma fase centrada sobre tudo na reivindicação de prazer e 

independência... (ABRAMO, 1994, p.34). 

 

 

             Na economia o país passava por um momento de alta nos índices de desemprego, pois 

aliada ao crescimento populacional, a industrialização tornava o trabalho humano cada vez 

mais supérfluo. É com a falta de ocupação dos jovens que o Estado passa a ter uma atenção 

maior ao destino dos mesmos. 

 Com o surgimento da pílula anticoncepcional, o Estado passou a investir também nos 

programas voltados ao pré-natal de jovens gestantes e nos programas de planejamento 

familiar, para com isso, tentar controlar os índices de natalidade no país.  A década de 1960, 

portanto, estabelece um novo momento da história do Brasil que interfere diretamente na 

postura dos jovens. 

  

Os anos 60 inauguram um novo estilo de mobilização e contestação social, bastante 

diferente da prática política da esquerda tradicional. A constatação do fracasso da 

civilização criada pelas gerações anteriores - de guerras, injustiças sociais, violência, 

opressão - e a contemplação da massa amorfa de casos, dossiês e números em que é 

transformado o homem pela sociedade de consumo, explodiram na consciência dos 

jovens dos anos 60, que passaram a negar todas as manifestações visíveis dessa 

sociedade. (GROSSAM, 1998, p.72) 

 



 

As mudanças que se iniciaram nos anos de 1960 e se desenvolveram ao longo das 

décadas seguintes, contribuíram para relativas mudanças na concepção social das idades e das 

relações de gênero dos adolescentes e jovens, o que redefinem as expectativas depositadas 

sobre os mesmos. Conforme Heilborn (1998), fatores como escolarização e carreira 

profissional influenciam diretamente sobre questões relativas ao exercício da sexualidade e da 

reprodução. Desta forma, a gravidez seria uma perda de tempo e de oportunidades no 

mercado de trabalho, discurso claramente hegemônico que desconsidera a autonomia da 

adolescente em optar por ter um filho, o que ajuda a disseminar a gravidez na adolescência 

como um “problema social” advindo de famílias pobres e “desestruturadas”.  

Como pudemos observar até agora, a situação econômica de uma determinada época 

incide diretamente nos comportamentos e nos valores que a sociedade dominante agrega e 

prega como sendo única e verdadeira.  Ao longo de décadas, presenciamos as fortes investidas 

do modo de produção capitalista sobre a classe trabalhadora. A “questão social” é uma arma 

fundamental do capital para manter sua legitimação econômica e social sobre a sociedade. 

Autores como Netto, Pastorini e Iamamoto compartilham da mesma linha de reflexão ao 

discutir sobre a questão social, assim, numa citação de Iamamoto: 

 

 
Questão social diz respeito ao conjunto das expressões das desigualdades sociais 

engendradas na sociedade capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do 

Estado. A questão social expressa, portanto disparidades econômicas, políticas e 

culturais das classes sociais, mediatizadas por relações de gênero, características 

étnico-raciais e formações regionais, colocando em causa as relações entre amplos 

segmentos da sociedade civil e o poder estatal. (IAMAMOTO, 2004, p.17). 

 

 

Compreender e discutir sobre as manifestações da questão social é um caminho 

necessário a ser percorrido quando queremos conhecer os significados da gravidez para 

adolescentes advindas de famílias de trabalhadores, mediatizadas por relações de gênero e por 

diferenças econômicas, políticas e sociais, além dos impactos que essas manifestações trazem 

sobre as políticas públicas, debate que será realizado posteriormente. Isto posto, debruçar 

sobre as análises das expressões da questão social é de suma importância para a qualidade 

deste trabalho.  

Para que possamos abordar as manifestações da questão social na contemporaneidade, 

precisamos entender que a mesma possui historicidade, e que vem sofrendo alterações ao 



longo das décadas, acompanhando as mudanças ocorridas no modo de produção capitalista. 

Desta maneira, começaremos o debate conhecendo a gênese da questão social. Segundo Netto 

(1992) entende-se por “questão social” as problemáticas de cunho social, político e 

econômico que decorrem do advento da classe operária no processo de construção da 

sociedade capitalista. Assim sendo, a questão social está intimamente ligada ao conflito 

capital/trabalho.  

 
 

A expressão surge para dar conta do fenômeno mais evidente da história da Europa 

Ocidental que experimentava os impactos da primeira onda industrializante, iniciada 

na Inglaterra no último quartel do século XVII: trata-se do fenômeno do 

pauperismo. Com efeito, a pauperização (neste caso, absoluta) massiva da população 

trabalhadora constituiu o aspecto mais imediato da instauração do capitalismo em 

seu estágio industrial-concorrencial. (NETTO, 1992, p.153).  

 

 

 No século XIX, a questão social surge como algo novo, pois é a primeira vez que a 

pobreza não está ligada a falta de bens e serviços, visto que a produção da época era forte e só 

crescia. A pobreza neste mesmo período surge aliada ao pauperismo das condições de vida 

dos trabalhadores. Porém, é somente com a Revolução de 1848 que a nomenclatura “questão 

social” passa a ser utilizada como um histórico instrumento conservador e ideológico da 

burguesia. 

As manifestações diretas da questão social se expressaram por meio da pobreza, da 

fome, do desemprego e das doenças. O combate a essas expressões era feito de maneira a 

preservar os interesses do capital, ou seja, mantinha-se a preservação da propriedade privada 

dos meios de produção. De acordo com Netto: 

 

 
... O cuidado com as manifestações da “questão social” é expressamente 

desvinculado de qualquer medida tendente a problematizar a ordem econômico-

social estabelecida; trata-se de combater as manifestações da “questão social” sem 

tocar nos fundamentos da sociedade burguesa. (NETTO, 2006, p. 155) 

 

 

 É após o ano de 1848 que o movimento da classe trabalhadora entende que a questão 

social que lhes estava ali imposta era necessariamente vinculada a ordem burguesa, e que 

somente com a eliminação da mesma é que a questão social desapareceria. 

 O modo de produção capitalista está constantemente sofrendo mudanças. No século 

XIX, o sistema capitalista conheceu profundas modificações que afetaram a dinâmica social, 



política e econômica da sociedade. Estamos nos referindo à passagem da fase do capitalismo 

concorrencial para a fase do capitalismo monopolista. Conforme Iamamoto (2008) após a 

Guerra Fria, a estruturação da economia mundial sofreu intensas alterações, onde os grupos 

industriais articularam-se ao mundo das finanças, entrando em cena os bancos, as financeiras, 

os grupos de seguros e de investimentos, tendo o suporte dos Estados.  A fase monopolista do 

capitalismo pode então ser definida como o momento histórico em que o capital financeiro 

adquire a direção do processo de acumulação. Como destaca Netto: 

 

 
O que importa observar e destacar com a máxima ênfase é que a constituição da 

organização monopólica obedeceu à urgência de viabilizar um objetivo primário: o 

acréscimo dos lucros capitalistas através do controle dos mercados. Essa 

organização na qual o sistema bancário e creditício tem o seu papel econômico-

financeiro substantivamente redimensionado, comporta níveis e formas 

diferenciados que vão desde o “acordo de cavalheiros” à fusão de empresas, 

passando pelo pool, o cartel e o truste.  (NETTO, 2006, p. 20) 

   

 

 Esse novo modelo de acumulação do capital aumenta o desemprego, pois estimula o 

incremento tecnológico, ao mesmo tempo em que flexibiliza e precariza as relações e as 

condições de trabalho, fazendo com que o trabalho vivo se torne dispensável. As tendências 

do mercado avançam no sentido de acirrar cada vez mais as desigualdades, fazendo com que 

se reproduzam velhas maneiras de exploração, como por exemplo, o trabalho doméstico, 

artesanal, familiar e a informalidade. Podemos ainda destacar a subcontratação e a 

terceirização dos serviços que se tornam cada vez mais constantes. Esse processo nos 

evidencia a separação que existe na classe trabalhadora: de um lado aqueles que possuem 

trabalho formal, tendo os seus direitos trabalhistas minimamente respeitados, dotados de 

relativa especialização e melhores salários, e aqueles que trabalham de maneira temporária, 

onde não gozam dos direitos trabalhistas e não possuem especialização, pois as atividades que 

eles realizam são facilmente encontradas no mercado.  

 

 

As transformações nos métodos de produção ocorrem simultaneamente a uma série 

de mudanças, na criação de novas formas de trabalho, na contratação de mão-de-

obra, nos níveis de desemprego, na organização dos trabalhadores, nas negociações 

coletivas, nos níveis de pobreza e crescimento das desigualdades sociais, retraimento 

dos direitos sociais, desregulamentação das condições de trabalho, entre outras. Esse 

processo ocorre lado a lado a um aumento do emprego no setor terciário (comércio, 

serviços, setor financeiro, etc.), conjuntamente com uma expansão do trabalho 

parcial, temporário, subcontratado, precário, terceirizado, vinculado à chamada 

economia informal. (PASTORINI 2007, p. 31) 



  

 

 Para que as necessidades econômicas do capital sejam atendidas de forma plena, é 

necessária a constante mediação do Estado. Na fase concorrencial do capitalismo, o mesmo é 

chamado a intervir quando a propriedade privada é ameaçada. Já na fase do capitalismo 

monopolista, o Estado possui um papel de destaque, sendo ele o responsável por atenuar os 

conflitos que possam acontecer entre os grupos sociais, sustentando assim a estrutura de 

classes, e oferecendo subsídios para o crescimento e a manutenção dos interesses capitalistas. 

Segundo Iamamoto (2008) o Estado oferece recursos para o capital como, por exemplo, 

possibilidades de investimentos na indústria armamentista, redução de impostos, garantias e 

proteções de desenvolvimento, incentivos ao consumo, acordos de proteção, pesquisa e 

desenvolvimento de novas tecnologias, o que amplia cada vez mais os interesses dos 

capitalistas na vida pública e nas decisões do Estado.  

 

 
Está claro, assim, que o Estado foi capturado pela lógica do capital monopolista, ele 

é o seu Estado; tendencialmente, o que se verifica é a integração orgânica entre os 

aparatos privados dos monopólios e as instituições estatais. Donde uma explicável 

alteração não apenas na modalidade de intervenção do Estado (agora contínua, em 

comparação com o estágio concorrencial), mas nas estruturas que viabilizam a 

intervenção da mesma...( NETTO, 2006, p. 26). 

 

 

 

 Iamamoto (2008) nos chama a atenção para um discurso muito comum entre os 

neoliberais, onde somente com a existência de um Estado mínimo é que poderá ser protegida tanto a 

igualdade de oportunidade, quanto a liberdade dos indivíduos, ou seja, para os neoliberais somente 

numa sociedade de livre mercado é que os indivíduos poderão se desenvolver de maneira plena, sem 

que exista uma autoridade (Estado) que lhes regulem. No entanto, o que podemos perceber é que o 

Estado só se mostra mínimo no que tange a defesa dos direitos sociais. 

Cada vez mais presenciamos o desmonte e a “desordem” das políticas públicas, que 

são evidenciadas por meio da falta de recursos, da perda da qualidade nos atendimentos, da 

fragmentação e fragilização dos serviços, além da seletividade nos atendimentos. Estamos 

diante de uma refilantropização dos serviços, onde as entidades privadas, ONGS e as 

iniciativas de voluntariado, se tornam cada vez mais presentes. Transferem-se para o privado 

as responsabilidades que pertencem ao Estado, o que só fortalece os interesses do capital.  

