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RESUMO 

 

 O presente trabalho de conclusão de curso aborda a  expressão da Questão Social 
- gravidez na adolescência.  Tem por objetivo identificar as mudanças ocorridas no 
cotidiano das adolescentes após-gravidez, realidade estas vivenciadas pelas mães 
usuárias dos serviços do CRAS XIV de Novembro de Cascavel-Paraná. A inquietude 
diante da gravidez na adolescência é fruto do período de estágio Curricular realizado 
entre os anos de 2015/2016 na instituição. Para tanto o trabalho discorre sobre o 
desenvolvimento humano, as consequências do processo de amadurecimento no 
que tange o aspecto biopsicossocial dos sujeitos. Abordaremos sobre a 
responsabilização das instituições, família, escola, sociedade, mídia, políticas 
públicas para com a formação da sexualidade dos adolescentes.  Perpassaremos 
pelo campo de estágio e apresentamos a pesquisa empírica, que teve como 
instrumento de coleta de dados o questionário. Encerramos o trabalho com  as 
considerações finais pontuando resultados  e apontando as mudanças que tais 
elencam ocorridas em seu cotidiano após nascimento do filho (a). 
 

Palavras-chave: Gravidez na adolescência, políticas públicas, sexualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

ACESC- Administração Dos Cemitérios E Serviços Funerários De Cascavel; 

BPC- Benefício de Prestação Continuada; 

CMAS- Conselho Municipal de Assistência Social; 

CMEIS- Centro Municipal de Educação Infantil; 

CRAS- Centro de Referência de Assistência Social; 

DATASUS- Departamento de Informatizado sistema Único de Saúde; 

DUSMAS- Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social; 

DVSMAS - Divisão do Sistema Municipal da Secretaria de Assistência Social; 

ECA- Estatuto da Criança e Adolescente; 

FIA- Fundo para infância e adolescência; 

FNAS- Fundo nacional de assistência social; 

IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas; 

NOB/SUAS- Norma Operacional Básica/Sistema Único de Assistência Social; 

OMS- Organização Mundial da Saúde; 

ONU- Organização das Nações Unidas; 

PAIF- Programa de Atenção Integral à Família; 

PBF- Programa Bolsa Família; 

PETI- Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; 

PNAS- Política Nacional de Assistência Social;  

PPP- Projeto Político Pedagógico; 

PR- Paraná; 

 PSB- Piso Básico Fixo; 

SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

SEASO- Secretaria Municipal de Assistência Social; 

SESAU- Secretaria de Estado da Saúde; 

SESOP- Sistema de Eficiência e Segurança para Operações Portuárias; 

SUAS- Sistema Único de Assistência Social; 

TCC- Trabalho de Conclusão de Curso; 

UBS- Unidade Básica de Saúde; 

UBS- Unidade Básica de Saúde; 

UF- Unidade da Federação; 

UNFPA- Fundo das Nações Unidas para Atividades Populacionais; 

 

 



9 
 

UNICEF- Fundo das Nações Unidas para a Infância; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Espermatozóide em direção a fecundação do óvulo 

Figura 2: Alterações físicas no corpo dos (as) adolescentes 

Figura 3: Organograma da SEASO 

Figura 4: Mapa de abrangência dos CRAS em Cascavel 

Figura 5: CRAS XIV de Novembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Faixa etária das entrevistadas 

Gráfico 2: Iniciação sexual das adolescentes 

Gráfico 3: Utilização de métodos contraceptíveis antes da gestação 

Gráfico 4: Quanto ao diálogo familiar sobre sexualidade com responsáveis 

Gráfico 5: Contato com o genitor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Número de famílias atendidas pelos sete CRAS de Cascavel/PR 

Tabela 2: Estados e população de adolescentes – ano base 2012 

Tabela 3: Evolução dos óbitos de crianças e adolescentes de 0 – 19 anos 

Tabela 4: Taxa de fecundidade no Brasil entre os anos de 2000 – 2011 

Tabela 5: Adolescentes gestantes por região - ano de 2011 

Tabela 6: Taxa de fecundidade específica 

Tabela 7: Índice de gravidez na adolescência por bairro em Cascavel 

Tabela 8: Métodos contraceptíveis 

Tabela 9: Dados de adolescentes fora da escola 

Tabela 10: Tipificação de usuários 

Tabela 11: Relacionamento familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 15 

1. A ADOLESCÊNCIA COMO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 19 

1.1 AS TRANSFORMAÇÕES BIOLÓGICAS, PSICOLÓGICAS E SOCIAIS DO 

ADOLESCENTE NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA: ENTRE O SER E O 

QUERER SER ........................................................................................................... 24 

1.2 E A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA? RESPONSABILIDADE DA FAMÍLIA, DA 

ESCOLA, DA SOCIEDADE E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ..................................... 31 

1.3 FAMÍLIA: INSTITUIÇÃO DE CONSTRUÇÃO E/OU DE INVISIBILIDADE DA 

SEXUALIDADE DOS ADOLESCENTES? ................................................................ 39 

1.4 AS REALÇÕES SOCIAIS E AS DIFERENTES MÍDIAS. A CONSTRUÇÃO DA 

SEXUALIDADE DOS 

ADOLESCENTES......................................................................................................44 

1.5 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PRESENTES OU AUSENTES NA FORMAÇÃO DA SEXUALIDADE DOS 

ADOLESCENTES ..................................................................................................... 48 

1.6 SER GESTANTE E MÃE NA ADOLESCÊNCIA: DISCUTINDO AS 

CONSEQUÊNCIAS QUE AFETAM A FIGURA 

FEMININA..................................................................................................................58 

2 O ESTÁGIO CURRICULAR EM SERVIÇO SOCIAL E AS INQUIETAÇÕES PARA 

O SURGIMENTO E CONCRETUDE DA PESQUISA ............................................... 63 

2.1 SERVIÇO SOCIAL NO CRAS XIV DE NOVEMBRO .......................................... 72 

2.2 APRESENTANDO O CAMINHO PERCORRIDO PARA A CONCRETUDE DA 

PESQUISA ................................................................................................................ 72 

2.3 QUANTO A OPINIÃO DAS ENTREVISTADAS FRENTE À GRAVIDEZ NA 

ADOLESCÊNCIA ...................................................................................................... 80 

2.4 NOTÍCIA DA GRAVIDEZ..................................................................................... 81 

2.5 ACEITAÇÃO DOS PAIS E FAMILIARES DIANTE DA GESTAÇÃO....................84 

2.6 MUDANÇAS PERCORRIDAS PELA ADOLESCENTE APÓS GESTAÇÃO........85 

2.7 QUEM CUIDA DA CRIANÇA QUANDO OS RESPONSÁVEIS ESTÃO NO 

TRABALHO................................................................................................................86 

2.8 EXPECTATIVAS DAS ADOLESCENTES PARA O FUTURO DO FILHO 

(A)...............................................................................................................................87 

 



14 
 

2.9 CONSELHO DAS ENTREVISTADAS PARA AS ADOLESCENTES...................88 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 89 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 94 

ANEXOS....................................................................................................................96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente TCC –Trabalho de Conclusão de Curso, versa sobre a temática 

da Gravidez na Adolescência no Município de Cascavel –PR. Este é fruto do 

processo de formação acadêmica com o qual nos deparamos, e nos proporcionou 

inquietude diante da realidade das adolescentes atendidas pelo CRAS – Centro de 

Referência de Assistência Social - XIV de Novembro. 

A formação em Serviço Social, também exigiu a realização de Estágio 

Curricular Obrigatório os quais proporcionaram aproximação da realidade vivida por 

parte de alguns adolescentes do Bairro XIV de Novembro. Com o estágio obrigatório 

foi possível acompanhar, observar e auxiliar o trabalho do profissional de Serviço 

Social por meio de escuta qualificada, visitas domiciliares, encaminhamentos à rede 

socioassistencial, as reuniões, além de acompanhar o assistente social nos grupos 

de SCFV –Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes 

e  no PAIF Serviço de Fortalecimento de Vínculos.  

Durante os dois anos de estágio no CRAS, ou seja, durante as 400 horas de 

estágio curricular obrigatório, verificou-se que pouco é oferecido no bairro para o 

atendimento ao adolescente e que os serviços de Assistência Social e Saúde ainda 

atendem esses sujeitos de forma fragmentada. Também nesse campo de estágio, o 

qual foi extremamente especial, porque propiciou muito conhecimento, a 

aproximação com adolescentes (meninas) que estavam e ou estiveram gestantes. 

Nesses momentos passados juntas foi detectado que algumas conseguiam 

continuar o ciclo de sua vida, outras em função da gestação e do nascimento de 

uma criança, interrompiam processos e que tais por vezes ficavam muito distantes 

para serem retomados. 

Diante dessa realidade surge então a preocupação pela busca de 

compreender a vida dessas adolescentes e o desenvolvimento do TCC, que tem 

como objetivo geral em conhecer a partir do relato das adolescentes as mudanças 

ocorridas após descoberta da gravidez e como objetivos específicos, - Levantar o 

perfil socioeconômico das adolescentes grávidas; Identificar os conjuntos de fatores 

que possam ser apontados como possíveis determinantes e condicionantes da 
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gravidez na adolescência; Identificar o significado para a gravidez precoce para 

adolescentes; Identificar qual a relação entre gravidez na adolescência e suas 

perspectivas de vida. 

Ao se propor aprofundamento sobre o tema gravidez na adolescência tinha-se 

a clareza de que esse tema não é algo contemporâneo e que é discutido 

massivamente entre diferentes profissões. Todavia, nossa proposta se difere uma 

vez que é apontado o olhar da adolescente sobre essa realidade - discussão para o 

segundo capítulo. 

O início dessa reflexão se da abordando no primeiro capítulo, que estar 

grávida na adolescência é um fato que ocorre há séculos e é interpretado de forma 

diferente a cada momento histórico vivido, e também, é percebido de forma diferente 

dependendo da sociedade em que se está inserido. Nesse primeiro capítulo a 

discussão perpassa pelo desenvolvimento humano, as consequências do processo 

de amadurecimento no que tange o aspecto biopsicossocial dos sujeitos. 

De forma pontual, porém extremamente relevante conceituamos a categoria 

adolescente e apresentamos dados quantitativos sobre o número de adolescentes 

no Brasil, taxa de fecundidade além das características que cerceiam a formação 

desse adolescente no que tange os aspectos biopsicossociais. 

Seguimos nossa discussão, mencionando que a gravidez na adolescência é 

uma realidade e tem sido apontada como uma expressão da Questão Social1 e que 

a família é a instituição fundante que deve iniciar o diálogo com as crianças e 

adolescentes sobre a sexualidade. Também nesse primeiro capítulo acredita-se 

necessário mencionar o papel das políticas públicas frente à realidade do 

adolescente e apresentar a política pública de Assistência Social, Educação e 

Saúde, como fundantes na discussão da sexualidade do adolescente, desde a 

prevenção, ao atendimento frente à gestação e, após o nascimento da criança.  

Ainda nesse capítulo serão percorridas questões sobre a gravidez na 

adolescência, acreditando que ela pode trazer consequências especialmente para o 

gênero feminino. Apresentando que, o significado de uma gravidez precoce, 

depende de seu contexto social, das experiências que as adolescentes vivenciaram 

                                                           
1
“A questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe 

operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como 
classe por parte do empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da 
contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais 
além da caridade e repressão”. (CARVALHO e IAMAMOTO, 1983, p.77). 
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e vivenciam em seu cotidiano. Para algumas adolescentes, a gravidez pode fazer 

parte de um projeto de vida, já para outras pode ser um evento desagradável que 

gera medos conflitos e acentua problemas já existentes. O certo é que, desejando 

ou não a gestação, estar grávida na adolescência geralmente traz riscos para a 

gestante seja no aspecto físico, social, emocional, educacional entre outros. 

A discussão destes pontos com precedência a serem afetados após o 

nascimento de uma criança que tem como genitores, adolescentes, é para a figura 

feminina da adolescente que as consequências são mais gritantes especialmente se 

ela é abraçada por outras expressões da Questão Social. Apresentamos dados 

quantitativos sobre a Gravidez na adolescência. 

O segundo capítulo traz o campo de Estágio, o CRAS XIV de Novembro. 

Serviço Público que é a porta de entrada dos demais atendimentos que ocorrem na 

e, a partir da Secretaria de Assistência Social.  O município de Cascavel possui 

atualmente sete (7) CRAS sendo: CRAS VIX de Novembro; CRAS Cancelli; CRAS 

Cascavel Velho; CRAS Periolo; CRAS Central; CRAS Céu; CRAS Interlagos. 

Todavia vale ressaltar que o CRAS XIV de Novembro possui uma área de 

abrangência considerável, pois atende bairros e cerca de 25.000famílias/pessoas 

atendidas desde janeiro de 2016. 

 

Tabela 1: Número de famílias atendidas pelos sete CRAS de Cascavel/PR 

Piso Básico Fixo - CRAS/PAIF - Referência: janeiro de 2016 

Quantidade de CRAS cofinanciados 5 

Capacidade de atendimento de referência (famílias ano/NOB-SUAS) 5.000 

 

Famílias referenciadas (ano/NOB-SUAS) 25.000 

Valor de referência do mês R$ 60.000,00 

Previsão de repasse anual R$ 720.000,00R 

Situação atual de pagamento 5.000LIBERADO 

Capacidade de atendimento real (famílias ano/NOB-SUAS) 5.000 

Valor real do mês R$ 60.000,005 

Quantidade de CRAS implantados (ativos no Cad Suas) 7 

Quantidade de CRAS em implantação 0 

FONTE: Relatório de informações Sociais/RI Proteção Básica IBGE: 410480. Cascavel- PR. 
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É necessário enfatizar que foi nesse espaço que surge às ansiedades como 

relato no início da introdução e que tais inquietudes propuseram a pesquisar sobre 

gravidez na adolescência. 

Assim discorre o segundo capítulo, a pesquisa de campo que também da 

mesma forma que o TCC segue a vertente do materialismo histórico, com pesquisa 

exploratória, de abordagem qualitativa.   

O instrumento de coleta de dados é composto por (05) cinco questões 

fechadas e (11) onze questões abertas. Foram sujeitos da pesquisa (6) seis 

adolescentes.  Pela especificidade do questionário, a apresentação dos dados 

ocorreu a partir da “fala” dos sujeitos que depois de categorizadas foram transcritas 

na íntegra, interpretadas e analisadas. 

Finaliza-se o presente trabalho TCC apresentando ao leitor, as considerações 

finais acerca do objeto estudado. 
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1. A ADOLESCÊNCIA COMO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 

HUMANO 

 

 A vida inicia quando um espermatozóide se une a um óvulo no interior do 

corpo da mulher. Com alguns dias, dessa união, forma-se o embrião que se fixa ao 

útero materno. Durante nove meses o embrião se transforma e passa por muitas 

mudanças. Ele cresce e a estrutura do corpo humano vai sendo formada, inicia-se 

então com a formação do embrião. Pós um período de três meses o embrião passa 

a ser chamado de feto e já é possível reconhecer características humanas nele. 

Quando o bebê nasce, uma nova etapa da vida humana se inicia as transformações 

e evoluções, físicas, psicológicas e comportamentais estão presentes no cotidiano 

desse sujeito até o final do ciclo de sua vida. 

 

Figura 01 – Espermatozóide em direção a fecundação do óvulo 

 

Fonte: http://causasperdidas.literatortura.com/2014/08/19/cientistas-descobrem-como-fecundar-óvulo-
sem-participacao-de-esperma 

 

A figura ilustra o espermatozóide em direção a fecundação do óvulo e se, 

naturalmente não houver problemas de ordem física, ocorrerá naturalmente a 

formação de uma nova vida. Essa vida que será gerada passará por diferentes 

ciclos e/fases as quais são denominadas de infância (primeira, segunda e terceira 

infância), adolescência, fase adulta (jovem adulto e meia idade) e velhice, Papalia 
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(2006). Vale ressaltar que, desde o processo de fecundação há o processo de 

amadurecimento, o qual ocorre até o final da vida do ser humano. 

O amadurecimento dos sujeitos recebe influência de sua hereditariedade e 

não poder negá-las visto que, carregamos desde a concepção genes de nossos 

genitores, os quais definem estatura, a cor dos olhos, da pele etc. Todavia, não 

poderíamos nos furtar em mencionar que, o meio que nos cerca exerce em nosso 

entendimento a maior influência no comportamento dos sujeitos, ou seja, 

dependendo das relações sociais que estão inseridos, das condições econômicas, 

culturais, etc., os sujeitos podem estar mais propensos a estas ou aquelas 

situações. Para exemplificar parte-se do pressuposto de que uma criança ao nascer 

foi entregue a uma família estranho-substituta para ser criada. Nessa família as 

pessoas utilizam além do cigarro, o álcool como uma prática diária, essa criança, por 

sua vez devido ao contato com os adultos que a cerca estará provavelmente, muito 

mais suscetível a aceitação dessas substancias do que outros, que não convivem 

numa situação similar. 

Desde o nascimento até a velhice os sujeitos estão em processo de mutação, 

todavia, segundo Papalia (2006), a adolescência é a fase onde os conflitos estão 

mais presentes no cotidiano dos sujeitos, justamente porque, ocorrem as primeiras 

transformações físico-sexuais, a busca pela identidade, a aproximação por 

afinidades, resistência diante do que a priori não lhe convém etc. 

A adolescência é uma fase de transição entre a infância e a idade adulta. Em 

decorrência das diferenças socioculturais, das questões físicas etc., pode-se afirmar 

que não existe um adolescente padrão. Os modos como o adolescente é percebido 

pela sociedade, são variados e perpassam por diferentes influências, entretanto, os 

processos biológicos que ocorrem na adolescência são universais ocorrem da 

mesma forma de modo em geral com todos os adolescentes. 

 

Crescer é sempre um problema, seja em Samoa, seja em Yonkers. Acarreta 
o abandono daquelas prerrogativas especiais, visões do mundo, 
discernimentos e prazeres que são definidos pela cultura como 
especificamente “criancices”, substituindo-as por direitos, 
responsabilidades, perspectivas e satisfação do que é adequado para o 
“adulto” culturalmente definido. Embora os conceitos de “infantil” e “adulto” 
sejam diferentes de uma cultura para outra, todas exigem algumas 
mudanças nas maneiras habituais de a criança pensar, sentir e agir- 
mudanças que envolvem deslocação psíquica e, por conseguinte, constitui 
um “problema” para o individuo e a cultura. (...) nas sociedades em que a 
transição para a situação adulta é incomumente árdua, os jovens muitas 
vezes foram sua própria ‘cultura jovem “com um conjunto especial de 
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valores e instituições anti-adultas, quando podem pelo menos 
temporariamente, negar a vida temida do adulto. Mais que seja como for, as 
crianças precisam ser induzidas a aceitar papeis de adultos para sociedade 
continuar. (LOSACO, 2015, p 80). 

 

O Estatuto da Criança e Adolescente (1990) a adolescência, percorre a faixa 

etária dos 12 até os 18 anos de idade completos, sendo referência, desde 1990, 

para criação de leis e programas que asseguram os direitos desta população no 

Brasil. 

Para fins desse trabalho, por crer que este tem como eixo central a discussão 

que envolve a Política de Saúde e segue pelas demais políticas sociais, será base 

para apoio na cronologia dos adolescentes. 

O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010) divulga os 

dados da população brasileira e informa que há 190.732.694 pessoas, destes, cerca 

de 21 %, segundo UNICEF- Fundo das Nações Unidas para a Infância(em 

inglês"United NationsChildren'sFund")(2011) podem ser considerados adolescentes 

pois estão na faixa etária abaixo de 18 anos e acima de 12 anos de idade. 

 
 
Tabela 02 – Estados e População de adolescentes – ano base 
2012 
 

Estados População 

  
Acre 79622 
Alagoas 317369 
Amapá 76444 
Amazonas 375865 
Bahia 1341656 
Ceará 862235 
Espírito Santo 306966 
Goiás 547258 
Maranhão 696740 
Mato Grosso 291931 
Mato Grosso do Sul 231163 
Minas Gerais 1741798 
Pará 811778 
Paraíba 357400 
Paraná 940288 
Pernambuco 826219 
Piauí 305967 
Rio de Janeiro 1289714 
Rio Grande do Norte 302897 
Rio Grande do Sul 881966 
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Rondônia 158671 
Roraima 48980 
Santa Catarina 556867 
São Paulo 3355792 
Sergipe 206158 
Tocantins 142825 
Distrito Federal 227476 
 
Total 

 
17282045 

Fonte; Fonte: IBGE/Censos demográficos (1991, 2000 e 2010), contagem populacional 
(1996) e projeções e estimativas demográficas

2
 

 

Os dados apresentados pelo IBGE demonstram o total da população 

Brasileira no que diz respeito à adolescência e os Estados conforme essa 

população. Verifica-se que o estado que mais congrega adolescente é São 

Paulo com 3.355.792, seguido pelo Estado de Minas Gerais, com um total de 

1.741798, Bahia 1.341.656 com do Rio de Janeiro com 1.289.714, seguido o 

estado do Paraná com 9.40288 adolescentes.  

Os dados ainda fazem refletir sobre as condições de vida desses 

adolescentes e suas perspectivas, visto que nas grandes capitais, os 

noticiários mostram cotidianamente óbitos de adolescentes ocorridos por 

inúmeras expressões da Questão Social como a violência.  

 

                                                           
2
Disponível em http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?idb2012/a01.def 
As estruturas por sexo e idade para 2011 e 2012 foram obtidas aplicando-se a estrutura 
populacional observada no Censo 2010 à população estimada 

Para 2011 e 2012, por município, pelo IBGE, com ajustes nas idades simples de 0 a 19 anos. 
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Tabela 03- Evolução dos óbitos de crianças e adolescentes de 0 - 19 anos 
 
Ano Acidentes 

de 
Trânsito  

Outros 
Acidentes 

Suicídio Homicídio Outras 
Causas 
Externas 

Causas 
Naturais  

Total 

1980 4.782 6.309 482 1.825 3.059 228.485 244.942 
1990 5.940 7.255 446 5.004 1.489 124.317 144.657 
2000 5.154 6.095 609 8.132 1.953 88.449 110.392 
2010 4.456 3.953 709 8.686 1.244 20.048 75.708 
2013 5.262 4.239 788 10.520 1.241 22.041 75.893. 

