
               
 
 

 
Facultad de Ciencias Psicológicas 
Universidad Argentina John F. Kennedy 

Revista Borromeo N° 7– Septiembre 2016 
http://borromeo.kennedy.edu.ar 
revistaborromeo@kennedy.edu.ar 

ISSN 1852-5704 

 
 

513 

Artículos y Ensayos 

UM ESTUDO EMPÍRICO SOBRE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E 
EVASÃO ESCOLAR 

 
SÉRGIO RODRIGUES DE SOUZA 

 

 

 

RESUMO 

O presente artigo visa comunicar dados obtidos 

sobre a co-relação entre gravidez na adolescência e 

evasão escolar. Para a realização da investigação 

adotou-se como procedimento metodológico a 

pesquisa empírica e um estudo exploratório 

seguindo a linha teórica das representações sociais. 

Para obter informações quantitativas e qualitativas, 

possibilitando a análise do objeto de estudo, foi 

realizado um levantamento através da investigação 

de campo, aplicando questionário estruturado 

como instrumento de coleta de dados. Os 

questionários foram aplicados às gestantes com 

idades entre 10 e 20 anos, com o propósito de 

identificar características comuns e de 

pensamentos, que possibilitassem traçar um perfil 

básico da gravidez na adolescência, corroborar ou 

refutar a hipótese acerca de sua influencia na 

evasão escolar, quantificar o índice evasivo e 

descobrir as causas que a provocam. Os resultados 

alcançados no estudo balizaram ajustes sociológicos 

no ambiente de convivência das adolescentes 

gestantes, bem como necessidade de mudanças nas 

formas de se pensar a adolescência e a escola como 

meio de vivências sociais e personológicas. 

Palavras-chave: Adolescência, Gravidez na 

Adolescência, Evasão Escolar, Educação 

Empreendedora. 

 

UN STUDIO EMPÍRICO SOBRE EL 

EMBARZADO ADOLESCENTE Y 

DISERCIÓN ESCOLAR 

RESUMEN 

Este artículo tiene por objeto comunicar datos 

sobre la correlación entre el embarazo adolescente 

y el absentismo escolar. Para llevar a cabo la 

investigación fue adoptado como enfoque 

metodológico de la investigación empírica y un 

estudio exploratorio siguiendo el marco teórico de 

las representaciones sociales. Para obtener 

información cuantitativa y cualitativa, lo que 

permite el análisis del objeto de estudio, se realizó 

una encuesta a través de la investigación de campo, 

la aplicación de un cuestionario estructurado como 

un instrumento de recolección de datos. Los 

cuestionarios fueron administrados a mujeres 
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embarazadas de edades comprendidas entre 10 y 

20 años, con el propósito de identificar las 

características y pensamientos comunes, que hacen 

posible trazar un perfil básico de embarazo en la 

adolescencia, corroborar o refutar la hipótesis 

sobre su influencia en el absentismo escolar, 

cuantifican el contenido difícil de alcanzar y 

descubrir las causas que provocan. Los resultados 

obtenidos en los ajustes balizaram estudio 

sociológico a la coexistencia de entorno de 

adolescentes embarazadas, así como la necesidad 

de cambios en las formas de pensar la adolescencia 

y la escuela como un medio de experiencias 

sociales y personológicas. 

Palabras claves: Adoelscencia; embarazo 

adolescente; deserción escolar; educación 

emprendedora. 

 

AN EMPIRICAL STUDY ABOUT TEENAGE 

PREGNANCY AND DROPOUTS 

ABSTRACT 

This article aims to communicate data on the 

correlation between teenage pregnancy and 

truancy. To carry out the research was adopted as 

methodological approach to empirical research and 

an exploratory study following the theoretical 

framework of social representations. For 

quantitative and qualitative information, allowing 

the analysis of the object of study, a survey was 

conducted through field research, applying a 

structured questionnaire as a data collection 

instrument. Questionnaires were administered to 

pregnant women aged between 10 and 20 years, 

with the purpose of identifying common 

characteristics and thoughts, which make possible 

to trace a basic profile of teenage pregnancy, 

corroborate or refute the hypothesis about its 

influence on truancy, quantify the elusive content 

and discover the causes that cause. The results 

achieved in the study balizaram sociological 

adjustments to the coexistence of pregnant 

adolescents environment as well as the need for 

changes in ways of thinking adolescence and school 

as a means of social and personológicas 

experiences. 

Keywords: Adolescence, Teenage Pregnancy, 

Dropouts, Entrepreneurial Education. 
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INTRODUÇÃO 

A gravidez na adolescência é problema recorrente na atualidade, porque a 

jovem que ainda é, em muitos casos, uma simples criança crescida, agora como 

mãe, vê-se de um momento para outro na iminência de recorrer a um trabalho, 

cuidar de um filho e abandonar seus estudos, ainda incompletos. Esta é uma 

situação que influencia diretamente na evasão escolar, um paradoxo do sistema 

educacional, que convive com índices preocupantes de evasão escolar que muitas 

vezes estão ligados a questões de ordem social. 

A adolescência é um período de turbulências que afetam, não apenas aos 

adolescentes, mas também aos pais e educadores. Neste período de transição, 

encontra-se, por vezes muito vulnerável, para não dizer volúvel e este sentimento 

de incerteza a leva, por vezes, a agarrar-se a qualquer sombra de afeto e 

representação paterna, o que termina em abusos por parte dos adultos contra a 

jovem criança. Outras buscam este caminho como forma de fugir da condição que 

o lar, muitas vezes oferece. Há, ainda, aquelas que engravidam para, assim, 

sentirem-se realizadas como mulheres e/ou independentes.  