 



 

Os princípios da privatização, descentralização e focalização direcionam as ações 

no campo das políticas sociais públicas. O campo da seguridade social sofre uma 

clara cisão, uma vez que apenas a Previdência Social Básica permanece como 

atividade exclusiva do Estado, enquanto o horizonte da educação e saúde é o da 

privatização, ou melhor, da “publicização”, sujeitas à regulação do mercado, ainda 

que subsidiadas pelo fundo público. Este processo amplia o espaço das grandes 

corporações empresariais e das Organizações Não-Governamentais-ONGs- na 

gestão e execução de políticas sociais, com amplas repercussões nas condições de 

trabalho e no mercado de trabalho especializado. (IAMAMOTO, 2009, p. 123) 

 

 

É importante salientar que as expressões da questão social só se tornam objetos de 

intervenção do Estado quando se trata de ajustar o trabalhador aos interesses do capitalista, ou 

seja, é por meio das políticas públicas que o Estado administra as sequelas da questão social 

de maneira a viabilizar o desenvolvimento e os interesses da ordem monopólica, sem 

evidentemente tornar claro que as implicações da questão social são concretizadas pelo 

conflito da relação capital/trabalho. Como bem salienta Netto: 

 

 

... Enquanto intervenção do Estado burguês no capitalismo monopolista, a política 

social deve constituir-se necessariamente em políticas sociais: as sequelas da 

“questão social” são recortadas como problemáticas particulares (o desemprego, a 

fome, a carência habitacional, o acidente de trabalho, a falta de escolarização, a 

incapacidade física etc.) e assim enfrentadas. (NETTO 2006, p. 32). 

 

 

 É importante também destacar que, para cada estágio de desenvolvimento do 

capitalismo, as manifestações da questão social são alteradas. Isso se dá devido às mudanças 

que acontecem nas bases da produção que incidem diretamente na vida política, econômica e 

social dos indivíduos. Porém, isso não quer dizer que exista uma “nova questão social” como 

defendem alguns estudiosos. Segundo Pastorini (2007) se considerarmos a ideia do “novo” 

perderemos a importância dos fatos sociais. Desta maneira, só poderemos compreender a 

dinâmica atual da sociedade se considerarmos o processo histórico que ela vem assumindo ao 

longo das décadas. Assim: 

 

 



Partimos da premissa que quando se quer pensar a “questão social” na atualidade 

não ajuda opô-la a uma suposta “antiga questão social”. Embora concordemos que 

existam novos elementos, novas expressões imediatas da “questão social”, que 

poderiam nos levar a pensar que ela é nova, entendemos que existe uma nova versão 

ou uma nova forma de manifestar a “questão social”, mas que ela continua a manter 

os traços essenciais e constitutivos de sua origem. (PASTORINI, 2008, p. 12). 

 

 

As novas configurações da questão social trazem a evidência da banalização do ser 

humano. Cada vez mais assistimos ao crescimento dos individualismos e a indiferença entre 

as pessoas, o que só ajuda a naturalizar as desigualdades sociais e a dependência do ser 

humano ao consumismo desenfreado. De acordo com Iamamoto (2008, p. 129) “a tensão 

entre o movimento da realidade e as representações sociais que o expressam estabelece 

descompassos entre o ser e o aparecer. Desta forma, atualizam-se os fetichismos e 

mistificações que acobertam as desigualdades e sua reprodução social”.  

Tratar da gravidez na adolescência num contexto histórico de retração dos direitos 

sociais é situá-la numa sociedade onde as relações sociais são tensionadas pelas diferenças 

econômicas, sociais, políticas, étnico-raciais e de gênero. Ainda seguindo Iamamoto (2008) a 

maneira como o capital incide na sociedade por meio das expressões da questão social, afeta a 

forma de sociabilidade dos indivíduos, atingindo diretamente o cotidiano, a subjetividade e a 

identidade dos mesmos, fato que faz com que surjam projetos de vida pautados nessa 

realidade de subordinação às leis capitalistas. Assim, fatores condicionantes da desigualdade 

social como a pobreza, o desemprego, a fome, a precariedade das políticas públicas, o 

distanciamento no acesso ao lazer, à educação e a cultura, são expressões claras da questão 

social contemporânea, que podem ajudar a condicionar dentre outras coisas, a gravidez na 

adolescência.  

Após todo o exposto realizado até o momento, observamos que não podemos 

identificar a gravidez na adolescência como um “problema” ou como uma manifestação direta 

da questão social, pois como vimos anteriormente, a gravidez na adolescência possui um 

caráter histórico na sociedade que é antecedente ao surgimento do modo de produção 

capitalista, ou seja, é anterior a ascensão da burguesia e consequentemente ao conflito 

capital/trabalho.  

Debater o fenômeno da gravidez na adolescência a fim de conhecer seus significados, 

é fazê-lo considerando as transformações societárias que incidem no cotidiano dos sujeitos, as 

diversidades sociais e econômicas do/a adolescente, mas sem esquecer a autonomia, a 

liberdade de realizar escolhas e as particularidades da vida de cada um dos mesmos.  

 



 

2.2- Políticas sociais voltadas para a saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes. 

 

 

2.2.1- A Lei do Planejamento Familiar. 

 

 

 A importância de discorrer sobre a Lei do Planejamento Familiar neste tópico do 

trabalho, é para que possamos adensar sobre a política pública de saúde, enfatizando aquelas 

referentes ao campo dos direitos sexuais e reprodutivos no Brasil. Para isso, elucidaremos a 

finalidade e as barreiras contidas na Lei do Planejamento Familiar, considerando a dinâmica 

que envolve o Sistema Único de Saúde e os entraves existentes nas políticas públicas. A 

priori, iniciaremos, realizando um breve recorte histórico sobre os principais programas e 

ações voltados para a saúde sexual e reprodutiva que ajudaram a dar origem a Lei do 

Planejamento Familiar brasileira. 

 Foi a partir dos anos de 1960 que se iniciaram no Brasil as primeiras tentativas de 

cunho privado para controle das taxas de natalidade. Até então, não havia por parte do poder 

público nenhuma política de saúde voltada para o âmbito do planejamento familiar. 

Lembrando que foi também neste período, por meio do movimento da contracultura, que os 

jovens passaram a reivindicar mais liberdade sexual.  E é com a intervenção do movimento 

feminista pela luta de igualdade de gênero, que em 1984 o Ministério da Saúde elabora o 

Programa de Assistência Integral à Mulher (PAISM).  

Em 1989, o Ministério da Saúde implementou o Programa Saúde do Adolescente – 

PROSAD, destinado para adolescentes de 10 a 19 anos, tendo como objetivo principal 

garantir aos adolescentes acesso à saúde, identificando grupos de riscos e detectando DSTs. 

Por meio do PROSAD foram criados também os Programas de Saúde da Família – PSF e de 

Agentes Comunitários de Saúde – PACS, todos destinados à área da saúde sexual e 

reprodutiva. 

No ano de 1994, na cidade do Cairo no Egito, aconteceu a Conferência Internacional 

da ONU sobre População e Desenvolvimento (CIPD), objetivando debates acerca da saúde e 

dos direitos sexuais e reprodutivos no mundo. A CIPD trouxe contribuições para a elaboração 

da Lei do Planejamento Familiar. No capítulo VII, da Plataforma de Ação do Cairo, os 

direitos reprodutivos estão definidos da seguinte forma:  



 

 

Os direitos reprodutivos abrangem certos direitos humanos já reconhecidos em leis 

nacionais, em documentos internacionais sobre direitos humanos, em outros 

documentos consensuais. Esses direitos se ancoram no reconhecimento do direito 

básico de todo casal e de todo indivíduo de decidir livre e responsavelmente sobre o 

número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos e de ter a informação e os 

meios de assim o fazer, e o direito de gozar do mais elevado padrão de saúde sexual 

e reprodutiva. Inclui também seu direito de tomar decisões sobre a reprodução, livre 

de discriminação, coerção ou violência. (PLATAFORMA DE AÇÃO DO CAIRO, 

1994, p.30).  

 

 

A Plataforma de Ação do Cairo representa um grande marco na garantia de direitos à 

saúde sexual e reprodutiva no mundo, inclusive de adolescentes e jovens, pois preserva a 

privacidade e respeita as diferenças de gênero, de região, de cultura e de credo. Já em 1995, 

acontece a IV Conferência Internacional sobre a Mulher na cidade de Pequim na China, onde 

os direitos sexuais e reprodutivos são definidos como: 

 

Direito de controle e decisão, de forma livre e responsável, sobre questões 

relacionadas à sexualidade, incluindo-se a saúde sexual e saúde reprodutiva, livre de 

coerção, discriminação e violência. A igualdade entre mulheres e homens no que diz 

respeito à relação sexual e reprodução, incluindo-se o respeito à integridade, requer 

respeito mútuo, consentimento e divisão de responsabilidades pelos comportamentos 

sexuais e suas consequências. (CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE A 

MULHER, 1995, p.13). 

 

 

 A Conferência Internacional sobre a Mulher serviu de parâmetro para a criação da Lei 

do Planejamento Familiar no Brasil (Lei n.º 9.263) que foi sancionada em 12 de janeiro de 

1996, tendo como prerrogativa principal: 

 

 

Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado 

propiciar recursos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva 

por parte de instituições oficiais ou privadas. (Lei n.º 9.263, 1996).  

 



 

            O trecho citado nos remete a pensar que a política de saúde no Brasil é eficaz e que 

respeita a autonomia dos indivíduos. Porém, sabemos que não é isso que acontece no 

cotidiano das unidades de saúde e sociais como um todo. No entanto, para que possamos 

analisar a política de saúde presente atualmente no Brasil é preciso que mergulhemos 

brevemente no processo histórico de constituição do SUS.  

As políticas sociais no Brasil surgem na década de 1930 como um dos indicadores do 

processo de industrialização. Neste período as demandas sociais, principalmente as de saúde, 

eram intermediadas pelo Estado, mas somente para os trabalhadores assalariados urbanos, 

pois eram tidos como sujeitos sociais importantes. A política de saúde se dividia em dois 

subsetores como cita Bravo: 

 

 

A politica de saúde formulada nesse período era de caráter nacional, organizada em 

dois subsetores: o de saúde publica e o de medicina previdenciária. O subsetor de 

saúde pública será predominante até meados de 60 e se centralizará na criação de 

condições sanitárias mínimas para as populações urbanas e, restritamente, para as do 

campo. O subsetor de medicina previdenciária só virá sobrepujar o de saúde pública 

a partir de 1966. (BRAVO, 2009, p.91) 

 

 

Até a década de 1960 a situação da saúde não foi alterada, a população que não tinha 

acesso à saúde pública sofria com as doenças infecciosas e parasitárias. Somente a estrutura 

privada de atendimento a saúde que existia desde 1950, mostrava certa organização no 

atendimento. No período da ditadura militar (1964/1974), viu-se o setor da saúde assumir 

cada vez mais um caráter mercantil, com a incorporação dos incrementos tecnológicos.  

Nos anos de 1980, a população brasileira experimenta um processo de 

democratização na política. O debate sobre a saúde foi adensado com a incorporação de 

novos sujeitos sociais a discussão sobre as condições de vida da população, dentre eles 

destacam-se, os profissionais da saúde, os movimentos sociais urbanos e entidades da 

sociedade civil. 