Fonte: mapadaviolência.org.br 
 

 
Os dados do mapa indicam as condições pelas as quais estão 

expostas as crianças e adolescentes no Brasil e como tais estão 

contundentes para o óbito dos sujeitos em desenvolvimento, torna-se 

evidentes que as causas naturais levam muito mais a óbitos, mas não 

podemos desconsiderar que a causa externa se tem mostrado relevantes 

quanto à condição do ser criança e adolescente no Brasil. 

 Chama atenção dentre os dados apresentados, o percentual de 

aumento que houve especialmente no quantitativo dos homicídios, o que 

revela o quanto à violência está presente e tolhe a vida de crianças e 

adolescentes. Ainda com relação à situação dos homicídios, segundo Mapa 

da Violência (20015) a Bahia é o estado que mais apresentou óbitos entre 

adolescentes entre 16 a 19 anos de idade, e estes em grande percentual são 

do sexo masculino, seguido pelos Estados do Ceará, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro.  O Estado do Paraná está em 11º lugar, nesse ranque com 173 

casos registrados no ano de 2013, sendo destes, 151 óbitos de meninos e 22 

óbitos de meninas. 

Ainda no que tange a reflexão sobre a adolescência no Brasil precisa 

ruminar que, quando há situação dos óbitos o estudo Mapa da Violência 

(2015) demonstra que foram mortas três pessoas negras a mais que brancas 

na faixa etária de 0 a 19 anos, todavia no Paraná, entre 16 a 19 anos 137 

adolescentes que foram a óbito 137 eram brancos e 35 negros. 

É relevante trazer o leitor essa proximidade com os dados que ceifam a 

vida das crianças e adolescentes no Brasil, para que possam compreender 

que, um percentual considerável de crianças e adolescentes que deveriam 

ser prioridade absoluta, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do 
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Adolescente (1990) são impelidos de continuar sua trajetória por questões 

externas e alheias a seu desejo. 

São questões de ordem política, econômica e cultural, as quais são 

compreendidas quando percebe a leitura da categoria questão social que nos 

chamam atenção e que merecem ser discutidas em todas as esferas da 

sociedade e por todas as políticas públicas. Situações que da mesma forma 

que a gravidez na adolescência precisa ser discutida e interiorizada como 

uma violação de direitos, uma vez que geralmente ocorrem por motivos, 

como ausência de informação, vulnerabilidade econômica, incompreensão da 

totalidade e também por motivos torpes etc. 

 

 

1.1 AS TRANSFORMAÇÕES BIOLÓGICAS, PSICOLÓGICAS E SOCIAIS 

DO ADOLESCENTE NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA: ENTRE O SER 

E O QUERER SER 

 

A adolescência é definida como um período de transição da infância à 

vida adulta, caracterizada por mudanças físicas, psicológicas e sociais e, 

portanto, é uma fase complexa. Esta etapa da vida é distinta das demais 

fases pelo desenvolvimento e amadurecimento físico vinculado aos conflitos 

emocionais intensos. Ao mesmo tempo em que o mundo adulto é desejado, 

ele é temido pelo (a) adolescente. 

Assim, estas mutações físicas e psicológicas que se alternam entre a 

dependência e independência levam o adolescente a estabelecer uma nova 

relação com a família e com o mundo. Estas transformações vinculadas às 

imposições da sociedade exigem que os (as) adolescentes construam novas 

formas de convivência, o que no início pode ser visto como uma invasão do 

que se refere à privacidade que eles tanto almejam. 
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(...) só quando a sua maturidade biológica esta acompanhada por sua 
maturidade afetiva e intelectual, que possibilita a entrada no mundo adulto, 
estará munido de um sistema de valores, de uma ideologia que confronta 
com a do seu meio e onde a rejeição a determinadas situações cumpre-se 
numa crítica construtiva. Confronta suas teorias políticas e sociais e se 
posiciona, defendendo um ideal. Sua ideia de reforma do mundo se traduz 
em ação. Tem uma resposta ás dificuldades e desordens da vida. Adquire 
teorias estéticas e éticas. Confronta e solucionam suas ideias sobre 
existência ou inexistência de Deus, a sua posição não é acompanhada pela 
exigência de um submeter-se nem pela necessidade de submeter. 
(LOSACCO, 2015, p. 82). 

 

É justamente a condição entre maturidade e imaturidade que torna por vezes 

difícil a compreensão do (a) adolescente sobre o que pode ser socialmente aceitável 

e o desejo de realização desse sujeito em desenvolvimento.  

 Na adolescência, as alterações determinam a perda da identidade infantil e 

requer a construção, aos poucos, de uma nova identidade, desencadeando 

mudanças de comportamento contínuas até atingirem uma personalidade própria.  

A adolescência pode ser classificada em três períodos: pré-puberdade, 

puberdade e pós-puberdade. Todavia, independentemente da classificação e ou das 

subdivisões, a maturação de ordem física é mais visível que nas demais fases e que 

se diferem diante das questões biológicas do ser homem e do ser mulher. 

Segundo Carr (2004), nenhum outro estágio da vida, as mudanças físicas 

ocorrem tão rápido quanto na adolescência, cita o exemplo do coração, que dobra 

de tamanho, além da condição de alguns jovens crescerem dez centímetros por 

semana, destaca que nessa fase da vida, especialmente os meninos, possuem uma 

fome surreal. 

Ainda no que tange os aspectos e as alterações físicas, Carr (2004) destaca 

que a primeira fase do crescimento inicia geralmente com nove anos de idade, 

todavia, depende de diferentes fatores, podendo iniciar antes ou demorar um pouco 

mais. Nesta fase aumentam hormônios gonadotrópicas 3 , esteróides 4 sexuais e 

                                                           
3
O nome ou substantivo é o tipo de palavras cujo significado determina a realidade. Os substantivos 

denominam todas as coisas: pessoas, objetos, sensações, sentimentos, etc. (disponível em 
http://dicionarioportugues.org/pt). 
4
Composto orgânico que faz parte do grupo definido por uma organização de anéis, de alta massa 

molecular, de função metabólica e hormonal muito importante. 
Esteróides Anabólicos. Hormônios que comandam a síntese de grandes moléculas, partindo de 
moléculas menores; hormônio usado ilegalmente para aumentar a massa muscular. (Disponível em 
http://dicionarioportugues.org/pt). 

http://dicionarioportugues.org/pt
http://dicionarioportugues.org/pt
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androgênio supra-renal5onde os órgãos sexuais se desenvolvem dando início a 

puberdade. 

É na puberdade que ocorre a maturação dos órgãos reprodutores tornando o 

adolescente apto para a sexualidade adulta. Nesta etapa sucede a menarca. Assim, 

é de fundamental importância as informações sobre as transformações vivenciadas 

pelo (a) adolescente, o que na maioria das vezes, não ocorre devido ao tabu sobre a 

sexualidade na família.  

A adolescência é um período de transição da vida humana entre a infância e 

a vida adulta (10 e 20 anos) onde são visualizadas várias transformações que tem 

por efeito transformado organismo e a psique do menino e da menina no jovem e 

adulto. 

Segundo Lapate (s/d), “a puberdade é um subperíodo da adolescência” 

significa o crescimento dos pelos (puber= pêlo) em localizações especiais segundo o 

sexo- masculino e/ou feminino. 

Algumas mudanças de ordem físicas podem ser enfatizadas como: o 

crescimento dos pelos, seios, desenvolvimento da bacia, modificações de todo 

sistema orgânico músculos, respiratório, digestivo e nervoso, a chegada da 

menstruação que é a perda sanguínea periódica que ocorre na vida da mulher, além 

da descoberta da sexualidade.No menino as transformações também ocorrem, 

geralmente o crescimento de sua estrutura óssea e orgânica, mudança de voz, 

crescimento dos pelos e a descoberta da sexualidade.Vale ainda ressaltar que é 

comum nessa fase da vida o aparecimento dos odores e das espinhas. 

 

 

 

 

                                                           
5
Biol Hormônio sexual, como a androsterona e a testosterona, produzido especialmente nos testículos 

e no córtex ad-renal, caracterizado por sua capacidade de estimular o desenvolvimento dos 
característicos sexuais no homem. 2 Quím e Farm Composto sintético de atividade biológica 
semelhante à do hormônio da acepção anterior. 3 Qualquer substância que possua propriedades 
masculinizantes. Adj.renal Que se refere aos rins: função renal. 
Que existe nos rins: cálculos renais Supra  Que está acima; que se encontra numa posição superior: 
acima, em cima, mais acima; por exemplo, Suprarrenal, isto é, que se encontra acima do rim. Em 
grande quantidade, por exemplo: supraexcitar, isto é, que possui excesso de excitação. Adv. Possui o 
mesmo sentido de acima para indicar um trecho numa página que se encontra mais acima de 
outro. (disponível em http://dicionarioportugues.org/pt). 
 
 
 

http://dicionarioportugues.org/pt
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Figura 02 - Alterações físicas no corpo dos (as) adolescentes 

 

 

Fonte: http://revistaescola.abril.com.br/blogs/educacaosexual/2013/05/02/asmudancasda-puberdade/ 
 

 Segundo Bortolozzi, (s/d) a sexualidade, deixa de pertencer ao campo do 

“proibido” e do “errado” passa a ser abordada de forma mais natural entre os 

adolescentes e seus pares. É nessa fase da vida que os meninos e as meninas 

começam a descobrir o desejo pelo outro (a), há o interesse em chamar a atenção e 

o desejo de aproximação dos sujeitos. 

Para Pontes (2010, p.25) a sexualidade é uma necessidade básica e envolve, 

além do nosso corpo, nossa história, os costumes, as relações afetivas, a cultura, 

sendo construída do nascimento até a morte. 

O viver em sociedade é cercado de regras e normas e a sexualidade também 

segue esse padrão e por vezes não é compreendido como algo inerente aos 

sujeitos. 

 

A sexualidade é um aspecto central do ser humano ao longo da vida e inclui 
o sexo, gênero, identidades e papéis, orientação sexual, erotismo, prazer, 
intimidade e reprodução. A sexualidade é experiência e expressa através de 
pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, 
comportamentos, práticas, papéis e relações. Embora a sexualidade possa 
incluir todas estas dimensões, nem sempre elas são todas experiências ou 
expressas. “A sexualidade é influenciada pela interação de fatores 
biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, éticos, 
legais, históricos, religiosos e espirituais”. (PONTES, 2010, p. 23-24). 
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E é compreendendo a amplitude da categoria sexualidade que se espera que 

ela deva ser trabalhada e incentivada, não como algo exclusivamente atrelada à 

genitália, mas ao cuidado individual que cada ser humano precisa ter consigo. 

Infelizmente a sociedade ainda carrega conceitos e preconceitos com relação à 

sexualidade e a subjuga apenas em uma única variável que pode ser o sexo entre 

duas pessoas. 

 

A sexualidade é uma energia que nos motiva a procurar amor, contacto, 
ternura e intimidade; que se integra no modo como nos sentimos, movemos, 
tocamos e somos tocados; é ser-se sensual e ao mesmo tempo sexual; ela 
influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e, por isso, 
influencia também a nossa saúde física e mental. (OMS citado por 
PONTES, 2010, p23,). 

 

A sexualidade não se restringe somente ao ato sexual é um aspecto central 

das nossas vidas onde nos relacionamos, conseguimos amar e posteriormente se 

assim o for, procriar: 

 

A sexualidade é um aspecto central do ser humano ao longo da sua vida e 
engloba sexo identidade e papel de gênero, orientação sexual, erotismo, 
prazer, intimidade e reprodução. A sexualidade é vivida e expressada em 
pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, 
comportamentos,praticas, papeis e relacionamentos. A sexualidade pode 
envolver todas essas dimensões, mas nem sempre todas são vivenciadas 
ou expressadas. A sexualidade é influenciada por uma interação de fatores 
de ordem, biológica, psicológica, social, econômica, política, cultural, étnica, 
legal, histórica, religiosa e espiritual (AMARAL, 2007, p 3). 

 

Quando houve a palavra sexo e sexualidade, automaticamente algumas 

pessoas associam condição do ato sexual, coito, orgasmo, todavia, sexo - pode ter 

outros significados como o sexo do bebê, distinção entre macho e fêmea, o uso do 

termo esta ligada somente ao órgão sexual.  

 

O sexo é uma palavra que pode ser facilmente usada para distinguir um 
homem de uma mulher, ou seja, sexo masculino e sexo feminino, no 
entanto, tal palavra também pode ser usada quando se trata de órgãos 
sexuais, ou a prática de atividades sexuais. (HOUAISS, 2009 citado por 
Portal da Educação 2013s/p) 

 

A pré-puberdade como a fase em que o adolescente apresenta um conflito 

interno alternando entre atitudes de criança e o desejo de ser visto como adulto, é 

nesta fase, que os adolescentes contestam o que é imposto por seus pais, o que faz 

com que estes (pais) sintam por vezes, ausência de controle. Assuntos relacionados 
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à sexualidade nem sempre são abordados pelos responsáveis o que por vezes faz 

aumentar a curiosidade do adolescente, o qual pode buscar informações com 

amigos, na internet e/ou em redes sociais, aumentando em algumas situações o 

abismo entre as informações, orientações e inquietudes. 

Outra transformação que ocorre com o adolescente faz menção as questões 

psicológicas e sociais, por ser uma fase de autoconhecimento, mutações e 

reconhecimento do mundo que o cerca o adolescente sente-se confuso, fazendo 

com que o adolescente tenha uma forte preocupação com aparência, buscam a 

perfeição física- padrões exigidos pela sociedade - sem espinhas, magreza, formas 

musculares, assimetria do corpo e do rosto tão idealizados pelos futuros jovens. As 

mudanças ocorridas da transição para adolescência faz com que haja mudanças 

físicas e emocionais com alteração de humor imprevisíveis. 

Por vezes, o desejo de ordem física pelo corpo ideal pode levar a situações 

como a anorexia6 e a bulimia7 que estão atreladas também a distúrbios de ordem 

psicológica e de ordem social.  

Segundo Carr (2004) muitos são os conflitos psicológicos e sociais que 

perpassa o cotidiano de um adolescente e que talvez não é compreendido por 

grande parte dos adultos. Cita como exemplo, que um jovem pode “explodir “pelo 

simples fato de acreditar que aquele dia está confuso demais para ser vivido”, (Carr, 

2004). Diante de tantas transformações a sensação de superioridade e fragilidade 

ao mesmo tempo, habita o corpo em transformação, causando assim conflitos. 

Os aspectos psicológicos e sociais podem gerar dúvidas e comportamentos 

difusos num mesmo adolescente, procura nessa etapa da vida a sua identidade, e 

para tal construção pode perpassar por diferentes práticas e/ou diferentes fases de 

aceitação entre si e entre seus pares. A busca pela identidade pode alcançar vários 

estágios podendo mudar o visual desde a cor do cabelo- azul; vermelho com listras; 

                                                           
6
Anorexia nervosa, distúrbio nervoso grave, caracterizado pelo medo obsessivo de engordar, fazendo 

com que a pessoa pare de se alimentar, fique desnutrida e tenha sua vida ameaçada. Acomete 
especialmente mulheres, em geral entre 16 e 25 anos, e provoca menstruação irregular, queda de 
peso repentina, palidez, atrofia dos músculos, recusa do organismo em ingerir 
alimento,insônia,diminuição ou ausência do libido etc. o tratamento inclui a administração de 
antidepressivos,psicoterapia individual e reeducação alimentar. Disponível em: 
http://michaelis.uol.com.br/busca?id=Oqva 
7

 Bulimia distúrbio que ocorre predominantemente em mulheres, em geral na adolescência 
caracterizado por ingestão excessiva de alimentos em que seguida são eliminados por vômitos auto-
induzido, acompanhado de depressão. Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/busca?id=lXpq 
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cabelo espetado – brincos e piercings 8 , modelos e cor das roupas - pretas 

extravagantes; exóticos etc. (THOMAS SZASZ, citado por CARR, s/a). 

Na adolescência ocorre à busca pela identidade e pela identificação dos 

grupos sociais, os amigos assumem um papel de suma importância, ocorre a 

necessidade de sair com um grupo de amigos, fase onde os jovens estão à procura 

da alma “gêmea”, querem se encontrar em grupos ou denominadas tribos segundo 

suas linguagens. 

Algumas vezes, para encontrar seu “eu”, o jovem se organiza em grupos nos 

quais se identifica, como por exemplo: grupos de motoqueiros, ripes, roqueiros, às 

vezes se inclui em grupos que não atingem um ideário da sociedade como os skin-

heads9·. “Em nenhuma fase da vida, o desejo de estar com o grupo de colegas é tão 

forte”. (CARR, 2004). 

Ainda segundo Carr (2004), “para descobrirem quem são alguns 

adolescentes, experimentam uma sequência de máscaras até encontrar a que 

serve”. Muitos escolhem participar de “grupos” ou “tribos” para ter algo com que se 

identificar, para pertencerem a um segmento, mesmo por vezes sem ter a clareza do 

que esse grupo pode significar. 

Autores da psicologia nos remetem a pensar sobre a construção da 

personalidade humana. Segundo Braghirolli (2005), personalidade origina da palavra 

latina “persona” nome dado a mascaras de atores do teatro antigo. A personalidade 

de um indivíduo se desenvolve a partir de fatores genéticos e ambientais. A 

personalidade é composta por três grandes sistemas segundo a psicanálise o id, o 

ego, o superego. O id e uma fonte de prazer que impulsiona o organismo de forma 

inconsciente responsável pela fome sede, o id não reconhece a realidade então 

surge o ego, atua como controlador tendo controle de todas as ações subjetivas 

pensa planeja e decide. 

O superego é representante das normas e valor social, é transmitido pela 

referência de família, e pune o indivíduo através dos sentimentos de culpa. Vemos 

então que os três se complementam dando um equilíbrio na personalidade imposto 

pela sociedade como nos padrões. 

                                                           
8
Traduzido do inglês seria brinco. Aqui no Brasil esta expressão é conhecida para definir jóia de aço 

ou ouro colocado em vários lugares do corpo que não o lóbulo da orelha. (disponível em 
http://www.dicionarioinformal.com.br/piercing/). 
9

Redsf 1 Rede. 2 Armadilha, ardil; skin é uma tradução para tirar a pele (disponível em 
http://michaelis.uol.com.br). 

http://michaelis.uol.com.br/
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Segundo Braghirolii (2005), a teoria de Freud explica que a personalidade 

está relacionada com o instinto sexual, processo este que se inicia nos primeiros 

anos de vida onde a criança satisfaz suas necessidades pela boca através da 

sucção. E a função biológica da sexualidade é a procriação e a preservação da 

espécie e a motivação, é o prazer que o ato proporciona. 

 

Todos os jovens passam pela grande aventura do desenvolvimento para 
alcançarem a autonomia. Os adolescentes não constituem um grupo 
homogêneo; a realidade é que eles crescem em diferentes culturas, o que 
torna necessário considerarmos formas variadas de alcançá-los. Jovens 
que lidam com diferentes situações têm diferentes necessidades. 
(BARROS, 2002, p. 47). 
 

Independentemente da condição econômica, familiar, social ou cultural, 

grande parte dos adolescentes, em maior ou menor proporção são acometidos por 

inquietudes, sejam estas de ordem puramente física, psicológica e ou social. O certo 

é que, é nessa etapa da vida que a os sujeitos se desenvolvem e deveriam 

amadurecer seu entendimento frente a muitas questões que assolam seu cotidiano. 

E diante dessa necessidade constante de descoberta e autoafirmação é que a 

família e o Estado, através das políticas públicas deveriam oportunizar condição de 

segurança para estes. 

 

 

 

1.2 E A GRAVIDEZ NA ADOLECÊNCIA? RESPOSNABILIDADE DA FAMÍLIA, DA 

ESCOLA, DA SOCIEDADE E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 

 

 

Quando se propôs discutir a gravidez na adolescência, não passou por pelas 

reflexões buscar culpados, por que o objetivo não é julgar especialmente as (as) 

adolescentes envolvidas em situações de gestação, contudo, passou pela 

justificativa de compreender como estão postas as instituições que devem e 

corroboram de forma direta para que ocorra a gravidez na adolescência. 

A gestação precoce é um ato de violação de direitos, especialmente da 

menina, que por situações que discorridas posteriormente, é a que, diretamente 

mais se abstém em função de uma vida que está sendo gerada. 
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Antes de iniciar reflexão acerca do papel da família, da sociedade e das 

políticas públicas frente à gravidez na adolescência é necessário apresentar dados 

quantitativos que permitem compreender a realidade Brasileira que norteia os 

adolescentes quando em idade de desenvolvimento se tornam pais. 

A partir de então discorrer sobre a taxa de fecundidade a qual é 

compreendida como. Há uma diferença entre os países desenvolvidos e em 

desenvolvimentos no que tange a taxa de fecundidade, as condições econômicas, 

culturais, religiosas e sociais que interferem de forma direta no quantitativo de filhos 

que cada pessoa decide ter. 

