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I- RESUMO 

A adolescência é compreendida como a fase que marca a transição entre a 

infância e a idade adulta, e é caracterizada por alterações nos níveis físico, mental e 

social. Representa para o individuo um processo de distanciamento de formas de 

comportamento e privilégios típicos da infância e de aquisição de características e 

competências que o capacitem a assumir os deveres e papéis sociais do adulto. 

Nesse processo o indivíduo busca a construção de sua identidade e, muitas vezes, a 

procura nos grupos de amizades, afastando-se assim dos pais que teriam o papel de 

discutir e orientar a respeito de dúvidas relacionadas a sexo e aos tabus que estão 

tão frequentemente relacionados a essa questão. No Brasil e no mundo vem sendo 

observada uma incidência maior de gravidez nessa etapa da vida, o que configura 

na vida do jovem adolescente uma situação de risco e um elemento que 

desestrutura a sua vida, além de um grande problema de política pública que precisa 

ser trabalhado e minimizado. Esse trabalho nasceu do desejo de compreender a 

visão do adolescente e do jovem adulto sobre a gravidez nessa etapa da vida. 

Foram encontradas muitas teorizações sobre a adolescência e verdadeiros manuais 

de como esta deve ser vivida, entendida e controlada, mas geralmente não se 

procura pensar a adolescência partindo do próprio adolescente. Foi desenvolvido 

como Trabalho de Conclusão do Curso para obtenção do título de Psicólogo, 

oferecido pelas Faculdades de Dracena e teve como objetivo favorecer a 

adolescentes e jovens adultos a vivencia de uma gravidez inesperada e, a partir daí, 

compreender o significado dessa experiência em sua vida neste momento. 

Participaram 41 alunos, de ambos os sexos, entre 15 e 24 anos, matriculados na 

Escola Estadual de Tupi Paulista. Essa pesquisa se enquadrou em uma linha 

qualitativa, e teve a fenomenologia como trajetória metodológica. Para favorecer a 

vivência da gravidez foi realizada a oficina “O despertar dos sonhos” proposta no 

material informativo denominado Projeto “Vale Sonhar”. Ao final foi realizada a 

pergunta “O significou para você participar dessa vivência?" A partir dos relatos dos 

adolescentes e jovens adultos foram obtidas as unidades de significados: 

possibilidade de escolha, reflexão e conhecimento, responsabilidade, os sonhos, 

gravidez na adolescência e a vivência. Os resultados revelam que a oficina 

possibilitou aos alunos a ampliação de seu olhar sobre o tema, favorecendo o 

experimentar e o analisar de como seria sua própria vida a partir da ótica de “estar 

grávida/o”. Concluiu-se que é preciso reconhecer e incentivar novos olhares e 



possibilidades de instruir os adolescentes e jovens adultos com relação à 

sexualidade e seus riscos, incluindo a gravidez na adolescência. E que através da 

vivência, eles puderam adquirir uma riqueza de conhecimentos, sentimentos e 

percepções sobre o seu estar-no-mundo e sobre sua própria responsabilidade com 

relação ao futuro. 

 

II – INTRODUÇÃO 

A adolescência é compreendida como a fase que marca a transição entre a 

infância e a idade adulta, essa fase caracteriza-se por alterações nos níveis físico, 

mental e social e representa para o individuo um processo de distanciamento de 

formas de comportamento e privilégios típicos da infância e de aquisição de 

características e competências que o capacitem a assumir os deveres e papéis 

sociais do adulto. 

O adolescente para criar sua identidade própria e desprender–se dos laços 

familiares procurar pertencer a um grupo (Merlin, 1999). Os pais passam neste 

momento um processo de separação do filho. Nessa nova fase da vida o jovem 

deixa-se influenciar muito mais pelo ambiente do que antes, e juntamente  com o 

estabelecimento de novos vinculos sociais  são inseridos no individuo um conjunto 

de caracteristicas necessárias para que o mesmo seja aceito no grupo e expresse o 

seu próprio estilo (Ballone,2003). 