 

 

As principais propostas debatidas por esses sujeitos coletivos foram à 

universalização do acesso; a concepção de saúde como direito social e dever do 

Estado; a reestruturação do setor através da estratégia do Sistema Unificado de 

Saúde, visando um profundo reordenamento setorial com um novo olhar sobre a 



saúde individual e coletiva; a descentralização do processo decisório para as esferas 

estadual e municipal, o financiamento efetivo e a democratização do poder local 

através de novos mecanismos de gestão. (BRAVO, 2009, p.96) 

 

É por meio da 8ª Conferencia Nacional de Saúde, realizada em março de 1986, em 

Brasília, Distrito Federal, com a temática principal sobre: A saúde como direito inerente a 

personalidade e a cidadania; Reformulação do Sistema Nacional de Saúde; Financiamento 

setorial, que o debate sobre a saúde brasileira passou a ser realizado abrangendo a sociedade 

como um todo. É através da Constituição Federal de 1988, em meio a uma forte disputa 

política, que as reinvindicações do movimento sanitário são atendidas constitucionalmente, 

efetivando o Sistema Único de Saúde brasileiro. 

No entanto, a política de saúde no Brasil tem encontrado muitas dificuldades para a 

sua plena efetivação, como por exemplo, dificuldade dos usuários no acesso aos programas, 

desigualdade nos atendimentos, falta de recursos financeiros, dentre outras. Assistimos a 

uma profunda desregulamentação dos princípios de universalidade e integralidade contidos 

no SUS, em prol da mercantilização da saúde, Onde podemos destacar: o desfinanciamento a 

saúde, a terceirização dos serviços, a precarização dos recursos humanos. De acordo com 

Bravo: 

 

 
A universalidade do direito - um dos fundamentos centrais do SUS e contido no 

projeto de Reforma Sanitária – foi um dos aspectos que têm provocado resistência 

dos formuladores do projeto saúde voltado para o mercado. Esse projeto tem como 

premissa concepções individualistas e fragmentadoras da realidade, em 

contraposição às concepções coletivas e universais do projeto contra hegemônico. 

(BRAVO, 2009, p.102). 

    

 

Após vinte anos de sua criação, podemos dizer que no papel o Sistema Único de 

Saúde do Brasil é um dos maiores sistemas de saúde do mundo, embora esteja longe de ser o 

SUS igualitário que esperamos. Conforme explicitado por Bravo: 

 

 

Há uma enorme distância entre a proposta do movimento sanitário e a prática social 

do sistema público de saúde vigente. O SUS foi se consolidando como espaço 

destinado aos que não tem acesso aos subsistemas privados, como parte de um 

sistema segmentado. A proposição dos SUS inscrita na Constituição de 1988 de um 

sistema público universal não se efetivou. (BRAVO. 2009, p. 107) 



 

Desta maneira, o SUS foi se estabelecendo como o lugar daqueles que não possuem 

condições financeiras para pagar por uma saúde de melhor qualidade, assim, o SUS ficou 

caracterizado como o sistema de saúde que atende minimamente as necessidades da classe 

pobre. 

 

A defesa da primazia do Estado na saúde para o atendimento dos segmentos mais 

pobres da população ganha cada vez mais eco e com a pressão do desfinanciamento, 

a perspectiva universalista está cada dia mais longe de ser atingida. A grande 

questão é a segmentação do sistema, com ênfase nas ações privadas que passam de 

complementares para essenciais. (PARÂMETROS PARA ATUAÇÃO DE 

ASSISTENTES SOCIAIS NA POLITICA DE SAÚDE, 2010, p. 20). 

 

 

As políticas públicas no Brasil funcionam de maneira a regular a pobreza. Os serviços 

são mínimos, fragmentados e seletivos, fato que favorece a mercantilização dos mesmos.  

Segundo Iamamoto (2009) é uma tendência cada vez mais evidente do modo de produção 

capitalista a desregulamentação do Estado em prol das privatizações dos serviços. O Estado 

transfere para o privado aquilo que é de caráter público preservando os interesses do mercado 

e fomentando um distanciamento cada vez mais evidente entre os usuários. 

            É por meio das políticas sociais que o Estado procura manter a legitimação do grande 

capital, ocultando o caráter conflituoso e antagônico que rege nossa sociedade. O Estado, 

sempre que solicitado pelo capital, usa de artimanhas políticas e ideológicas para controlar os 

vários segmentos da classe trabalhadora (crianças, adolescentes e idosos). Portanto, políticas 

de saúde como a Lei do Planejamento Familiar podem servir como meio de repressão a 

autonomia dos sujeitos.  

            Pensar na execução da Lei do Planejamento Familiar em adolescentes pressupõe a 

necessidade da elaboração e execução de programas e projetos que despertem nos mesmos a 

autonomia de escolha sobre o uso de sua sexualidade, sem que para isso sejam utilizados 

práticas e discursos discriminatórios e coercitivos. Os métodos de contracepção precisam ser 

uma das alternativas e não a única. E para que os usuários dos serviços públicos disponham 

dessa liberdade, necessitamos de uma rede de profissionais que atuem de maneira crítica e 

interventiva, amenizando os efeitos das investidas neoliberais. Porém, não é fácil, uma vez 

que nos deparamos com um quadro de precarização das políticas públicas, encontramos 

profissionais que veem seus direitos e suas condições de trabalho desrespeitadas. São as 



diminuições dos concursos públicos, a instabilidade nos contratados, a redução de salários, a 

falta de incentivos, a terceirização dos serviços, o aumento da demanda, dentre outas. Perante 

essa realidade, os profissionais como um todo, precisam tentar construir de maneira coletiva e 

crítica espaços de discussão onde a sociedade civil possa legitimar e reivindicar seus direitos. 

E o assistente social é um profissional privilegiado para executar esse exercício, como cita 

Bravo: 

 

 
Enfim, não existem fórmulas prontas na construção de um projeto democrático e a 

sua defesa não deve ser exclusividade apenas de uma categoria profissional. Por 

outro lado, não se pode ficar acuado frente aos obstáculos que se apresentam na 

atualidade e nem desconsiderar que há um leque de pequenas, mas não menos 

importantes atividades e alternativas a serem desenvolvidas pelos profissionais de 

Serviço Social. Mais do que nunca, os assistentes sociais estão desafiados a encarar 

a defesa da democracia, das políticas públicas e consubstanciar um trabalho – no 

cotidiano e na articulação com outros sujeitos que partilhem destes princípios – que 

faça frente ao projeto neoliberal, já que este macula direito e conquistas defendidos 

pelos seus fóruns e pelas legislações normativas da profissão. (BRAVO, 2005, p.05). 

 

 

                     A Lei do Planejamento Familiar não pode ser executada somente com a finalidade 

do controle da natalidade. Ela precisa propiciar aos profissionais e as instituições de saúde e 

sociais, condições físicas e estruturais para o desenvolvimento de diálogos reflexivos com os 

usuários, sobretudo com os adolescentes, focalizando o exercício consciente da vida sexual e 

reprodutiva dos mesmos. 

 

 

2.2.2- O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

 

 

                 Neste tópico, elucidaremos o processo de surgimento do Estatuto da Criança e do 

Adolescente em meio à dinâmica neoliberal, considerando suas diferenças e semelhanças à lei 

que o antecedeu, o Código de Menores. A abordagem sobre o ECA no trabalho se faz 

indispensável para que possamos compreender como a política de proteção social de crianças 

e adolescentes vêm se constituindo no Brasil, problematizando a defesa dos direitos sociais 

dos mesmos. 

                 No contexto mundial, as décadas de 1970 e 1980, foram marcadas pelas mudanças 

ocorridas no modo de produção capitalista. A transição do fordismo para o toyotismo colocou 

em cena o modo flexível de produzir e gerenciar o capital, e seus desdobramentos foram 



percebidos no agravamento das manifestações da questão social e na intervenção do 

capitalismo sob o aparelho estatal, dentre outras coisas, na precarização das políticas públicas. 

                  O primeiro Código de Menores promulgado no Brasil foi em 1927, sendo 

substituído posteriormente pelo Código de Menores de 1979, criado em meio às 

comemorações pelo Ano Internacional da Criança. O contexto histórico nacional da época 

retratava uma forte contestação política acerca da representatividade dos militares, assim, o 

Código de Menores é promulgado sob os protestos das forças políticas e da sociedade civil, 

ainda sim, o mesmo perdurou por mais de meia década.  

                  Foram várias as críticas feitas ao Código de Menores, realizadas principalmente 

pelos movimentos sociais e por organizações nacionais e internacionais de defesa aos direitos 

sociais, como por exemplo, o UNICEF (Fundação das Nações Unidas para a Infância), essas 

críticas eram basicamente sustentas sob dois ângulos argumentativos: a primeira tratava-se da 

designação de “menores” que era frequentemente utilizada, e a segunda, era a face 

extremamente punitiva da privação da liberdade das crianças e dos adolescentes. Como 

explicita Silva: 

 

 
... as críticas feitas ao Código de Menores de 1979 podem ser agrupadas em duas, 

que consideramos as mais importantes. A primeira delas é que crianças e 

adolescentes chamados, de forma preconceituosa, de “menores” eram punidos por 

estar em “situação irregular”, pela qual não tinham responsabilidade, pois era 

ocasionada pela pobreza e suas famílias e pela ausência de suportes e políticas 

públicas. A segunda era referente às crianças e adolescentes apreendidos por 

suspeita de ato infracional, os quais eram submetidos à privação de liberdade sem 

que a materialidade dessa prática fosse comprovada e eles tivessem direitos para sua 

devida defesa, isto é, inexistia o devido processo legal. Nesse sentido era 

“regulamentada” a criminalização da pobreza.( SILVA 2005, p.33). 

 

 

 

                    Para Silva (2005) a substituição do Código de Menores era inevitável, uma vez 

que o capitalismo exigia do Estado práticas que respondessem às necessidades de um Estado 

mínimo de direitos, sempre com o objetivo de gerir conflitos e do controle social. O Estatuto 

da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069) é criado em 13 de julho de 1990, regulamentado 

no artigo 227 da Constituição Federal de 1988, o qual reúne os princípios adotados pela 

Convenção sobre os Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas 

em 1989, em substituição ao Código de Menores. A “proteção tutelada” do Código de 

Menores é substituída pela “proteção integral” do ECA.  

 



Na realidade o Estado capitalista globalizado não se modernizou para responder 

socialmente as demandas infanto-juvenis; sua resposta foi reciclada e atualizada de 

acordo com as exigências do capital mundial e continua sendo pautada no âmbito do 

autoritarismo, do conservadorismo, da prevenção e da repressão social... (SILVA, 

2005, p.36). 

 

 

 

               Faz-se necessário ressaltar que o sistema capitalista utiliza-se das políticas públicas 

por meio da mediação do Estado, como forma de manutenção de sua ordem. Desta forma, 

numa sociedade capitalista, os direitos sociais somente são concedidos como maneira de 

conservação da classe trabalhadora, para que a mesma se mantenha sobre o controle do 

capital, uma vez que o capitalismo se reproduz por meio da existência das desigualdades 

sociais. Assim, na lógica capitalista, os direitos sociais não podem se efetivar de maneira 

plena se não o mesmo entra em crise.  

                 O ECA é, portanto, simultaneamente, um resultado das lutas dos movimentos 

sociais, mas também pode ser utilizado como um instrumento de controle neoliberal, pois 

como qualquer política social se planejada e executada de maneira focalizada e 

descentralizada, servirá apenas como ferramenta de contenção e não como proteção social 

como verificaremos abaixo . Podemos, então, considerar que o ECA é produto de interesses 

divergentes. 