 

Tabela 04-Taxa de fecundidade no Brasil entre os anos de 2000 – 2011 
 

Região e UF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Região Norte 3,01 2,91 2,83 2,74 2,68 2,63 2,56 2,52 2,47 2,41 2,34 2,26 

Rondônia 2,63 2,54 2,44 2,37 2,32 2,25 2,15 2,1 2,05 2,07 2,02 1,98 

Acre 3,84 3,69 3,49 3,45 3,39 3,25 3,09 3,02 3,04 2,97 2,81 2,71 

Amazonas 3,24 3,13 3,03 2,95 2,89 2,86 2,8 2,77 2,71 2,67 2,63 2,55 

Roraima 3,57 3,37 3,3 3,22 3,21 3,09 3 2,93 2,82 2,78 2,62 2,59 

Pará 2,88 2,8 2,73 2,64 2,58 2,54 2,48 2,44 2,37 2,28 2,22 2,12 

Amapá 3,55 3,34 3,23 3,07 2,93 2,78 2,72 2,68 2,71 2,67 2,54 2,44 

Tocantins 2,84 2,76 2,68 2,59 2,55 2,49 2,4 2,34 2,36 2,31 2,16 2,1 
 
 
Região Nordeste 2,54 2,46 2,38 2,31 2,25 2,19 2,13 2,08 2,03 1,97 1,92 1,86 

Maranhão 3,03 2,95 2,86 2,78 2,7 2,63 2,58 2,52 2,47 2,38 2,25 2,16 

Piauí 2,54 2,46 2,37 2,27 2,24 2,21 2,17 2,1 2,02 1,97 1,91 1,84 

Ceará 2,55 2,47 2,37 2,28 2,22 2,14 2,07 2,01 1,95 1,89 1,84 1,78 

Rio Grande do Norte 2,47 2,36 2,28 2,21 2,16 2,08 2,02 1,97 1,94 1,89 1,82 1,75 

Paraíba 2,26 2,25 2,27 2,21 2,19 2,13 2,1 2,06 2,01 1,98 1,91 1,85 

Pernambuco 2,43 2,35 2,28 2,19 2,16 2,11 2,06 2,02 1,98 1,93 1,88 1,84 

Alagoas 2,87 2,81 2,72 2,59 2,5 2,4 2,34 2,28 2,23 2,16 2,09 2,01 

Sergipe 2,67 2,54 2,42 2,31 2,26 2,19 2,16 2,11 2,1 2,03 1,92 1,85 

Bahia 2,36 2,29 2,21 2,16 2,11 2,04 1,98 1,93 1,87 1,83 1,84 1,78 
 
 
 
Região Sudeste 2,06 1,96 1,88 1,84 1,82 1,78 1,74 1,71 1,69 1,67 1,67 1,66 

Minas Gerais 2,12 2,03 1,96 1,9 1,86 1,81 1,76 1,71 1,65 1,62 1,6 1,59 

Espírito Santo 2,08 2 1,92 1,86 1,82 1,77 1,73 1,71 1,72 1,72 1,71 1,69 

Rio de Janeiro 2,05 1,96 1,88 1,84 1,81 1,77 1,73 1,7 1,66 1,65 1,65 1,63 

São Paulo 2,03 1,93 1,84 1,82 1,8 1,78 1,74 1,71 1,71 1,71 1,7 1,69 
 
 
Região Sul 2,08 1,98 1,87 1,83 1,8 1,78 1,71 1,67 1,64 1,64 1,66 1,66 

Paraná 2,11 2,02 1,93 1,89 1,86 1,84 1,79 1,75 1,7 1,71 1,74 1,73 

Santa Catarina 2,02 1,91 1,8 1,77 1,74 1,73 1,68 1,67 1,65 1,65 1,61 1,61 
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Rio Grande do Sul 2,09 1,96 1,84 1,81 1,77 1,73 1,65 1,6 1,58 1,58 1,61 1,62 
 
 
 
Região Centro-Oeste 2,17 2,12 2,07 2,04 2,03 2 1,95 1,9 1,86 1,84 1,82 1,79 

Mato Grosso do Sul 2,17 2,11 2,07 2,08 2,08 2,07 2 1,98 1,98 1,98 1,96 1,94 

Mato Grosso 2,21 2,17 2,12 2,1 2,11 2,08 2,03 1,97 1,97 1,94 1,92 1,9 

Goiás 2,13 2,08 2,04 2,01 1,97 1,95 1,9 1,85 1,79 1,77 1,75 1,73 

Distrito Federal 2,22 2,14 2,08 2,03 2,01 1,96 1,91 1,86 1,75 1,72 1,74 1,68 

Total 2,29 2,2 2,12 2,07 2,03 1,99 1,94 1,9 1,86 1,84 1,82 1,78 

Fonte: Estimativas: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares 

  Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos
10

 

     

A tabela mostra que no ano de 2000 a taxa de fecundidade no Brasil, era de 

2,08 e, em 2011 houve uma baixa na taxa, as estatísticas demonstram que houve 

mudanças comportamentais, culturais e sociais nos últimos anos dos brasileiros, a 

entrada da mulher no mercado de trabalho trouxe também novas perspectivas de 

vida, proporcionando acesso às universidades, e ao mundo de trabalho em melhores 

posições e com possibilidade de salários melhores, corroboraram diretamente para a 

diminuição na média de filhos no Brasil. No Estado do Paraná a taxa de fecundidade 

era de 2,11 em 2000, passou para 1,73 em 2011. O Estado que teve maior queda na 

taxa de fecundidade foi 1,59 o estado de Minas Gerais. 

Com relação ao exposto, é preciso compreender a sociedade contemporânea 

e suas exigências como centrais para queda na taxa de fecundidade, a saber: 

 

Desde a revolução industrial, que se separou o mundo do trabalho do 
mundo familiar e instituiu a dimensão privada da família, contraposta ao 
mundo publico, mudanças significativas a ela referentes relacionam-se ao 
impacto do desenvolvimento tecnológico. Mais recentemente, destacam-se 
as descobertas cientificas que resultam em intervenções tecnológicas sobre 
a reprodução humana (SARTI, 1993, p.31). 

 

Nas sociedades mais antigas e/ou primitivas, a quantidade de filhos era para 

suprir a necessidade da mão de obra na lavoura, todavia, com a vinda da população 

para os grandes centros, com a necessidade de sobrevivência e com os avanços 

com a medicina, houve também a queda na taxa de fecundidade. 

                                                           
10

  Estimadas com os dados informados ao SINASC corrigidos por fatores obtidos na Pesquisa de 

Busca Ativa realizada na Amazônia Legal e no Nordeste, no ano de 2008. Disponível em: 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/a06_11.htm 
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A pílula associada a outro fenômeno social, o saber, o trabalho remunerado 
da mulher, abalou os alicerces familiares, e ambos inauguram um processo 
de mudanças substantivas na família, o qual foi extensamente analisado, 
sob distintos ângulos, especialmente na literatura sobre gênero. (SARTI, 
1995, p. 32,). 

 

Com o empoderamento financeiro e social fez com que houvesse um outro 

olhar sobre o quantitativo de filhos, o que acaba proporcionando melhores condições 

de vida para si e para sua prole, diante de um sistema capitalista que explora, que 

sobrevive do lucro e da mais valia. 

A menarca está acontecendo cada vez mais cedo, às meninas tem sua 

primeira menstruação entre os 10 e 11 anos de idade, e que por muitas vezes 

substituem as bonecas por cuidados com seu corpo. Algumas situações dessa 

natureza podem fazer com que pulem algumas fases que poderiam ser vivenciada 

sem sua plenitude. 

No Brasil não há um controle de natalidade, há planejamento familiar, todavia, 

ainda nos parece que não atende seu objetivo com as famílias mais vulneráveis, por 

diversos motivos. O Japão e a China são países que possuem o controle de 

natalidade pelo governo, onde um dos motivos que impulsionou esse controle foi à 

pequena extensão territorial em detrimento das pessoas. Com isso em momento 

algum está se falando que deve haver controle de natalidade pelo Estado, mas sim, 

de fato o planejamento familiar, tendo em vista a ausência de condição plena de 

sobrevivência com dignidade no Brasil. 

 

A gravidez na adolescência traz consequências para saúde, educação, 
emprego e direito de milhões de meninas em todo o mundo, e pode se 
tornar um obstáculo ao desenvolvimento de seu pleno potencial. (Fonte: 
UNFPA BRASIL) 

 

  Segundo dados da UNICEF11 (2012) o Brasil tem 33,8 milhões de meninos e 

meninas entre 10 e 19 anos. De cada 100 estudantes que entram no ensino 

fundamental, apenas 59 terminam a 8ª ano e apenas 40, o ensino médio. A evasão 

escolar e a falta às aulas ocorrem por diferentes razões, incluindo violência e 

gravidez na adolescência. 

                                                           
11

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) foi criado em 11 de dezembro de 1946, pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), para atender, na Europa e na China, às necessidades 
emergenciais das crianças durante o período pós-guerra. Em 1950, o mandato do Fundo foi 
estendido com a finalidade de atender, em projetos de longo prazo, crianças e mulheres nos países 
em desenvolvimento. O UNICEF tornou-se parte permanente das Nações Unidas em 1953.Disponível 
em: http://www.unicef.org/brazil/pt/faq.html   
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Segundo dados do DATASUS12-Departamento De Informática Do Sistema 

Único De Saúde (2013), o número de meninas grávidas na faixa etária de 10 a 14 

anos foi de 27.989 e na faixa etária de 15 aos 19 anos foi de 532.002, totalizando 

559.991 adolescentes gestantes no ano de 2013. 

Ainda segundo IBGE13(2011 ) ou DATA SUS, apresenta as regiões do Brasil 

que mais tem índice de adolescentes gestantes. 

 

Tabela 05 – Adolescentes Gestantes por região - ano de 2011 

Período: 2011 
        

Unidade da Federação Núm.nasc.vivos_mães_adolesc 
    Acre 4760 

       Alagoas 13753 
       Amapá 3904 
       Amazonas 20441 
       Bahia 46620 
       Ceará 26542 
       Distrito Federal 5866 
       Espírito Santo 9085 
       Goiás 17009 
       Maranhão 31444 
       Mato Grosso 10855 
       Mato Grosso do Sul 9352 
       Minas Gerais 42817 
       Pará 39043 
       Paraíba 11936 
       Paraná 28508 
       Pernambuco 30039 
       Piauí 10819 
       Rio de Janeiro 39673 
       Rio Grande do Norte 9899 
       Rio Grande do Sul 21995 
       Rondônia 6345 
       

                                                           
12

  Disponível O Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) surgiu em 
1991 com a criação da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), pelo Decreto 100 de 16.04.1991, 
publicado no D.O.U. de 17.04.1991 e retificado conforme publicado no D.O.U. de 19.04.1991. Na 
época, a Fundação passou a exercer a função de controle e processamento das contas referentes à 
saúde que antes era da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (DATAPREV). 
Foi então formalizada a criação e as competências do DATASUS, que tem como responsabilidade 
prover os órgãos do SUS de sistemas de informação e suporte de informática, necessários ao 
processo de planejamento, operação e controle. Em: http://datasus.saude.gov.br/datasus, 
13

 O IBGE consiste no principal provedor de dados e informações do país, que atendem as 
necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como dos órgãos das esferas 
governamentais federal,estadual e municipal. Disponível em WWW.ibge.gov.br/mtexto/fnçaohtml 

 

http://datasus.saude.gov.br/datasus
http://www.ibge.gov.br/mtexto/fnçao
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Roraima 2487 
       Santa Catarina 14092 
       São Paulo 90125 
       Sergipe 7352 
       Tocantins 6127 
       Total 560888 
       Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) 

Notas: 
14 

A tabela demonstra a taxa de nascidos vivos no Paraná em 2011 o índice é 

de 28.508 adolescentes, em um total geral de 560.888. O índice comprova que na 

região sul para com a região nordeste há pouca diferença e às vezes até menor os 

índices do que no Paraná, no Rio Grande do Norte o índice é de 9899, na Paraíba 

de 11936, nos remete a ideia, de que está intrínseco o preconceito devido às regiões 

por serem classificadas como região mais pobre e mais desenvolvidas. É primordial 

ter uma visão crítica sobre notícias que são repassadas e divulgadas na mídia, por 

vezes estas não condizem com a realidade, mas sim por uma metodologia de um 

poder vigente. 

 

Tabela 06 – Taxa de fecundidade específica 

Nº médio anual de filhos por mulher por faixa etária segundo Região e UF 

Período: 
2011 

       
Região e UF 

  15 a 19 
anos 

  20 a 24       
anos 

  25 a 29 
anos 

   30 a 34 
anos 

  35 a 39 
anos 

  40 a 44 
anos 

   45 a 49 
anos 

Região Norte 0,102 0,13247 0,10292 0,0677 0,0344 0,0106 0,0011 

Rondônia 0,0815 0,11982 0,09999 0,0625 0,0264 0,006 0,0005 

Acre 0,1186 0,14391 0,11985 0,0901 0,0511 0,0168 0,0021 

Amazonas 0,1129 0,14045 0,11459 0,0812 0,045 0,0144 0,0016 

Roraima 0,1092 0,14494 0,11815 0,0843 0,0464 0,0145 0,0013 

Pará 0,1008 0,1311 0,09501 0,0589 0,029 0,0093 0,001 

Amapá 0,105 0,13269 0,11036 0,0783 0,0444 0,0156 0,0016 

Tocantins 0,0903 0,12368 0,1023 0,0643 0,0305 0,0078 0,0006 
 
Região 
Nordeste 0,0733 0,10064 0,08947 0,0647 0,0338 0,0097 0,0009 

Maranhão 0,0959 0,13401 0,10145 0,0608 0,0297 0,009 0,0011 

Piauí 0,0721 0,10451 0,09248 0,0597 0,0299 0,0081 0,0007 

Ceará 0,0629 0,08934 0,08739 0,0682 0,0368 0,0111 0,001 
Rio Grande 
do Norte 0,0657 0,08966 0,08514 0,0657 0,0336 0,009 0,0008 

Paraíba 0,0673 0,09845 0,0921 0,0679 0,0346 0,0093 0,0008 

Pernambuco 0,0731 0,10083 0,08886 0,0631 0,0324 0,0088 0,0007 
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Alagoas 0,0873 0,11363 0,09439 0,0628 0,033 0,0096 0,0009 

Sergipe 0,0698 0,09233 0,08764 0,069 0,0389 0,012 0,0011 

Bahia 0,0696 0,09207 0,08428 0,0646 0,0343 0,01 0,0009 
 
Região 
Sudeste 0,0533 0,08192 0,08042 0,068 0,0373 0,0096 0,0006 

Minas Gerais 0,0493 0,07867 0,0785 0,0658 0,0355 0,0092 0,0006 
Espírito 
Santo 0,0583 0,08605 0,08478 0,0667 0,0339 0,0079 0,0005 
Rio de 
Janeiro 0,0594 0,08395 0,07625 0,0626 0,0341 0,0089 0,0005 

São Paulo 0,0527 0,08239 0,08243 0,0711 0,0395 0,0101 0,0006 
 
Região Sul 0,0537 0,08064 0,08132 0,0693 0,0371 0,0093 0,0006 

Paraná 0,0598 0,0872 0,08592 0,0689 0,0349 0,0085 0,0006 
Santa 
Catarina 0,05 0,07857 0,08095 0,0688 0,0354 0,0086 0,0006 
Rio Grande 
do Sul 0,0495 0,07512 0,07698 0,0702 0,0406 0,0105 0,0007 
 
Região 
Centro-Oeste 0,0669 0,09769 0,08903 0,0652 0,0318 0,0077 0,0005 
Mato Grosso 
do Sul 0,0785 0,10759 0,09398 0,0679 0,0318 0,0077 0,0006 

Mato Grosso 0,0769 0,1092 0,09599 0,0628 0,0279 0,0062 0,0004 

Goiás 0,0637 0,09721 0,08931 0,0614 0,0276 0,0062 0,0004 
Distrito 
Federal 0,0527 0,07975 0,07813 0,071 0,0426 0,0117 0,0009 

Total 0,0648 0,0928 0,08581 0,0674 0,0359 0,0096 0,0007 

Fontes: 
       Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares 

  Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 
14

 

  

No Estado do Paraná a taxa de fecundidade entre meninas de 15 a 18 anos, 

é de 0, 0598 e na faixa etária de 20 a 24 ano é de 0,0872 de 30 a 34 é de 0,08592 

há uma diferença diante do índice na faixa etária de 20 ate 34 anos o índice da uma 

estabilizada demonstra que a taxa é quase compatível uma com a outra nos faz 

levar em conta que nessa faixa etária a mulher planeja sua gravidez planeja sua vida 

profissional.De 45 a 49 anos a mulher se realizou profissionalmente deixando a 

gestação para depois e às vezes diante de tantas ocorrências e influências do meio 

fazem com que nessa faixa etária a opção é de ter um filho ou ate mesmo optarem 

por não ter.  

                                                           
14

 Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/a06_11.htm 
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Com relação ao Estado do Paraná, segundo o portal da transparência15 a taxa 

de fecundidade em 2010 é de 1,86. 

 

(....) desde a revolução industrial houve uma separação do mundo do 
trabalho ao do mundo familiar. Diante da aproximação de cientificidade, das 
descobertas tecnológicas, do empoderamento das informações resultaram 
sobre a reprodução da vida humana, um novo olhar. As mulheres em 
especial, começam a compreender que, a sexualidade, o ato sexual e a 
gestação podem ser compreendidas e vivenciadas de forma díspares. 
(SARTI, 1995, p.31). 

 

Ainda com o intuito de compreender a realidade quantitativa da sociedade 

brasileira frente às questões que tangem a reprodução humana, verificar por meio 

de registros de Gravidez na adolescência por regiões do município de Cascavel/ 

PR no período entre junho de 2010 a junho de 2012.  

 

Tabela 07 - Índice de Gravidez na Adolescência por bairro em Cascavel 

Unidade 10 a 14 
anos 

15 a 19 
anos 

Total de gestantes na região 
100% 

Brasmadeira 3 97 395 
Cascavel Velho 5 86 409 
Faculdade  5 97 476 
Floresta 1 98 446 
Interlagos  5 85 331 
Morumbi 5 44 183 
Parque São 
Paulo 

3 32 337 

Santa Cruz  8 113 562 
Total 35 652 3,139 
Fonte: http://cgn.uol.com.br/noticia/29524/em-um-ano-782-casos-de-adolescente-gravidas 

 

Os dados são referentes aos bairros onde há maior índice de gravidez na 

adolescência no Município de Cascavel entre os anos de 2010 a 2012. Pode-se 

observar que bairros de cascavel onde os índices estão no bairro o Santa Cruz com 

562 casos, e o menor índice o bairro Morumbi com 183 casos. O que chama 

                                                           
15

 Disponível http://www.portaldatransparencia.pr.gov.br/arquivos/File/PerfildoEstadodoParana2.pdf ) 
Resultados da população residente em 1º de abril de 2007, encaminhados ao Tribunal de Contas da 
União em 14 de novembro de 2007. Para os municípios com mais de 170.000 habitantes (Cascavel, 
Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçú, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e São José dos Pinhais) não 
houve contagem da população e nesses casos foi considerada a estimativa na mesma data. (2) 
Unidades (economias) atendidas é todo imóvel (casa, apartamento, loja, prédio, etc.) ou subdivisão 
independente do imóvel para efeito de cadastramento e cobrança de tarifa (Adaptado do IBGE, CIDE, 
SANEPAR).FONTE: IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. 

http://cgn.uol.com.br/noticia/29524/em-um-ano-782-casos-de-adolescente-gravidas
http://www.portaldatransparencia.pr.gov.br/arquivos/File/PerfildoEstadodoParana2.pdf


39 
 

atenção nesse documento está atrelado à idade de 10 anos como situações de 

crianças que já engravidaram, e pelo entendimento a gestação que ocorre nessa 

idade certamente, é uma violação de direitos. 

Os elementos apresentados fazem compreender que, embora a taxa de 

fecundidade tenha reduzido nas últimas décadas, ainda ocorrem casos de gravidez 

na adolescência e como tal, é preciso empoderar sobre o tema e ter criticidade 

frente a todos os sujeitos e instituições que estão diretamente envolvidas nessa 

violação de direitos. 

Acredita-se que ao tentar compreender o processo de gravidez na 

adolescência é mister teorizar sobre o papel da família, da sociedade e das políticas 

públicas de assistência social, educação e saúde no que tange a temática. 

 

 

1.3 FAMÍLIA: INSTITUIÇÃO DE CONSTRUÇÃO E/OU DE INVISIBILIDADE DA 

SEXUALIDADE DOS ADOLESCENTES? 

  

A família é a primeira instituição a qual o sujeito pertence, todos possuem 

uma família, independentemente de sua constituição. O certo é que, esta instituição, 

deveria ser o espaço onde os seus membros poderiam construir seu processo 

formativo. Ao longo do processo histórico, várias foram à constituição das famílias. 

O pensar em família por vezes nos remete a ideia de uma família composta 

por homem, mulher e filhos.  O homem como provedor do lar, a mulher como 

geradora de uma prole, de cuidar dos filhos e dos afazeres domésticos e os filhos 

(as) gerados deveriam obediência fiel aos seus genitores. Tal configuração embora 

não mais homogenia, ainda se configura no consciente de muitos, como a única 

forma de constituição de família. Todavia, pensar em família nos remete a 

compreender que essa instituição sofre influência da sociedade em que está inserida 

seja de forma positiva ou negativa. Família que foi se moldando e quebrando 

paradigmas frente a tabus que fortemente estiveram presentes de forma muito 

rígida, e dentre eles, cita os novos arranjos familiares. Todavia, faz explicitar esse 

caminho. 

Com a chegada da industrialização e o êxodo rural, as famílias foram 

diminuindo a prole. Era para mão de obra no campo com a vinda para as cidades o 

espaço físico mudou e avanços na medicina contribuíram para a diminuição da prole 
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já que o espaço físico nas cidades também não suportava um grande número de 

filhos. Os agravos com problemas sociais à violência o desemprego falta de 

segurança foram também decisórios para diminuição da constituição familiar 

O casamento foi por muito tempo, para manutenção dos bens, na 

contemporaneidade essa manutenção não é mais o cerne da família, hoje o que 

presenciamos são vários arranjos familiares, alguns legalizados outros julgados por 

valores e crenças, estereótipos e pré-conceitos, as mudanças na sociedade 

acontecem independentemente de serem aceitas ou não pelos sujeitos. 

 

Se os elementos que definem o sistema representativo que chamamos 
família” variam segundo a sociedade, podemos concluir que o significante 
“família” é representada, como todo significante, por fatores conscientes 
e/ou inconscientes, que definem a maneira e engendram as categorias 
pelas quais o mundo social é organizado. Qualquer modelo de família é 
tributário da ordem social que o produz. Ordem geradora do discurso 
ideológico que apresenta a família não como um construto social arbitrário e 
convencional mas, antes, como algo natural, por vezes sagrado, universal e 

imutável (SOUSA FILHO, 2003 citado por CECCARELLI, 2007, p.8). 