A família, principalmente na figura dos pais, segundo Santo Junior (1999), 

poderia discutir e orientar seus filhos com relação às dúvidas sobre sexo, angústias, 

tabus e preconceitos tão frequentes nessa etapa da vida. Mas a maioria das 

adolescentes  coloca que seus pais têm dificuldade de discutir esses tema em casa. 

O que ocorre na verdade é que, diante de todas as transformações atuais, 

cada vez mais rápidas, é na fase da adolescência que as famílias costumam 

sentirem-se despreparadas para atender as “exigências” dos filhos, como é o caso 

da orientação sobre sexualidade em suas várias dimensões (Almeida e Centa, 

2009).  

O conceito de sexualidade é muito amplo. A sexualidade faz parte da vida de 

todos os indivíduos e talvez se constitua num dos tópicos mais importantes e mais 

difíceis para a sociedade como um todo, principalmente quando se refere a 

adolescentes e seus pais (Almeida e Centa, 2009; Outeiral, 1994).  



 Atualmente percebe-se que a questão de adolescentes grávidas é um dos 

problemas de política pública brasileira, além de ser mundial. Segundo Valenzuela 

(1987) um dos riscos da maternidade na adolescência é a imaturidade emocional e a 

pouca experiência da adolescente em cuidar do filho. 

A gravidez de adolescentes tem sido um tema bastante discutido nos debates 

sobre educação sexual e reprodutiva, pois se configura como uma situação de risco 

e um elemento que desestrutura a vida de um adolescente e que pode disseminar 

ainda mais pobreza, por conta das dificuldades posteriores a gestação. Ou seja, 

quando a atividade sexual tem como resultante a gravidez, gera conseqüência em 

longo prazo (Freitas, 1990). 

Esse trabalho nasceu do desejo de compreender a visão do adolescente e do 

jovem adulto sobre a gravidez nessa etapa da vida.    Foram encontradas muitas 

teorizações sobre a adolescência e verdadeiros manuais de como esta deve ser 

vivida, entendida e controlada. Percebe-se que se busca muito mais cercá-la de 

explicações do que compreendê-la. Portanto, geralmente não se procura pensar a 

adolescência partindo do próprio adolescente. 

 

III- OBJETIVO 

Favorecer a adolescentes e jovens adultos a vivencia de uma gravidez 

inesperada e, a partir daí, compreender o significado dessa experiência em sua vida 

neste momento. 

 

IV- METODOLOGIA 

Essa pesquisa se enquadra na linha qualitativa, e teve a fenomenologia como 

trajetória metodológica para se chegar à essência do fenômeno (a gravidez na 

adolescência).  

 O estudo foi desenvolvido na Escola Estadual de Tupi Paulista/CENE, 

município de Tupi Paulista, SP. Participaram 41 adolescentes e jovens adultos, com 

idade entre 15 e 24 anos, de ambos os sexos, e que estavam frequentando o ensino 

médio ou o EJA no ano letivo de 2013.  Para participar do trabalho todos os 

participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

V- DESENVOLVIMENTO 



Para favorecer a vivencia da gravidez pelos adolescentes e jovens adultos 

envolvidos no trabalho foi realizada a oficina “O despertar dos sonhos” proposta no 

material informativo denominado Projeto “Vale Sonhar”. O projeto “Vale Sonhar” foi 

desenvolvido pelo instituto Klapan, em parceria com os Laboratórios Pfizer, o Fundo 

Social de Solidariedade do Governo de São Paulo e a Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo para ser empregado nas escolas de ensino médio. 

A oficina “O despertar do sonho” foi aplicada no salão nobre da própria 

escola, tendo uma duração média de 1hora e 30 minutos em cada sala. Foi pedido a 

cada participante que imaginasse qual seria seu sonho de vida profissional. Após o 

registro desse projeto profissional foram distribuídos testes de gravidez de farmácia, 

e o aluno que tirava o teste positivo recebia uma bexiga, colocava-a sob a camisa e 

representava o adolescente grávido. A partir daí foi proposta uma viagem no tempo 

(como você se imagina daqui a dez anos?) e ao final foi feito uma pergunta: Qual é o 

impacto da gravidez na realização do sonho? A partir daí houve um espaço de 

reflexão e ao final a pergunta norteadora desse trabalho: “O significou para você 

participar dessa vivência?”. Sendo proposta a elaboração da resposta por escrito. 