 

 
Por trás dessa legislação está o Estado e as determinações socioeconômicas que o 

configuram em sua relação coercitiva com a sociedade. Por mais “inovador”, 

“garantista” e “participativo” que possa ser o Estatuto, não podemos esquecer que 

suas bases estão enraizadas no processo de reprodução e dominação social. Nesse 

sentido, lei é sempre lei, por tanto, passa por frequentes reformas e será normativa, 

coercitiva e reguladora; jamais fará qualquer ruptura no plano institucional legal. 

Resguardará os interesses e os valores dos grupos hegemônicos que compõem o 

Estado e inovará com reformas necessárias à manutenção da ordem social. (SILVA, 

2005, p.42)           

                       

                        

                O Estatuto da Criança e do Adolescente se difere do Código de Menores no sentido 

de tentar efetivar uma política de proteção que possibilitasse práticas mais democráticas, ou 

seja, a partir do ECA são criados os Conselhos de Direitos das Criança e dos Adolescentes e 

os Conselhos Tutelares, instituições que introduzem a participação popular nas suas funções 

de controle, formulação, atendimento. Essa participação pode ser efetiva na luta pela melhoria 

das políticas públicas, como pode ser também anulada pela interferência do Estado neoliberal.  



      Com relação à gravidez na adolescência, o ECA apesar de não explicita-la de 

maneira clara, pressupõe diretrizes para que o direito a atenção à saúde e aos outros canais de 

assistência sejam garantidos. A disponibilidade de serviços integrais e descentralizados é de 

fundamental importância para a adolescente gestante. O artigo 10º do estatuto também faz 

importantes alusões acerca dos atendimentos prestados às gestantes nas unidades de saúde, 

sejam elas públicas ou privadas: 

 

 

Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e 

particulares, são obrigados a: I - manter registro das atividades desenvolvidas, 

através de prontuários individuais, pelo prazo de dezoito anos; II - identificar o 

recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão 

digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade 

administrativa competente; III - proceder a exames visando ao diagnóstico e 

terapêutico de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar 

orientação aos pais; IV - fornecer declaração de nascimento onde constem 

necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato; V - 

manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. 

(LEI nº 8.069, 1990, p. 08 e 09). 

 

 

              Transcorridos quase 21 anos da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

podemos constatar que o mesmo foi um marco histórico dos movimentos sociais na luta pelo 

direito da infância e da juventude, mas para que a sua plena efetivação se realize, é preciso 

superar com a lógica de dominação e de controle social que fazem parte do jogo neoliberal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: OS SIGNIFICADOS DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E A 

EXPERIÊNCIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO ADOLESCENTE 

 

 

3.1- O Centro de Referência do Adolescente enquanto política pública. 

 

 

Neste tópico do capítulo faremos a apresentação do Centro de Referência do 

Adolescente (CRA) instituição na qual foi realizada a pesquisa que fundamenta e dá origem a 

este trabalho. Faz-se necessário elucidar que o exposto a seguir é fruto da minha vivência e 

das observações realizadas na instituição, primeiramente como estagiária de Serviço Social e 

em seguida como pesquisadora, além de se basear em documentos da própria instituição 

cedidos com a autorização da coordenação da mesma. 

O Centro de Referência do Adolescente (CRA) se caracteriza como uma unidade 

básica de saúde da prefeitura municipal de Macaé. Situado na Rua Compositor Benedito 

Lacerda, nº 212, Bairro Imbetiba, Macaé-RJ, seu atendimento funciona de segunda a     sexta-

feira, das 08h00hs as 17h00hs, atendendo adolescentes de 10 a 19 anos e seu familiares. 

De acordo com documentos oficiais da instituição, o Centro de Referência do 

Adolescente (CRA) foi criado a partir da necessidade de reafirmação e concretização dos 

preceitos trazidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) aliados às diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (SUS). O espaço visa garantir, portanto, a promoção da saúde 

considerando as particularidades desta etapa da vida: a adolescência.  



 

 
A adolescência sendo permeada por uma gama de questões - como a descoberta da 

sexualidade, gravidez, família, convívio em grupos sociais, violência, política e 

outras determinações - faz com que a formulação do CRA enquanto política pública 

represente além de uma resposta a demandas urgentes, uma conquista e a 

possibilidade de efetivação de direitos rompendo com o discurso de concessão, de 

espaço filantrópico e benevolência estatal. (PLANO DE TRABALHO DO 

SERVIÇO SOCIAL NO CRA, 2010, p. 05) 

 

 

  

 

A partir de 2004, ligado organicamente à Secretaria Municipal de Saúde de Macaé o 

CRA se configura como uma unidade básica especializada na saúde do adolescente. Como 

não possui orçamento próprio, suas ações, projetos e necessidades materiais e humanas são 

enviados anualmente para a Secretaria de Saúde – Setor Saúde Coletiva – para inclusão no 

orçamento destinado aos programas sociais do município. A unidade é subordinada à 

Gerência do PAISCA - Programa de Atenção Integral a Saúde da Criança e do Adolescente, 

porém cabe à coordenação do CRA a responsabilidade de construir respostas concretas que 

garantam o seu funcionamento, o que inclui capacitar funcionários, elaborar quadro de 

horário, promover reuniões de equipe, solicitar materiais essenciais que vão de produtos de 

limpeza a equipamentos eletrônicos usados em oficinas e eventos com os adolescentes.  

A relação entre a coordenação formada pelos próprios funcionários do CRA, 

especificamente por profissionais da Psicologia e Serviço Social, e a equipe multidisciplinar 

baseia-se na horizontalidade, no incentivo a proposição de ideias, críticas e na construção 

coletiva de novas estratégias de melhoria do serviço prestado. Este fator contribui como 

facilitador na execução das inúmeras atribuições desenvolvidas na unidade. Porém torna-se 

importante apontarmos para os principais desafios enfrentados a partir desta relação 

horizontal adotada pela coordenação do CRA, como o comprometimento da equipe com a 

instituição, pois percebe-se por parte de alguns profissionais um desinteresse em desempenhar 

com qualidade suas funções dentro do CRA
1
 

A equipe é composta por médicos pediatras, assistentes sociais, estagiários de serviço 

social, psicólogas, médicas ginecologistas/obstetras, enfermeira, técnica de enfermagem, 

auxiliares de enfermagem, médica dermatologista, fisioterapeutas, nutricionista, urologista, 

                                                           
1
 O organograma da instituição está no anexo 1. 



clínico geral, auxiliar de serviços gerais, recepcionista, agente administrativa, estagiário do 

Projeto Nova Vida
2
 e Guarda Mirim.  

Atualmente o CRA atua com o objetivo de garantir e ampliar direitos e estreitar a 

relação entre saúde, sociedade e cidadania. Como política de “acolhimento” e espaço de 

obtenção de respostas democráticas provenientes do público adolescente, o CRA procura 

garantir acesso irrestrito aos mesmos no que tange a participação nos serviços de saúde 

pública prestados pela unidade. 

 

 

A instituição CRA tem como missão “acolher”, identificar demandas e orientar os/as 

adolescentes fomentando o protagonismo juvenil e a recusa de riscos pessoais e 

coletivos; além de oferecer-lhes acompanhamento especializado, quando se fizer 

necessário, e espaço permanente de diálogo e construção de valores éticos a fim de 

minorar os agravos à saúde destes. Os principais objetivos da instituição são: 

fornecer atendimento de forma integral ao adolescente respeitando sua condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento; estabelecer uma rede de serviços 

especializados no trato às questões relativas à adolescência, sendo o CRA o elo entre 

os adolescentes e as instituições; socializar informações quanto educação em saúde 

visando às ações de promoção e prevenção; garantir as ações de caráter curativo 

quando se fizerem necessárias; garantir espaço coletivo e permanente de construção 

de conhecimento sobre adolescência e temáticas afins com a participação efetiva dos 

adolescentes visando fomentar o protagonismo dos mesmos, elaborar e efetivar 

ações que deem respostas às demandas deste público e fortaleça a luta por direitos 

sociais; incentivar a participação de grupos socialmente discriminados, valorizando 

a discussão das diferenças e o respeito à diversidade; garantir a participação efetiva 

da população usuária nas decisões institucionais via gestão democrática. (PLANO 

DE TRABALHO DO SERVIÇO SOCIAL NO CRA, 2010, p. 06) 

 

 

 

  

O público usuário do Centro de Referência do Adolescente tem idades entre 10 e 19 

anos provenientes majoritariamente de bairros periféricos do município de Macaé. O que não 

elimina o atendimento de adolescentes de municípios vizinhos que procuram o Centro em 

busca de melhor qualidade no que tange a política pública de saúde. Percebemos este 

movimento em maior intensidade quando se trata de adolescentes que necessitam de 

acompanhamento de pré-natal, isso devido à especialidade do CRA nesse tipo de 

atendimento. 

Devido ao acesso irrestrito aos serviços oferecidos pela Unidade, os adolescentes 

podem chegar ao CRA através de encaminhados feitos pelos profissionais de toda a rede 

municipal, incluindo Conselhos Tutelares, Vara da Infância e Juventude, Programa de Saúde 

da Família, escolas. Além do acesso através dos encaminhamentos estes também são 
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 Projeto realizado pela prefeitura de Macaé que visa o ingresso dos jovens ao mercado de trabalho por meio de 

estágios. 



incluídos por demanda espontânea, ou seja, como o atendimento é garantido mesmo sem a 

presença e ciência dos responsáveis o número mais significativo e crescente é de adolescentes 

que levam outros adolescentes para atendimento, fato que expressa uma confiabilidade dos 

mesmos para com a instituição.  

Conforme dados oficiais da instituição, atualmente são 4.250 adolescentes cadastrados 

e, em 2009, obteve o total de 11.389 atendimentos, os quais se dividem em atendimentos 

individuais, em grupo e aos familiares. A instituição atualmente promove diversos projetos
3
, 

em sua maioria formulados pela equipe do Serviço Social, assistentes sociais e estagiários. 

Para além de uma leitura meramente descritiva da dinâmica institucional e da relação 

dos adolescentes com a sociedade, se faz necessário descarregar de uma leitura crítica dos 

fenômenos que embasam uma intervenção comprometida com a construção coletiva de 

alternativas de transformação da realidade vivenciada pelos mesmos. Com isso, para que 

possamos falar das principais demandas trazidas pelos usuários no cotidiano da instituição e 

das dificuldades enfrentadas pela mesma, é necessário que lembremos que a realidade do 

CRA tem como pano de fundo as relações sociais no capitalismo que, pautadas numa 

determinada luta de classes, engendram desigualdades estruturais configuradas na questão 

social. 

Por ser uma política pública, enfrenta todos os reflexos da política adotada de forma 

hegemônica pelos governos nacionais e internacionais. A precarização das políticas públicas 

reflete concretamente na fragilização da infraestrutura necessária para a execução das ações.  

As faltas vão desde material de consumo para o desempenho das oficinas socioeducativas, de 

recursos humanos até os cortes nas ações deste Centro que integravam o plano anual da 

Secretaria de Saúde.  

Embora afetado diretamente pela conjuntura vivenciada, o CRA ainda é uma 

referência para o atendimento aos adolescentes não só em nível municipal, mas para a 

realidade de muitos municípios (Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Carapebus, Casimiro 

de Abreu, dentre outros) nos quais ainda não se configura minimamente um serviço 

direcionado para este público. 