 

Segundo Souza (s/d) para o código civil de 1916, a família era constituída 

pelo casamento, ao passar dos anos novas espécies de famílias foram sendo 

reconhecidas. 

Segundo o artigo 226 inciso 3° da Constituição Federal de 1988 é 

reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo 

a lei facilitar sua conversão em casamento. 

 

No modelo dito “tradicional”, homens e mulheres tinham lugares e funções 
bem definidas. O pai, que trabalhava fora, dirigia o carro e passeava com a 
família nos finais de semana — cabeçada família era o provedor que 
detinha um poder inquestionável. Os cuidados da 
Casa — a comida, a faxina, enfim, o necessário para que o bem-estar de 
todos fosse o melhor possível — eram garantidos pela rainha do lar. Neste 
arranjo, todos pareciam felizes e tudo concordava com uma ordem imutável. 
Unidos para sempre, “para o melhor e para o pior”, pelos laços sagrados do 
matrimônio, as desavenças do casal não constituíam ameaças à 

estabilidade do lar. (CECCARELLI, 2007, p. 6). 

 

Embora a Constituição Federativa do Brasil de 1988 em sua magnitude, 

conceba família como a junção de homem e mulher, há a compreensão de que 

houve a necessidade de reorganização dos membros da família e que a figura 

composta por homem e mulher, não é mais o modelo familiar real, tão pouco as 

questões de consanguinidade.   As famílias são concebidas pelas pessoas que 
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possuem vínculos afetivos e por este motivo não podemos mais negar as novas 

formas de família. 

A família monoparental, segundo Nobre (2014) é um dos arranjos familiares 

mais conhecidos pela sociedade composto por pluralidade laços parentais são 

famílias advinda de segundo e terceiro casamento. Segundo Diniz (2002):  

 

 A família monoparental ou unilinear desvincula-se da ideia de um casal 
relacionado com seus filhos, pois estes vivem apenas com um dos seus 
genitores, em razão de viuvez, separação judicial, divórcio, adoção 
unilateral, não reconhecimento de sua filiação pelo outro genitor, produção 
independente, sendo realidade de muitas famílias não é algo novo é uma 
entidade familiar compreendida por um único progenitor que cria e educa 
sozinho seus filhos, sendo esta unidade decorrente de uma situação 
voluntária ou não. (DINIZ, 2002, p.11, citado por BARBOSA, 2007, s/p).  

 

Ambos são egressos de casamento ou união anteriores que trazem para nova 

família seus filhos e por vezes tem filhos em comum. 

O concubinato deve ser compreendido como outra forma de família. São 

relações não-eventuais existentes entre homem e mulher impedidos de casar 

legalmente e/ou de estarem se assumindo por motivos diversos na sociedade em 

que estão inseridos. Segundo o Código Civil (2007), artigo 1.723 é reconhecido 

como entidade familiar à união estável entre homem e mulher configurada na 

convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de construção de família. 

A família paralela ocorre quando, um dos integrantes participa como cônjuge 

de mais de uma família. Precisa ressaltar que o concubinato e a família paralela 

possuem impedimentos segundo Código Civil de 2007: 

 

Artigo 1.521 do novo Código Civil relaciona os impedimentos matrimoniais, 
estabelecendo que não podem casar: I – os ascendentes com os 
descendentes, seja o parentesco natural ou civil; II – os afins e na linha reta; 
III – o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o 
foi do adotante; IV – os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, 
até o terceiro grau; V – o adotado com o filho do adotante; VI – as pessoas 
casadas; VII – o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou 
tentativa de homicídio contra seu consorte. Por sua vez, tais impedimentos 
relativos ao casamento também são aplicados à união estável, com 
exceção do inciso VI no caso da pessoa casada se achar separada de fato 
ou judicialmente. (BRASIL, 2007, p. 168). 

 

A família Anaparental é a relação que possui vínculo de parentesco, mas não 

possui vínculo de ascendência e descendência. 
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Segundo Souza (s/d) dois irmãos que vivam juntos dividindo a mesma casa 

ou duas amigas que resolvem viver juntas, pelo fato te estarem sozinhas não em 

forma de casal, mas de amizade denomina-se família Ana parental não há 

reconhecimento jurídico, mas de afeto. 

Outra forma de família é a pluriparental, aquela família que é composta por 

filhos de pais separados que detém sua união com outra pessoa, ex os seus os 

meus enfim nossos. No artigo 69 do que (ano), §2º: § 2. ° do Estatuto da família e 

considerado família pluriparental é a constituída pela com vivência entre irmãos, 

bem como as comunhões afetivas estáveis existentes entre parentes colaterais. 

A família extensa segundo Nobre (2014): 

 

Trata-se de uma inovação trazida pela nova lei de adoção veio para 
assegurar o vínculo afetivo entre a criança e seus familiares. Família 
extensa é aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da 
umidade de casal, é formada por parentes próximos com os quais as 
crianças convivem e possuem vínculos de afinidade e afetividade. (NOBRE, 
2014, s/p) 

 

No que tange Família unipessoal para Gomes (2009) esta é a composta por 

apenas uma pessoa como o próprio nome indica, é aquela família formada por 

apenas uma pessoa, cujo reconhecimento possui por objetivo a proteção do imóvel 

residencial do qual é proprietária 

A família homoafetiva, foi talvez a última a ser reconhecida na 

contemporaneidade, e pode ser considerada como a união entre pessoas do mesmo 

sexo reconhecida atualmente pela Lei, a chamada união homoafetiva. A 

Constituição Federal do Brasil de 1988, no tocante aos direitos e garantias 

fundamentais, visa resguardar um mínimo de dignidade aos cidadãos. Depois da 

vida, o bem mais precioso que o ser humano pode possuir é a família. 

Com relação à família homoafetiva, está ainda tem restrições culturais e 

religiosas para sua aceitação, todavia, é reconhecida pelos diferentes poderes como 

família, visto que na contemporaneidade as adoções são permitidas a famílias 

homoafetivas. 

Para compreender os diferentes tipos de família, da mesma forma apropriar 

de informações que possibilitam entender que independentemente da constituição 

que esta tenha, seus membros sofrem influências do meio que os cerca e como tal o 

comportamento será tendenciado. 
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Referente à sexualidade, a família é fundante para o diálogo sobre o tema, 

pois, é nesse espaço, devidamente constituído, que não poderia ter melindres e 

tabus na construção de informações. Todavia, o que percebemos é que muitas são 

as expressões da questão social que corroboram e ou impossibilitam as famílias 

para o diálogo entre seus pares e especialmente frente ao tema aqui discutido. 

Os pais são, a princípio, os primeiros responsáveis pela educação sexual das 

crianças, ao educá-los para a sexualidade, a qual permitirá que a vivenciem sem 

culpa, sem medo e com melhores condições de se proteger de certas situações 

inconvenientes e que violam seus direitos. (Block, 2002). 

Eles são as primeiras referências de ser homem ou mulher, a primeira 

educação é como um alicerce, a base sólida, para uma construção bem sucedida, 

ao transmitir conhecimento aos filhos surgirá uma ligação de confiança de amizade. 

É necessário que os pais conversem com seus filhos sobre a sexualidade, sobre seu 

corpo, sobre a relação com outros sujeitos/namoro, sobre a necessidade de 

inviolabilidade de seu corpo, ao invés de simplesmente ignorar o tema, como se 

fosse algo escuso ao seu processo de maturação. 

Contudo, falar com os filhos, crianças e adolescentes, sobre a sexualidade 

não é uma tarefa fácil, embora devesse ser natural. Porém, contudo ressaltar que 

nem sempre os pais e/ou responsáveis estão preparados para o diálogo sobre o 

tema. Pais, que por vezes nunca tiveram essa orientação, poderão sentir mais 

dificuldades em falar com os filhos, pais e/ou responsáveis que de forma moralista e 

ou religiosa concebem como verdade absoluta o que conhecem sobre o tema, 

podem também sentir receio em dialogar com os filhos, acreditando que estarão 

estimulando algo que não pode ser pensado e se quer concretizado pelos 

adolescentes e pais e/ou responsáveis que se ausentam por motivos diversos de 

seus papéis frente a criação dos filhos, o tema em questão poderá ser 

compreendido como responsabilidade do próprio adolescente e ou das políticas 

públicas. 

A sexualidade por muito tempo foi um tabu na sociedade não sendo discutido, 

o que tornou o assunto omisso nas famílias. Essa dificuldade de orientação sobre a 

sexualidade ainda é percebida devido á timidez ou ausência de conhecimento dos 

pais. “(...) a família desempenha um papel primordial na transmissão de cultura” 

(Bock,  2002). 
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Quando não há informações por parte dos responsáveis e ou estas ocorrem 

de forma dúbia e superficial, os adolescentes podem buscar informações e 

orientações nas diferentes redes sociais e mídia, as quais nem sempre atingem as 

necessidades dos sujeitos as que os acessam. 

 

 

1.4 AS RELAÇÕES SOCIAIS E AS DIFERENTES MÍDIAS. A CONSTRUÇÃO DA 

SEXUALIDADE DOS ADOLESCENTES. 

 

As relações sociais, compreendida como sociedade, das quais estão envoltos 

os adolescentes, amigos nas escolas, nas academias, nos contra turnos, nas redes 

sociais, certamente contribuem de forma direta, para a formação dos conceitos 

destes sujeitos frente ao cotidiano da sociedade. 

Nessa etapa da vida, os adolescentes costumam na maioria das vezes, ouvir 

mais os amigos que os pais, visto que geralmente estes amigos pensam, curtem e 

ocupam os mesmos espaços sociais. 

É preciso entender que, quando ocorre a fragilidade no diálogo dos 

responsáveis com os adolescentes sobre o tema sexualidade, estes podem com 

mais rapidez procurar informações em diferentes instâncias e o perigo das 

informações errôneas está justamente na fragilidade dos vínculos. 

Se atentar que segundo dados do IBGE (2010) mais de 99% dos lares 

possuem aparelhos de televisão, e que os adolescentes passam muitas horas em 

frente e assistem, nos diferentes canais e nas distintas programações podem levar a 

estimulação e ou a informação duvidosa sobre a sexualidade. 

Segundo Catusso (2016), as mídias são ferramentas importantes na 

sociedade, não há como negar esse processo e como viver na contemporaneidade 

sem acesso as diferentes tecnologias, contudo, ressalta que nem sempre o 

conteúdo expresso pela televisão e/ou pelas mídias sociais, retratam o que os 

adolescentes precisam internalizar. 

Tomando como exemplo as novelas e/ou a que talvez é mais acessada aos 

adolescentes em canal aberto, a malhação, este programa perdura há 20 anos, e 

retrata o cotidiano dos adolescentes das mais diversas formas. Há diferentes 

arranjos familiares, há diferentes espaços de sociabilidade, há namoro e sexo entre 
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os pares, adolescentes e adultos, há comportamentos diversos que se não 

compreendidos e refletidos pelos adolescentes estes podem com muita simplicidade 

“decidir” o caminho de suas vidas.  Com relação ao comportamento dos 

adolescentes. 

 

Pesquisas mostram que os jovens e adolescentes de 12 a 17 anos têm 
consumido mais bebidas alcoólicas e cigarros seja em casa, em bares ou 
casas noturnas do que as gerações de seus pais; têm namorado mais 
livremente e como resultado, têm relações sexuais mais cedo, em que 
meninas têm sua primeira experiência sexual entre 15 e 17 anos e os 
meninos entre 13 e 14 anos e têm se vestido como a moda apresenta, no 
qual, na maioria das vezes, são roupas utilizadas nas novelas e seriados 
dedicados a esse público (...). (MAIA, 2006, p.02). 

 

Diante do que Maia (2006) nos retrata, não há como negar a influência dos 

diferentes meios de comunicação no cotidiano dos sujeitos, especialmente dos 

adolescentes que estão em processo de formação. Há imitações no vestuário, no 

palavreado e consequentemente nas relações e aqui destacamos a relação com o 

outro (a), sexualidade entre os adolescentes. 

 

Com relação à sexualidade, uma das principais influências na vida do 
adolescente é a televisão. Os jovens de 4 a 17 anos assistem, em média, 
3,5 horas por dia. Entre os mais assistidos encontram-se as novelas (das 19 
e das 20 horas) e o jornalismo noturno da TV Globo, programas 
humorísticos como Casseta e Planeta, Zorra Total, Grande Família e o 
Fantástico de domingo. É interessante observar que todos os programas 
são da TV Globo. Já para adolescente de 12 a 17 anos os programas mais 
assistidos são Malhação e a novela das 18 horas da TV Globo, 
acompanhadas do Futebol e de Filmes.  (MAIA, 2006, p.02). 

 

Na atualidade os adolescentes são bombardeados com informações sobre a 

vida sexual, é necessário que os pais/responsáveis estejam prontos para assumir a 

educação sexual.  As crianças começam internalizar padrões de comportamento, 

normas e valores de sua realidade social decorrente do que lhes são oportunizados 

e podem levar para o restante de sua vida como uma verdade absoluta. 

Ainda no que tange a influência da mídia no cotidiano de crianças e 

adolescentes, a relação que estes meios tem na construção da identidade e 

consequentemente da sexualidade destes sujeitos, sentimos a necessidade de 
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mencionar que as crianças se não orientadas pelos seus responsáveis podem 

despertar para o mundo adulto de forma muito precoce. 

Ressaltando que nada somos contrapõe o exemplo, que crianças na tenra 

idade utilizem batom, até porque visualizam as mulheres no seu cotidiano utilizando 

esse cosmético, mas é necessária orientação a importância e a finalidade que os 

adultos dão a essa situação. 

Com relação a essa temática precisamos lembrar aos leitores desse estudo o 

que está sendo disparada nas mídias sociais, a MC Melody16, uma criança pelo que 

é transmitido, estimula de forma muita precoce o comportamento sexualizado de 

crianças, cada fase do desenvolvimento humano preconiza comportamentos 

inerentes e como tal acontecerão sem a necessidade de estimulação por parte de 

adultos e ou dos meios de comunicação. 

 

 Alguns programas de televisão podem incentivar o despertar da 

sexualidade de maneira prejudicial para o futuro da criança. Apenas um 
exemplo: há algum tempo atrás, várias emissões televisivas exibiam 
meninas de 3, 4 anos, às vezes menos, dançando a então famosa “dança 
da garrafa”. É claro, que isto traz uma grande satisfação para a criança e, 
em dúvida, para os pais, por estar sendo admirada e agradando ao público. 
Entretanto, o olhar do adulto em direção a esta cena, não é o mesmo que o 
da criança. Isto pode provocar uma reorganização precoce e produzir um 
tipo de apelo sexual em completa contradição com a sua condição infantil. A 
mídia tem que saber disto, e se posicionar a respeito: é uma questão ética. 
(CECCARELLI, 2003, s/p). 

 

A mídia tem uma responsabilidade ética com aquilo que exibe, e não pode 

ignorar a sua participação na construção social, atualmente, o acesso aos meios de 

comunicação é muito fácil, celulares, televisão, redes sociais, faz com que as 

crianças e adolescentes sejam bombardeados o tempo todo com notícias e 

apologias sexuais, padrões de beleza, que por muitas vezes segue a ideologia do 

poder vigente. 

É importante, para o adolescente, observar o que ele toma como verdade 

diante de tanta informação, as propagandas de televisão às vezes passam 

despercebidas, pois já está naturalizado como a mulher faz propagandas de 

produtos de limpeza, de comida, cuidado com os filhos e o homem hierarquizado 

com propagandas de carro, cerveja, com lidas mulheres aguçando o desejo do 

                                                           
16

Melody Abreu 8 anos faz shows de fank, disponível em: http://extra.globo.com/noticias/brasil/mc-
melody-de-8-anos-causa-polemica-pai-defende-so-porque-ela-canta-funk-15737518.html. 
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telespectador que por vezes são muitas crianças e adolescentes, ou seja, é uma 

mensagem subliminar que dita à ordem social. 

Notícia de jornal algo a acrescentar culturalmente não prende a atenção, mas 

quando se trata de sexualidade, sexo o estímulo é diferenciado, mas quando se tem 

modelos reforçadores de valores como, a escola a família que desmistificar fica mais 

fácil fazer a diferenciação do que absorver. 

Novelas, minisséries, filmes abordam assuntos como sexo e sexualidade, 

doenças sexualmente transmissíveis, gravidez, em horários que crianças e 

adolescentes tem acesso e alguns somente, por vezes são identificados pela faixa 

etária. 

Quando os adolescentes, por motivos diversos não alcançam o padrão 

imposto pela sociedade e que são reforçados pelos meios de comunicação, das 

mais diferentes formas, pode ser estigmatizado e por vez e para ser igual e ter 

pertencimento a determinados grupos podem de forma inconsequente iniciar um 

namoro e quem sabe desta situação, pode ocorrer uma gravidez indesejada. 

Diante de tantas informações e mudanças que bombardeiam o cotidiano do 

adolescente é extremamente necessário, o papel que família. Desde a infância, o 

sujeito passa por fases de descobertas do seu corpo,  que perpassa pela descoberta 

oral, quando a criança coloca objetos em sua boca, pela fase da descoberta da 

genitália, quando descobre suas funções biológicas através da genitália e verifica 

que há diferenças no corpo físico entre meninos e meninas. Com o passar do tempo 

meninos e meninas começam a sentir necessidade de relacionar-se com outras 

pessoas, pode haver maior aproximação com o sexo oposto, quando pode ocorrer o 

primeiro beijo, o namoro, e preocupação concreta com a virgindade especialmente 

das meninas.  

Muitas meninas engravidam na idade de brincar com bonecas, durante a 

adolescência vive uma fase de transição da identidade de criança para mulher, 

atropelando seu desenvolvimento obrigando a buscar antecipadamente sua 

identidade como mãe, não sabendo como fazer essa diferenciação adotando uma 

postura infantilizada. 

Quando ocorre a gravidez na adolescência essa geralmente não é planejada, 

o que fere além do direito da pessoa que está gestante porque muito que 

provavelmente não está preparada para a mudança que exige a maternidade, fere 

ainda o direito da criança que irá nascer, porque talvez a vulnerabilidade em que 
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está inserida essa mãe/adolescente contribua para violar direitos básicos da criança 

que irá nascer. 

Da mesma forma que a família e a sociedade estão fragilizadas no que diz 

respeito à construção da sexualidade de crianças e adolescentes, e que por vezes 

corroboram de forma direta para a gravidez na adolescência, deveriam ser estas 

instituições, serem fundantes para garantia de direitos, conforme preconiza a 

Constituição Federativa do Brasil de1988 em seu artigo 227 e o ECA (1990) em seu 

artigo 74 e 76, a mídia reflete os interesses da sociedade capitalista, através da 

indústria da cultura, e por motivos diversos fomentar  sexo de forma  inconsequente 

confirma de forma direta e indireta para  violação de direitos e dentre esses, a 

gravidez na adolescência.  

A mídia deveria ser construtora no processo de formação de crianças e 

adolescentes, atrelados com os interesses da família e da sociedade, através das 

políticas públicas. 

 

 

1.5 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PRESENTES OU AUSENTES NA FORMAÇÃO DA SEXUALIDADE DOS 

ADOLESCENTES. 

 

É evidente que, não só a família, as relações sociais e a mídia, são 

responsáveis pela condução da sexualidade dos adolescentes, as políticas público-

sociais são fundamentais nesse processo. Para tal discorreremos como as Políticas 

Sociais de Saúde, Educação e Assistência Social estão presentes no cotidiano dos 

adolescentes. 

As políticas públicas são respostas do governo a problemas sociais 

específicos, a partir das reivindicações expressas pelos diferentes agrupamentos e 

segmentos da sociedade. As políticas públicas respaldam o direito do indivíduo em 

todos os níveis e setores da sociedade, tem como base especialmente a igualdade a 

equidade. 

Começa refletir acerca das Políticas Públicas, buscando amparo nas 

legislações brasileiras, no que dedilha a Saúde através do artigo 196 que está 

disposto na Constituição Federativa do Brasil.“A saúde é direito de todos e dever do 
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estado garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doenças e de outros agravos com acesso igualitário”. (BRASIL, 1988). 

Dispondo assim da saúde como direito da criança e adolescente previsto no 

ECA (1990) questões de saúde a partir doartigo7º, “ traduz o direito a proteção a 

vida a saúde, mediante políticas públicas que permitam o nascimento e 

desenvolvimento sadio em condições dignas de existência”.  

No que tange a Política Pública de Saúde, o SUS, Sistema Único de Saúde, é 

a política pública que deve garantir a saúde dos sujeitos e dentre elas as crianças e 

adolescentes.  A Política Pública de Saúde tem papel fundamental na formação e na 

orientação dos adolescentes para a sexualidade. 

Segundo Brasil (2012), o aumento de ações dentro das escolas, a orientação 

sobre métodos contraceptivos e a distribuição de camisinhas em postos de saúde 

têm contribuído para a queda no número de adolescentes grávidas no Brasil. 

Segundo o portal as adolescentes a idade média de iniciação sexual dos 

adolescentes é geralmente a partir dos 15 anos, é uma fase de autoconhecimento e 

incertezas e a falta de informação pode acarretar uma gravidez inesperada. O 

atendimento para gestante adolescente é feito pelo SUS, assegurando o direito do 

acesso também após o parto. 

A saúde preventiva e curativa compõe a operacionalização do SUS na 

efetivação dos direitos e é nessa instância, através das Unidades Básicas de Saúde 

e Unidade de Saúde das Famílias, tais são equipamentos fundantes para orientar 

questões sobre a sexualidade quando realizam informações individuais e ou 

coletivas. Dentre as informações os métodos contraceptivos que são 

disponibilizados as pessoas através da política de saúde e dentre estes, os 

adolescentes. Salienta que nem todos os métodos contraceptivos são adequados a 

esses sujeitos, por este motivo, denota-se a importância do acompanhamento 

profissional especializado. 

Todos os métodos contraceptivos são recursos para impedir a fertilização do 

óvulo pelo espermatozóide, são vários os métodos devendo ser escolhido de acordo 

com as características e a fase da vida de cada pessoa. (Ministério da saúde 2006). 