 Para analisar as respostas elaboradas pelos participantes a partir da questão 

norteadora e compreender os significados atribuídos por eles a vivência, foram 

seguidos os passos propostos por Martins e Bicudo (1989).  

 

VI – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A construção dos resultados foi feita a partir dos aspectos essenciais do 

fenômeno, emergidos dos discursos dos adolescentes. Chegou-se às seguintes 

unidades de significado: 

1- Possibilidade de escolha: relatos que revelam a consciência do aluno sobre 

como suas escolhas de hoje podem determinar o futuro. 

 “O que eu já tinha ouvido falar e que agora se tornou uma confirmação 

é que: Escolhas podem refletir profundamente em nosso futuro e mudar 

nossas vidas pra sempre.” (22 anos, Fem.) 

“Foi um momento de reflexão, ou seja, foi uma coisa para refletir no 

meu futuro e nas consequências se eu um dia estiver grávida, mostrando que 

o futuro pode ser do jeito que eu quero ou diferente. Que hoje as coisas 

possuem dois lados o bom e o ruim.” (20 anos, Fem) 



Os discursos dos adolescentes revelam que o momento proposto através da 

oficina possibilitou pensamentos sobre o que querem para o futuro, sobre a 

possibilidade de fazerem escolhas que os colocam mais próximos ou mais distantes 

de seus sonhos ou projetos. Somente o ser humano pode decidir de que forma 

pretende estar-no-mundo, sobretudo quando aprende a se dar conta de que ele está 

aberto no mundo, e de que o “mundo” são todas as possibilidades.  

Segundo Angerami (2007), o homem é um ser que, livre, decide a própria 

vida. O homem arca com a responsabilidade de sua escolha. E escolher sua própria 

vertente significa lutar pela sua própria dignidade. O homem é absolutamente livre 

ou não é. A alternativa é radical: ou determinismo absoluto ou liberdade absoluta. 

A capacidade que o cliente tem de estar consciente de si e de sua relação 

com o contexto, permitindo-lhe fazer escolhas satisfatórias, é inerente a todo ser 

humano. Ela é chamada de auto-regulação (Ribeiro, 1985). Nesse movimento é 

preciso que a pessoa perceba, entre as diversas forças atuando em seu campo, 

suas necessidades predominantes. 

2- Reflexão e Conhecimento: relatos que revelam reflexão e aquisição de 

novos conhecimentos a partir da vivência. 

“Foi um meio de refletir e pensar mais nos atos que irei tomar daqui 

para frente. E aconselhando meus amigos a pensar e refletir bastante 

também.” (19 anos, Masc.) 

“Eu aprendi sobre a gravidez na adolescência. A gravidez na 

adolescência pode atrapalhar tudo o seu plano que você tinha pensado antes 

de acontecer a gravidez, então comece a pensar nos atos que os 

adolescentes faz para não atrapalhar o seu futuro.” (16 Anos, Masc.) 

Os relatos acima revelam o quanto foi importante pensar a respeito do tema 

gravidez na adolescência. Os participantes expressam que ao refletir sobre o 

assunto, adquiriram conhecimentos e, ao final, pareciam ter maior consciência do 

que pode ou poderia acontecer em suas vidas se acontecesse uma gravidez 

inesperada. 

O recurso (a oficina) utilizado favoreceu essa reflexão, e esta se deu de 

maneira única e pessoal em cada aluno. Permitindo como proposto na visão 

husserliana de consciência a “capacidade de apreender um conteúdo dado, ora 

como uma coisa, ora como outra, ...” (Moura, 1989). E tornar-se mais consciente de 

sua existência e responsabilidade sobre ela. 



3. Responsabilidade: relatos que apontam a responsabilidade do aluno 

(consigo e com o outro) frente as suas escolhas. 

“Que você na juventude precisa ter mais responsabilidade para não 

perder o futuro com algo inesperado.” (17 Anos, Masc.) 

“E tinha que ser ensinada para todos, principalmente os jovens, entre 

15 anos que estão cada vez mais irresponsáveis, não respeitam nem ele 

próprio.” (23 Anos, Fem.) 

