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RESUMO 

Introdução: A gravidez durante a adolescência traz modificações importantes na vida do 

adolescente e tem repercussão em escala biopsicossocial podendo acarretar em impactos 

também nas ocupações desses indivíduos. As ocupações são fundamentais para identidade e 

senso de competência de uma pessoa, tendo significado e valores individuais. Objetivo: 

Compreender os impactos nas ocupações de jovens decorrente da gravidez na adolescência. 

Metodologia: Pesquisa de abordagem qualitativa de caráter exploratório em que tinha como 

público alvo homens e mulheres, maiores de 18 anos, que tiveram filhos na adolescência. A 

captação da amostra foi realizada através do método bola de neve. Devido o não alcance do 

público masculino por este método, a pesquisa teve como foco o público feminino, 

encerrando o quantitativo por saturação de dados. Foi aplicado um questionário 

sociodemográfico e realizado uma entrevista semiestruturada on-line com as participantes. 

Como critério de inclusão era necessário ser maior de 18 anos, ter sido pai/mãe durante a 

adolescência, período entre 10 e 19 anos, residir em região administrativa e/ou município que 

estivesse inserida na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - 

RIDE e ter acesso a internet. E como critérios de exclusão: indivíduos analfabetos funcionais 

e/ou indivíduos que não possuíam habilidades para manusear recursos tecnológicos, 

necessários para a execução da pesquisa, e mulheres que sofreram abuso sexual e tiveram 

gestação advinda dessa relação. Os dados obtidos nas entrevistas foram analisados 

qualitativamente por meio de análise de conteúdo segundo Bardin. Resultados: Foram 

entrevistadas cinco mulheres, com idades de 19, 22, 23, 43 e 50 anos, sendo essa amostra 

caracterizada por uma população de baixa renda, que reside em locais menos privilegiados da 

RIDE. Para esse público os assuntos que mais se acentuaram, com base na repercussão 

advinda da gravidez durante a adolescência, foram a relação familiar, o atendimento à saúde, 

o olhar da sociedade, a parentalidade e as ocupações. Conclusão: Conclui-se que a gravidez 

durante a adolescência para o sexo feminino traz rupturas no repertório ocupacional das 

jovens, tendo maiores impactos nas atividades laborais, de estudo e de lazer, e, a depender dos 

marcadores sociais da diferença, como raça/cor e classe social, bem como a época em que a 

gravidez ocorre e a rede de apoio dessa adolescente nesse momento, o caminho de rupturas 

pode se tornar mais ameno ou mais abrangente. 

Palavras-chave: Adolescente. Gravidez na adolescência. Terapia Ocupacional. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Introduction: Pregnancy during adolescence traces important changes in the life of the 

adolescent and has repercussions on a biopsychosocial scale, which can also have impacts on 

the occupations of individuals. The occupations are fundamental for identity and sense of 

competence of a person, having meaning and individual values. Objective: To understand the 

impacts on youth occupations resulting from adolescent pregnancy. Methodology: Research 

with a qualitative approach of an exploratory nature in which the target audience was men and 

women, over 18 years of age, who had children in adolescence. The capture of the sample was 

carried out through the snowball method, due to the lack of reach of the male public through 

this method, a research focused on the female public, ending the quantity by data saturation. 

A sociodemographic questionnaire was applied and a semi-structured online interview was 

conducted with the participants. As an inclusion criterion it was necessary: to be over 18 years 

old, to have been a father / mother during adolescence, between 10 and 19 years old, to reside 

in an administrative region and / or municipality that was inserted in the Integrated 

Development Region of the Federal District and Surroundings - RIDE and have access to 

internet. And as exclusion criteria: functional illiterate individuals and / or individuals who 

did not have the skills to handle technological resources, necessary for the execution of the 

research and women who suffered sexual abuse and had a pregnancy resulting from this 

relationship. The data obtained in the interviews were analyzed qualitatively through content 

analysis according to Bardin. Results: Five women were interviewed, aged 19, 22, 23, 43 and 

50 years old, this sample being characterized by a low-income repercussions arising from 

pregnancy during adolescence, were family relationships, health care, society's view, 

parenting and occupations. Conclusion: It is concluded that pregnancy during adolescence for 

females brings disruptions in the young people's occupational repertoire, having greater 

impacts on work, study and leisure activities, and, depending on the social markers of 

difference, such as race / color and class social, as well as the time when the pregnancy occurs 

and the support network of this adolescent at that time, the path of ruptures can become 

milder or more comprehensive. 