A gravidez na adolescência afeta sobremaneira a vida das adolescentes 

pelo fato de, de uma hora para outra, vêem-se entregues a uma obrigação de 

cuidar de uma nova vida, quando não encontram-se preparadas para assumirem 

nem mesmo a própria. Em meio a toda esta situação, há a necessidade de 

elaborar políticas educacionais empreendedoras que visem solucionar este 

problema e para tanto, estimular esforços em todos os sentidos para uma 



               
 
 

 
Facultad de Ciencias Psicológicas 
Universidad Argentina John F. Kennedy 

Revista Borromeo N° 7– Septiembre 2016 
http://borromeo.kennedy.edu.ar 
revistaborromeo@kennedy.edu.ar 

ISSN 1852-5704 

 
 

515 

educação empreendedora trabalhada dentro dos espaços educacionais. Este 

processo ajudaria na educação e prevenção da gravidez precoce e transformaria o 

ambiente escolar em um espaço interativo para a manutenção e orientação das 

adolescentes.  

A necessidade de elaborar tal investigação justifica-se pela falta de um 

elemento norteador que comprove, empiricamente, a correlação entre a gravidez 

na adolescência e o abandono da escola pela aluna gestante. Trata-se de uma 

pesquisa exploratória de cunho quantitativo e qualitativo, obedecendo aos 

preceitos de representação social. Tem por objetivos analisar as causas que 

levam jovens meninas a contraírem gravidez precocemente e por qual (is) 

motivo(s) abandonam a escola.  

Por fim, procura tecer uma reflexão entre uma educação com preceitos 

empreendedores com vistas a que possa alcançar uma redução significativa no 

contingente de meninas adolescentes que contraem gravidez e para que haja uma 

menor evasão destas do ambiente educacional, porque uma vez que abandonem 

os meios educacionais formais a probabilidade de um retorno aos bancos 

escolares é muito pequena. Em contraponto, com as exigências da vida moderna 

sobre todas as famílias, a mãe acaba tendo que lançar mão deste fato para cuidar, 

materialmente e afetivamente de seu rebento. 
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Aproximação social da adolescência 

A adolescência é um período de mudanças físicas e psicológicas 

acompanhadas pela alteração das emoções, alterações biológicas e todas essas 

mudanças podem ser reforçadas e algumas explicadas através da interação com 

o ambiente em que vive o adolescente. As mudanças biológicas, do ponto de vista 

cultural, é a "transformação do estado não reprodutivo ao reprodutivo" (Schlegel & 

Barry, 1991 apud Bueno, 2002, p.34), ou seja, na adolescência esse 

amadurecimento do sistema reprodutivo provoca mudanças características e 

também impõe limites para cada sexo. 

Nesta perspectiva é que surge a sexualidade na adolescência, 

acompanhada das alterações hormonais, dos fatores culturais caracterizando-se 

como um período que merece total atenção, tantos dos pais, professores, mestres 

e também por parte dos próprios adolescentes, considerando que esta transição 

entre a fase adolescente para a fase adulta é uma fase de descobertas, de novas 

experiências o que pode trazer problemas futuros para esses jovens (Bueno, 

2002).      

A adolescência possui diferentes configurações, pois, muitas vezes 

depende da classe social em que o adolescente está inserido. Nas classes altas 

da sociedade o adolescente se encontra em uma fase de transição, mas é uma 

transição de novas descobertas para eles, sem muitos prejuízos, entretanto os das 

classes menos favorecidas passam por uma fase de transição também, mas é 

uma fase onde as responsabilidades começam a surgir, tais como: cuidar de seus 
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irmãos mais novos, ajudar a família na situação econômico-financeira entre outras 

responsabilidades que não deveria ser desses adolescentes (Bueno, 2002).  

O Estatuto da Criança e do Adolescente circunscreve a adolescência como 

um período da vida que vai de 12 aos 18 anos de idade, já á Organização Mundial 

da Saúde diz que a adolescência vai dos 10 aos 19 anos. Caracteriza-se como um 

período de mudança, seja dos 10 ou 12 anos de idade em diante ela continua 

sendo uma época de mudanças físicas e psicológicas e que são acompanhadas, 

principalmente, pelas alterações das emoções (Aberastury & Knobel, 1988). 

A adolescência se configura como o período de transição entre a infância e 

a idade adulta, esta fase da vida se constitui como um período de transformações 

sejam elas físicas, psíquicas e, principalmente sociais na vida de um adolescente.  

Não há definição clara para seu ponto de início ou fim. Geralmente, a 

adolescência se inicia na puberdade, ou seja, através do processo 

que leva à maturidade sexual. Assim, considera-se puberdade, o 

período que ocorre a menarca (1ª menstruação) nas meninas e da 1ª 

ejaculação nos meninos, entendendo, desta maneira, que já exista a 

capacidade de reprodução (Souza & Souza, 2015, p.17; Becker, 

1994, p.56). 

 

De maneira que  

Falar em adolescência implica, de certo modo, em uma referência ao 

biológico. Mas parece-nos que na experiência atual, refere-se, 
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sobretudo, ao campo dos sentidos dessa experiência 

contemporânea, de certo modo de subjetivar-se. A adolescência é 

percebida como uma cena crucial na construção das narrativas 

pessoais e da sociedade. Naturaliza-se a adolescência como um 

período essencial para o crescimento do indivíduo e para o 

desenvolvimento da sociedade na medida em que os jovens 

constituem focos de mudanças (Souza & Souza, 2015, p.14). 