Assim, a pressão política caracterizada pelo afunilamento cada vez maior do público 

atendido através do estabelecimento de critérios como, por exemplo, local de moradia. Este 

fator visa dificultar ao máximo a garantia do atendimento de pessoas que residam fora do 

município e pretende estabelecer um público usuário focalizado. Ainda não é vivenciada na 
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instituição uma restrição oficial no atendimento, mas caso isto se oficialize o posicionamento 

da equipe é claro e se baliza no preceito constitucional de que saúde é um direito de todos e 

dever do Estado. Existe uma burocratização enorme na questão da realização de exames pela 

rede, o que acarreta na dificuldade de realização dos mesmos. Muitas vezes, exige-se 

inclusive mediação do Serviço Social para a efetivação desse direito. Além da burocratização, 

o tempo de demora para a marcação de exames e chegada dos resultados é grande, pondo em 

risco a própria saúde dos usuários. Esta questão é objeto permanente de discussão e 

negociação com os gestores, mas pouco se avançou no que tange a garantia desse direito. 

Aqui confirmamos o quanto vale a vida dos trabalhadores nesta sociedade. A eliminação 

destes é efetuada progressiva e lentamente. 

Na agenda municipal, criança e adolescente ainda não é prioridade absoluta conforme 

preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. As prioridades são permeadas por critérios 

eleitoreiros e clientelistas, o que retrata o momento de retrocesso das conquistas dos 

movimentos sociais democráticos e o enfraquecimento da participação organizada da 

população nos espaços decisórios das políticas públicas. Vemos, então, como o Conselho de 

Direitos da Saúde, bem como da Criança e Adolescente e os demais Conselhos em geral, 

estão esvaziados dos usuários das políticas. É imbricado a este processo que o caldo cultural 

do favorecimento, paternalismo, clientelismo, da cultura do mando vão sendo reafirmados.  

No que tange aos adolescentes e a questão da participação política, esta aparece aos 

mesmos como algo muito distante e fora de sua realidade cotidiana. Os adolescentes não 

identificam em suas ações a dimensão política nem a possibilidade destas tornarem-se 

fomentadoras de mudanças sociais. Conforme já elucidado nos capítulos anteriores deste 

trabalho, a existência de uma visão adultocentrista hegemônica na sociedade corrobora para 

forjar a imagem social da adolescência como a fase da rebeldia sem causa, da inconsequência, 

da ausência de autonomia e responsabilidade nas decisões juvenis, o que contribui para afastá-

los, ainda mais, da possibilidade de se identificarem como sujeitos capazes de realizar 

escolhas, projetos de vida e participar da vida política da sociedade. 

O público usuário da instituição é proveniente de famílias trabalhadoras e, em sua 

maioria, vivencia a constante negação de direitos.  É precária a participação destes nas 

riquezas socialmente criadas, ao mesmo tempo em que a sociabilidade que está na base do 

capitalismo se estrutura na lógica mercantil. Ao mesmo tempo em que alardeia a sociedade do 

consumo a maioria da população está alijada dessa possibilidade.  

De acordo com Iamamoto (2008) a sociabilidade capitalista produz comportamentos 

coisificados, a valorização da individualidade possessiva, da competitividade, do 



consumismo. É a lógica do “ter” que se sobressai em relação ao ser. O dinheiro figura como 

símbolo de poder, de objetivo a ser perseguido, de felicidade. Essa “ética” capitalista fomenta 

ao extremo o individualismo e dificulta os processos coletivos. Presenciamos no cotidiano da 

maioria das instituições públicas a negação de direitos que marca a sociabilidade da juventude 

pauperizada, através da vivência do estigma da inferioridade/subalternidade que esta se 

estabelece no âmbito das relações sociais. E no bojo destas questões levantadas, sabemos que 

as relações de gênero fazem parte desse emaranhado de valores, atitudes, negações, 

potencialidades que constitui a vivência da adolescência.  

O público atendido no CRA é majoritariamente feminino e levanta problemáticas que 

retratam aspectos estruturais das relações de gênero hegemonicamente vivenciadas. A maior 

demanda trazida por este segmento está relacionada ao âmbito da sexualidade. A adolescente 

ainda é colocada como a responsável exclusiva pela saúde sexual e reprodutiva; ocupando o 

menino um lugar diminuto e pouco expressivo. 

Apesar de todas as dificuldades citadas, compreendo o Centro de Referência do 

Adolescente como uma instituição que briga cotidianamente para manter-se eficaz no 

atendimento aos seus usuários. É por meio do estabelecimento de um diálogo intersetorial 

com as demais políticas públicas a fim de traçar metas e ações conjuntas que visem à 

melhoria da qualidade dos serviços prestados a população e o atendimento de suas demandas; 

da democratização das informações; da promoção de espaços de discussão coletiva; e do 

comprometimento crítico com a realidade, que o Centro de Referência do Adolescente poderá 

de fato se efetivar como lugar de concretização dos direitos sociais de adolescentes e jovens.  

 

 

3.2- Os significados da gravidez para as adolescentes do CRA. 

 

 

3.2.1- A realização da pesquisa. 

 

 

Tendo este Trabalho de Conclusão de Curso o objetivo de elucidar os significados da 

gravidez na adolescência optou-se por utilizar o método de abordagem da pesquisa 

qualitativa, que segundo Minayo: 

 

 
 A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 



relações, dos processos e dos fenômenos que não pode ser reduzidas a 

operacionalizações de variáveis. (MINAYO, 1994, p.22) 

 

 

 A pesquisa foi realizada no Centro de Referência do Adolescente localizado na cidade 

de Macaé-RJ no mês de outubro de 2010, com a devida concordância da coordenação da 

referida instituição. Foram utilizados os seguintes instrumentos de pesquisa: o formulário, 

com um total de nove questões semiestruturadas que se encontra no anexo 3; e o grupo focal, 

delimitado com sete temas abertos gravados. Conforme explicita Minayo, 

 

 
A utilização do grupo focal como técnica de pesquisa observa pressupostos da 

dinâmica interativa, como fatores de interferência. As técnicas de coletas de dados 

organizadas no contexto grupal consistem em estratégias únicas para uma pesquisa 

ou como complemento de outros instrumentos como observação, entrevista 

individual, sendo mais comum o seu uso em métodos qualitativos de pesquisa. O 

Formulário é o documento com campos pré-impresso onde são preenchidos os dados 

e as informações, que permite a formalização das comunicações, o registro e o 

controle das atividades das organizações (MINAYO, 2007, p. 21). 

 

 

 

Ao total a pesquisa foi realizada com seis adolescentes gestantes atendidas pelos 

serviços do CRA, as mesmas foram devidamente informadas sobre o objetivo da pesquisa e 

concordaram em participar assinando o termo de consentimento
4
. Para que se mantenha o 

devido sigilo das informantes, as mesmas serão identificadas no decorrer da exposição dos 

resultados da pesquisa com nomes de flores. 

 

 

3.2.2- Exposição dos dados do formulário. 

 

 

 O formulário contêm questões que estão enumeradas de 1 a 9, o mesmo foi pensado e 

elaborado como meio facilitador para o conhecimento de informações prévias e relevantes 

acerca da realidade social e econômica das adolescentes. Segue a exposição dos resultados 

adquiridos pelo formulário
5
. 

Em relação à idade, das seis informantes três possuem 18 anos, duas possuem 16 anos 

e uma possui 19 anos. Quanto ao local de residência, das seis informantes duas disseram 

morar no bairro Lagomar, duas no bairro Ajuda, uma no bairro Nova Holanda e uma no bairro 
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Fronteira. Todos os bairros informados pertencem ao município de Macaé e caracterizam-se 

como bairros periféricos, onde residem moradores de baixo poder econômico. Das seis 

informantes quatro informaram morar com o marido, uma com a mãe e uma com a sogra e o 

marido. No que diz respeito à ocupação, das seis informantes quatro informaram não trabalhar 

e nem estudar, duas informaram apenas estudar, estão cursando o ensino médio. Indagadas 

sobre a renda familiar, das seis informantes três informaram ter renda familiar de um salario 

mínimo, duas informaram ter renda de dois a três salários mínimos, e uma alega ter renda de 

menos de um salário mínimo.  

Considerando que todas as adolescentes encontravam-se grávidas na ocasião da 

pesquisa, foi perguntado sobre os meses de gestação, das seis informantes duas informaram 

está no quinto mês de gestação, uma no oitavo mês, uma no segundo mês, e uma no primeiro 

mês de gestação. Quando perguntadas sobre a idade de seus companheiros, das seis 

informantes uma diz que o pai do bebê que gesta tem 22 anos que trabalha e não estuda, outra 

informa que o pai do bebê tem 23 anos que trabalha e não estuda, outra que o pai do bebê 

possui 24 anos que trabalha e não estuda, outra diz que o pai do bebê tem 26 anos que 

trabalha e não estuda, outra afirma que o pai do bebê tem 32 anos que trabalha e não estuda, e 

por último uma informa que o pai do bebê possui 19 anos, não trabalha e nem estuda. 

Perguntadas sobre a escolarização de seus responsáveis, das seis pesquisadas três informaram 

que seus responsáveis possuem o ensino fundamental incompleto, duas disseram que seus 

responsáveis possuem o ensino médio incompleto, e uma informa que os responsáveis são 

alfabetizados.  

Por fim, no que tange a historicidade de gravidez na adolescência, das seis informantes 

quatro informaram que suas mães tiveram uma gestação na adolescência, e duas informaram 

que suas mães não engravidaram na adolescência. Diante deste dado, não podemos afirmar 

que existe uma causalidade direta entre a gravidez da mãe e posteriormente da filha na 

adolescência, porém como já foram salientados nos capítulos anteriores, os condicionantes 

sociais como: a falta de recursos e a negação no acesso aos direitos sociais podem influenciar 

na repetição da história.  

 

 

3.2.3- Análise dos dados e dos relatos pesquisados. 

 

 



 O grupo focal foi realizado em sala cedida pelo CRA em 22 de outubro de 2010. Ao 

total foi cerca de uma hora de gravação ininterrupta, contudo as seis informantes foram 

orientadas sobre a suspensão da gravação a qualquer momento caso não se sentissem a 

vontade para serem gravadas. O grupo focal foi refletido e realizado embasando-se no 

objetivo do estudo, isto é, a descoberta dos significados da gravidez para as adolescentes do 

CRA. Nele pudemos mergulhar mais profundamente na realidade das adolescentes 

pesquisadas. Os sete temas
6
 foram cuidadosamente pensados para que pudessem ter uma 

aproximação crítica acerca da realidade das informantes.  

Por meio do formulário aplicado anteriormente a realização do grupo focal, pudemos 

conhecer previamente alguns detalhes importantes sobre a realidade social e econômica das 

adolescentes. Notamos que as informantes são moradoras de bairros periféricos da cidade de 

Macaé; demonstram ter união estável com seus companheiros e pais dos bebês que gestam; 

sobrevivem com uma renda familiar baixa; duas das seis ainda estudam e todas deixaram de 

trabalhar; são advindas de famílias cuja escolarização é baixa e, que em sua maioria, possuem 

mães que também apresentam histórico de gravidez na adolescência. Já as análises trazidas 

pelo grupo focal viram a seguir. 

  

 

3.2.3.1- Gravidez “desejada” ou “indesejada”. 