O Sistema Único de Saúde disponibiliza gratuitamente os métodos 

preventivos, e contraceptivos se faz necessário que os pais levem os adolescentes 

antes que iniciem atividade sexual para que recebam orientações apoio e auxilio na 
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prevenção. Dentre os métodos que previnem doenças sexualmente transmissíveis e 

gravidez indesejada estão disposto na tabela abaixo citados de maneira sucinta. 

 

Tabela 08- Métodos contraceptivos 

 

Métodos contraceptivos naturais de barreiras, hormonais e cirúrgicos. 

Contraceptivos 

naturais  

Consiste na abstinência sexual, 

durante o período fértil. 

 

Exigem disciplina e conhecimento 

do corpo, podem falhar devido às 

mudanças emocionais. 

 

Coito interrompido  Método de comportamento consiste 

na retirada do pênis antes da 

ejaculação  

Não é muito eficaz os 

espermatozóides podem estar 

presente eliminado antes da 

ejaculação. 

 

Anticoncepcionais 

orais (pílulas) 

Medicamentos a base de hormônios  Devem ser tomados todos os dias e 

na mesma hora para sua eficácia 

 

Anticoncepcionais 

injetáveis 

Injeção de hormônios tem mesmo 

efeito da pílula  

Não precisa ser tomado todos os 

dias, sendo de acordo com 

instruções do fabricante. 

 

Preservativo 

masculino ou 

camisinha 

Deve ser utilizado em todas relações 

sexuais.  

É considerado método mais seguro 

contra gravidez indesejada e 

doenças sexualmente 

transmissíveis 

 

Preservativo feminino Método novo podendo ser colocado 

na vagina bem antes do ato sexual 

É descartável pouco utilizado 

impede DSTS e gravidez 

indesejada. 

 

 

Diafragma 

É uma méis esfera de borracha 

flexível introduzida na vagina para 

cobrir a entrada do útero. 

A medida do diafragma deve ser 

feita pelo medico de mulher para 

mulher, deve ser treinada a 

colocação e a retirada, pode ser 

retirada seis horas depois do ato 

sexual. 

 

Ligadura de trompas E um método cirúrgico no qual as É uma cirurgia considerada 
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ou laqueadura  tubas uterinas, canais de passagem 

do ovulo, são amarradas e cortadas. 

 

definitiva, e realizada com 

autorização da mulher. 

 

Vasectomia  É a esterilização masculina feita por 

meio de uma pequena cirurgia, os 

canais deferentes por onde passam 

os espermatozóides a caminho para 

saída do pênis, são amarrados e 

cortados. 

 

Uma semana após cirurgia pode 

iniciar as atividades sexuais, não 

causa alteração em seu 

desempenho sexual método 

definitivo. 

Contracepção de 

emergência (pílula do 

dia seguinte) 

 

 

 

 

 

 

Tabelinha  

 

 

 

 

Muco servical 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura Basal  

Usado quanto houve relação sexual 

desprotegido, rompimento da 

camisinha 

 

 

 

 

 

Baseia-se na abstinência sexual no 

período fértil. 

 

 

 

É outro método que se verifica a 

ovulação. 

 

 

 

 

 

 

Apoia na medida diária da 

temperatura corporal podendo ser 

evidenciado o aumento e a 

diminuição da temperatura 

Deve ser tomado o quanto antes ou 

no Máximo 72 horas depois, a 

segunda pílula deve ser ingerida 12 

horas depois da primeira, se 

tomado corretamente possui 

eficácia. 

 

Requer conhecimento do corpo e 

cálculos através do calendário 

verificando o período fértil varia-se 

de mulher para mulher. 

Poucos dias antes e depois da 

ovulação o corpo libera um muco 

mais viscoso é necessário que não 

seja confundido com corrimentos 

produzidos por algum tipo de 

infecção. 

 

A temperatura deve ser medida por 

vários meses e calcular para 

verificar qual o dia do ciclo do 

período fértil. 

 

 

 

 

Fonte: Brasil saúde e prevenção nas escolas (2006 p, 78 a 83). 

 

Embora distribuído nas Unidades Básicas de Saúde ainda há uma recusa 

do/a adolescente em acessar o método contraceptivo, seja pelos preconceitos e 
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condutas não adequadas dos profissionais da saúde, e/ou pelo medo do 

adolescente de ser reconhecido enquanto um sujeito com vida sexual ativa, bem 

como a falta de orientações que não oportunizam a chegada dessas crianças as 

Unidades Básicas de Saúde. Diante dos direitos dos adolescentes destacam se 

entre as diretrizes em relação à saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes. 

 

1. O adolescente tem direito á privacidade, de ser atendido sozinho em 
espaço privado de consulta. Deve lembrar que a privacidade não está 
obrigatoriamente ligada á confidencialidade. 
2. Confidencialidade é definida como um acordo entre profissional de saúde 
e o cliente, no qual as informações discutidas durante e depois da consulta 
ou entrevista, não podem ser passadas para aos seus pais e ou 
responsáveis sem a permissão expressa do adolescente. (Ministério da 
Saúde, 2006, pg.84). 

 

A confiabilidade e a privacidade favorecem as ações de prevenção dos 

adolescentes de ambos os sexos para sua sexualidade. Deve ser preservado o 

direito à educação sexual dos adolescentes, o sigilo sobre sua atividade sexual, 

além da necessidade legal de estarem à disposição os métodos contraceptivos 

gratuitos. Vale lembrar que a individualidade do adolescente, a responsabilidade e 

autonomia devem ser sempre trabalhados pelos profissionais de saúde, para que, a 

sexualidade possa ser exercida com segurança. 

 E diante desse paradoxo, que compreende o viver do adolescente e de sua 

sexualidade, para tal há outras políticas públicas que podem auxiliar na garantia de 

direitos dos adolescentes e dentre elas, está a Política Pública de Educação que foi 

construída a partir da Constituição Federativa do Brasil (1988), da LDB – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (1996) e Estatuto da Criança e do Adolescente 

(1990). 

O acesso à escola é um direito das crianças e adolescentes e um dever do 

estado, proporcionando para que este tenha o acesso de forma gratuita e igualitária. 

“Os pais ou responsáveis tem a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na 

rede regular de ensino”. (BRASIL, 1988, p, 1056). 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases preconiza para o ensino médio 

 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração 
mínima de três anos, terá como finalidades: 
I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
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 II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
 III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico;  
IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 
disciplina. 
 Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste 
Capítulo e as seguintes diretrizes: I – destacará a educação tecnológica 
básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes; o 
processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua 
portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e 
exercício da cidadania; LDB- (LEI Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996) 

 

A Lei de Diretrizes e bases preconiza a valorização de uma visão acesso ao 

conhecimento com uma visão crítica autonomia intelectual para exercício da 

cidadania. 

 

II – adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a 
iniciativa dos estudantes; 
 III – será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina 
obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter 
optativo, dentro das disponibilidades da instituição.  
§1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão 
organizados de tal forma que ao final do ensino médio o educando 
demonstre:  
I – domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 
produção moderna; 
 II – conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 
 III – domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários 
ao exercício da cidadania. 
 §2º O ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá 
prepará-lo para o exercício de profissões técnicas.  
§3º Os cursos do ensino médio terão equivalência legal e habilitarão ao 
prosseguimento dos estudos.  
§4º A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação 
profissional, poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de 
ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em 
educação profissional. LDB- (LEI Nº 9.394 de 20 de dezembro de 199). 

 

Dentre as exigências na lei estão dispostas a formação profissional e técnica 

preparando-os para mercado do trabalho, propiciando uma reflexão acerca da 

responsabilidade da educação e de sua inserção no mercado de trabalho instigando-

os a uma perspectiva de vida que por vezes não condiz com sua realidade. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza o direito da criança e o 

dever das instituições frente às questões de educação, compreendida aqui como 

instituições escolares a partir do artigo 53do ECA: 
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A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando-se lhes:  
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
II - direito de ser respeitado por seus educadores;  
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 
escolares superiores;  
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;  
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.  
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 
pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. 
(BRASIL, 2012, p. 35/36). 

 

Vale ressaltar que as instituições escolares devem proporcionar além da 

socialização das crianças entre seus pares, família e comunidade, o conhecimento 

científico a fim de proporcionar ao educando seu pleno desenvolvimento. Ainda com 

o intuito de compreende o direito da criança e do adolescente na Política Pública de 

Educação, o Art.54 do ECA descreve: 

 

É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:  
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria;  
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;  
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino;  
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de 
idade;  
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um;  
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 
adolescente trabalhador;  
VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde.  
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.  
§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua 
oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente.  
§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino 
fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, 
pela frequência à escola.( BRASIL, 2012, p. 36/37). 

 

É dever do Estado proporcionar o acesso à escola, independentemente de 

qualquer situação, e cabe aos pais também garantir  a matrícula e o acesso de 

crianças e adolescentes em instituições escolares. Ainda segundo o Art.56 do (ECA) 

 

Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao 
Conselho Tutelar os casos de:  
I - maus-tratos envolvendo seus alunos;  
II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os 
recursos escolares;  

III - elevados níveis de repetência. (BRASIL, 2012, p.37). 
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O artigo reflete o quão a escola não pode ser omissa com relação a situações 

que ocorrem também em ambiente externo à escola, mas que corroboram 

diretamente para o processo de ensino aprendizagem dos educandos. 

Os recursos destinados para educação devem ser utilizados para uma melhor 

qualidade responsabilizando os municípios, o estado e a união para que estes 

cumpram seu papel e garanta o acesso à educação aos educandos. 

A Política Pública de Educação e aqui a escola, possuem papel primordial no 

que se trata a informação sobre a sexualidade. Não cabe e não é papel da escola a 

estimulação da sexualidade, mas sim, cabe a essa instituição o repasse de 

informação sobre, por motivos diversos e por ser, por vezes, o único espaço no qual 

o adolescente aproxima-se do tema. 

Posterior segue explanação das principais legislações que norteiam a Política 

Pública de Educação no Brasil, para compreender que, a escola nem sempre existiu, 

foi uma construção social do homem, a partir da idade média a educação tornou-se 

produto da escola, em sua grande maioria era destinada a elite servindo aos nobres 

e burgueses, Block ( 2002). A escola passou por várias transformações sendo uma 

das principais, a universalização do direito ao acesso.  

Segundo Block (2002) a escola na atualidade, propõe a integração social e a 

socialização como uma das suas principais finalidades, uma vez que, a criança e o 

adolescente estão continuamente em um processo de socialização, que ocorre 

desde o nascimento até a velhice. A criança internaliza padrões de comportamento 

normas e valores de sua realidade social decorrente da condição onde vive e 

convive e por isso a importância da escola como instituição fundamental na 

formação dos sujeitos em desenvolvimento. 

As escolas em sua maioria estão preocupadas por motivos diversos, em dar 

conta dos conteúdos impostos pelo currículo, e por vezes poucos discutem assuntos 

considerados transversais, e dentre eles também está presente a discussão sobre a 

sexualidade. 

Verifica-se que, embora ainda em algumas instituições escolares, ocorrem 

situações que abordem a temática sobre o desenvolvimento humano e sexualidade, 

a realidade na maioria das escolas que congregam o ensino fundamental II e ensino 

médio, ainda é superficial frente a essa temática. 

 Segundo Brasil (1997) 
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A contribuição da escola, portanto, é a de desenvolver um projeto de 
educação comprometida com o desenvolvimento de capacidades que 
permitam intervir na realidade para transformá-la. Um projeto pedagógico 
com esse objetivo poderá ser orientado por três grandes diretrizes: 
posicionar-se em relação às questões sociais e interpretar a tarefa 
educativa como uma intervenção na realidade no momento presente;não 
tratar os valores apenas como conceitos ideais;incluir essa perspectiva no 
ensino dos conteúdos das áreas de conhecimento escolar. (BRASIL, 1997, 
p.20) 

 

Segundo citado a educação para a cidadania requer, portanto, que questões 

sociais sejam apresentadas para a aprendizagem e a reflexão dos alunos. 

Dentre as questões os temas transversais são fundamentais para construção 

do sujeito. 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais incorporam essa tendência e a 
incluem no currículo de forma a compor um conjunto articulado e aberto a 
novos temas, buscando um tratamento didático que contemple sua 
complexidade e sua dinâmica, dando-lhes a mesma importância das áreas 
convencionais. O currículo ganha em flexibilidade e abertura, uma vez que 
os temas podem ser priorizados e contextualizados de acordo com as 
diferentes realidades locais e regionais e outros temas podem ser incluídos. 
O conjunto de temas aqui proposto (Ética, Meio Ambiente, Pluralidade 
Cultural, Saúde e Orientação Sexual) recebeu o título geral de Temas 
Transversais, indicando a metodologia proposta para sua inclusão no 
currículo e seu tratamento didático. (Brasil, 1997, p. 20) 

 

Os temas dispostos tratam-se, portanto de discutir o sentido ético da 

convivência humana nas suas relações com várias dimensões da vida social: o 

ambiente, a cultura, a sexualidade e a saúde, temas de suam importância flexíveis 

de acordo com a demanda existente no local onde o individuo está inserido. 

É importante considerar que temas referentes à sexualidade, por vezes estão 

relacionadas ao educando no sétimo ano, quando o conteúdo se volta à formação 

do corpo humano, e que, talvez por insegurança dos professores, por preceitos 

éticos, morais e religiosos podem tornar a temática ainda mais distante dos 

adolescentes. 

 

A Orientação Sexual na escola deve ser entendida como um processo de 
intervenção pedagógica que tem como objetivo transmitir informações e 
problematizar questões relacionadas à sexualidade, incluindo posturas, 
crenças, tabus e valores a ela associados. Tal intervenção ocorre em 
âmbito coletivo, diferenciando-se de um trabalho individual, de cunho 
psicoterapêutico e enfocando as dimensões sociológica, psicológica e 
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fisiológica da sexualidade. Diferencia-se também da educação realizada 
pela família, pois possibilita a discussão de diferentes pontos de vista 
associados à sexualidade, sem a imposição de determinados valores sobre 
outros. O trabalho de Orientação Sexual visa propiciar aos jovens a 
possibilidade do exercício de sua sexualidade de forma responsável e 
prazerosa. Seu desenvolvimento deve oferecer critérios para o 
discernimento de comportamentos ligados à sexualidade que demandam 
privacidade e intimidade, assim como reconhecimento das manifestações 
de sexualidade passíveis de serem expressas na escola. Propõem-se três 
eixos fundamentais para nortear a intervenção do professor: Corpo 
Humano, Relações de Gênero e Prevenção às Doenças Sexualmente 
Transmissíveis/AIDS. A abordagem do corpo como matriz da sexualidade 
tem como objetivo propiciar aos alunos conhecimento e respeito ao próprio 
corpo e noções sobre os cuidados que necessitam dos serviços de saúde. A 
discussão sobre gênero propicia o questionamento de papéis rigidamente 
estabelecidos a homens e mulheres na sociedade, a valorização de cada 
um e a flexibilização desses papéis. O trabalho de prevenção às doenças 
sexualmente transmissíveis/AIDS possibilita oferecer informações científicas 
e atualizadas sobre as formas de prevenção das doenças. Deve também 
combater a discriminação que atinge portadores do HIV e doentes de AIDS 
de forma a contribuir para a adoção de condutas preventivas por parte dos 
jovens. (Brasil, 1997, p 24) 

 
Segundo Brasil (1997) a escola deve ser entendida como um processo de 

intervenção pedagógica, diante disso, observar que podem ocorrer variações 

dependendo das crenças, dos valores dos estigmas que cada profissional 

carrega,podendo passar para o receptor a inquietude ou instigar mais sua 

curiosidade. Os temas transversais devem ser trabalhados de maneira a intervir 

antes que o fato ocorra, como uma gravidez na adolescência, mas infelizmente a 

escola percebe a necessidade da discussão sobre o tema quando ocorre à gestação 

das educandas, o que dificulta o processo de aprendizagem, causa infrequência 

e/ou evasão escolar. 

Passando a abordar a Política Pública de Assistência Social, é preciso 

lembrar que desde a Constituição Federativa do Brasil (1988), a LOAS –Lei 

Orgânica de Assistência Social (1993), a PNAS – Política Nacional de 

Assistência Social (2004), garante o atendimento nessa política pública, aos 

sujeitos de que dela necessitar. Segundo o artigo 203 da LOAS e da PNAS 

 
Art. 1°. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 
objetivos: 
Art.2° A assistência tem por objetivos: 
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice; 
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 
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V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a 
lei. (BRASIL, 2004, p 07). 

 

Vale mencionar que a Política Pública de Saúde e de Educação são dirigidos 

a toda a população brasileira, já a Política Pública de Assistência Social, possui 

recorte dos serviços e dos direitos frente à condição financeira do usuário e de sua 

família. 

Não há um direcionamento único e exclusivo na Política de Assistência Social 

para discussão da temática sexualidade, todavia, tal assunto pode ser discutido 

onde há atendimento aos adolescentes, seja na atenção básica e ou na atenção 

especial. Na proteção básica, o CRAS – Centro de Referência de Assistência Social 

pode desenvolver ações com adolescentes, e na proteção especial especialmente 

através do PAEIF- Proteção e Atendimento Especial Integral a Família, os serviços 

que atendem adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas podem ser 

locais onde ocorre a reflexão sobre a categoria sexualidade para os adolescentes e 

também seus familiares. 

Diante da exposição breve, independentemente da Política Pública, ter foco 

central na saúde, educação, na assistência social, há que se considerar que como 

tal, corresponsáveis em garantir informações sobre a sexualidade, a fim de que o 

adolescente possa apoderar-se do tema e decidir com “consciência” sua 

sexualidade. O certo, é que, infelizmente, quando ocorre gestação em adolescentes, 

as consequências especialmente para as meninas violam seus direitos de dar 

continuidade a sua condição de ser. 

 

 

1.6 SER GESTANTE E MÃE NA ADOLESCÊNCIA: DISCUTINDO AS 

CONSEQUENCIAS QUE AFETAM A FIGURA FEMININA. 

 

Notória é a necessidade de abordar esse tema, por compreender que em 

nossa sociedade, mesmo com evolução e mutações, ocorre ainda à relevância da 

figura masculina em detrimento a figura feminina.  Nossa sociedade ainda é 

machista e carrega vícios, especialmente no que tange a sexualidade que fere o 

direito das mulheres. Um exemplo muito claro dessa situação é ainda a atribuição da 
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gravidez e do cuidado com os filhos (as) como atribuição específica da figura 

feminina. 

Destacando que, o planejamento familiar, ainda é percebido por muitos como 

papéis fundantes do gênero17 feminino. Dificilmente se ouve a família dialogar com 

os meninos sobre a necessidade de proteção, de planejamento familiar e da 

responsabilização, mas quando ocorre à gravidez, geralmente há a culpabilização 

das meninas de seus responsáveis.  

A gravidez na adolescência ainda pode ser considerada um problema social, 

todavia, não podemos desconsiderar que a realidade se difere entre as adolescentes 

e o meio em que esta se encontra inserida. Quando a adolescente possui uma 

família que a apoia as consequências podem ser minoradas, contudo, não significa 

que não ocorre. As meninas que também estão inseridas em famílias que as 

condições econômicas estão mais privilegiadas, os direitos podem ser menos 

violados, quando, por exemplo, não precisam minimizar seus direitos em função do 

ser que será gerado. 

O menino, namorado, geralmente se afasta da namorada e por vezes com o 

apoio de seus familiares, e consequentemente se distancia da criança que foi 

gerada por ele, sem internalizar as consequências que certamente estarão 

presentes em maior ou menor grau a essa criança, que está distante de seu genitor. 

Assim a não responsabilização do genitor e dos seus familiares frente a 

situação da gravidez na adolescência, deixa sobre os ombros da adolescente 

gestante e de seus familiares uma carga muito pesada, que é criar uma criança que 

é rejeitada por uma parte de sua família. È mister não  abster de enfatizar que a 

gravidez na adolescência em nosso país ainda é um problema de ordem feminina. 

A gravidez em adolescentes não é monopólio das meninas, é necessário à 

participação do rapaz para que o ato se conclua. O modismo rotulado em “ficar”, 

muitas vezes, faz com que os adolescentes se esquivem da responsabilidade não se 

sentindo responsáveis por algo que é momentâneo, o ato de ficar.  

A gravidez na adolescência, além das mudanças físicas e psicológicas, traz 

consigo mutações psicossociais para a adolescente. A alteração física do corpo 

diante de uma gravidez, não traz tanto impacto, quanto as consequências 

psicossociais, pois pode refletir por vezes, o abandono do lar dos pais pelas 

                                                           
17

Gênero: qualidade, grupo, tipo, caráter, natureza, índole, preferência, gosto, eleição,maneira, modo,
 estilo, provisões, víveres.Disponivelem:http://www.dicio.com.br/genero/ 

http://www.dicio.com.br/qualidade/
http://www.dicio.com.br/grupo/
http://www.dicio.com.br/tipo/
http://www.dicio.com.br/carater/
http://www.dicio.com.br/natureza/
http://www.dicio.com.br/indole/
http://www.dicio.com.br/preferencia/
http://www.dicio.com.br/gosto/
http://www.dicio.com.br/eleicao/
http://www.dicio.com.br/maneira/
http://www.dicio.com.br/modo/
http://www.dicio.com.br/estilo/
http://www.dicio.com.br/provisoes/
http://www.dicio.com.br/viveres/
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adolescentes, abandono do pai da criança, opressão, discriminação social, etc. 

Contudo faz-se necessário mencionar que, quando a família cumpre sua função as 

consequências de uma gestação precoce podem ser minimizadas. 

 

A família se constitui no grupo de origem ao satisfazer necessidades 
básicas como alimentação, proteção, afeto e sexo. Seus membros são 
vitalmente interdependentes, e é dentro e através da família que se viabiliza 
a construção de personalidade individual que irá construir a base do tecido 
social (SOUZA, 1997, p. 88). 