 

Nas pesquisas analisadas entre as adolescentes do município de Mutum 

(MG) pode ser notado que a vida não é mais a mesma depois da gravidez, pois, 

muitas passam por dificuldades e muitas vezes nem consegue criar seu próprio 

filho. Com isso pode-se verificar que os problemas decorridos pela gravidez são 

gigantescos e prejudicais a vida de qualquer pessoa em fase de transição, da fase 

da infância para a adolescência ou até mesmo da adolescência para a fase adulta. 

Como ficou evidenciado na investigação, a maioria das meninas são de classe 

baixa. 

Na fase de busca, procura enfrentamento, desestruturação e discussões 

com os pais, o adolescente passa a dar grande importância ao grupo de amigos e 

muitas vezes se identifica com as experiências pelas quais seus amigos estão 

passando. É muito comum, nestes grupos, o surgimento de namoros e 

experiências sexuais. A sexualidade é imperativa na adolescência, os sentimentos 

são vividos com enorme intensidade e o jovem, ainda imaturo, não sabe como 
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lidar com ela. Os estudos e as orientações sexuais são de extrema importância 

para o amadurecimento de um adolescente (Bueno, 2002).  

 

 

 

Gravidez na adolescência 

A gravidez na adolescência tem se tornado um problema de saúde pública 

e também social o que exige a intervenção dos poderes públicos na elaboração de 

políticas sociais efetivas e eficazes para atender a este contingente social. 

A gravidez precoce é uma das ocorrências mais preocupantes relacionadas 

à sexualidade da adolescência. No Brasil, a cada ano, cerca de 20% das crianças 

que nascem são filhas de adolescentes, número que representa três vezes mais 

garotas com menos de 15 anos grávidas em relação ao que ocorria que na 

década de 1970 do século passado (Brasil, 2006). A grande maioria dessas 

adolescentes não tem condições financeiras nem emocionais para assumir a 

maternidade e, por causa da repressão familiar, muitas delas fogem de casa e 

quase todas abandonam os estudos e como conseqüência de tal ato desmedido 

destas jovens mães é quase sempre cair nas mãos de algum cafetão e se 

chafurdar na lama da exploração servil pela prostituição.  

A Pesquisa Nacional em Demografia e Saúde, de 1996, mostrou um dado 

alarmante; 14% das adolescentes já tinham pelo menos um filho e as jovens mais 

pobres apresentavam fecundidade dez vezes maior quando comparada com as 
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adolescentes de classe média e classe média - alta. Entre as garotas grávidas 

atendidas pelo SUS no período de 1993 a 1998, houve aumento de 31% dos 

casos de meninas grávidas entre 10 e 14 anos. Nesses cinco anos, 50 mil 

adolescentes foram parar nos hospitais públicos devido a complicações de abortos 

clandestinos. Quase três mil na faixa dos 10 a 14 anos de idade.  

A gravidez na adolescência engloba vários riscos, dentre todos o que marca 

o desenvolvimento corporal e mental, ainda incompleto, o fato de que geralmente 

o pai do futuro filho ou é um homem casado que não pode assumir a ambos ou 

um delinqüente juvenil que não tem nem emprego fixo nem condições financeiras 

nem psicológicas de dar suporte à mãe. Disto tudo, sobra uma mãe desnutrida, 

sem estrutura física e mental vivendo junto as suas famílias espremendo-se em 

barracos, tendo que sair todos para trabalhar e quando não muito a futura mãe 

adolescente se vê obrigada a suportar os olhares acusadores dos outros membros 

da família porque tornou-se um peso para todos. Ela que poderia sair junto para 

buscar algum recurso fica em casa por causa de sua condição e ainda deve ser 

alimentada pelos demais. No livro Gravidez na Adolescência, de Monteiro et al. 

(2011), o perfil psicossocial proposto pelo autor informa que, em 70% dos casos 

estudados, a mãe da adolescente também foi mãe na adolescência.  

Gravidez na adolescência tem sido apontada como um "problema social". 

Ter filho antes dos 19 anos, décadas atrás, não se constituía assunto de ordem 

pública. É um assunto polêmico e que ocorre com muita frequência em todo o 

Brasil, principalmente nas classes mais inferiores. A gravidez nessas 
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circunstâncias gera diversos problemas sociais, físicos e psicológicos. Já que 

quando ocorre muito precocemente, o adolescente não encontra-se preparado 

para essa nova fase em sua vida e acaba se perdendo dentro de um novo mundo, 

o mundo “adulto”.  

 

Do ponto de vista das expectativas sociais que recaem sobre essa etapa 

vital, prevê-se que, idealmente ao menos, o investimento maior esteja alocado na 

carreira escolar, entendida como pré-requisito para uma inserção no mercado de 

trabalho em melhores condições. Essa passagem possibilitaria a emancipação do 

jovem frente à sua família de origem, permitindo, simultaneamente, a constituição 

de sua própria casa e família (Heilborn, Salem, Rohden e Brandão, 2002, p.22). 