Key words: Adolescent. Teenage pregnancy. Occupational therapy. 
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1 INTRODUÇÃO 

  A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a adolescência como o período entre 

10 e 19 anos, pois abrange o início da puberdade e vai até a maioridade legal, incluindo a pré-

adolescência, entre 10 e 14 anos. Dessa forma, esse período engloba a transição da infância 

para o início da vida adulta e é caracterizado por mudanças no desenvolvimento físico, 

mental, emocional, social e também é onde a sexualidade começa a emergir (WHO, 1986).  

É comum observar a utilização do termo adolescente e jovem indistintamente, porém 

sugere-se que o uso do termo adolescente seja aplicado referindo-se a faixa etária de 10 à 19 

anos e o termo jovem referindo-se a uma faixa etária mais abrangente, dos 15 aos 24 anos. 

Contudo, apesar de a faixa etária que define a adolescência ser pré-delineada, ela se difere 

conforme cada cultura e se manifesta em uma temporalidade singular, não sendo posto que as 

características se manifestem no mesmo tempo cronológico (WHO, 1986). 

A gravidez não planejada durante a adolescência trata-se de uma problemática atual e 

global que pode ser observada tanto nos países subdesenvolvidos e emergentes quanto em 

países desenvolvidos. No entanto, as evidências apontam que os maiores índices de gravidez 

na adolescência estão em países subdesenvolvidos e mais acentuados em comunidades 

periféricas, possivelmente justificados pela pobreza, sucateamento da educação e escassez de 

oportunidades de emprego (OMS, 2020).  

Ao vivenciar uma gravidez na adolescência o sujeito pode vir a atravessar etapas no 

desenvolvimento e no curso de vida advindas das atribuições e encargos de assumir um novo 

papel na sociedade (NEIVERTH; ALVES, 2002). Alguns adolescentes consideram que a 

gravidez durante a adolescência diminui as oportunidades que lhes são conferidas, dificulta, 

ou até mesmo impede, que os mesmos desfrutem de experiências que são consideradas 

pertinentes para essa faixa etária (JAGER; DIAS, 2015). 

Além do mais, essa experiência pode ser diferente entre o sexo feminino e o sexo 

masculino, como resultado da estrutura social, advinda do patriarcado, que dita papéis de 

gênero rígidos com base no sexo biológico, resultantes de relações desiguais de poder entre os 

sexos ecoando na vida pessoal, familiar e social dos indivíduos (BUTLER, 2003).  

Em um estudo sobre gênero, Stevens, Oliveira e Zanello (2014) acentuam que a visão 

em sociedade, mesmo que conceitualmente ultrapassada, sobre o ser mulher ainda se 

caracteriza a partir da representação de feminilidade, estipulada socialmente, como um ser 

emocional por natureza, ao mesmo tempo em que é valorizada pela designação do seu corpo, 

desde a sexualização à associação do dom materno por se carregar um útero. Nessa acepção, 



8 

 

 

impõe-se ao ser mulher o “ser a esposa, mãe, bela, amorosa e disponível sexualmente” 

(p.115). E pelo contraste, o ser homem, está vinculado à concepção de masculinidade, 

significando o ser viril, dotado de razão, qualificado por liderança, autoridade e elegido por 

seu vigor diante dos papéis que lhes são atribuídos (STEVENS; OLIVEIRA; ZANELLO, 

2014). 

Constatando isto emergiu a necessidade de compreender os impactos nas ocupações 

daqueles que tiveram filhos na adolescência dado a diferença de sexo e a construção de 

gênero. As Ocupações para a Terapia Ocupacional referem-se às atividades cotidianas que as pessoas 

realizam como indivíduos, em família e/ou em comunidade, e que trazem significado e propósito para 

a vida, incluindo aquelas que os indivíduos precisam, desejam e devem fazer (WFOT, 2017).  