 

 

O tema número 1 do grupo focal, apresenta um questionamento que é comumente 

discutido nos debates sobre a gravidez na adolescência, gestação “desejada” ou “indesejada”, 

“planejada” ou “não planejada”. Ao observarmos as falas das adolescentes, percebemos que 

para quatro das seis informantes, demonstraram desejo de ter engravidado. Fato que fica 

evidente no relato abaixo: 

 

 

“A minha foi desejada. Eu sempre desejei com meu esposo, tentei ter já com um ano de 

casado. A gente sempre desejou. Ai eu parei de tomar remédio. Primeiro eu cuidei, se tinha 

problemas, inflamações. Primeiro eu tive cisto, depois policisto. ai depois que sarou ai eu 

parei de tomar remédio, ai foi batata. Parei um mês ai já logo engravidei já. Mas foi bem 

planejado. Graças a deus!” (Informante Orquídea, 19 anos). 
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 Mais do que um desejo a fala acima nos mostra que a gravidez é a concretização de 

um projeto. Para muitos estudiosos e profissionais de saúde, da educação ou sociais, é 

impensado conceber uma gestação na adolescência como algo que faça parte de um projeto de 

vida. A ideia hegemônica que vincula a gravidez na adolescência como um “problema” ou a 

algo que vai acarretar em perdas sociais para o futuro da adolescente e do próprio feto faz 

com que a vontade de ser mãe, mesmo que na adolescência, seja ignorada e abafada por 

discursos moralistas e pelos estereótipos. 

De acordo com Dadoorian (2007) a gravidez na adolescência mais que um ato de 

concepção e procriação pode ser assinalado como uma “gravidez social ou uma maternidade 

social”. Caracteriza-se como uma oportunidade que essas adolescentes pertencentes à classe 

social baixa e com baixa escolarização, possuem de exercer alguma mudança, uma chance de 

viver uma realidade diferente, o filho é, portanto, o depositário de muitas expectativas, sonhos 

e esperanças. Segundo Heilborn (2004) generalizar a gravidez na adolescência como 

“indesejada” ou “não planejada” é desconsiderar as subjetividades que a mesma representa na 

vida das adolescentes. 

 

 

3.2.3.2- Métodos contraceptivos. 

 

 

 O tema número 2 do grupo focal indaga sobre a utilização dos métodos contraceptivos. 

Quatro das seis informantes relataram tomar o anticoncepcional antes de decidirem 

engravidar, são justamente aquelas que disseram que a gestação foi “desejada”. Já para as 

duas informantes que disseram não ter tido “desejado” engravidar, uma respondeu que tomava 

o anticoncepcional e que depois parou e, a outra, respondeu que não fazia uso de nenhum 

método contraceptivo. Porém ambas, demonstraram ter informações acerca dos métodos 

preventivos, a não utilização foi, portanto, uma escolha. 



 Muito se fala sobre a falta de informação dos adolescentes brasileiros acerca dos 

métodos contraceptivos, todavia, a pesquisa nos mostrou que todas as informantes possuíam 

conhecimento mínimo acerca da contracepção. Percebe-se pelas falas que a pílula 

anticoncepcional ainda é o método contraceptivo mais utilizado, podemos relacionar este fato 

com a forte responsabilização atribuída ao feminino pela prevenção.   Conforme explicita 

Cabral (2003) o uso ou o desuso dos métodos contraceptivos passa primeiramente por uma 

discussão relacional, fato constatado no relato abaixo: 

 

“Tomei só com o meu outro namorado, quando conheci meu marido parei.” (Informante 

Tulipa, 16 anos). 

 

 Desta forma, observamos que à vontade da adolescente e as especificidades de cada 

relacionamento permeiam fortemente na discussão sobre a contracepção. Não podemos, 

portanto, atribuir a gravidez das informantes à falta de informação sobre prevenção.  

 

 

3.2.3.3- Apoio familiar. 

 

 

 O tema número 3 discutido no grupo focal trata-se do apoio familiar. Sabemos que 

vivemos numa sociedade extremamente moralista e conservadora, fortemente marcada por 

dogmas religiosos e, para tanto, conceber uma gravidez na adolescência em muitas famílias 

ainda é algo difícil. No entanto, das seis adolescentes cinco informaram ter tido apoio 

familiar, somente uma relatou ter encontrado resistência por parte da família, mas que depois, 

os mesmos passaram a apoiá-la. Pudemos, portanto, observar que de uma maneira geral houve 

apoio por parte das famílias das adolescentes, conforme demonstra o relato abaixo: 

 

 

“Minha mãe está toda boba, ela tem uma porção de neto. Com essa ela está toda boba, fica 

comigo, me dá carinho. Eu sou tudo pra ela. Minha sogra também está toda boba.” 

(Informante Violeta, 18 anos). 

 



Dandoorian (2007) nos alerta para o fato de que a gravidez na adolescência é encarada 

de maneira diferente pela sociedade, variando de acordo com a classe social. Segundo ela, nas 

classes média e alta a gravidez na adolescência é tida com uma perda de tempo, um atraso no 

futuro da adolescente é, com isso, vista com maior relutância. A sociedade de uma maneira 

geral, vincula o fenômeno da gravidez na adolescência com a pobreza, naturalizando-a, 

portanto, como um acontecimento que só pode ser aceito em adolescentes de famílias pobres e 

sem recursos. 

 

 

3.2.3.4 – Sentimento despertado pela gravidez. 

 

 

O tema número 4 tratado no grupo focal indagou as informantes acerca do sentimento 

despertado pela gestação. As seis adolescentes trouxeram relatos que remetiam a sentimentos 

de medo, alegria, tristeza, desespero e incerteza. São falas muito interessantes porque ao 

contrário do que pensa grande parte da sociedade, essas adolescentes ao descobrirem a 

gravidez mesmo que sendo “planejada” se deparam com “o peso” que esse fato acarreta. 

Como podemos notar nas falas abaixo: 

 

 

“Não sei, sempre cuidei do meu sobrinho. Mas não sei do meu né? O filho dos outros a gente 

sabe, mas e o nosso?” (Informante Orquídea, 19 anos). 

 

“No começo a gente fica com brincadeira, é um bonequinho. Mas é diferente, é difícil, fica 

com medo da criança cair. Mas eu não fiquei com medo porque eu já tomava conta de 

criança. Eu ficava na casa da pessoa, era vizinha da casa da minha mãe ai eu olhava. Como 

olhei o filho dos outros com o maior cuidado, cuidei do umbigo dela e agora estou cuidando 

deste. Menos limpar a bunda. Quem limpava era minha mãe. Mas quem dava banho, leite, e 

cuidar do umbigo.”(Informante Rosa, 16 anos) 

  

Para muitos a gravidez na adolescência é tida como uma total falta de 

responsabilidade, porém as adolescentes pesquisadas no CRA demonstraram, por meio de 



suas falas, preocupações com as consequências de suas gestações. Heilborn (2002) em 

pesquisa para o projeto GRAVAD com adolescentes do estado do Rio de Janeiro constatou 

que as mães adolescentes pesquisadas, nutriam pelos seus filhos grandes apreensões, a 

maioria demonstra querer para o seu bebê um futuro melhor. Assim como as adolescentes 

pesquisadas pela autora, as adolescentes informantes da nossa pesquisa também manifestam 

preocupações com seus filhos, o cuidar é algo bem nítido nas falas, fato que ocasiona medo, 

alegria, tristeza, desespero e incerteza. 

 

3.2.3.5- A sociedade. 

 

 

O tema número 5 destaca-se por convidar as adolescentes a refletir a cerca da maneira 

como a sociedade as vê. As seis informantes relataram vivenciar frequentemente situações de 

críticas, de apontamentos e de julgamentos, advindas de vizinhos, conhecidos e familiares. 

 

“Nós vivemos num mudo muito critico. Se você passa na rua a pessoa já olha pro seu rosto e 

tenta adivinhar sua idade. Tem pessoas que gostam muito de olhar o outro e esquece de 

vigiar dentro de casa. Ninguém tem que se meter na vida das pessoas. Realmente as pessoas 

olham e não se contentam só em criticar. Tem pessoas que ate querem ajudar mas algumas 

ficam com cara de nojo.”(Informante Tulipa, 16 anos) 

 

“Todo mundo tem mania de perguntar a minha idade. Eles perguntam se eu pretendo ter 

outro. Eles querem se meter dizendo que eu sou nova. O que tem engravidar cedo? Eles 

querem falar que as pessoas são novas e não pensam que eles também engravidaram 

novas.”(Informante Orquídea, 19 anos). 

 

O relato da informante Orquídea nos remete a ideia do respeito às escolhas. Quem 

disse que existe uma idade certa para engravidar? Não há como delimitar algo que faz parte 

da subjetividade do indivíduo e, que portanto, está relacionado com sentimentos, com opções 



de vida.  Segundo Fanelli (2009) a gravidez na adolescência por ter adquirido nas últimas 

décadas um caráter de “problema social”, tem sido vista com grande alarde por toda a 

sociedade, que critica e julga tudo aquilo que foge as regras pré-estabelecidas da moral. De 

acordo com Almeida (2008) o fenômeno da gravidez na adolescência precisa ser visto de 

maneira heterogênea, assim, portanto, as diferenças socais, econômicas e culturais não podem 

ser desconsideradas. Conforme bem explicita Aquino (2008) são as expectativas sociais 

depositadas sobre os adolescentes e jovens que influem no “desapontamento” da sociedade 

com a gravidez na adolescência, ocasionando nos apontamentos trazidos nas falas das 

adolescentes pesquisadas. 

 

3.2.3.6- O CRA. 

 

 

 No tema número 6 tratado no grupo focal, as informantes foram questionadas sobre 

como tiveram conhecimento do CRA e o que pensam da instituição. Todas as falas 

manifestam satisfação com os serviços prestados, fato que podemos observar nos relatos 

abaixo: 

 

 

“Eles mandaram eu vim pra cá ai eu fiz a ficha e fui conhecendo. Eu nem conhecia, me 

disseram que era muito bom porque só tinha adolescente que conversa com outro e troca 

experiências.” (Informante Rosa, 16 anos). 

 

“Eu estava fazendo pré-natal perto de casa. Aí me disseram que eu não podia ficar lá porque 

era pra maiores de 18 anos. Desde que eu comecei vir no grupo eu comecei a cuidar do meu 

filho sozinha. Eu mesmo dou banho, lavo e passo. Não dependo de ninguém. E fui aqui no 

grupo que eu fui aprendendo, se não fosse o grupo eu não saberia cuidar. Quando meu filho 

crescer eu quero ensinar tudo pra ele se cuidar sozinho, cuidar da família dele.”(Informante 

Violeta, 18 anos). 

 



O CRA por ser uma política pública acaba por enfrentar diariamente os reflexos dos 

interesses hegemônicos, que preservam o individualismo e a burocratização dos serviços.  

Segundo Iamamoto (2008) cada vez mais vivenciamos o desmonte das políticas públicas, é 

evidenciado por meio da falta de recursos, da perda na qualidade nos atendimentos, da 

fragmentação e fragilização dos serviços, além da seletividade nos atendimentos. Estamos 

diante de uma refilantropização dos serviços, onde as entidades privadas, ONGS e as 

iniciativas de voluntariado, se tornam cada vez mais presentes. Transferem-se para o privado 

as responsabilidades que pertencem ao Estado, o que só fortalece os interesses do capital.  