             As falas remetem o quanto existir exige a todo tempo tomadas decisões e a 

necessidade de se responsabilizar pelos atos, situações e sentimentos. A 

irresponsabilidade é o mesmo de não assumir a vida como deveria. E a vida e a 

responsabilidade estão sempre vinculadas a si mesma e ao outro. 

    4. Os Sonhos: relatos que revelam a existência de muitos sonhos e 

projetos na vida desses adolescentes. 

“Foi maravilhoso ouvir tudo isso, fez com que a gente acredite mais em 

nossos sonhos, que a dificuldade vem sim, mas a maioria das vezes faz a 

gente crescer. E a viagem sobre a nossa trajetória em rumo aos sonhos que 

vaga em nossa mente.” (18 anos, Masc.) 

“Sim eu já tinha parado para pensar nesse assunto muitas vezes, 

porque eu tenho minha namorada e a gente fala muito sobre isso. Um filho 

nessa idade não seria nada bom porque atrapalharia em vários sonhos. 

Sonhos que eu pretendo alcançar, ...”  (16 Anos, Masc.)                                                 

Os relatos apresentados demonstram uma expectativa que envolve sonhos 

para o futuro, e consciência de que uma gravidez precoce poderia atrapalhar a 

concretização desses sonhos. Segundo Lacan, os sonhos não se restringem só ao 

dormir, mas em busca de concretizá-los.  

Nas falas dos adolescentes e jovens adultos eles pensam nos projetos de 

vida e percebem que para concretização é necessário cuidados para não acontecer 

algum imprevisto nessa trajetória. 

Esses relatos retratam um amadurecimento dos adolescentes e jovens 

adultos, que segundo Heller (1989), estão num estagio onde atingiram habilidades 

imprescindíveis para o seu cotidiano e estão prontos para assumir novos desafios. 

5. Gravidez na adolescência: relatos que revelam os sentimentos e 

experiências de viver a gravidez na adolescência, e como os pais, familiares e 

companheiros se colocam dessa situação. 



“Eu senti que na realidade vivi com uma pessoa que pensei que iria até 

o fim. Sai da escola porque ele não me deixava estuda pensei que ia dar certo 

mais não foi como eu pensava ai a gente separou, hoje moro com minha 

família.” (21 anos, Fem.) 

“Gostei muito, pois há um ano passei por uma gravidez de risco, 

descobri já estava com mais de dois meses. Infelizmente tive que fazer uma 

curetagem, mas foi muito difícil ocultar, eu namorava há oito anos e 

terminamos o namoro, depois de um mês descobri a gravidez, pensei como 

iria falar para minha família, pois meu pai sempre foi bem claro que se algum 

dia acontecesse eu ia sair de casa. Foi um momento muito difícil, porque eu já 

tive o apoio de meu namorado e da minha mãe...”( 20 anos, Fem.) 

         Os adolescentes e jovens adultos que relatam a vivência da gravidez na 

adolescência expressam como é difícil dar a noticia a família, e os medos sentidos 

(represarias e abandono da família e do parceiro). Mas em contra partida revelam 

que quando há o acolhimento da família e do parceiro a angustia diminui, e fica mais 

fácil lidar com as dificuldades. 

A notícia sobre a gestação de uma adolescente desperta sentimentos 

variados em seus familiares. Em um primeiro momento, pode representar um 

"choque" para sua família por se tratar de um acontecimento inesperado (Silva e 

Tonete, 2006). Para algumas famílias, pode representar uma ofensa à moral vigente, 

uma frustração de expectativas e projetos futuros, associadas a sentimentos de 

decepção, raiva, vergonha, culpa e desonra (Dias e Gomes, 1999; Rangel e 

Queiroz, 2008; Carvalho, Merighi e Jesus, 2009). 

A gestação na adolescência, além de explicitar a vida sexual dos filhos, traz 

uma série de transformações no contexto familiar. Ela, frequentemente, representa 

um momento de crise em que novos arranjos e combinações deverão ser realizados 

no contexto familiar para dar conta dessa situação  (Dias; Gomes, 1999; Falcão e 

Salomão, 2005; Silva e Tonete, 2006). 