A Terapia Ocupacional, identificada como uma profissão que atua nos campos da saúde, da 

educação e na esfera social, detém um arcabouço disposto que se dedica a emancipação e autonomia 

de pessoas que, por razões específicas, apresentam temporariamente ou definitivamente dificuldade na 

inserção e participação na vida social (LOPES; MALFITANO, 2016). Nesse sentido, as ocupações são 

fundamentais para identidade e para o senso de competência de uma pessoa, sendo dotadas de 

significado e valores individuais (COSTA et al., 2017).  

Tendo repercussão biopsicossocial e trazendo modificações consideráveis na vida e 

rotina dos jovens, a gravidez durante a adolescência pode acarretar impactos nas ocupações 

destes, refletindo no engajamento e na participação de suas atividades e ocupações, podendo 

se manifestar de modo e intensidade diferentes entre os sexos, observado o embate sobre 

gênero presente na sociedade. 

A forma como um episódio e um desfecho acontece na vida de uma pessoa depende das 

representações sociais, do lugar social e do contexto em que esse indivíduo está inserido 

(ZAMBONI, 2018). Alguns marcadores sociais da diferença têm um peso profundo nas 

experiências de vida dos adolescentes e na sua participação social, no acesso à saúde, na 

educação, na cultura e no exercício da cidadania, acarretando, também, em restrições na 

participação e no engajamento em suas ocupações.  

Piscatelli (2008) discorre acerca do conceito de gênero, a partir de 1970, quando se 

pensava em uma “construção cultural e arbitrária, variável, de aspectos vinculados ao sexo 

biológico, tido como natural é imutável” (p.264), o que abre espaço para a crítica de que essa 

definição atribui às identidades de gênero uma base biológica imutável e binária, estipulada 

por órgãos genitais. Em uma perspectiva diferente, Judith Butler (2002) descreve gênero 

como um mecanismo que produz concepções do ser masculino e do ser feminino, mas que ao 

mesmo tempo os desconstrói e os desnaturaliza. Dessa forma, o gênero se torna relacional, 



9 

 

 

compreendido como um fazer performado, distanciando-o da associação entre masculinidade 

e feminilidade, pois o binarismo de ser masculino ou feminino não esgota o leque referente ao 

gênero (BUTLER, 2002).  

Dessa forma, considerando a complexidade que envolve estar e pertencer a um lugar 

social, ao se falar em gênero, este estabelece interseções com modalidades raciais e classistas 

(BUTLER, 2003). O conceito de raça adotado neste trabalho é o de raça social 

(GUIMARÃES, 1999), ou seja, o de “construtos sociais, formas de identidade baseadas numa 

ideia biológica errônea, mas eficaz socialmente, para construir, manter e reproduzir diferenças 

e privilégios” (p. 153).  

Nesse sentido é observável que a raça não permanece, apenas, para distinguir fenótipos, 

mas também como forma de classificar e de identificar grupos e indivíduos no mundo social. 

Atentando-se a mesma finalidade, a noção de classe econômica traz a problemática de um 

sistema de desigualdades que refletem na estrutura social e ditam locais e oportunidades 

assimétricas de acordo com a posição que tal indivíduo se encontra (SANTOS, 2008). 

Observando a magnitude de tais marcadores sociais da diferença, ao se falar na gravidez 

durante a adolescência, fica imbricado que ela pode ser vivida e percebida de numerosas 

formas a depender das circunstâncias e do contexto em que o adolescente está inserido. 

A Justiça Ocupacional, para Nilsson e Townsend (2010), é associada ao conceito de 

justiça social e às preocupações por uma justiça da diferença, onde se reconhece que o sujeito 

é dotado de direitos ocupacionais, tal como o direito de cidadania. A participação de todas as 

pessoas na sociedade em suas ocupações, independentemente de idade, sexo, classe social ou 

qualquer outra diferenças, se torna fundamental. Em contraste, a Injustiça Ocupacional 

converte-se ao resultado da falta de acesso, do exercício da plena cidadania e das restrições 

em ocupações e na participação social (NILSSON; TOWNSEND, 2010). 