A falta de informação nem sempre é o que falta para esses 

adolescentes, muitas vezes o que ocorre é a falta de interesse e 

perspectiva sobre o tal assunto, sobre os malefícios trazidos pela 

atividade sexual precoce. Apenas querem desfrutar do que é 

prazeroso sem medir as conseqüências advindas de tal 

experimentação o que se torna perigoso. Em muitos casos, a 

gravidez das adolescentes é tida como problema pelas famílias, 

ancorando, a princípio, esse julgamento nas próprias experiências 

prévias e com outras adolescentes de suas famílias (Silva e Tonete, 

2006, p.04). 
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Segundo Dias e Teixeira (2010) dois comportamentos precisam existir para 

que ocorra a gravidez na adolescência: a atividade sexual do jovem e a falta de 

medidas contraceptivas adequadas.  É fato que a utilização de métodos 

contraceptivos não ocorre de modo eficaz na adolescência, embora muitos 

adolescentes conheçam os contraceptivos mais comuns, como a camisinha e a 

pílula anticoncepcional. Uma das razões que poderia justificar esse 

comportamento seria a imaturidade psicoemocional, característica da 

adolescência. E devido a esta imaturidade que ocorre muitas gravidezes na 

adolescência, pois os adolescentes não estão preocupados em se cuidar e sim 

experimentar daquilo que é novo para eles (Saito, Ruzany e Serra, 2015). 

Ligar a gravidez na adolescência à evasão escolar sem um parâmetro de 

base socioeconômico é um tanto perigoso porque distancia o problema da 

realidade já vivida pela adolescente. Quando a criança evade da escola é pela 

falta de perspectiva que esta oferece em relação à vida futura que já não possui 

um fator de seguridade. Se a escola continua com seus discurso moralizante e 

motivador utilizando exemplos de sucessos fora do alcance dos alunos menos 

favorecidos nada mais faz que afastar tais crianças do mundo real e forçar sua 

aproximação do fantasioso mundo do sexo livre onde o prazer é imediato.  

Quando a criança está na escola e engravida é natural que venha a evadir 

do ambiente escolar porque os olhares de acusação são pesados demais para 

alguém que acreditava ser imune a tudo o que considerava perigoso. Aliado a isto, 
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geralmente, o pai da criança desaparece, destruindo, com tal atitude, todo o 

castelo de sonhos que a menina-adolescente construiu.  

O papel da escola é promover uma educação que permita evitar tais 

situações e se falha neste aspecto que, ao menos, possa garantir um suporte 

psicológico para que a adolescente tenha o seu projeto de vida o menos afetado 

possível pela condição em que encontra-se. Para que tal seja efetivado há que 

trabalhar o aspecto grupal e o individual cada um a seu modo e tempo sob 

cuidados de especialistas.         

Em políticas públicas, as recompensas caracterizam-se em atendimento 

eficiente e eficaz ao público-alvo (Crespo e Gurovitz, 2002). Portanto, tomando 

como base a fala destes autores, tem-se que criar ações educativas 

empreendedoras tendo como alvo o público adolescente e como objetivo tecer 

uma educação sexual saudável leva a compreensão de que este é um trabalho 

que deve ser realizado em conjunto com outras instâncias e em parcerias com 

outras esferas administrativas do poder público, tais como os serviços de 

atendimento clínico-médico, assistência social, vara da infância e juventude, 

ONG´s e iniciativa privada. Portanto, está-se a falar em uma ação estratégica em 

rede. 

 

Formação sócio-educativa e gravidez na adolescência 

É fato que existe uma co-relação entre formação sócio-educativa e gravidez 

na adolescência. Dados do Sistema Único de Saúde (SUS – 2000) revelam que a 
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maioria das adolescentes que deram à luz pertenciam às classes populares e 

ainda com o agravante de terem baixa escolaridade. 

Na concepção de Dadoorian (2003)  

Uma família pertencente às classes populares brasileiras tende a 

educar os filhos com vistas à obtenção de empregos para ajudar no 

orçamento familiar. O casamento é algo que pode ocorrer 

precocemente, sendo acompanhado, muitas vezes, de vários filhos. 

Uma família da classe média, por sua vez, já prioriza a atividade 

intelectual dos seus jovens. O casamento é, geralmente, adiado para 

após o término dos estudos. (p.85) 

 

Mas aqui não está-se a falar de casamentos ou uniões estáveis em que o 

sistema moralista brasileiro não vê como problema se a mulher tenha ou não 

idade para contrair uma concepção. O critério de valor utilizado nesta pesquisa é 

se a menina estava apta para receber um feto em seu corpo, o que não está de 

acordo com a natureza biológica humana. 

Geralmente, nas famílias de classe baixa ocorre a existência de muitos 

filhos e os pais têm de sair muito cedo para trabalharem e retornarem muito tarde 

ficando os filhos muito dispersos e vulneráveis à maldade de algumas pessoas 

sem escrúpulos e respeito. Muitos indivíduos aproximam-se das meninas 

ofertando presentes ou mesmo servindo de apoio e as relações acabam 
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acontecendo entre ambos e elas, na maior das vezes, sem conhecimento de 

métodos contraceptivos terminam por engravidar.  

Não se pode ater todo o peso social da gravidez na adolescência à 

ignorância educacional ou à pobreza, mas estas duas situações são fortes 

contribuintes para impedir que o problema seja reduzido a níveis menos drásticos 

como tem sido relatado ao redor do mundo e em especial nos países periféricos, 

com recorte mais profundo, ainda, na América Latina. 

Educação empreendedora, um mecanismo de prevenção 

A educação tem um papel preponderante como mecanismo de prevenção 

aos males sociais que insistem em atacar as classes mais vulneráveis, como as 

crianças e os adolescentes. Ações empreendedoras podem e devem ser dirigidas 

ao público educacional adolescente por meio de uma educação feita com vistas a 

atender às necessidades intrínsecas e extrínsecas inerentes aos objetos de 

trabalho, no caso as adolescentes, em especial aquelas que encontram-se em 

condições de vulnerabilidade e quando as ações profiláticas já falharam, àquelas 

que encontram-se em estado de gravidez.  