Sobre a política de saúde no Brasil Souza argumenta: 

 

 

A política de saúde tem encontrado notórias dificuldades para sua efetivação, como 

a desigualdade de acesso da população aos serviços de saúde, o desafio de 

construção de práticas baseadas na integralidade, os dilemas para alcançar a 

equidade no financiamento do setor, os avanços e recuos nas experiências de 

controle social, a falta de articulação entre os movimentos sociais, entre outras. 

(PARAMETROS PARA ATUAÇÃO DE ASSITENTES SOCIAIS NA POLÍTICA 

DE SAÚDE, 2010, p. 19) 

 

 

A fala da informante Violeta é reveladora, pois, nos mostra, como apesar de toda a 

precarização e fragmentação das políticas públicas, é possível com dedicação, competência e 

criticidade lutar e prestar serviços públicos de qualidade que valorizem o adolescente como 

sujeito social e, que, portanto, é possuidor de direitos que precisam ser respeitados e 

legitimados. Assim sendo, a pesar de uma realidade permeada por desrespeitos dos direitos 

sociais, o CRA ainda se mostra referência no atendimento ao adolescente no município de 

Macaé. Nessa perspectiva Bravo (2010, p.16) diz que “ao garantir direito sociais, as políticas 

sociais podem contribuir para melhorar as condições de vida e trabalho das classes que vivem 

do seu trabalho, ainda que não possam alterar estruturalmente o capitalismo”.  

 

 

3.2.3.7- Significados da gravidez. 

 



 

 No tema número 7 discutido no grupo focal, nos debruçamos sobre o eixo principal de 

nossa pesquisa, conhecer os significados da gravidez para as adolescentes atendidas no CRA. 

As informantes ao serem indagadas sobre os significados da gestação trouxeram falas cheias 

de emoções como podem ser verificadas abaixo: 

 

“Eu amo tudo na minha gravidez. O meu filho é o carinho que eu tenho com o meu marido e 

ele tem comigo, nós fomo amigos há muito tempo, mas nunca conversamos e hoje em dia a 

gente é bastante feliz junto, eu respeito e ele me respeita, assim a gente vai vivendo. Eu tenho 

o maior orgulho do meu filho. E isso pra mim é muito importante, o tempo que eu tiver com 

meu filho, morando no mesmo teto que eu, ele vai ser pra sempre a minha vida, para mim e 

para o meu marido.” (Informante Orquídea, 19 anos). 

 

“É uma grande felicidade embora eu esteja com poucos meses de gestação. Mas eu estou 

muito feliz, vai ser bem feito. Porque filho não pede pra nascer, a gente paga o que agente 

faz. Desde o primeiro momento que eu quis engravidar, ele vai ser minha vida, ele me 

primeiro lugar, depois eu e depois o meu marido porque ele tem que pensar em nossa 

criança. É muito amor, vou dar todo amor que eu tiver, ele vai ser o amor da minha vida, vou 

dar toda a dedicação pra ele. Se a gente fez no mínimo tem que dar o melhor pra ele.” 

(Informante Rosa, 16 anos). 

 

“Apesar de no começo não querer muito hoje minha filha é tudo. Compro tudo para minha 

filha primeiro e eu penso sempre que semana que vem eu vou comprar pra mim. Meu marido 

diz que eu cuido mais da minha filha do que dele, claro era minha filha, tenho que dar mais 

atenção pra ela.” (Informante Azaleia, 18 anos). 

 

 Para muitos que se arriscam a opinar sobre a gravidez na adolescência, estudiosos, 

profissionais e leigos, pregam um discurso hegemônico onde se afirma que essas adolescentes 

não sabem do que estão falando, que as mesmas são imaturas e irresponsáveis para saber qual 



o real significado de uma gravidez, que a adolescência por ser um momento de “transição” e 

de supostas “crises”, não é o melhor momento para gestar uma criança. Desconsidera-se, 

entretanto, os sentimentos de amor, carinho, cuidado, preocupação e felicidade que essas 

jovens mães nutrem pelos seus filhos, mesmo aquelas cuja gravidez não estava nos seus 

planos e, esquece-se principalmente das expectativas de transformação da realidade social que 

estão embutidas na gravidez.  

Para que possamos delimitar os significados da gravidez na adolescência é preciso que 

consideremos as mediações sociais, econômicas e culturais que fazem parte da realidade das 

adolescentes. Mais uma vez, nos posicionamos em afirmar que a gravidez na adolescência não 

é exclusividade de famílias pobres, porém, como já foi assinalado, as adolescentes 

pesquisadas são advindas de famílias de baixa renda e de pouca escolaridade, portanto, não 

podemos ignorar o fato de que suas escolhas são reduzidas e precárias devido à dificuldade no 

acesso a bens e serviços. A gravidez para as adolescentes informantes significa o exercício de 

um novo papel na sociedade. Segundo Dandoorian: 

 

 

O intercurso da gravidez na adolescência em adolescentes de classe social baixa é 

permeado por uma valorização da maternidade, onde ser mãe equivale a assumir um 

novo status social, o de ser mulher. Surge, assim, o trinômio adolescente-mãe-

mulher, no qual a gravidez é a via de acesso à feminilidade. A afirmação social neste 

meio se expressa na maternidade. (DANDOORIAN, 2007, p. 37). 

 

 Podemos então dizer que para as adolescentes atendidas no Centro de Referência do 

Adolescente em Macaé, informantes desta pesquisa, a gravidez possui significados objetivos 

como ter um filho, já que esse era o desejo da maioria, mas, possui também significados 

subjetivos como a possibilidade de formar uma família, de ser doadora de todo o carinho, 

atenção e proteção, de exercer o papel de mãe e mulher, de lutar para proporcionar para seus 

filhos o melhor possível. Sabemos que ser uma mãe adolescente e pobre num país repleto de 

desigualdades, não é fácil, por tudo que já discutimos desde o começo deste trabalho. No 

entanto, as seis adolescentes pesquisadas nutrem como significado da maternidade, o desejo e 

a esperança de querer e lutar para que seus bebês tenham melhores condições materiais e 

espirituais de existência. 

 



 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Este Trabalho de Conclusão de Curso teve por objetivo final conhecer os significados 

da gravidez para as adolescentes atendidas pelo Centro de Referência do Adolescente 

localizado na cidade de Macaé. O que está no cerne da discussão proposta neste trabalho é o 

debate crítico acerca da adolescência e do fenômeno da gravidez na adolescência como algo 

historicamente e socialmente construído, permeado por uma dinâmica capitalista densa de 

desigualdades de gênero, sociais, econômicas, culturais e regionais.   

Estabelecemos no capítulo I deste trabalho uma exposição de como o conceito sobre a 

adolescência se altera ao longo da história, variando de acordo com a época, com os interesses 

socioeconômicos. Atualmente, a adolescência por ser vista por grande parte da sociedade e do 

Estado como uma fase “problema” é constantemente vinculada a adjetivos negativos e 

pejorativos, principalmente quando se trata de adolescentes advindos de famílias pobres. 

Desta maneira, a problematização que se faz em torno do adolescente é geralmente de cunho 

moral, variando de acordo com a classe social e com o gênero pertencentes. Diante deste 

contexto, chamamos a atenção para a importância da atuação de um sistema escolar 

comprometido em desvelar os antagonismos existentes na sociedade, assim como, expor as 

bases que sustentam as relações de poder, pois é somente por meio de uma educação crítica 

que as bases da reprodução social pautadas na exploração e na desigualdade poderão ser 

alteradas. Segundo Almeida (2005, p.150) “o sistema capitalista reconhece a força da escola 

no sentido de sua contribuição para a transformação social e por isso, procura fazer da escola 

um instrumento ideológico”. 



Já o fenômeno da gravidez na adolescência comumente debatido nos artigos 

acadêmicos, adquiriu ao longo da história uma conotação de “problema social”, de 

acontecimento “natural” passou a ser vista como inaceitável pela sociedade. De acordo com 

Heilborn (2006) a gravidez na adolescência precisa ser analisada como uma construção social 

e histórica. Atualmente o debate hegemônico que se faz acerca da gravidez na adolescência a 

vincula à ideia de pobreza e de falta de informação, onde o destino mais provável para a mãe 

adolescente e para o seu filho é a “marginalidade”, contribuindo, desta forma, para o reforço 

da miséria. No entanto, não é levado em consideração que a promoção dos direitos sociais não 

são igualmente garantidos para os adolescentes de diferentes classes, assim, como, são 

desconsideradas as razões que levaram a adolescente a engravidar, pois a gestação pode ter 

sido ocasionada por uma escolha. Não podemos generalizar a gravidez na adolescência 

vinculando-a aos estereótipos de “indesejada” ou “não planejada”. 

Para que pudéssemos ter propriedade crítica para desvelar os significados da gravidez 

na adolescência num contexto permeado por desigualdades sociais e econômicas, fez-se 

necessário que discorrêssemos no capítulo II acerca das manifestações da questão social. 

Segundo Netto (1992) entende-se por “questão social” as problemáticas de cunho social, 

político e econômico que se decorrem com o advento da classe operária no processo de 

construção da sociedade capitalista. Assim sendo, a questão social está intimamente ligada ao 

conflito capital/trabalho.  

Neste debate enfatizamos o papel do Estado como mediador das ações capitalistas, 

onde o mesmo por meio de sua intervenção viabiliza garantias para o desenvolvimento dos 

interesses do capital. Consequentemente a esse fato, vivenciamos a fragmentação e a 

fragilização das políticas públicas, que nos são corroboradas através da falta de recursos, da 

precarização dos serviços, perda da qualidade nos atendimentos, além da seletividade e 

burocratização.  

A intervenção do Estado é pautada no ajustamento do trabalhador as motivações do 

capitalista, assim, são através das políticas públicas que o Estado controla as sequelas da 

questão social, sem evidentemente tornar claro que as decorrências da mesma são 

consolidadas pelo conflito da relação capital/trabalho. Segundo Iamamoto (2008) a maneira 

como o capital incide na sociedade por meio das expressões da questão social, afetam a forma 

de sociabilidade dos indivíduos, atingindo diretamente o cotidiano, a subjetividade e a 

identidade dos mesmos, fato que faz com que surjam projetos de vida pautados nessa 



realidade de subordinação as leis capitalistas. Destarte, fatores decorrentes da desigualdade 

social como a pobreza, o desemprego, a fome, a precariedade das políticas públicas, o 

distanciamento no acesso ao lazer, à educação e a cultura, são expressões intensas da questão 

social atual, que podem ajudar a condicionar dentre outras coisas, a gravidez na adolescência.  

A pesquisa de campo exposta no último capítulo deste trabalho nos evidenciou a 

realidade social das seis adolescentes grávidas atendidas no Centro de Referencia do 

Adolescente. As mesmas possuem perfil socioeconômico semelhante à maioria dos usuários 

atendidos pela referida instituição, são provenientes de famílias pobres pertencentes à classe 

trabalhadora, que sofrem constantemente com a negação de direitos sociais.  

 Por meio do formulário aplicado, verificamos que as informantes possuem entre 16 e 

19 anos; são moradoras de bairros periféricos da cidade de Macaé; demonstram ter união 

estável com seus companheiros e pais dos bebês; sobrevivem com uma renda familiar baixa; 

duas das seis ainda estudam e todas deixaram de trabalhar; são advindas de famílias cuja 

escolarização é baixa e, em sua maioria, possuem mães que também apresentam histórico de 

gravidez na adolescência. 