 

Entretanto, mudanças físicas ocorrem, pois o corpo que estava em 

transformação ainda não está preparado para concepção de um novo ser.   A 

adolescência é uma fase onde há a descoberta do corpo e a adolescente por vezes 

busca por motivos difusos a perfeição de um corpo que está em desenvolvimento. O 

aumento de peso, o aumento geralmente nos quadris e das mamas, o aparecimento 

de estrias, celulites e retenção de líquidos podem também acometer as 

adolescentes gestantes, contudo pode ainda ocorrer agravados as adolescentes e 

ao bebê se houver doenças oriundas por fatores genéticos, doenças adquiridas e/ou 

por vulnerabilidades como a desnutrição.  

Tem-se como exemplo a gravidez de uma adolescente de 12 anos que vivem 

em estado de desnutrição, a sua gestação poderá ser de risco que comprometerá 

sua vida e de seu filho (a). 

No que tange as consequências educacionais, geralmente, as adolescentes 

ao descobrirem que estão em estado de gestação não concluem a série que está 

matriculada e a evasão se torna algo presente no cotidiano delas. 

Evadir-se da escola, para o adolescente, seja ela gestante/mãe, é uma 

violação de direitos, que precisa ser refutado, por ela, pelos familiares e pelas 

instituições de ensino. 

Geralmente por sentir-se envergonhada as meninas abandonam a escola. As 

colegas já não dialogam sobre os mesmos assuntos, já não pode desenvolver as 

mesmas atividades das demais educandos e por vezes, ficam expostas a 

comentários desnecessários oriundos em alguns dos professores, dos colegas de 

sala, dos demais educandos e consequentemente a saída da escola ocorrerá de 

forma muito rápida. 

 

 



61 
 

 

Tabela 9: Dados de adolescentes fora da escola18. 

 

 

 

Diante das taxas de abandono escolar observa-se com maior índice a escola 

Marcos Carlos Schuster com o índice de 3,30 e em segundo lugar a escola XIV de 

Novembro com o índice de 3,20, algumas das ausências dos alunos na escola são a 

gravidez na adolescência a entrada para o mercado de trabalho, evasão escolar 

ocorre por vários fatores que desencadeiam para  o índice. 

Ao nascer o filho dessa adolescente que geralmente esta desassistida de 

vínculos, seja por parte do pai de seu filho (a), de seu namorado e seus 

responsáveis, a adolescente começa a vivenciar as dificuldades que estão impostas 

as mulheres e que estão na condição de mães. 

A ausência de vagas nos CMEIS - Centros Municipais de Educação Infantil é 

de fato uma realidade que afasta também a adolescente mãe do retorno escolar. 

Diante da ausência da proteção do Estado frente à construção dos CMEIS, da 

ausência de vagas a todos, causa a adolescência cuja família não possua condições 

de pagar instituições educacionais particulares e ou cuidador dessas crianças, com 

                                                           
18  Disponível em: http://www.cadeparana.org.br/IndicadoresSociais.aspx? 

IdGrupoIndicador=2 
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que a adolescente viole seu direito educacional e fique em casa cuidando de sua 

prole. 

Não são apenas as consequências que assolam a realidade educacional das 

adolescentes que por vezes são violadas, precisamos mencionar a realidade 

econômica e de trabalho das adolescentes. 

Quando a gestação de uma adolescente ocorre no cotidiano de uma 

adolescente que está em situação de vulnerabilidade econômica, as consequências 

podem ser ainda mais desastrosas para ela e para seu bebê. Para a adolescente 

ocorre a realidade de ter a necessidade de inserção no mundo do trabalho, para 

manutenção desse filho que geralmente nasceu sem planejamento.  

A inserção no trabalho quando a adolescente não está preparada, pode 

ocasionar: a) exploração por parte do empregador, b) ampla jornada de trabalho 

sem a maturidade física e emocional, c) necessidade de negligenciar os vínculos 

afetivos com o filho que por vezes ficou desprotegido em casa e/ou aos cuidados de 

terceiros, porque nem sempre há instituições escolares que possam acolhê-los na 

mais tenra idade em tempo integral, d) violação de direito dos filhos e perigos 

eminentes, e) a negação de sua individualidade, f) a não condição de dar sequência 

nos seus projetos de vida entre outros. 

A adolescente que se tornou mulher e mãe, que está inserida no mundo do 

trabalho, ao chegar a casa, uma nova jornada está posta, iniciam os cuidados com a 

casa, com os filhos, um pensar no coletivo deixando sua pessoa em segundo plano. 

Vale ressaltar que em nossa sociedade, mesmo tendo evoluído, o trabalho 

doméstico não é basicamente reconhecido. 

Se pensar que a ampla jornada de trabalho da adolescente/mulher traz além 

do desgaste físico, ocorre o desgaste emocional que afeta essa adolescente e as 

pessoas que estão no seu arranjo familiar e a realidade desses, vai se desgastando 

“naturalmente” pela condição e imposição da sociedade capitalista. 

Ainda com relação às possíveis consequências, precisa-se refletir nas 

questões afetivas e sociais que estão por vezes por detrás de uma gestação não 

planejada. Geralmente quando a adolescente tem seu filho (a), pelo processo lógico 

dessa etapa da vida não está preparada também emocionalmente para esse 

processo da maternidade e as exigências que congregam esse momento.     Nem 

sempre as adolescentes que tiveram filhos, conseguem, conforme talvez nos sonhos 

que perpassaram pelas noites, encontrar e/ou conviver com o príncipe encantado. 
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Muitas das adolescentes criam seus filhos sozinhas e/ou sem auxílio de seus 

familiares. 

Nessa etapa da vida para a adolescente, é extremamente difícil conviver com 

a necessidade e responsabilidade de criar um filho e conviver com a separação da 

pessoa que talvez estivesse com ela até descobrir uma gestação. 

Não obstante há também a ruptura, de vínculos sociais e afetivos dos amigos. 

A adolescente que hoje está em seu papel de mãe, nem sempre consegue 

congregar sua necessidade humana e de adolescente, pois os programas que até 

não eram realizados com os amigos (as) ficam em segundo plano, não há mais 

aproximação com os jovens da mesma idade, com os locais que anteriormente 

frequentava com a mesma regularidade.  

Não se deve esquecer que além da violação de seu direito, ocorre a violação 

do direito das crianças. Quando a adolescente não está preparada e não há apoio 

de seus familiares, pode haver o abandono por parte dessa adolescente para com 

seu filho. Dois direitos violados então ocorrem e por isso e por essas consequências 

das Expressões da Questão Social, ocorre o abandono emocional, financeiro, 

psicológico que podem ocasionar o afastamento da mãe e do filho, de forma 

temporária e ou eterna. 

 

 

2. O ESTÁGIO CURRICULAR EM SERVIÇO SOCIAL E AS INQUIETAÇÕES 

PARA O SURGIMENTO E CONCRETUDE DA PESQUISA 

 

 

A formação oriunda do curso de Serviço Social das Faculdades Itecne, 

segundo o PPP – Projeto Político Pedagógico de 2664 horas oportuniza a formação 

para o Assistente Social, e de 135 horas extras curriculares   onde a teoria não está 

desassociada da prática. O estágio curricular obrigatório do curso perpassa por uma 

carga horária de 400 horas e que deve ser desenvolvido em local onde ocorre 

supervisão direta do profissional Assistente Social. Totalizando 3.199 horas exigidas 

pelo curso de serviço social. Segundo Buriolla (2011): 

 

O campo de estagio é concebido como um campo de treinamento de 
aprendizagem, abrindo-se como um leque para o estagiário onde a 
construção da identidade profissional do aluno é gerada. Destaca também 
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que as vivencia fazem com que o futuro profissional tenha uma ação 
vivenciada crítica e reflexiva. O estágio supervisionado é fundamental para 
a formação do Assistente Social, a relação ensino aprendizagem 
proporciona uma aprendizagem na pratica, onde é percebido o quanto a 
teoria está presente no cotidiano dos sujeitos e dos profissionais. 
(BURIOLLA, 2011, s/p) 
 

Verifica-se que a teoria e prática caminham em mão única. Através do contato 

com o usuário e as demandas existentes do local, há uma ligação com que 

aprendido nos bancos acadêmicos e com a realidade.  O campo de estágio 

proporciona ver o outro/usuário em sua particularidade, nos faz compreender que a 

dificuldade e/ou violação de direitos ocorre não somente com uma única pessoa e 

sim com seus familiares. Também permite compreender que o Estado, embora 

presente através das Políticas Públicas, ainda está ausente do cotidiano dos 

usuários, especialmente os que se encontram em situação vulnerável 

economicamente. 

Faz refletir que o profissional de Serviço Social, deve se reinventar a cada dia 

aprendendo com a realidade criando caminhos, estratégias e saberes mais eficazes 

para o enfrentamento enquanto profissionais diante de suas demandas. 

 

(...) ir além das rotinas institucionais e aprender ver o movimento da 
realidade para detectar tendências e possibilidades nelas presentes 
passiveis de serem impulsionadas pelo profissional. 
(...) as possibilidades estão dadas na realidade, mas não são 
automaticamente, mas não são transformadas em alternativas profissionais. 
Cabe ao profissional apropriar se dessas possibilidades e, como sujeitos, 
desenvolvidas transformando em projetos e frente de trabalho (IMAMOTO 
2000, p.21). 

 

As expressões da questão social são mutantes, exigindo do profissional 

Assistente Social, esteja sempre apropriando corriqueiramente de questões teóricas, 

éticas, metodológica, políticas e operativas, para que possa realizar inserções nas 

políticas públicas e nas expressões da questão social. 

O estágio curricular foi desenvolvido na unidade CRAS XIV de Novembro o 

qual está diretamente vinculado à SEASO - Secretaria Municipal de Assistência 

Social. Para tanto a necessidade num primeiro momento de descrever a Secretaria 

de Assistência Social. 

 Segundo dados coletados no Histórico19 do portal do município de Cascavel: 

                                                           
19

 Disponível: http://www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/seaso/pagina.php?id=35 
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A Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO é o órgão gestor da 
Política de Assistência Social e tem como responsabilidade a coordenação 
e a organização do Sistema Único de Assistência Social – SUAS no âmbito 
local, garantindo a integralidade da proteção socioassistencial à população 
a partir da oferta de serviços de forma territorialidade, em quantidade e 
qualidade, conforme estabelecido nas normativas legais. 
O órgão gestor desta Política Pública foi criado pela Lei Municipal nº 
2462/94 de 22 de agosto de 1994, a partir do desmembramento da então 
Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar Social, dando origem a duas 
secretarias distintas: a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) e a 
Secretaria Municipal de Ação Social (SEASO). (CASCAVEL, s/a, s/p). 

 

Para uma melhor resposta para a população em relação aos serviços foram 

desmembradas as secretarias a SEASAU e SEASO para descentralizar os serviços 

garantindo uma melhor qualidade para os serviços e suas demandas. 

 

Com a criação desta Secretaria buscou-se implementar o Art. 203 e 204 da 
Constituição Federal de 1988 e a Lei Federal n.º 8.742/93 - Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS), que coloca a assistência social como política 
pública universal, compondo o tripé da Seguridade Social, devendo ser 
organizada sob as seguintes diretrizes: 
- Descentralização político-administrativa, e comando único das ações em 
cada esfera de governo. 
- Participação da população, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 
- Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de 
assistência social em cada esfera de governo. 
Com a implantação da Secretaria de Ação Social no âmbito do município 
foram estabelecidas novas bases para a gestão desta área, sobretudo no 
que diz respeito à criação de novos serviços públicos e o financiamento e 
controle das ações das entidades não governamentais. (CASCAVEL, s/a, 
s/p). 

 

Segundo o Portal do município de Cascavel a SEASO empreendeu esforços 

para criação do Conselho Municipal de Assistência Social, o qual foi criado a partir 

da Lei Municipal 2.520/95, que instituiu a Conferência Municipal de Assistência 

Social, o Conselho Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal de 

Assistência Social. 

A Secretaria era dividida em cinco setores: Emprego e mão de obra, 
Assistência Social, Criança e do Adolescente, Terceira idade e Pessoas 
com deficiência em 2002, a Secretaria passou a ter apenas dois setores: 
Criança e Adolescente e Comunidade, este último atendendo às áreas de 
família e idoso. 

Com a aprovação da nova Política Nacional de Assistência Social – 
PNAS/2004 o município de Cascavel aderiu ao SUAS em agosto de 2005, 
habilitando-se em Gestão Plena, o que significa ter a gestão total das ações 
de Assistência social e remete ao município o cumprimento das condições 
estabelecidas em requisitos e responsabilidades, favorecendo o 
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recebimento de incentivos da esfera nacional (NOB/SUAS/2005). 
(CASCAVEL, s/a,s/p) 

Entre avanços e retrocessos houve a necessidade de compatibilizar a gestão 

municipal com o SUAS, a Secretaria foi organizada por Áreas: Área de Proteção 

Social Básica e de Proteção Social Especial. A partir de então, todos os Serviços e 

Programas desenvolvidos pela SEASO foram reordenados conforme os níveis de 

Proteção, seguindo as normativas legais. 

Através da Lei Municipal nº 5.307/2009, foi alterada a nomenclatura da 

Secretaria Municipal de Ação Social que passou a ser chamada de Secretaria 

Municipal de Assistência Social, e junto ao Departamento de Assistência Social, foi 

criada a Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social (DVSMAS). 

A Secretaria Municipal de Assistência Social, atualmente está estruturada e 

organizada da seguinte forma: 

 

- Pasta do Secretário (a) Municipal de Assistência Social 
- Diretor (a) de Assistência Social 
- Divisão da Proteção Social Básica 
- Divisão da Proteção Social Especial 
- Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social 
- Divisão Administrativa e Financeira. (CASCAVEL, s/d, s/p) 

 

Com o intuito de poder melhorar a compreensão do leitor frente à Secretaria 

Municipal de Assistência Social, apresentou organograma o qual descreve as 

divisões da referida secretaria. 
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Figura 03: Organograma da Sessão 

 

 

Fonte: http://www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/seaso/organograma.php 

 

O estágio curricular foi desenvolvido na Divisão de Proteção Social Básica, 

realizado no CRAS XIV de novembro.   O CRAS tem por finalidade o atendimento à 

pessoa e famílias em situação de vulnerabilidade e a prevenção da situação de 

riscos por meio de ações de caráter, preventivo, protetivo e proativo visando o 

desenvolvimento de potencialidade e aquisições das famílias, bem como o 

fortalecimento e a qualificação de vínculos familiares, comunitários e de 

pertencimento incluindo a família em situação de vulnerabilidade como sujeito da 

proteção social. 

 Segundo Brasília (2004), o CRAS é o equipamento estatal que referencia a 

família no seu território de abrangência constituindo-se uma principal porta de 

entrada da política de assistente social. As unidades de serviços desse nível de 

proteção localizada no território são referência aos CRAS, possibilitando a 

http://www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/seaso/organograma.php
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organização e a hierarquização da rede socioassistencial no território, cumprindo a 

diretriz descentralização da política de assistente social. O CRAS articula os serviços 

Socioassistenciais do território tende em vista o rompimento do atendimento 

segmentado e descontextualizado das situações de vulnerabilidade social 

vivenciado atuando de forma integrada com proteção social especial, ainda que não 

possua um PROJETO POLITICO PEDAGOGICO – PPP, pois ajuda as diretrizes da 

secretaria de assistência social – SEASO para elaboração do mesmo. 

O CRAS, XIV de Novembro foi o primeiro a ser referência em local e 

estrutura, tem como finalidade prestar de forma gratuita serviço de proteção social 

básica as famílias em situação de vulnerabilidade social no território de sua 

abrangência que envolve os bairros: Pioneiro Catarinense, Guarujá, XIV de 

Novembro, Santa Felicidade. 

 

Figura 04: Mapa de abrangência dos CRAS em Cascavel 

 

Fonte: http://www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/seaso/ 

 

O CRAS XIV de novembro vem prestando serviços de assistência social a 

comunidade desde setembro de 2009, buscando parceria com as entidades e rede 

http://www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/seaso/
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Socioassistenciais no desenvolvimento do trabalho que visa garantia de segurança 

social previsto na política de assistência social para o desenvolvimento de 

potencialidade e fortalecimento de vínculo familiares e comunitários das pessoas e 

famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social. 

O serviço prestado por este CRAS visa à ampliação da capacidade e 

sociabilidade, o acesso a novos conhecimentos bem como a participação na vida 

familiar e comunitária. 

 

Figura 05: CRAS XIV de Novembro 

 

Foto: Nogueira; Sandra Gomes. 2016 

 

No dia 8 de setembro de 2011 o CRAS teve sua sede ampliada com a 

inauguração de duas salas técnica, uma sala de grupo e dois banheiros. Paralelo a 

esse houve a inauguração do núcleo de informática do programa atitude, construído 

também dentro da sede do CRAS.  
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Segundo (Plano de ação Anual da instituição,  2016), o documento da 
instituição destaca que: 

 

Ainda durante o mês de setembro o núcleo do programa atitude do bairro 
XIV de novembro passou a ser referencia ao CRAS unificando a equipe 
formada por uma assistente social e dois estagiários equipe deste. O 
programa atitude surgiu de uma parceria entre governo estadual e municipal 
desenvolvido com recurso do FIA- Fundo da Infância Estadual, com o 
objetivo de trabalhar de forma articulada com a rede escolar e demais 
serviços através de ações teorias – praticas com crianças e adolescentes e 
sua família que se encontra em situação de vulnerabilidade e/ou risco 

social. 

  

As maiores situações de vulnerabilidade social encontrada nesta área são 

conflitos familiares, dependência de substâncias ilícita, dificuldade financeira, 

desemprego, moradia precária, (muitas com falta de pavimentação asfáltica, 

saneamento básico e iluminação pública) baixa escolaridade evasão escolar 

insegurança alimentar, gestação precoce, áreas de ocupação irregular entre outros. 

O CRAS XIV de novembro conta também com o apoio das redes, pastoral da 

criança, UBS, e associação de moradores inseridos no território para o 

desenvolvimento de eventos e ações com a comunidade e a partir da ampliação da 

equipe técnica será possível aprimorar o trabalho a desenvolvido. 

 

Os recursos humanos envolvidos para atender o território com 
aproximadamente 1597 famílias e 2260 indivíduos no ano de 2016 é 
composto por: Coordenadora 01 (um), Psicóloga01(um), Assistente social 
02 (dois), Motorista 01(um emprestado de outros serviços, Zeladora 
02(dois), Agente administrativos, Estagiário 05 (cinco) instrutor de 
informática01(um) professor de violão 01(um) educador social 01(um). 
(CASCAVEL/Plano de ação Anual da instituição, 2016, p. 09). 

 

Para manutenção do CRAS, os recursos, são oriundos do Município, do 

Estado e do Governo Federal, a saber, para o ano de 2016: “Recurso livre para 

beneficiários - R$ 462.956,23 FNAS-BL PSB 46.384,91, Fundo Municipal dos 

Direitos do Idoso, 1.512,00, FIA 18.607,00 em um total geral de 529.460,14”. 

(CASCAVEL/Plano de ação Anual da instituição, 2016, p. 05). 

Com o intuito de compreender a realidade específica do CRAS XIV de 

Novembro, serão apresentados os dados que perfazem o objetivo geral da unidade, 

os específicos, as metas e na sequência, descrever todos os serviços que 

congregam o CRAS XIV de Novembro.  
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Objetivo Geral da unidade CRAS XIV de Novembro, perpassa por prevenir a 

ocorrência de situação de vulnerabilidade e risco social no território, por meio de 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições do fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania (de 

acordo com Guia do CRAS). 

 

Tabela 10 – Tipificação de Usuários 

TIPIFICAÇÃO DO 

SERVIÇO 

USUÁRIOS 

ATENDIDOS 

 OBJETIVO FORMA DE 

ATENDIMENTO 

PAIF 

 

 

 
 

 

 

 

 

Grupo De Idosos 

Famílias em situação de 

Vulnerabilidade Social 

 

 

 

 

 

 

 

Pessoas acima de 60 anos 

 Fortalecimento de vínculos. 

Atende de forma individual e coletiva os 

sujeitos. A metodologia parte de temas 

do cotidiano. As oficinas compõem a 

metodologia do trabalho.  

 

O intuito é a socialização e integração 

dos idosos. São desenvolvidas oficinas 

manuais e de orientação com temas 

pertinentes a garantia de direito dos 

idosos 

 

Serviço e fortalecimento 
de vínculos para 
crianças ate 6 anos 

 
que vivência situação de 
vulnerabilidade social e 
fragilização de vinculo familiar 
e comunitário prioritariamente 
 

 

São trabalhadas temáticas pertinentes 
para o desenvolvimento da criança. 

Serviço de convivência e 
fortalecimento de 
vínculos para 
adolescentes 

 Com idade de 12 a 14 anos  O intuito é a socialização e integração 
dos adolescentes. São desenvolvidas 
oficinas manuais e de orientação com 
temas pertinentes a garantia de direito. 

 

Programa de inclusão digital Com idade de 07 a 14 anos Com intuito de aproximarem 
da tecnologia  

 
Beneficio de Prestação 
Continuada  

Oferecidos encaminhamentos 
pela unidade  
 

Trabalhando sobre a garantia 
de direitos. 

 
Auxilio Natalidade  
 

É disponibilizado um kit 
natalidade. 
 

Garantindo o direito  

Benefícios Eventuais 
(auxílios alimentares) 
 

Auxilio alimentar 
Emergencial 
 

Garantis para o acesso aos 
direitos fundamentais 
 
 

Documentação civil Pedido de documentação 
Registros civis, agendamento 

Isenção da taxa da 
documentação caso seja perfil 
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de RG. 
 

de renda. 

Programa Bolsa família 
 
 

Encaminhamento 
 
 

Família em situação 
de extrema pobreza que tem 
renda por capital de até 
R$70,00 (setenta reais) por 
mês as famílias com perfil de 
renda e tenham em sua 
posição gestante, nutris 
crianças ou adolescente entre 
zero (zero) e (dezessete) 
anos 
 

 

 

2.1  SERVIÇO SOCIAL NO CRAS XIV DE NOVEMBRO 

 

O assistente social é um trabalhador inserido na divisão social e técnica do 

trabalho, necessita de bases teóricas, metodológicas, técnicas e ética - política 

necessária para o seu exercício profissional, este deve coordenar, elaborar, 

executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas e projetos. 