Empreender significa colocar em desenvolvimento e/ou execução algo 

muito difícil, porém, não impossível de ser realizado. Segundo Hisrich (2014) 

empreendedorismo é o processo de criar algo diferente e com valor, dedicando 

tempo e o esforço necessário, assumindo os riscos financeiros, psicológicos e 

sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da 

satisfação econômica e pessoal. 
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O trabalho de prevenção à gravidez na adolescência tem ficado a cargo 

exclusivo da Educação Sexual, porém, esta tem se mostrado incipiente e pueril 

em suas ações educativas, uma vez que fica presa no terreno do moralismo. 

Como agente de peso, tem-se a Educação Empreendedora que traz em seu 

escopo a missão de transformar os indivíduos em sujeitos ativos, conferindo-lhes 

uma visão de futuro e uma perspectiva de vida. Não basta dar camisinha a todos 

os adolescentes como se isto fosse capaz de solucionar algum problema. O 

preservativo não trará nenhuma esperança de emprego ou realização de sonhos a 

estas crianças. Faz-se necessário algo mais tangível, factível, possível.    

 

Metodologia 

Para desenvolvimento desta pesquisa, considerando os objetivos propostos 

e o tema em questão, realizou-se uma investigação de natureza quantitativa e 

qualitativa, considerando que a mesma foi composta por uma entrevista, montada 

em questionário estruturado usando Escala Likert1. A análise dos dados coletados 

foi feita utilizando tabelas tendo como recurso o aplicativo Microsoft EXCEL. Cada 

tabela é discutida exaustivamente, a fim de explanar as situações e apresentar 

conclusões sólidas. 

                                                           
1
  A escala Likert ou escala de Likert é um tipo de escala de resposta psicométrica usada habitualmente em 

questionários, e é a escala mais usada em pesquisas de opinião. Ao responderem a um questionário 
baseado nesta escala, os perguntados especificam seu nível de concordância com uma afirmação. Fonte: 

http://www.professores.uff.br/luciane/images/stories/Arquivos/doc_turismo/quest_escalas_cap1.pdf. 
Acesso em 20/04/2014. 
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A fim de chegar a resultados claros e concisos sobre o tema proposto foi 

realizada uma pesquisa de natureza quantitativa, analítica, de representação 

social a qual visa atender de modo pleno as precisões do pesquisador, 

obedecendo aos critérios técnicos científicos. A Teoria das Representações 

Sociais, preconizada pelo psicólogo social Serge Moscovici, está principalmente 

relacionada com o estudo das simbologias sociais a nível tanto de macro como de 

micro análise, ou seja, o estudo das trocas simbólicas infinitamente desenvolvidas 

em nossos ambientes sociais; de nossas relações interpessoais, e de como isto 

influencia na construção do conhecimento compartilhado, da cultura. As 

representações sociais têm como uma de suas finalidades tornar familiar algo não-

familiar, isto é, uma alternativa de classificação, categorização e nomeação de 

novos acontecimentos e ideias, com a quais não tínhamos contato anteriormente, 

possibilitando, assim, a compreensão e manipulação destes a partir de ideias, 

valores e teorias já preexistentes e internalizadas por nós e amplamente aceitas 

pela sociedade. 

As representações que nós fabricamos – duma teoria científica, de 

uma nação, de um objeto, etc. – são sempre o resultado de um 

esforço constante de tornar e real algo que é incomum (não-familiar), 

ou que nos dá um sentimento de não-familiaridade. E através delas 

nós superamos o problema e o integramos em nosso mundo mental 

e físico, que é, com isso, enriquecido e transformado. Depois de uma 

série de ajustamentos, o que estava longe, parece ao alcance de 
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nossa mão; o que era abstrato torna-se concreto e quase normal (...) 

as imagens e ideias com as quais nós compreendemos o não-usual 

apenas trazem-nos de volta ao que nós já conhecíamos e com o qual 

já estávamos familiarizados (Moscovici, 2003, p.58). 

 

Na concepção de Norbert Elias  

Estudar os aspectos de uma figuração universal no âmbito de uma 

pequena comunidade impõe à investigação algumas limitações 

óbvias. Mas também tem suas vantagens. O uso de uma pequena 

comunidade social como foco da investigação de problemas 

igualmente encontráveis numa grande variedade de unidades 

sociais, maiores e mais diferenciadas, possibilita a exploração 

desses problemas com uma minúcia considerável — 

microscopicamente, por assim dizer. Pode-se construir um modelo 

explicativo, em pequena escala, da figuração que se acredita ser 

universal — um modelo pronto para ser testado, ampliado e, se 

necessário, revisto através da investigação de figurações correlatas 

em maior escala (Elias, 2000, p.20). 

 

Os sujeitos entrevistados foram abordados e convidados individualmente, 

sendo os contatos realizados de forma verbal. A entrevista foi realizada, 

pessoalmente, no local de atendimento clínico às gestantes, as quais estavam 
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acompanhadas de suas mães e/ou responsáveis. A pesquisa buscou atender aos 

princípios da ética e da isonomia. Foram aplicados questionados estruturados 

contendo questões de múltiplas escolhas a 100 (cem) adolescentes em condições 

de gestação. Os dados coletados desta maneira contribuem para que se possa ter 

melhor êxito na análise, pois, eles descrevem e explicitam os aspectos 

interrogados de uma forma mais espontânea, levando em consideração o tempo, 

o local, como também as causalidades presentes que proporcionam explicações 

mais coerentes. O questionário estruturado contendo as questões aplicadas 

encontra-se nos apêndices.  