Pondera-se a importância de se falar sobre os impactos da gravidez na adolescência a 

fim de explorar a temática pelo olhar multidimensional da Terapia Ocupacional (LOPES; 

MALFITANO, 2016) e analisar ações, através dos resultados, para minimizar efeitos de 

determinantes que geram restrição do potencial dos seres humanos como seres ocupacionais 

(TOWNSEND; MARVAL, 2013), visando com isso abrir espaços de buscas estratégicas para 

minimizar os impactos negativos na vida desses jovens, reconhecendo que a estrutura social é 

organizada de modo que algumas pessoas experimentem inclusão social, privilégio e direito 

de escolhas, enquanto outros experimentam exclusão social e restrições, como a privação de 

participação em ocupações cotidianas (NILSSON; TOWNSEND, 2010). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 Compreender os impactos nas ocupações de jovens decorrente da gravidez na 

adolescência.  

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar e analisar variações do impacto nas ocupações decorrentes da gravidez na 

adolescência entre homens e mulheres. 

 Elaborar caracterização sociodemográfica de sujeitos que tiveram filhos na 

adolescência. 

 Identificar variações do impacto da gravidez na adolescência decorrentes dos 

marcadores sociais da diferença: raça/cor, classe social e gênero. 

3 METODOLOGIA 

3.1 Tipo de pesquisa  

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa de abordagem qualitativa de caráter 

exploratório (GIL, 2002), no qual foi aplicado um questionário, com a finalidade de fazer um 

mapeamento sociodemográfico dos participantes, junto a uma entrevista com roteiro 

semiestruturado, buscando investigar as experiências de cada indivíduo sobre a gravidez na 

adolescência. 

3.2. Universo de Pesquisa e Participantes  

A pesquisa tinha como público alvo homens e mulheres, maiores de 18 anos, que 

tiveram filhos durante a adolescência e que residiam na Região Integrada de Desenvolvimento 

do Distrito Federal e Entorno (RIDE), que abrange as Regiões Administrativas (RA) do 

Distrito Federal (DF) e municípios do entorno do DF, divisão estratégica de desenvolvimento 

econômico (BRASIL, 1998). 

A captação de participantes foi feita através de indicações de indivíduos que atendiam 

aos critérios de inclusão através da comunidade pelo método bola de neve (DEWES, 2013), 

que consiste na utilização das ligações entre os membros de uma população, partindo de 

alguns indivíduos, para ter acesso a outros.  

Como pontapé inicial da pesquisa foram convidados a participar da entrevista duas 

pessoas de conhecimento da pesquisadora assistente que contemplavam os critérios de 
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inclusão, ambas do sexo feminino e de classes sociais diferentes. Buscando alcançar o público 

masculino foi solicitado o contato dos respectivos parentais, caso correspondessem aos 

critérios de inclusão, para que pudessem ser convidados a participar da pesquisa e dar início a 

rede característica do método.     

Porém, mesmo com as indicações realizadas e tendo sido feito o contato com o público 

masculino, não foi possível obter essa amostra, devido a recusa dos convites. Foram 

realizados seis convites e somente um homem concordou em participar da pesquisa, tornando 

o quantitativo desproporcional ao de mulheres (cinco) que aceitaram participar da pesquisa, 

inviabilizando um comparativo entre sexos. Algumas hipóteses referente a esta adversidade 

serão relatadas durante a discussão. Logo, como houveram recusas da amostra masculina, 

constatou-se a necessidade em desconsiderar o único aceite para que não houvesse viés de 

representatividade, ficando assim, o estudo realizado somente com mulheres.  

Dessa forma, o quantitativo final da amostra se deu com o número de cinco 

participantes, sendo todas mulheres, definido pela saturação de dados, que ocorre quando o 

pesquisador compreende que não há aumento significativo de informações com o acréscimo 

de novos participantes (GIL, 2002). 