Desde a criação do CRAS XIV de novembro no ano de 2009, o Serviço 

Social, faz parte da equipe multiprofissional e desenvolve com competência e 

habilidades suas atribuições.  Atualmente são duas assistentes sociais que 

cumprem cada, jornada de 30 horas semanais. 

A atuação do Assistente Social no CRAS perpassa pela elaboração de 

projetos, atendimentos individuais, coletivos e participação em reuniões internas e 

externas, além da produção de documentação inerente ao serviço. Os instrumentos 

técnico-operativos utilizados pelo assistente social do CRAS XV de Novembro são: 

Folha de produção diária, Conversas informais, Reunião, Observação, Entrevistas, 

Cadastro, Encaminhamentos, Registros, Acompanhamento social, Relatórios e 

Visitas domiciliares, trabalhos com grupos de convivência e fortalecimento de 

vínculos. 
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2.2 APRESENTANDO O CAMINHO PERCORRIDO PARA A CONCRETUDE DA 

PESQUISA 

 

Durante o primeiro ano de Estágio Curricular realizado no CRAS XIV de 

Novembro, verificou-se a fragilidade dos trabalhos voltados para os adolescentes 

(meninos/meninas) no que tange as inquietudes que lhes são pertinentes nesta 

etapa da vida. 

Tais inquietudes perpassam pelas necessidades dos adolescentes diante da 

construção da sua identidade e para tal, assuntos relacionados às temáticas como: 

trabalho, família, gênero, sexualidade e escola etc. tornam-se temáticas de extrema 

relevância e devem ser abordados. 

No CRASXIV de Novembro os trabalhos de fortalecimento de vínculos para 

os adolescentes estão no programa de 12 a 14 anos de idade no qual tem por 

objetivo fortalecimento de vínculos, situação de isolamento, vivência de violência ou 

negligencia entre outros podendo ser trabalhado com a capacidade de 30 

adolescentes com carga horária de 6 horas semanais. E diante do contato semanal 

com as adolescentes, destacam-se as que tiveram bebê há pouco tempo, aguçando 

assim a pesquisa, uma vez que o discurso delas, durante os encontros formais e 

informais eram bastante difusos frente ao momento presente vivenciado e da 

mesma forma com as questões futuras. 

Para realização do presente estudo foi realizado pesquisa de campo para 

uma aproximação com a realidade, onde foi possível conhecer o contexto histórico 

dos entrevistados e que discorrer na sequência. 

Toda trabalho precisa ter planejamento para que flua da melhor forma 

possível, o que é entendido por metodologia, que é o caminho.  

 

A metodologia é o caminho do pensamento e a prática exercida na 
abordagem da realidade nela consta um conjunto de técnicas onde deve 
dispor de um instrumental claro, coerente, elaborado, capaz de encaminhar 
os impasses teóricos para desafio da pratica.  (MINAYO, 2010 p. 14). 

 

Para atingir o objetivo inicial que é conhecer a partir do relato das 

adolescentes as mudanças ocorridas no cotidiano após descoberta da gravidez. 

Dentre os objetivos específicos estão levantar o perfil socioeconômico das 
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adolescentes; identificar os conjuntos de fatores que possam ser apontados como 

possíveis determinantes e condicionantes da gravidez na adolescência; identificar o 

significado para a gravidez precoce para as adolescentes; identificar qual a relação 

entre gravidez na adolescência e suas perspectivas de vida. 

O método da pesquisa pauta-se no método Materialismo Histórico Dialético 

que conforme, GIL, (2007), “é o modo de produção da vida material é, portanto, o 

que determina o processo social, político e espiritual”. 

 

A proposta de analisar os contextos históricos, as determinações 
socioeconômicas dos fenômenos, as relações sociais de produção e 
dominação com a compreensão das representações sociais, advogamos a 
importância de trabalhar com a complexidade, a especificidade e as 
diferenciações internas dos nossos objetos de pesquisa que precisam ser, 
ao mesmo tempo, contextualizados e tratados em sua singularidade 
(MINAYO, 2006, s/p).  

 

A pesquisa é explicativa, pois garante mais condições de aproximação com o 

objeto estudado, perpassando por inúmeros fatores da realidade dos sujeitos 

pesquisados. Assim 

 

(...) preocupação central de identificar os fatores que determinam ou que 
contribuem para a ocorrência dos fenômenos este tipo de pesquisa que 
mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o 
porquê das coisas’’. (Gil, 2007, p, 44). 

 

Como abordagem de pesquisa foi escolhida a qualitativa, por ser é a melhor, 

e que se enquadra com o problema do trabalho, respondendo questões muito 

particulares, 

 

Ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, 
das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos 
humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser 
humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por 
interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com 
seus semelhantes. (MINAYO, 2006, p.21) 

 

 A abordagem qualitativa se aprofunda no mundo dos significados, esse nível 

de realidade não é visível, precisa ser exposta e interpretada pelos pesquisadores. 
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As pesquisas bibliográficas foram de suma importância, pois parte do estudo 

e análise de documentos existentes como: artigos, livros, legislações etc. São esses 

documentos que embasam a análise e interpretação de situações e dados frente ao 

tema proposto 

O instrumento de coleta de dados para esta pesquisa foi o questionário com 

perguntas abertas. O questionário foi realizado com seis adolescentes que 

engravidaram entre os anos de 2015 e 2016, e que residem na área de abrangência 

do CRAS XIV de Novembro. O critério para escolha ocorreu diante dos 

atendimentos realizados às adolescentes no mês de julho de 2015 a 2016. O 

instrumento de coleta de dados foi composto por (05) cinco questões fechadas e 

(11) onze questões abertas. 

Embora tiver noção de que optar pelo questionário como instrumento de 

coleta de dados corre risco de não ter todos os questionários devolvidos e pode 

ocorrer ainda a dificuldade dos pesquisados em entender as questões, a escolha 

fundamentou-se na hipótese de que esse instrumento oportuniza aos 

sujeitos/adolescentes responder as questões em ambiente particular, sem 

interferência indireta do pesquisador, além dos adolescentes poder responder o 

documento em momentos diferentes conforme a condição peculiar de cada uma. 

Foram entregue os questionários aos sujeitos/adolescentes na primeira 

semana do mês de agosto de 2016 e recolhido na última semana desse mês. Foram 

entregues documento chamado consentimento livre, que é o termo que os 

responsáveis pelos adolescentes assinam, permitindo a elas que respondam o 

questionário. Para a tabulação de dados, organizamos os documentos por ordem de 

recebimento dos mesmos, que estará disponíveis para leitura nos anexos 1 e2. 

Para melhor entendimento do leitor segue os dados da pesquisa em sua 

maioria em forma de gráficos, todavia, em outros momentos diante das questões 

formuladas proporcionarem respostas às quais julgam importantes permaneceram 

fidedignas, as apresentaremos a partir da compreensão dos (as) sujeito (as) 

entrevistados (as). 

Enfatizar também que obteve o retorno de 100% dos questionários entregues, 

ou seja, das 6 adolescentes que escolhidas como sujeitos da pesquisa a adesão foi 

de todas,  com muito compromisso e dedicação. 
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Gráfico 01 - Faixa etária das entrevistadas 

 

Fonte: Nogueira; Sandra Gomes. Dados coletados em pesquisa de campo,2016. 

 

O gráfico demonstra as idades da adolescente entrevistada as quais se pode 

destacar que duas estão entre 12 a 15 anos e 4 estão na faixa etária de 16 a 18 

anos. 

Segundo o ECA (2012) “Art.1º: considera-se adolescente dos 12 anos de 

idade até 18 anos e em casos expressos em lei aplica-se entre 18 a 21 anos de 

idade”. 

Os dados oriundos da realidade do CRAS XIV de Novembro não estão 

distantes dos dados Brasileiros, quando demonstram que, a faixa etária das 

adolescentes que engravidam está em maior número as que estão acima dos 

15 anos de idade. 

 

 

 

 

 

12 a 15 anos

16 a 18 anos

2 

4 
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Gráfico 02- Iniciação sexual das adolescentes 

 

Fonte: Nogueira; Sandra Gomes. Dados coletados em pesquisa de campo, 2016. 

 

É importante arguir as adolescentes sobre a idade em que houve o início da 

atividade sexual.  O gráfico demonstra que das6 entrevistadas, 4 iniciaram  a vida 

sexual entre os 12 e 15 anos de idade e 2 mencionaram ter iniciado as atividades 

sexuais entre os 16 e 18 anos de idade. 

 A realidade destacada faz refletir que, cada vez mais precocemente as 

atividades sexuais entre adolescentes se iniciam e que diversos são os fatores que 

corroboram para tal, todavia independentemente da idade em que se inicia a 

atividade sexual de uma adolescente, ela precisa estar informada. 

A secretaria Nacional da juventude na Declaração de Bali (2012) destaca que 

“o jovem tem o direito ao exercício da sexualidade com acesso a informação de 

qualidade e que o governo tem o dever de subsidiar e desenvolver assistência à 

saúde e a política que promovam e protejam os direitos sexuais e humanos dos/das 

jovens”. 

 

 

 

12 a 15 anos

16 a 18 anos
4 

2 

2 



78 
 

 

Gráfico 03 – Utilização de métodos contraceptivos antes da gestação 

 

Fonte: Nogueira; Sandra Gomes. Dados coletados em pesquisa de campo, 2016. 

 

O gráfico demonstra que das seis adolescentes entrevistadas duas não 

utilizavam métodos contraceptivos, e quatro das adolescentes mencionam que 

faziam uso de métodos que pudessem, evitar e/ou distanciar uma gestação. 

As adolescentes mencionam em sua maioria, quatro que os namorados é que 

utilizam métodos de barreira, camisinha e 02 sujeitos não responderam quais eram 

os métodos. É preciso diante dos dados, questionar sobre a forma que os 

adolescentes estão fazendo uso dos métodos, ou seja, conseguem de fato utilizar a 

camisinha de forma segura? Sabem o momento de fazer uso e de retirá-la?  

Ainda com o intuito de compreender a utilização do método escolhido pelos 

(as) adolescentes, sendo a resposta foi à camisinha, se faz fundamental refletir onde 

conseguem e como armazenam tal método, visto sua fragilidade. Com relação a 

política pública de saúde, é valido lembrar que esta, disponibiliza seus serviços para 

promoção da saúde, métodos contraceptivos gratuitos, independentemente da faixa 

etária da iniciação sexual, é necessário a procura do usuário pelo profissional de 

saúde para orientar qual método contraceptivo, é adequado para cada 

particularidade. 

não

sim

2 

4 
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O Estatuto da Criança e do Adolescente enfatiza com muita propriedade a 

condição da saúde do adolescente quando 

 

É assegurado atendimento integral á saúde da criança e do adolescente, 
por intermédio do sistema Único de Saúde, garantindo o acesso universal e 
igualitário ás ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da 
saúde (BRASIL, 2012, p 17). 

 

Gráfico 04 – Quanto ao diálogo familiar sobre sexualidade com responsáveis 

 

Fonte: Nogueira; Sandra Gomes. Dados coletados em pesquisa de campo,2016. 

 

Foi perguntado as entrevistadas se havia diálogo em casa, com os 

responsáveis sobre sexualidade e 5 responderam que havia essa situação e apenas 

01 que não dialogava tais questões no ambiente familiar. As respostas fazem refletir 

sobre a forma que ocorriam tais orientações, e se de fato eram assimiladas pelas 

adolescentes, visto que em seguida foram surpreendidas com a notícia de uma 

gravidez na adolescência. 

O Art.4° do ECA, enfatiza sobre o papel da família frente a orientação dos 

adolescentes . 

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
publico assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

não

sim

1 

5 
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referentes à vida, a saúde alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, a liberdade e á 

convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 2012, p15) 

 

Embora não esteja explícito a questão da sexualidade, entende-se que 

quando o artigo menciona o dever da família a saúde, nesse momento caberia as 

orientações sobre o corpo, o namoro, a sexualidade, o ato sexual e a consequência. 

Também parte da premissa que, independentemente do arranjo familiar é nessa 

instituição que o diálogo sobre sexualidade deveria ser o palco das discussões, 

todavia o que ainda perceba na contemporaneidade, é: famílias de afastando desse 

tema e/o tratando esse, de forma extremamente superficial, como se estivesse longe 

da realidade dos adolescentes que compõe sua família. 

 

 

2.3 QUANTO A OPINIÃO DAS ENTREVISTADAS FRENTE À GRAVIDEZ NA 

ADOLESCÊNCIA20 

 

Bom eu acho que a menina tem que ter certeza Do que esta fazendo. Pois 
um filho não é Brinquedo é uma responsabilidade grande. Eu não acho 
certo  e nem errado.( Sujeito 01) 
 Bom ela veio sem eu planejar, porem foi bem vinda. (Sujeito 02) 
 A minha opinião é se uma adolescente quer ser mãe ela pode por que ela 
pode decidir o que ela que. (Sujeito03) 
 Que toda mãe merece respeito independente de sua idade, todas 
passamos por momentos difíceis, mas cada uma tem seu jogo de cintura 
“para dar a volta por cima”.Minha idade não define minha maturidade ! 
Como já dizia Simone de Beauvoir: ”Não se nasce mulher, torna-se 
mulher”.(Sujeito04) 
É muito difícil cuidar quando se é mãe solteira. (Sujeito05) 
Deve ser planejado. (Sujeito06) 

 

As falas das adolescentes demonstram diferentes opiniões frente ao tema, da 

mesma forma que, mencionam que tais tem direito de serem mães e de serem 

respeitadas independentemente de sua idade. Há entrevistadas que destacam a 

dificuldade para cuidar de uma criança e nesse momento é destacado o 

planejamento familiar.  

                                                           
20  A partir desse momento apresentaremos em nosso TCC a “fala” das entrevistadas e em 
nossa transcrição mantivemos a escrita ortográfica fiel ao documento que nos foi entregue 
por elas, a fim de que pudéssemos manter a identidade de cada membro da pesquisa.  
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Chama atenção é que não houve respostas frente às dificuldades que 

poderiam ser encontradas, durante e depois do processo gestacional por essas 

adolescentes/companheiros e ou familiares. 

 

 

2.4 A NOTÍCIA DA GRAVIDEZ 

 

 Bom eu sempre quis ter um filho dez dos meus 15 anos então não foi um 
susto mais sim uma alegria imensa. (Sujeito01) 
Fiquei espantada depois fiquei feliz. (Sujeito 02) 
Eu pensei  eu vou ser mãe que bom vou ser mãe. (Sujeito03) 
Medo, mas com o decorrer das semanas passei a ter mais confiança e 
acreditar em mim mesma, acreditei que iria encarar tudo de cabeça erguida 
e consegui. (Sujeito04) 
Medo da aceitação da família. (Sujeito 05) 
Chorei muito. (Sujeito06) 

 

Verifica-se que as reações das adolescentes foram diversas, todavia na 

maioria, demonstram sentimento de felicidade em relação à notícia de ter um filho. O 

que chamou mais atenção duas respostas, a primeira do sujeito 01 quando 

menciona que sempre quis ter filho, todavia está apenas com 15 anos, iniciando sua 

adolescência e a segunda quando mencionou que sentiu medo, pois não sabia 

como seria o processo de aceitação da família. 

São situações extremamente díspares e que merecem reflexão por parte dos 

profissionais que trabalham com a temática para os adolescentes. Ter o desejo de 

ter um filho aos 15 anos, pode num primeiro momento ser interpretada como 

ausência de perspectivas futuras, visto que nessa idade geralmente o que os 

adolescentes menos querem é ter um filho. É nessa fase da vida que muitas 

situações são descobertas e como tal, o namoro, o trabalho, os relacionamentos 

sociais, a preparação para o vestibular etc. Quando outra adolescente enfatiza o 

medo, verificamos que para ela a aceitação da família era essencial, por isso ficou 

temerosa, bem como a sequência e consequências da vida, talvez refletindo um 

pouco mais sobre a condição e o significado de ter um filho nessa fase da vida. 
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Gráfico 05: Contato com o genitor 

 

Fonte: Nogueira; Sandra Gomes. Dados coletados em pesquisa de campo, 2016. 

 

Perguntando as adolescentes se elas mantinham contato com o pai da 

criança e 02 responderam ter, pois estão em situação de união estável e 4 delas 

enfatizam não ter contato direto com o genitor de seu (a) filho (a). 

 

 O meu relacionamento e bom somos casados a um ano e é 
bom.(Sujeito01) 
 É um relacionamento responsável. (Sujeito 02) 
meu relacionamento é  eu entender o que ele quer.(Sujeito03) 
Não estamos juntos, porem nos respeitamos e temos uma relação 
saudável, sem brigas ou se quer discussões. (Sujeito04) 
não estamos juntos .(Sujeito 05) 
não assumiu a criança.(Sujeito06) 

 

Esse gráfico é extremamente importante e reflete a realidade das 

adolescentes, não só das entrevistas, mas das demais em nosso País. Grandes 

partes das adolescentes ficam sozinhas durante e depois da gestação, geralmente 

não há aceitação do genitor adolescente frente à situação e também de seus 

familiares. 

È nesse momento que talvez o mundo cor de rosa da adolescente começa a 

perder cor e os sonhos vislumbrados começam a se tornar realidade. Se há talvez a 

não possui contato

possui contato
4 

2 
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fuga e o rompimento dos vínculos entre os adolescentes, à criança que virá nascer 

poderá mesmo antes do nascimento sofrer sequelas dessa gravidez, talvez não 

planejada e não aceita.  Muitas adolescentes tentam aborto, auto medicam-se para 

tal e ou ficam depressivas, por sentir as mudanças e o abandono emocional nessa 

fase tão importante que é uma gestação. Muitas adolescentes são abandonadas 

após a descoberta da gravidez. 

Muitos adolescentes apoiados por seus familiares negam a paternidade por 

um longo período, o que fere o direito da criança que nascerá. Diante dessa 

negativa existe o amparo da justiça quando pode determinar o teste do DNA para 

comprovação da paternidade. Esta forma de intervenção tecnológica é fundamental 

no que se refere para laços de responsabilidades familiares. A comprovação da 

paternidade faz com que responsabilidades diante de uma concepção sejam 

cumpridas, sendo também um recurso de proteção para mulher e para criança já 

que quando se engravida os dois ficam grávidos. 

Segundo Sarti, (s/d) as mudanças incidem também no plano jurídico e altera o 

estatuto legal da família um produto de inúmeras forças sociais fundamentais para 

as transformações sociais. A autora destaca as alterações na Constituição Federal 

no que se refere à família quebrar a chefia conjugal masculina tornando direitos 

iguais da mulher e do homem o fim da diferenciação de filhos legítimos e ilegítimos, 

constando no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) que os define como sujeitos 

de direito, através do exame de DNA a comprovação da paternidade garantindo 

seus direitos de filiação, por parte do pai ou da mãe. 

 

Artigo. 21. O pátrio poder familiar será exercido, em igualdade de 
condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação 
civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, 
recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. 

 Artigo. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e 
educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse 
destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações 
judiciais. 
Artigo. 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos 
pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, 
por testamento, mediante escritura ou outro documento publico, qualquer 

que seja origem da filiação. (BRASIL, 1990, p20) 

 

Diante dos artigos citados acima se destacam entre eles a igualdade dos 

direitos entre pai e mãe, também o reconhecimento da paternidade um direito 

enquanto cidadão de conhecer sua origem que por vezes é negado diante da 
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particularidade do casal que faz o que mais prejudicado seja o cidadão que acaba 

de nascer.  

Artigo 226 inciso 7°fundado nos princípios da dignidade humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre de decisão do 
casal, competindo o estado propiciar recursos educacionais e científicos 
para exercício deste direito, vedada a qualquer forma coercitivas por parte 
de instituições oficiais ou privadas. (BRASIL, 1990, p.20) 

 

Para Sarti (s/d) “Os homens nunca foram tão responsáveis por sua 

reprodução biológica como no momento atual de nossa história”, segundo a autora 

relata que no Brasil houve uma drástica redução no número de filho sem todas as 

camadas sociais, a significação de filho é distinto para cada pessoa cada um 

possui uma particularidade, a autora destaca em sua pesquisa que para as 

mulheres pobres o exame de DNA possui um significado a partilha financeira, as  

mães solteiras buscam uma identificação para a origem. 

 

 

2.5  ACEITAÇÃO DOS PAIS E FAMILIARES DIANTE DA GESTAÇÃO 

 

Eles todos aceitaram só no começo foi um susto. Mas aceitaram 
bem.(Sujeito01) 
No começo foi ruim, depois aceitaram.(Sujeito 02) 
Susto(Sujeito03) 
 Foi um susto para todos, mas nunca me abandonaram, sempre tive muito 
apoio e ajuda de meus familiares.(Sujeito04) 
Ficaram brabos mas não me abandonaram.(Sujeito05) 
Minha mãe falou eu disse, mas não adianta.(Sujeito06) 

 

Os dados revelam a surpresa por parte dos responsáveis pelas adolescentes, 

todavia todas mencionam que foram apoiadas. A família possui um papel 

fundamental na construção do sujeito, através dela as crenças os valores são 

passados, nas respostas diante da aceitação da gestação foi um susto, que houve 

conflitos por parte de alguns familiares, mas que diante do ocorrido houve um 

suporte por parte de algum membro familiar que não houve desamparo.  

O ECA (2012) preconiza em seu Art.4° que “é dever da família, da 

comunidade da sociedade assegurar a efetivação dos direitos fundamentais”. 

Preconiza também, em seu Art.18° que é “dever de todos zelar pela dignidade da 
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criança ou adolescente, salvo de qualquer tratamento desumano, vexatório, 

aterrorizador ou constrangedor.  