O estudo foi desenvolvido na cidade de Mutum – MG (Brasil). O município 

de Mutum localiza se na região do Rio Doce do Estado de Minas Gerais e 

pertence à microrregião homogênea Vertente Ocidental do Caparaó. Possui uma 

área de 1.256,08 km². Sua população informada segundo dados do senso 2010 é 

de 26.661 habitantes. A sede do município encontra se a 240 metros de altitude e 

tem sua posição determinada pelas coordenadas 19°49’01" Latitude Sul e 

41°26’18" Longitude Oeste. O município possui 6 (seis) distritos: Sede, Ocidente, 

Roseiral (que tem seu cartório constituído em 28 de agosto de 1892), Centenário, 

Humaitá e Imbiruçu; 4 (quatro) povoados: Santa Rita, Santa Maria, Santa Efigênia, 

Lajinha do Mutum e 54 comunidades. Possui IDH de 0,712 e uma unidade 

prisional de detenção provisória, com delegado titular, escrivão e agentes de 

investigação. 

 



               
 
 

 
Facultad de Ciencias Psicológicas 
Universidad Argentina John F. Kennedy 

Revista Borromeo N° 7– Septiembre 2016 
http://borromeo.kennedy.edu.ar 
revistaborromeo@kennedy.edu.ar 

ISSN 1852-5704 

 
 

530 

Análise E Discussão Dos Resultados 

A análise dos dados tem o objetivo de esclarecer pontos que continuam 

obscuros e aprofundar naqueles que parecem óbvios a fim de chegar-se a um 

entendimento acerca do objeto investigado. A discussão dos resultados permite ao 

pesquisador expor as bases de seu pensamento, provocar e ampliar o 

pensamento científico, permitindo que alcance um público mais amplo, uma vez 

que a pesquisa tem caráter de representação social. 

Ao todo foram entrevistadas 100 (cem) adolescentes em estado gestacional 

que variava do 2º mês ao 8º mês; destas, 86 questionários foram passíveis de 

análise e interpretação. Foram abordadas individualmente durante suas consultas 

nos postos de saúde do Sistema único de Saúde, do município de Mutum – MG. 

As respostas foram dadas de maneira factual, coletadas em um único momento. A 

idade das entrevistadas variou de 11 anos (mais jovem) até 20 anos (a mais 

velha), uma vez que considerou-se para fins deste estudo os conceitos de 

adolescência utilizados pela Organização Mundial de Saúde2, conforme apresenta 

a tabela 1. A idade média das adolescentes entrevistadas é 17 (dezessete) anos, 

coincidentemente, a idade em que foram encontradas o maior número de 

ocorrências de gravidezes, por ocasião deste trabalho. 

A validação do questionário deu-se por meio de análises de pedagogos, 

com formação técnica e experiência na área de atendimento a adolescentes em 

                                                           
2 Para a WHS, a adolescência é o período que compreende a idade de 10 (dez) a 20 (vinte) anos de 
idade. (Nota do autor) 
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condições de vulnerabilidade, especialistas em nível de mestrado e doutorado e 

por um Bacharel em Ciências Jurídicas, com especialização em nível doutoral.  

 

 

 

 

 

Tabela 1: Idade das gestantes entrevistadas    

 Idade das gestantes entrevistadas   

 % Frequência 

11 anos 1.2 1      

12 anos - - 

13 anos 3.5 3 

14 anos 5.8 5 

15 anos 8.1 7 

16 anos  18.6 16 

17 anos 25.6 22 

18 anos 16.3 14 

19 anos 9.3 8 

20 anos 11.6 10 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 
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 Quanto ao universo do número de adolescentes abordados, este fato 

explica-se pela característica da pesquisa que é de representação social e a 

quantidade, embora relevante do ponto de vista de validação científica, não 

interfere na análise e nas conclusões por tratar-se de um estudo de caráter 

epistemológico, ou seja, o objetivo é conhecer qual a real influência da ocorrência 

da gravidez na adolescência e a evasão escolar. Até o momento muito se fala, 

pouco se faz e não tem-se um dado correlativo matemático.   

  

Tabela 2: condição civil 

Condição civil das gestantes entrevistadas 

 % Frequência 

Solteira  59.3 51 

Casada  30.2 26 

Amasiada  10.5 09 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 

 

 

Do grupo entrevistado quase 60% são solteiras, o que não deixa margens 

para qualquer espanto, dadas as mudanças estruturais nas expectativas de vida e 

condições sociais. As mulheres, na atualidade, tendem a casarem-se mais tarde. 
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Mas, o que despertou a atenção no estudo é que mais de 30% declararam-se 

casadas e 10,5% declararam viver em regime marital (vide tabela 2). 

Durante a investigação houve depoimentos de adolescentes com idade de 15 

(quinze) anos que relataram já estarem em regime de concubinato há 4 (quatro) 

anos, ou seja, desde os onze anos de idade já assumiu uma vida, não somente 

uma vida sexual como, também, uma vida conjugal. 

  

Tabela 3: Com quem residem 

Com quem residem 

 % Frequência 

Pais   29 25 

Tios   2.3 2 

Avós  10.5 9 

Só com a mãe 5.8 5 

Só com o pai 3.5 3 

Outros  48.8 42 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 

 

 

Um fato que desperta a atenção é que, como mostra a tabela 2 é que 

3,71% das entrevistadas não convivem com famílias nucleares tradicionais (pai e 
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mãe). Como é apresentado, 48,8% vivem com o que denominou-se de “outros”, 

i.e., namorados, amigos, lares, abrigos. Contrariando as expectativas e a crendice 

popular, apenas 5,8% vivem, somente, com a mãe. Estes dados mostram que a 

estrutura familiar é ainda um poderoso elixir na prevenção contra a gravidez na 

adolescência.  