 3.3 Critérios de inclusão e exclusão 

Como critérios de inclusão era necessário ser maior de 18 anos, ter sido pai ou mãe 

durante a adolescência, período entre 10 e 19 anos, e residir em região administrativa e/ou 

município que fizesse parte da RIDE, além de ter acesso a internet. O período da adolescência 

compreendido entre os 10 e 19 anos foi escolhido por ser aquele adotado pelo Ministério da 

Saúde nas políticas voltadas à adolescência (BRASIL, 2010, 2013a, 2018). Já os critérios de 

exclusão foram indivíduos analfabetos funcionais e/ou indivíduos que não possuissem 

habilidades para manusear recursos tecnológicos, necessários para a execução da pesquisa e 

mulheres que sofreram abuso sexual e tiveram gestação advinda dessa relação. 

3.4 Local da pesquisa 

Devido à pandemia que se instaurou durante o ano de 2020 pela Covid-19 

(OPAS/OMS, 2020) surgiu a necessidade de adaptar as entrevistas, que antes seriam 

realizadas de forma presencial, para a modalidade on-line. Dessa forma, as entrevistas foram 

realizadas via aplicativos Zoom e Google Meet, em data previamente combinada com as 

participantes, que recebeu a orientação de que no momento da entrevista, estivesse em um 

local que, se possível, não possuísse interferências externas, como excesso de ruído e/ou 
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circulação de outras pessoas, assim como fazer uso de fones de ouvido para garantia de sigilo 

e segurança das informações.  

As entrevistas foram conduzidas pela pesquisadora assistente com a presença da 

pesquisadora principal e orientadora durante todo o processo, para caso houvesse necessidade 

de intervir na condução e no acolhimento, poder dar assistência qualificada às participantes da 

pesquisa. 

3.5 Instrumentos e Procedimentos de coletas de dados 

Em primeiro momento realizou-se o contato com as mulheres para convidá-las a 

participar do estudo, explicando a finalidade, as etapas e as questões éticas relacionadas à 

pesquisa. Sendo as participantes elegíveis e tendo aceito o convite, combinou-se a data e 

horário para realização da entrevista. Na data marcada foi encaminhado, minutos antes do 

horário marcado, o link de um questionário sociodemográfico, com questões pré-

estabelecidas, contendo dados que se alternavam entre opcionais e obrigatórios a serem 

respondidos, sendo eles: Nome (opcional), Idade (obrigatório), Sexo (obrigatório), Raça/cor 

(obrigatório), Estado civil (opcional), Cidade (obrigatório), Escolaridade (obrigatório), 

Composição familiar (obrigatório) e Renda Familiar (obrigatório). Os itens de característica 

obrigatória constaram para confirmação de critérios de inclusão e mapeamento 

sociodemográfico da amostra estudada. Esse questionário foi realizado através da plataforma 

GoogleForms e encontra-se disponível no apêndice A. 

Em seguida, após verificado que a participante respondeu o questionário 

sociodemográfico, foi disponibilizado o link de acesso à chamada, exclusivo de cada 

entrevistada, no aplicativo Zoom ou Google Meet. A entrevista foi baseada em um roteiro 

semiestruturado, que abordou assuntos relacionados às principais ocupações das participantes, 

comparando as mesmas antes e após a experiência da maternidade bem como suas 

dificuldades, fragilidades e desafios encontrados no decorrer das vivências cotidianas, sendo 

possível identificar os efeitos da gravidez nas ocupações naquele período. Durante uma 

pergunta e outra do roteiro, era cedido espaço para que a participante pudesse se expressar 

abertamente, fazendo-se admissível, durante a entrevista, conceber novas questões que 

pudessem surgir. O roteiro semiestruturado encontra-se disponível no apêndice B. 

As entrevistas tiveram duração entre 10 e 20 minutos, essa variação de tempo se deu 

devido às demandas individuais de cada participante frente às questões da entrevista 

semiestruturadas. 
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3.6 Análise de dados 

Os dados obtidos nas entrevistas foram analisados qualitativamente por meio de análise 

de conteúdo segundo Bardin (2016), que representa um conjunto de procedimentos para fazer 

análise das comunicações com objetivo de obter, através de etapas sistemáticas, o 

detalhamento do conteúdo das mensagens que permite concatenar conhecimento as produções 

destas mensagens.  