Com a realização do grupo focal pudemos estabelecer de fato uma aproximação crítica 

acerca da realidade social vivida pelas adolescentes pesquisadas, além de conhecermos o 

objeto central do nosso estudo, os significados da gravidez na adolescência. 

As adolescentes informantes demonstraram ter o mínimo de conhecimento acerca dos 

métodos contraceptivos, fazendo escolhas sobre a sua utilização ou interrupção dos mesmos; 

disseram ter o apoio familiar de que necessitam; expressaram vivenciar habitualmente 

situações de críticas, julgamentos e apontamentos por parte da sociedade em geral, familiares, 

vizinhos, conhecidos e desconhecidos, mas majoritariamente, demonstraram não estarem 

preocupadas com isso; e que apesar de todas as dificuldades cotidianas que o CRA enfrenta 

devido à precarização das políticas públicas que refletem concretamente na fragilização da 

infraestrutura necessária para a execução de suas ações, as mesmas, evidenciaram estarem 

satisfeitas com os serviços realizados na instituição. 

O CRA caracteriza-se por uma instituição que busca ao máximo a garantia dos direitos 

sociais e a promoção da saúde para os usuários que buscam seus serviços, sendo, por tanto, 

uma referencia municipal no atendimento ao público adolescente. 

Por fim, desvendar os significados da gravidez para as adolescentes atendidas no CRA 

Macaé foi algo desafiador e prazeroso, pois descobrimos por meio dos relatos que, para elas, a 

gravidez possui significados que vão desde o medo, passando pela angústia, até chegar à 



alegria, mas que se pautam na aspiração de ser mãe para poder ser mulher, na vontade de 

formar uma família, mas primordialmente no desejo legítimo que essas jovens mães possuem 

de querer para os seus filhos algo que elas por vários motivos, alguns tratados neste trabalho, 

que são próprios da dinâmica de nossa sociedade, não puderam ter. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1- Organograma do CRA. 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2- Projetos desenvolvidos no CRA. 

 

 

 Grupo de Gestantes 

 

Objetivo: Acolher, orientar e acompanhar as adolescentes e seus familiares no que tange 

as mudanças, cuidados e direitos inerentes a maternidade objetivando a diminuição de 

agravos à saúde materna e do neonato. Este grupo acontece quinzenalmente e inclui, além 

das palestras sócio-educativas, atividades práticas e ginástica/alongamento para as 

gestantes.   

 

 Grupo de Mamãe e Bebê 

 

Objetivo: O grupo mamãe e bebê acontece mensalmente, a fim de que haja 

acompanhamento do desenvolvimento do RN, lactente  até 1 ano de vida; com o objetivo 

principal de fortalecer o vínculo do binômio mãe-filho durante a amamentação, observar 

sinais precoces de depressão pós-parto, cuidados com o bebê, verificar a caderneta de 

vacinação, assim como as consultas mensais ao pediatra.  Alertando as puérperas sobre 

qualquer sinal de alteração no desenvolvimento psicomotor do bebê e doenças do RN, 

lactente e como agir em situações de emergências (acidentes na infância, etc.).Este grupo 

acontece quinzenalmente. 

 

 Sessão Pipoca 

 

Objetivo: Promover, através da discussão de filmes, momentos de troca de 

conhecimentos, experiências e valores a fim de promover o desenvolvimento pessoal e 

social dos adolescentes, fomentando a construção de valores éticos e o senso de 

coletividade. 

 



 Repensando Nossa Sexualidade 

 

Objetivo: Formar adolescentes multiplicadores na questão da sexualidade objetivando 

desenvolvimento de projetos em âmbito escolar e comunitário que possibilitem a 

diminuição de agravos à saúde dos adolescentes. 

 

 Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (em parceria com o DST/AIDS) 

 

Objetivo: Promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva, visando reduzir a 

vulnerabilidade de adolescentes e jovens às doenças sexualmente transmissíveis (DST), à 

infecção pelo HIV, à AIDS e à gravidez não-planejada, por meio do desenvolvimento 

articulado de ações no âmbito das escolas e das unidades básicas de saúde. 

 

 Projeto: Relação entre o perfil clínico e antropométrico, níveis séricos de vitamina A e 

leptina e fatores de risco cardiovascular em adolescentes (pesquisa de doutorado, 

faculdade de Medicina – Cardiologista – UFRJ) 

 

Objetivo: Descrever o perfil clínico e antropométrico, níveis séricos de vitamina A (retinol 

e carotenóides) e leptina e suas relações com fator de risco cardiovascular, em 

adolescentes atendidos no Centro de Referência do Adolescente da cidade de Macaé. 

 

 Brinquedoteca 

 

Objetivo: Efetivar espaço para a estimulação dos bebês e crianças, além de propiciar um 

ambiente saudável para a mãe que aguarda a consulta.Este espaço é permanente na 

Unidade. 

 

 

 

 Grupo Boladão 

 



Objetivo: Grupo de discussão de adolescentes objetivando estimular o senso crítico, 

atitudes de cooperação, sociabilidade, respeito, tolerância, vivência da cidadania e 

construção de valores éticos e coletivos. 

 

 Oficinas de Atividades Artesanais 

 

Objetivo: Fomentar neste Centro de Referência o senso de trabalho em equipe, 

concentração, responsabilidade com o início e finalização das tarefas, auto-estima, além 

de proporcionar atividades que gerem renda para o adolescente. 

 

 Oficinas de Pais 

 

Objetivo: Fortalecer e/ou resgatar vínculos afetivos, democratizar informações 

viabilizando acesso a bens e serviços contribuindo para a melhoria da qualidade de vida 

das famílias, fomentar a discussão crítica sobre valores éticos e sociais. 

 

 Diálogo com a Comunidade 

 

Objetivo: Fomentar o vínculo comunitário, democratizar informações e acesso aos 

serviços, identificar lideranças e formar multiplicadores. 

 

 Grupo de Planejamento Familiar 

 

Objetivo: Democratizar informações sobre anatomia e fisiologia do corpo humano. 

Favorecer o conhecimento e acesso aos métodos contraceptivos. Incentivar a postura de 

recusa a riscos pessoais e vivencia responsável da sexualidade, incluindo a abordagem 

sobre DST’. 

 Trabalho de Pesquisa sobre o Perfil dos Usuários Acompanhados no CRA 

 



Objetivo: Atualizar o perfil dos usuários do CRA, levantar suas demandas para traçar 

estratégias de ação que melhor atendam nosso público alvo. 

 

 Trabalho de Pesquisa sobre o Perfil das Usuárias Gestantes Acompanhadas no CRA 

 

Objetivo: Atualizar o perfil das usuárias gestantes do CRA, levantar suas demandas para 

traçar estratégias de ação que melhor atendam esse público alvo. 

 

 Casa do Aleitamento Materno (Banco de Leite) 

 

Objetivo: Colaborar com o aleitamento materno, estimulando o uso do leite humano em 

qualquer situação. Oferecendo lugar adequado e seguro para aquisição deste leite para as 

mães que não o produzirem de forma adequada. 

  

Após toda essa descrição de projetos torna-se importante apontarmos as demandas 

reprimidas ou situações que necessitem de atenção especial do Serviço social. Situações 

estas, que foram postas como demanda e buscam respostas através de futura 

qualificação/capacitação do Serviço Social e de toda equipe multidisciplinar do CRA, 

como a prostituição e diversidade sexual, trabalho em rede (políticas intersetoriais), além 

de maior periodicidade das reuniões de equipe para discussão dos casos e ações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3- Formulário. 

 

 

1- Qual a sua idade? 

 

2- Qual o bairro onde mora? 

 

3- Com quem você mora? 

 

4- Você trabalha ou estuda? 

 

5- Qual é a sua renda familiar? 

 

(     ) Menos de um salário mínimo                              (     )  Um salário mínimo           

(     ) De dois a trêis salários mínimos                          (     )  Mais de trêis salários   

 

6- Com quantos meses de gestação você está? 

 

7- Qual a idade do pai da criança? Ele trabalha ou estuda? 

 

8- Qual o grau de escolaridade dos seus responsáveis? 

 

(      ) Analfabeto                                                 (       ) Ensino médio incompleto        

(      ) Alfabetizado                                              (       ) Ensino médio completo 

(      ) Ensino fundamental incompleto               (       ) Ensino superio incompleto 

(      ) Ensino fundamental incompleto               (       ) Ensino superior completo 

 

9- Sua mãe também engravidou durante a adolescência? 

 

(       )  Sim                                                         (        )  Não 

 



Anexo 4- Termo de Consentimento. 

 

Você está sendo convidada a participar de uma pesquisa sobre “Os significados da 

gravidez para as adolescentes atendidas no CRA/Macaé”. Esta pesquisa é parte integrante do 

Trabalho de Conclusão de Curso, que será apresentado para o Curso de Serviço Social da 

Universidade Federal Fluminense, Pólo de Rio das Ostras, como um dos requisitos para a 

conclusão da graduação. 

Esta pesquisa será realizada por mim, Natália Maria Fonseca Araújo, sob a orientação 

da Professora Lúcia Maria da Silva Soares, que está a disposição para qualquer 

esclarecimento que se faça necessário. 

Sua participação consciente, voluntária e livre é fundamental para o desenvolvimento 

desta pesquisa. 

Ao aceitar participar você será convidada a fornecer informações sobre alguns 

aspectos relevantes a sua gravidez enquanto adolescente, assim como a sua relação com as 

atividades desenvolvidas no CRA/Macaé, através de um formulário por escrito, da 

participação gravada em um grupo focal e de uma entrevista individual (caso seja necessária). 

A utilização do gravador tem por objetivo garantir a fidelidade das informações fornecidas 

por você. No entanto, caso queira interromper a gravação isso poderá ser feito a qualquer 

momento durante o grupo. 

As informações fornecidas por você serão tratadas teoricamente, por isso, todos os 

dados, informações e opiniões colhidas durante a entrevista e o grupo serão utilizadas em 

consonância com os princípios éticos que norteiam a pesquisa e a produção de conhecimento, 

sem qualquer prejuízo, constrangimento ou exposição dos sujeitos da pesquisa, segundo a 

Resolução 196/96. 

Ao aceitar participar, você deve assinar este termo de consentimento, juntamente com 

o entrevistador, termo do qual você terá uma cópia. 

Obs.: Quando o Trabalho de Conclusão de Curso for apresentado, você será convidada a 

participar da exposição em instância pública e aberta. 

                                                                                                        Agradeço pela atenção. 



CONSENTIMENTO 

 

Eu,........................................................................, declaro que li/ouvi as considerações feitas 

no Termo de Consentimento e concordo em fornecer as informações solicitadas através de um 

formulário por escrito, da participação gravada em um grupo focal e de uma entrevista 

individual ( caso necessário). 

 

 

Macaé, ______/______/______  

 

 

 

      _______________________________ 

                                                                                                   Entrevistada 

 

 

_______________________________ 

                                                                                Entrevistadora 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5- Perguntas utilizadas no grupo focal. 

 

 

1- A gravidez foi “desejada” ou “indesejada”? Se sim, qual foi à motivação? Se não, 

como estão liando com essa situação nova? 

2- Utilizava algum método contraceptivo? Se sim, qual? 

3- Qual a participação da família na evolução da gravidez? 

4- Qual o sentimento que a gravidez desperta? 

5- Como a sociedade lhe vê enquanto adolescente grávida? 

6- Como tiveram conhecimento do CRA? 

7- Qual o significado da gravidez para sua vida? 

   

 

 

 