Quanto ao quesito renda salarial familiar, 80,2% delas vivem em condições 

de pobreza relativa, uma vez que apresentam-se com renda mensal entre 1 (um) e 

2 (dois) salários mínimos (gráfico 4) para um conjunto familiar de 3 (três) a 6 (seis) 

pessoas (com um média alcançada pelo estudo de 3,67). A renda per capita 

brasileira é de 291,00 R$ a 441,00 R$ (classe média baixa), segundo dados do 

IBGE (2011), e ao ter em conta o valor do salário mínimo, dividido para o número 

de pessoas relatado, tem-se que a média por pessoa fica aquém deste valor. 

Não se prescinde que “o conceito de pobreza relativa é descrito como aquela 

situação em que o indivíduo, quando comparado a outros, tem menos de algum 

atributo desejado, seja renda, sejam condições favoráveis de emprego ou poder. 

Uma linha de pobreza relativa pode ser definida, por exemplo, calculando a renda 

per capita de parte da população” (CRESPO & GUROVITZ, 2002, p.04), o que foi 

realizado aqui, considerando que, nesta família, haverá em tempo, reativamente 

curto, um novo membro. 

 

Tabela 4: RENDA SALARIAL FAMILIAR 
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RENDA SALARIAL FAMILIAR 

 % Frequência 

Até 1 sm  32.5 28 

Até 2 sm  47.7 41 

Até 3 sm 16.3 14 

Até 4 sm  3.5 3 

Média (1.91 SM) 100 86 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 

Este quesito de contingente de pessoas por lar interfere, severamente, na 

distribuição da renda total. E tais situações são agravantes no quesito evasão 

escolar, porque a adolescente vê-se na iminência de ajudar com as economias da 

casa. Com sua condição de gestante, ao nascer o filho tem-se a “obrigação” de 

buscar uma ocupação a fim de poder oferecer o mínimo de conforto necessário ao 

filho e cuidar de suas necessidades mais básicas. 

Quando interrogadas se exercem algum tipo de atividade remunerada, 72% 

delas responderam que não (conforme tabela 4), ou seja, considerando, ainda que 

quase a metade delas não vivem sob a tutela de seus pais, são dependentes, em 

muitos casos, da bondade e da misericórdia alheias, levando em conta que a 

condição monetária das famílias encontra-se abaixo da média.  

 

Tabela 5: Exerce função remunerada 
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Exerce função remunerada 

 % Frequência 

Sim   28 24 

Não   72 62 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 

 

Quanto ao quesito escolaridade, o que desperta a atenção é que 11,6% são 

semianalfabetas, como mostra a tabela 6. Dada a faixa de maior concentração de 

idade, em que ocorre a gravidez, de acordo com este estudo, é ainda incoerente 

que quase 50% não tenha concluído o ensino fundamental. Isto só corrobora a 

ideia de que o abandono escolar provocado pela gravidez é alto e é um problema 

que necessita da atenção das autoridades públicas (escolares e não escolares). 

 

TABELA 6: Grau de escolaridade 

Grau de escolaridade  

 % Frequência 

Analfabeto - - 

Lê e escreve 11.6 10 

Fundamental incompleto  21 18 

Fundamental completo 15.1 13 

Ensino Médio 34.9 30 
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Incompleto 

Ensino Médio Completo 17.4 15 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 

 

Quando interrogadas sobre o número de gestações, 78% delas 

responderam ser a primeira, enquanto 18,6% responderam ser a segunda. Houve 

casos, durante a investigação em que adolescentes com idade inferior a 20 (vinte) 

anos de idade já tinham 5 (cinco) gestações. E quando questionadas se já tiveram 

algum aborto, 14% delas responderam que sim. Estas questões acerca da 

ocorrência de abortos voluntários ou não, pode estar ligado a aspectos emocionais 

da jovem, estrutura orgânico-corporal, entre outros fatores.   

 

TABELA 7: Número de gestações  

Número de gestações 

 % Frequência 

1 (uma)  78 67 

2 (duas)  18.6 16 

3 (três)  2.3 2 

+ de 3 (Mais de três) 1.1 1 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 
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Quanto ao quesito planejamento familiar 90,7% das entrevistadas 

declararam que não fizeram. Este item é relevante porque muitas declararam-se 

casadas ou em uniões estáveis, o que justificaria uma elaboração de um plano de 

ação sobre a sua futura condição. Mas, o que geralmente acontece são situações 

fortuitas, em que os filhos acontecem, são meros acidentes de percurso e depois 

pesos para os pais. 

Do grupo entrevistado, 50% abandonou os estudos por causa da condição 

gestante. Isto deixa evidente que as situações novas para esta adolescente a 

levam a não ter mais paciência para aguardar as oportunidades advindas pela 

educação aparecerem, porque o que vem a seguir tem exigências mais prementes 

e não pode esperar.  

Dos motivos elencados para o abandono escolar, um dos principais motivos 

foi a necessidade de cuidar do bebê (46,5%), o que não foi especificado, mas 

agrega-se a questão de trabalhar para prover o sustento mínimo para atender às 

suas exigências. Apenas 4,6% declarou com veemência que o motivo era o de 

buscar alguma atividade remunerada para tratar do filho. Mas, o que mais chama 

a atenção é que 34,9% respondeu que abandonou os estudos por causa de 

vergonha das colegas e 14% por vergonha da condição de gestante. 