A autora divide a análise de conteúdo nas etapas de pré-análise, com o objetivo de ter 

contato com a documentação analisada, neste caso, as respostas transcritas resultantes da 

entrevista, fazendo um esquema geral de formulação de hipóteses e elaboração de possíveis 

indicadores para orientar a interpretação do material. Em seguida, a exploração do material, 

em que tem como procedimentos a codificação, classificação e categorização das informações 

captadas. E por fim, o tratamento dos resultados, que foram analisados de modo a trazer 

significado através de embasamentos teóricos. 

3.8 Procedimentos éticos 

O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

Universidade de Brasília – Faculdade de Ceilândia (UnB/FCE), considerando o respeito à 

dignidade humana e a proteção aos participantes da pesquisa científica, conforme resolução nº 

466, de 12 de Dezembro de 2012 (BRASIL, 2012) e resolução nº 510, de 7 de Abril de 2016 

(BRASIL, 2016), que traz, perante a perspectiva do indivíduo e das coletividades, referenciais 

da bioética, tais como, autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade, e visa 

assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa. 

Considerando também o ofício nº 2/2021, de 24 de fevereiro de 2021, da Comissão Nacional 

de Ética em Pesquisa (CONEP) sobre as orientações para procedimentos em pesquisa com 

qualquer etapa em ambiente virtual (BRASIL, 2021). 

A participação na pesquisa se deu de forma voluntária e mediante a isso seria 

obrigatório que o participante concordasse com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), que também foi obtido na modalidade on-line através do mesmo link do 

questionário sociodemográfico. Sendo finalizado o estudo, após análise de dados e 

apresentação será disponibilizado aos participantes o acesso à monografia e a um resumo de 

forma clara e objetiva com os resultados obtidos na pesquisa, além disso, haverá a 

possibilidade de apresentação dos resultados de forma oral para as participantes, via chamada 

de vídeo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Tendo em vista que a amostra masculina não foi alcançada devido à recusa dos convites 

por estes participantes, neste estudo foram entrevistadas apenas mulheres, conduzindo a 

análise para as experiências femininas. Contudo, antes de apresentar os dados, faz-se 

significativa a discussão sobre a dificuldade em alcançar o consentimento para participação e 

a resistência do público masculino neste estudo.  

Levanta-se como hipótese inicial o desapreço pelo delineamento temático direcionado à 

gravidez durante adolescência, indicando que a pesquisa aborda um assunto carregado de 

estigmas, suscetível a julgamentos e preconceito. Em segundo, a hipótese de que a finalidade 

do estudo de comparação entre os sexos pode tornar embaraçoso o conteúdo a ser exposto. 

Essas duas particularidades, características da pesquisa, podem ter distanciado o interesse do 

público masculino em fazer parte da amostra de pesquisa. 

Devido a isso, foram entrevistadas então cinco mulheres, com idades de 19, 22, 23, 43 e 

50 anos cuja gravidez ocorreu, respectivamente, com 14, 19, 13, 19 e 17 anos. Foi possível 

observar que a variação de idade, tanto no momento da pesquisa quanto durante a gravidez, 

influenciou a vivência do episódio de acordo com a época, em linhas socioculturais. Para as 

gravidezes que aconteceram, comparativamente, há mais tempo, a submersão em valores e 

princípios morais mais rígidos, foi mais acentuada, munindo o ocorrido de inferências 

provenientes dessas normas que determinavam virtudes. 

A partir da análise do questionário sociodemográfico aplicado, constatou-se que quatro 

(80%) das mulheres se autodeclaram pardas e uma (20%) se autodeclarou branca, quatro 

(80%) dessas estavam solteiras e uma (20%) se encontrava em uma união estável no momento 

da pesquisa. No entanto, vale ressaltar que nenhuma destas uniões estáveis é com os pais das 

crianças geradas na adolescência e nenhuma delas possuía qualquer tipo de relação amorosa 

com os mesmos.  