6- A vivência: relatos que apontam o papel e os resultados alcançados pelos 

alunos a partir dessa atividade vivencial.  

“O sentimento de algo conclusivo foi bom fazer uma viagem no tempo 

você pode fazer imaginar tudo o que você pensa em fazer ate mesmo sentir.”  

“A oficina foi uma experiência, como uma biblioteca que você lê um livro e se 



imagina no local como uma personagem, oficina foi ótima deveria ter mais 

vezes.” (20 anos, Masc.)                                                                 

“Adorei a idéia de se colocar no lugar de uma pessoa grávida, pois com 

isso pude ver os pontos positivos e os negativos e assim dar uma opinião, 

pude ver como seria minha vida se estivesse grávida e assim tirar conclusões 

e pensar bem antes de julgar ou falar sobre esse assunto, foi muito bom ouvir 

pontos de vista de várias pessoas, acontecimentos, mas com muita fé tudo se 

ajeita só não podemos pensar em desistir.” (20 anos, Masc.)                                                    

Os participantes reconheceram a vivência como uma possibilidade de 

aproximação de uma realidade.  

É a vivência imediata da consciência, tomada como ato intencional (uma 

percepção, uma emoção, uma imaginação, uma recordação, por exemplo) que visa 

um objeto, que Husserl adota como ponto de partida para discutir a questão do 

conhecimento. “[...] o psíquico não é aparência empírica; é “vivência”, averiguada na 

reflexão” (Husserl, 1965, p.33).  

Este momento de aprendizagem que os alunos relatam trouxe mudanças nos 

conceitos que eles tinham em relação a gravidez. Segundo Carl Rogers (1969/1971) 

isso pode ser definido como um processo auto-iniciado de descoberta e 

compreensão, que tem a qualidade de um envolvimento da pessoa como um todo, 

tanto no aspecto cognitivo quanto no sensível, modificando tanto o comportamento 

quanto as atitudes, e até a personalidade do aluno, que passa a significar a 

experiência como um todo, a partir de uma forma de avaliação que se encontra nele 

mesmo. 

 

VII – CONCLUSÃO 

O estudo realizado com estes adolescentes e jovens adultos mostrou que o 

conhecimento foi adquirido partindo da vivência, levando-os a ampliar seus olhares 

sobre esse tema que é temido e pouco discutido de uma forma interativa e assim 

favorecendo reflexões sobre as suas possibilidades de escolha e responsabilidade 

diante de suas próprias vidas, do futuro. Só cabe ao ser humano decidir de que 

forma pretende estar-no-mundo e ao pertencê-lo precisa se dar conta e assim se 

abrir as possibilidades. Eles se perceberam personagens da própria história. 

           Ao optar pela abordagem fenomenológica buscou-se entender o 

fenômeno da gravidez na adolescência a partir dos sentimentos e percepções do 



próprio adolescente e de jovens adultos, já que esta é uma fase que envolve 

subjetividades diferentes e que deve ser compreendida e assim respeitada. Assim, a 

fenomenologia torna-se um instrumento de compreensão e também de ação, 

favorecendo a formação humana e escolhas autênticas. 

        Também pode-se notar que a família ainda não vem ocupando de 

maneira adequada o seu lugar, e que precisar desenvolver o diálogo, a 

compreensão e o respeito na relação com os seus filhos, para poder atravessar de 

uma maneira saudável essa fase que é movida por turbilhões de sentimentos, 

garantindo os aportes afetivos necessários para o bom desenvolvimento da 

juventude. Já a escola precisa avançar em suas teorias utilizando de recursos 

dinâmicos e que favoreçam um conhecimento mais efetivo, deixando de confundir a 

genitalidade com a sexualidade. 

      É preciso, portanto, reconhecer e incentivar novos olhares e 

possibilidades de instruir os adolescentes e jovens adultos com relação a 

sexualidade e seus riscos, incluindo a gravidez na adolescência. Sendo revelado por 

este estudo que ao partir da própria vivência, eles podem adquirir uma riqueza de 

conhecimentos, sentimentos e percepções sobre o seu estar-no-mundo e sobre sua 

própria responsabilidade com relação ao futuro. 
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