 

TABELA 8: Abandonou os estudos por qual motivo 
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Motivo % Frequência 

Vergonha das colegas 34.9 15 

Vergonha dos 

professores 

- - 

Vergonha da condição 

de gestante 

14 6 

Necessidade de cuidar 

do filho 

46.5 20 

Necessidade trabalhar 

para sustentar o filho 

4.6 2 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 

Quando questionado ao grupo que ainda continua a frequentar a escola se, 

pretende abandonar os estudos por causa da condição de gestante, 76,7% 

responderam que sim e as causas são sempre as mesmas, sem diferenças 

estatísticas consideráveis, sendo que mais de 44% delas, responderam que é 

para cuidar do filho; já 11,6% foi enfática que é para buscar trabalho remunerado 

para cuidar do bebê e 32,5% declararam que é por vergonha das colegas 

(Conforme mostra a tabela 9 e 10, respectivamente). 

 

Tabela 9: PRETENDE ABANDONAR OS ESTUDOS POR CAUSA DA GRAVIDEZ 

PRETENDE ABANDONAR OS ESTUDOS POR CAUSA DA GRAVIDEZ 
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 % Frequência 

Sim   76.7 33 

Não   23.3 10 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2014. 

 

 

O que chama a atenção é que em nenhum caso foi declarado terem 

vergonha dos professores, o que deixa a hipótese de que a escola e estes 

oferecem algum apoio humanístico a esta jovem, porém, ignora o que realmente 

acontece e por vezes, não tem sabido interpretar a condição de isolamento da 

gestante adolescente, que encontra-se no ambiente educacional.  

 

Tabela 10: Por qual motivo pretendem abandonar os estudos? 

 Motivo   

 % Frequência 

Pressão da Família                                               2.3 1 

Vergonha das colegas 32.5 14 

Vergonha dos 

professores 

- - 

Vergonha da condição 

de gestante 

9.3 4 
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Necessidade de cuidar 

do filho 

44.2 19 

Necessidade trabalhar 

para sustentar o filho 

11.6 5 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 

 

Quando questionadas se pretendem retomar seus estudos acadêmicos 

formais, quase a metade respondeu que não (conforme tabela 11). Este dado 

comprova os danos causados pela gravidez precoce, direta e indiretamente sobre 

a perspectiva educacional das gestantes.    

 

 

TABELA 11: PRETENDE RETOMAR OS ESTUDOS  

PRETENDE RETOMAR OS ESTUDOS APÓS A GESTAÇÃO 

 % Frequência 

Sim   51.1 22 

Não   48.9 21 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 

 

As conclusões a que se pode chegar é que as condições econômicas 

exercem um peso considerável sobre a evasão escolar de adolescentes em 

condições de gestação, mas a vergonha social das colegas contribui em mais de 
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um terço desta decisão. Portanto, a escola deve criar mecanismos para trabalhar 

a psiqué do grupo, como forma de aceitação desta criança/adolescente.  

 

Considerações finais 

A adolescência caracteriza-se como um período bastante complexo, tanto 

para quem o vive de fato quanto para quem acompanha o desenvolvimento dos 

adolescentes. Não bastasse a luta contra a natureza ainda existe a questão do 

risco de gravidez neste período. A gravidez na adolescência é um mal que tem 

afetado o rendimento e a continuidade dos estudos de inúmeras adolescentes em 

todo o país. Coloca em situação de marginalização aquela que poderia sonhar em 

ter um futuro com mais seguridade garantido por uma formação acadêmica, o que 

se não é impedida é retardada e/ou preterida para um momento indeterminado em 

sua história de vida pessoal. 

O estudo apresentado evidenciou que das adolescentes que engravidam 

50% delas abandonam a escola quase que imediatamente após tal confirmação 

do estado gestatio. Outro grupo de 38,85% deixaram em evidência a pretensão de 

fazê-lo. Tais dados colocam em evidência a necessidade de uma intervenção 

escolar por meio de ações empreendedoras que possibilitem minimizar estas 

atitudes, uma vez que já mostrou-se ineficaz em prevenir a gravidez precoce da 

adolescente. O estudo mostrou, ainda, que as mais afetadas são jovens de classe 

baixa, o que colabora na evasão escolar por não terem suas famílias como 

sustentar o filho e nem com quem deixar a criança.  
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Mostrou, ainda que a idade que apresentou os maiores percentuais de 

gravidez foram as adolescentes que tinham 17 anos, o que corrobora a 

necessidade de empenho de tratamento mais dedicado a alunas nesta faixa 

etária. 

Ficou comprovado o fato que mais força as adolescentes grávidas a 

abandonarem seus estudos o fato de estarem com vergonha de suas colegas por 

causa de sua condição. Fica aberto precedente de necessidade de novos estudos 

realizados com mais profundidade acerca dos motivos que levam a esta ação por 

parte das colegas de rechaço por suas antes amigas porque a vergonha não 

nasce pelo simples fato de estarem grávidas, mas por uma ação sentida, 

diretamente, em comparação com suas situações de antes e depois da gestação.   

Assim, a Educação Empreendedora tem um amplo campo de trabalho que 

pode ir desde a educação sexual destas adolescentes para que evitem condutas 

sexuais desviantes e que tenham seguridade em seus atos até um suporte para 

aquelas que, por ventura venham a contrair gravidez precocemente de modo que 

estes índices de evasão do espaço escolar por jovens em tais condições possam 

ser reduzidos e minimizados.    
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