 

Tabela 11: Relacionamento familiar 

Relacionamento familiar antes 
da gestação 
 

Relacionamento familiar atualmente após 
gestação  
 

O meu relacionamento com meus pais e 
meus irmãos era normal. era e ainda e 
bom.(Sujeito 01) 

o meu relacionamento esta do mesmo jeito quando erra 
antes,esta muito bom.(Sujeito 01) 

Era bom (Sujeito 02) Esta ainda mais bom(Sujeito 02) 

Normal (Sujeito 03) Muito bom(Sujeito 03) 

Eu era muito distante de meus familiares. 
(Sujeito 04) 

Hoje em dia sou mais unida á minha família, ambos 
passaram a me enxergar como mulher e me apoiar 
mais.Vivemos em completa harmonia.(Sujeito 04) 

Razoável (Sujeito 05) Normal(Sujeito 05) 

acho que era bom sem brigas(Sujeito 06) 
 

me ajudam bastante agora(Sujeito 06) 

Fonte: Nogueira; Sandra Gomes. Dados coletados em pesquisa de campo, 2016. 

 

A tabela demonstra que o relacionamento familiar com seus pais antes da 

gestação e após gestação, que as adolescentes 1,2,3 e 4 melhoraram  a 

convivência familiar, e que não foram desamparadas, a entrevistada 4 destaca que  

diante a após gravidez começaram a enxergá-la como mulher, uma afirmação de 

gênero ou uma dificuldade familiar em observar o crescimento físico e biológico de 

seus adolescentes. 

 

 

2.6 MUDANÇAS PERCEBIDAS PELA ADOLESCENTE APÓS GESTAÇÃO 

 

Bom no âmbito social, e tive que me portar como mãe que sou agora.No 
escolar e parei de estudar.No econômico muda bastante mas da para nós 
vivermos muito bem.(Sujeito01) 
Bom mudaram todos os meus hábitos. (Sujeito 02) 
nada  porque eu parei de estudar por causa da gravidez.(Sujeito03) 
Não tenho mais amigos e por onde saio com minha filha todos ficam me 
reparando,existe muito preconceito, nesse meio,sinto isso ate com meus 
professores, há quem nos ignora e outros demonstram pena.(Sujeito04) 
parei de sair e estudar para cuidar do meu filho.(Sujeito05) 
tive que trabalhar para ajudar em casa (Sujeito 06) 
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Os elementos demonstram que houve mudanças na vida social, econômica e 

escolar das adolescentes, mudanças que exigem um comprometimento com a 

gestação, com o amadurecimento precoce. 

Essa questão é fundamental e de forma direta responde o objetivo geral 

quando arguir sobre conhecer a partir do relato das adolescentes as mudanças 

ocorridas no cotidiano após descoberta da gravidez. 

 Algumas adolescentes optaram e/ou foram obrigadas, por protelar os estudos 

dando prioridade para com os cuidados com a gestação, e a nova fase que está por 

vir. A sujeito 5 menciona que parou de estudar e sair em  função da necessidade de 

cuidar o filho. Tal necessidade de educação e vínculos sociais pode não ser 

retomada se essa adolescente, se não tiver o apoio do pai da criança e de seus 

familiares e consequentemente seu futuro e de seu filho podem estar 

comprometidos. 

A sujeita de número 6 mencionou a necessidade de ter que iniciar sua 

atividade laboral apos nascimento do filho, situação que é muito comum. As crianças 

exigem cuidados especiais e para tal a situação financeira precisa estar organizada. 

Há alimentos que por vezes se tornam específicos e nem sempre são e ou estão 

acessíveis, há necessidade de mediação, uma vez que até os quatro anos de idade 

a imunidade das crianças é baixa e estão mais suscetíveis a doenças, há 

necessidade de estar na escola e os CMEIS não estão disponíveis para todos etc. 

 

 

2.7 QUEM CUIDA DA CRIANÇA QUANDO OS RESPONSÁVEIS ESTÃO NO 

TRABALHO 

 

Bom ele vai para o CEMEI, mas quando não tem fica com a minha mãe ou 
minha sogra.(Sujeito01) 
Avó materna.(Sujeito 02) 
Com a mãe, porque ele tem que trabalhar para trazer o sustento para 
casa.(Sujeito03) 
Minha avó, mesma que me criou, cuida da minha filha para que eu possa 
estudar.(Sujeito04) 
minha mãe.(Sujeito 05) 
minha mãe minha tia.(Sujeito06) 

 

Em face da fragilidade das relações conjugais os avôs acabam tornando-se 

responsáveis pelos adolescentes e por sua concepção, criando novos arranjos 
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familiares, estreitando os laços intergeracionais, colaborando para com o cuidado do 

neto e da situação econômica. Dentre as entrevistadas adolescente 1 leva seu 

filho(a) para o CMEI,as demais adolescentes deixam seus filhos(as) com familiares, 

já que as vagas no CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) não supre a 

necessidade de todas as famílias de Cascavel assim consequentemente para 

poderem melhorar suas condições financeiras os filhos ficam a cuidado dos avós e 

familiares 

Segundo Vitale (s/a) a maioria dos avós se dispõe voluntariamente para com 

o cuidados dos netos, outros entendem como uma prestação de serviço, outros 

são obrigados a cuidar diante da necessidade, segundo a autora a uma grande 

quantidade de crianças que estão nas responsabilidades dos avós vários fatores 

contribuem para isto dentre eles a pobreza, o desemprego,o aumento da 

desigualdade social a gravidez precoce  a insuficiência de políticas publicas e 

sociais. 

 Para Vitale (s/a), a solidariedade familiar intergeracional parece estar sendo 

exigida cada vez mais cedo como recurso para enfrentamento das demandas 

sociais e econômicas que faz desafios para as família encontrar saídas,segundo a 

autora no ditado popular ser avó é ser mãe duas vezes; ser avô é ser pai com 

açúcar, o sentimento de amor e proteção se sobrepõe. 

 

 

2.8 EXPECTATIVAS DAS ADOLESCENTES PARA COM O FUTURO DO FILHO (A) 

 

Bom eu pretendo acabar os meus estudos. E meu filho quero que ele 
estude e faça uma faculdade.(Sujeito01) 
Eu quero que ele tenha um futuro muito bom ao meu lado. Sujeito 02 
ser alguém na vida.(Sujeito03) 
Estou estudando e planejando ingressar para a (Unif) Universidade e poder 
dar para minha filha uma vida estável com estudos de qualidade. 
(Sujeito04) 
que ele consiga tudo que ele quer.(Sujeito05) 
um futuro bom. (Sujeito 06) 

 

Dentre as entrevistadas a 1 e a 4 tem perspectiva para o futuro receber 

conhecimento e empoderamento através da educação escolar, tornando-as críticas, 

reflexivas, propondo ações transformadoras, para ela e para sua família, 

proporcionando possibilidades para realizações pessoais e profissionais 



88 
 

oportunizando, bem estar, mesmo tendo em vista que a maternidade precoce pode 

delimitar sua vida a perspectiva essas adolescentes possuem um projeto de vida. As 

crianças, jovens e adolescentes são sujeitos de direitos e atores do 

desenvolvimento, a educação será um passo inicial para que seus objetivos de vida 

sejam alcançados. 

 

 

2.9 CONSELHOS DAS ENTREVISTADAS PARA AS ADOLESCENTES 

 

Que se for para ter um filho que pense muito, porque um filho não é um 
boneco e uma responsabilidade para a vida toda.e que estudem pois os 
estudos faz muita falta. E que de amor, carinho para esse anjinho que 
desceu a terra e que não é culpado de nada. (Sujeito01) 
Eu diria para que eles se protegessem para não ter filhos inesperados. 
(Sujeito 02) 
Não engravidar sendo que a não que você decida ser mãe. (Sujeito03) 
Aquilo que digo todas que me questionam o mesmo ser mãe é maravilhoso 
e viver isso não tem preço, porem no tempo certo, antecipar determinados 
momentos tendem a não dar certo, eu tive o apoio, da minha família e 
nunca estive desamparada, o que é o caso da maioria, sem acesso a escola 
tão pouco a um bom serviço. (Sujeito04) 
Estudar ser alguém na vida depois fazer uma família. (Sujeito05) 
Pensar bastante. (Sujeito06) 

 

Considera-se essa categoria fundante, quando aborda que conselho estas 

adolescentes/mães daria para as demais adolescentes e todas as respostas vem de 

encontro com a necessidade de planejar uma gravidez e das dificuldades que 

ocorrem diante dessa situação. A questão primeira indagada a adolescentes e a 

última demonstra controvérsias nas respostas, dizendo que de fato não estavam 

preparadas, seja emocionalmente e ou financeiramente para serem mães tão 

jovens, porém em momento algum podemos duvidar do amor e do zelo que tem 

para com seus filhos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao findar o trabalho de conclusão de curso, pode-se afirmar o quão foi 

extremamente valioso discutir a temática gravidez na adolescência. Acredita-se que 

trabalho não se iguala aos demais uma vez que foi proposto a entrevistar as 

adolescentes e conhecer as perspectivas por elas vivenciadas após processo de 

gestação.  

Há muitos anos se discute a temática abordada nesse trabalho, todavia, a 

partir da escrita, estudo e análise, obteve a certeza de que é um assunto que não se 

esgota em momento algum, uma vez que os desejos, desafios, a realidade e 

perspectivas são diferentes entre as adolescentes que foram gestantes em tenra 

idade  

Gravidez na adolescência não é algo contemporâneo é uma expressão da 

questão social, que ocorre de forma mais tranquila para algumas adolescentes 

/companheiros e famílias, já para outras há um turbilhão de ações que tornam esse 

processo mais difícil, que gera medos, conflitos e acentua problemas já existentes. 

O certo é que independentemente da condição em que se encontra a adolescente, 

os sentimentos, se confundirão entre alegrias e tristezas.   

A vida se inicia com um espermatozóide e um óvulo, passando por inúmeros 

processos de transformação, ao nascer novas mutações até chegar à velhice. A 

adolescência é uma fase de transição, os modos de como ela é percebida pela 

sociedade são variados e perpassam por diferentes influências, ocorrem mudanças 

físicas e psicológicas alternam entre dependência e independência e por vezes é 

justamente essa falsa autoconfiança que corrobora para os adolescentes iniciarem 

vida sexual de forma precoce sem atenção para a prevenção e possíveis 

consequências.   

As crianças e adolescentes recebem muitas informações dos meios de 

comunicação midiático, na adolescência é uma fase 

de autoconhecimento, mudanças como o corpo que lhes causa preocupações com a 

aparência tentando se enquadrar no estereótipo que a sociedade prega como 

perfeito e que são muitas vezes reforçados pelos diferentes meios de comunicação. 

As alterações de humor também fazem parte do processo de transformação do 

adolescente, podendo o adolescente a distúrbios de ordem psicológica e de ordem 

social. E aqui, afirma que a mídia influencia o comportamento de muitos 
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adolescentes e dentre eles a atividade sexual. Basta verificar as cenas dos seriados, 

minissérie e novelas, sem esquecer-se das letras de músicas e das danças sensuais 

que convidam para exteriorização da sexualidade.  

Durante a fase de mudanças, a adolescente procura sua identidade o que se 

identifica fazendo com que use várias máscaras até encontrar a que serve, conforme 

julga ser mais apropriado para o momento. As curiosidades, as 

novidades instigam  a procura de respostas, a sexualidade e o sexo estão à flor da 

pele. É uma fase que se deve obter muita informação sobre métodos contraceptivos, 

cuidados com o corpo, doenças sexualmente transmissíveis, pois o novo pode 

deixar de lado cuidados necessários para crescimento sadio  

A instituição família e escola estão presentes no cotidiano desses sujeitos e 

como tal não podem estar omissas ao processo de diálogo com esse adolescente e 

dentre os temas, a gravidez na adolescência deve ser alvo de muitas reflexões.  

A gravidez na adolescência não é algo contemporâneo   atualmente o sistema 

de saúde publica SUS disponibiliza métodos contraceptivos para população, mas o 

índice de gravidez na adolescência é alto fazendo com que as adolescentes adiem o 

que almejam. O índice da taxa de fecundidade tem baixado nos últimos anos no 

estado do Paraná o índice é de 1,73 segundo o IBGE diante desta mostra que houve 

mudanças comportamentais, culturais e sociais nos últimos anos. A entrada da 

mulher no mercado de trabalho, e os avanços da medicina foram fundamentais para 

as mudanças femininas, proporcionou a entrada para universidades 

as empoderando, adquiriram nova perspectiva de vida, o empoderamento fez com 

que houvesse planejamento familiar.  

Dados da CGN (2016) revelam que em Cascavel no ano de 2012 foram 

2.6993 adolescentes grávidas, por mais que o índice fecundidade baixou nos trouxe 

uma inquietude diante do índice, para compreendermos o processo de gravidez 

perpassamos pela família que possui um papel fundamental na construção do 

sujeito nela são repassadas crenças, valores, costumes.   Segundo declaração de 

Bali de (2012) preconiza” que os jovens tem direito de acessar o mais alto nível 

possível de saúde, o que requer a remoção de barreiras legais, sociais, culturais e 

políticas que os impeçam de acessar as informações e os serviços que necessitam.” 

No ECA (1990) diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 

o poder público tem a obrigação de garantir os direitos fundamentais, dentre eles a 

informação sobre saúde inclui-se a vida sexual, dos adolescentes.   
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A informação oriunda da família fortalece o elo e aumenta o vínculo familiar, 

as crianças e adolescentes são bombardeados por informações em diferentes 

instancias de mídias, é necessário que a família ser peça fundamental para 

construção da identidade independentemente de seu arranjo familiar.  

Quando a gestação ocorre na adolescência, por mais que as adolescentes 

gestantes se digam preparadas e/ou terem planejado a gestação, conforme 

demonstrou a pesquisa, conseguem mesmo que de forma mais superficial perceber 

que embora amem o filho (a), talvez a adolescência não tenha sido a melhor fase da 

vida para gerar o primeiro filho (a).  

Muitas meninas brincam de fazer sexo em idade que ainda deveriam por 

vezes de brincar de bonecas e a gestação chega, ocorrendo um turbilhão de 

mudanças físicas, emocionais, psicológicas e sociais.  

Diante do exposto nossa pesquisa revelou que as adolescentes embora 

mencionarem o desejo e o direito de estar gestante nessa fase da vida, relatam que 

muitos desejos ficaram pelo caminho em função de uma gravidez precoce e não 

planejada.   

O sonho perpassado por noites de encontrar ou conviver com um príncipe 

encantado por vezes também não se torna realidade, dentre as 

entrevistas verificamos que em sua maioria possuem relacionamentos conturbados, 

entre conflitos e brigas até mesmo sem contato com o genitor uma peça 

fundamental para o sonho almejado. A sociedade apesar de suas mudanças e 

mutações carrega relevâncias da figura masculina e detrimento da figura feminina, 

carrega vícios que tange a sexualidade e o direito da mulher. Durante a pesquisa 

evidenciou-se que a responsabilização da gravidez das adolescentes recai sobre 

elas e seus familiares, o modismo de ficar faz com que os adolescentes se esquivem 

da responsabilidade paterna. A nova rotina a responsabilização a mudança de corpo 

após gestação por vezes faz com que o genitor perca o encanto pela adolescente 

gestante, e as abandone no momento que mais necessitam de amparo.  

Na pesquisa verificou-se que as mudanças no meio educacional ocorreram. 

A evasão escolar está  dentre elas, as quais ocorrem por vezes, por vergonha da 

gravidez por não possuírem apoio do companheiro por estarem em muitas 

transformações físicas e psicológicas, por estarem frágeis devido à condição. Foi 

possível verificar que as adolescentes entrevistadas possuem desejos quanto ao 
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futuro educacional e de trabalho, mas que ficaram guardadas temporariamente em 

função do nascimento de uma criança.   

No campo de estágio foi possível observar as demandas  que mais nos trazia 

inquietude, o CRAS  é a principal porta de entrada para as políticas de Assistência 

Social, tem por finalidade atender pessoas ou famílias em situação de 

vulnerabilidade e prevenção de situação de riscos.  

 As adolescentes entrevistadas são usuárias dos serviços oferecidos pelo 

CRAS XIV de Novembro ao realizar a pesquisa de campo percebe-se que das cinco 

entrevistadas que preencheram o questionário uma era casada, morava em casa 

alugada, as demais se encontravam morando com os pais e familiares diante disto 

nos questionamos diante da condição financeira e familiar que estão inseridos.  

No que tange a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis é evidente 

mencionar que a escolha da camisinha foi fundamental como método, todavia falhou 

no que diz respeito à barreira, ou seja, houve a gestação inesperada. Dentre a faixa 

etária das adolescentes entrevistadas  está entre 15 e 18 anos de idade, o que 

diante de tantos desafios, vulnerabilidades, desejos, anseios, medos e 

transformações, talvez não sejam a fase mais indicada para uma gestação, 

especialmente se o apoio do companheiro e/ou da família está fragilizado.   

O diálogo familiar é de extrema importância para o desenvolvimento da fase 

de criança para adolescente, nesta faixa etária demonstram ter sempre razão e 

sabem de tudo, diante das entrevistadas cinco delas relata ter dialogo familiar sobre 

sexualidade, sendo um tabu social nos perguntamos de que forma 

as informações chegam e como são essas orientações.  

A orientação familiar é de suma importância devem ser falados dos direito 

sexuais e reprodutivos das/dos adolescentes, das maneiras de como evitar uma 

gravidez até mesmo doenças sexualmente transmissíveis, é importante o dialogo, 

pois na maioria das vezes as adolescentes engravidam e ficam sozinhas tendo seus 

pais que lhes amparar, ocorrendo mudanças sociais econômicas as fazendo optar 

pelo cuidado com o bebe ao estudar.   

Na pesquisa verificou-se que a situação econômica das adolescentes não 

supre todas as necessidades, analisa vários fatores que colaboram como possíveis 

e determinantes e condicionantes para uma gravidez, a mídia com sua ideologia 

capitalista, a família que por sua vez cumpre seu papel para o crescimento físico 

podendo falhar na construção da informação, para formação do sujeito, as políticas 
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públicas de saúde que trabalham  na promoção não na prevenção, a escola que é 

obrigada a cumprir a grade curricular passando a sexualidade e sexo a cabo de 

matérias de biologias, nada específico e aprofundado, devemos possuir um novo 

olhar diante dos adolescentes  uma nova fase se cria adolescentes curiosos críticos 

dispostos a conhecer as novidades  as matérias as políticas públicas devem se 

atentarem e atualizarem suas grades pois não suprem a necessidade de uma nova 

geração  que o ontem já é ultrapassado.    

Se finda então trabalho na certeza de que discutir gravidez na adolescência é 

fundante e que em tempos modernas velhas práticas são salutares.  
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CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 

 Eu, Marilu Chaves Catusso, docente do curso de Serviço Social das 

Faculdades ITECNE /Cascavel, portadora do R.G. 5.2033675 e a acadêmica 

Sandra Gomes Nogueira, portadora do R.G. 056.917,289-62, estamos realizando 

pesquisa a qual tem como central a discussão frente à gravidez na adolescência. 

 Para que nosso estudo possa ter relevância,  escolhemos a pesquisa de 

campo a qual será desenvolvida com adolescentes que  em algum momento foram 

atendidas no CRAS XIV de Novembro da cidade de Cascavel. 

 Assim gostaríamos de vossa autorização para que sua filha, possa participar 

como sujeito da pesquisa, respondendo 18 questões de um questionário que 

estaremos entregando a ela.  Solicitamos a gentileza de que, após o preenchimento 

do documento a adolescente nos faça à devolutiva, tendo o prazo de até 10 dias 

para o preenchimento do documento. 

 O intuito da pesquisa é conhecer a partir do relato das adolescentes as 

mudanças ocorridas no cotidiano pós descoberta da gravidez. 

Informamos ainda que a qualquer tempo a adolescente possa recusar-se ao 

preenchimento do documento. Os questionários serão colhidos e as respostas 

analisadas de forma científicas e éticas e para tal será mantido o anonimato da 

adolescente. 
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 Ressaltamos que a adolescente não receberá remuneração por esta pesquisa 

e  que os dados serão utilizados para a construção do trabalho de conclusão de 

curso que ficará disponível para consulta também no CRAS XIV de Novembro e 

poderá ser consultado a qualquer tempo a partir de janeiro de 2017. 

Deixamos nossos contatos para maiores esclarecimentos, Marilu (9948-5771) e 

Sandra ( 9974-4914 ). 

 

Atenciosamente 

 

  

________________________                                  ______________________ 

          Marilu C Catusso                                                 Sandra Gomes Nogueira 

 

 

 

 

___________________________________              _____________________ 

          Responsável pelo/a adolescente                                             R.G 
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 ENTREVISTA COM ADOLESCENTES EM VIVÊNCIA DE GRAVIDEZ. 

 

1-ENTREVISTADO (A) Idade: __________ Data de Nascimento: _________ Cidade 

em que reside:___________________  

 

2- COMPOSIÇÃO FAMILIAR E SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA? 

 

 

 

3- Condições do entrevistado 

 (a): ( ) gestante ( ) mãe  

Obs.________________________________________________________________ 

 Nº de filhos: ___________ 

Obs.________________________________________________________________  

 

4-Com quantos anos teve a sua primeira relação sexual? ________ 

 Utilizava algum método contraceptivo? ( )SIM ( )NÃO  

Qual(is)?_______________  

Ainda utiliza? ( ) SIM ( ) NÃO   

 

5- Qual sua opinião em relação à gravidez na adolescência? 

R:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6-O que você pensou quando soube da gravidez? 

R:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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7- Tem contato com o genitor (a) da criança? ( ) SIM ( ) NÃO 

 Se sim, como é o seu relacionamento? 

R:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

8-Como se deu a aceitação de seus pais e ou familiares quando informados da 

gravidez? 

R:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 

9-Como era o seu relacionamento familiar antes da gestação?  

R:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

10-Como está atualmente o relacionamento familiar? 

R:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 

 

11-Seus pais ou responsável conversavam e ou conversam com você sobre 

sexualidade? 

( )SIM ( ) NÃO 
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12- Que mudanças ocorreram na sua vida no âmbito social, escolar, econômico 

após a gravidez? 

R:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 

13-Com quem fica a criança quando você ou seu (a) parceiro (a) está fora de casa? 

R:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 

14-Quais são suas expectativas para o seu futuro e de seu (s) filho (s)? 

R:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

 

15-Se fosse para dar conselhos para as jovens de hoje qual seria? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________ 

 

 

 

 

 

 