Em relação ao nível de escolaridade, duas (40%) das mulheres possuíam ensino superior 

incompleto (situação de estar cursando uma faculdade no momento da pesquisa), duas (40%) 

concluíram o ensino técnico e uma (20%) possuía o ensino médio completo. Foi possível 

mapear também que quatro (80%) participantes moravam com os pais, irmãos e/ou irmãs e 

filho e/ou filha e uma (20%) morava apenas com o filho. Dessa maneira, a renda familiar 

ficou dividida com três (60%) mulheres respondendo ser de 2 a 4 salários mínimos, uma 

(20%) de 1 a 2 salários mínimos e uma (20%) sendo menor que 1 salário mínimo. Duas delas 

(40%) são residentes da Ceilândia, duas (40%) da Cidade Ocidental e uma (20%) do Riacho 

Fundo II. Assim, as maiores rendas declaradas foram de mulheres que tinham mais membros 
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da família que co-habitavam o mesmo domicílio e a menor renda declarada foi pela 

participante que morava apenas com o filho. 

A Ceilândia e o Riacho Fundo II são Regiões Administrativas do Distrito Federal. A 

Ceilândia tem a maior densidade urbana em números de habitantes do DF e a renda domiciliar 

estimada em 2018 para essa região foi de R$ 3.171,00, tendo o valor médio por pessoa de R$ 

1.125,00, constando 50,4% dessa população ocupada, considerando as pessoas maiores de 14 

anos de idade (CODEPLAN, 2019a).  

O Riacho Fundo II, nesse mesmo ano, teve a renda domiciliar estimada de R$ 2.370,00, 

o que resulta em um valor médio por pessoa de R$ 803,10. A taxa referente à ocupação das 

pessoas nessa região, considerando pessoas acima de 14 anos, foi de 56,7% (CODEPLAN, 

2019b).  

Já a Cidade Ocidental é um município do Estado de Goiás, inserido na RIDE localizado 

no entorno do Distrito Federal (BRASIL, 1998). Em 2018, o salário médio mensal de 

trabalhadores formais era de R$ 2.194,20 por domicílio, a proporção de pessoas ocupadas em 

relação à população total era de 7,6%, tendo 33,4% dos domicílios com rendimentos mensais 

de até meio salário mínimo por pessoa (IBGE, 2021a).  

 As três cidades mencionadas possuem uma renda por domicílio num valor adjacente, 

mas com uma desproporção, muito acima ou muito abaixo, quando comparado a outras 

cidades inseridas na RIDE. Faz-se fundamental salientar que os dados apresentados são 

representantes da população que possui renda formal, não englobando a renda de 

trabalhadores informais, assim, dá-se visibilidade a uma parte da população excluindo outras, 

como pode ser visto no que denominam de Cinturão de Pobreza ao redor da capital do Brasil, 

que apesar de haver um grande dinamismo econômico nesse território ainda há uma enorme 

fração de pessoas que se encontram em situações de vulnerabilidade (BRASIL, 2020).  

Observar os dados sociodemográficos das participantes, torna-se essencial, pois, como 

traz Adriana Piscatelli (2008), atentar-se para dois ou mais marcadores de categorização 

social “oferece ferramentas analíticas para apreender a articulação de múltiplas diferenças e 

desigualdades” (p.266), e disponibiliza meios para compreender a realidade através de 

categorias do sujeito em sociedade e com isso, viabilizar também a investigação das 

desigualdades socioterritoriais junto aos marcadores sociais.  

Neste estudo, com base nos dados adquiridos do questionário, foi possível observar que 

as participantes compartilham de margem de diferença socioeconômica entre elas muito 

baixas, fazendo parte da parcela da sociedade que se encaixa nas classes sociais denominadas 

D e E, a partir da faixa salarial trazida pelo IBGE. 
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Sendo assim, essa amostra se caracteriza por uma população de baixa renda, que reside 

em locais menos privilegiados da RIDE. Compreendendo que é nesse contexto sociocultural 

que surgem as necessidades das mesmas para garantia de direitos de cidadania, emancipação, 

autonomia, essa vulnerabilidade social constatada, traz consequências diretas nas condições 

de vida da população, e quando feito um recorte racial as disparidades tornam-se ainda mais 

destacadas.  

Dentro desse cenário as participantes ocupavam uma posição de nível social baixo, mas 

encontram-se amparadas pela manutenção dos seus direitos fundamentais, como acesso à 

educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, e observado o nível de escolaridade entre elas 

observa-se que esta em ascendência visto que a conclusão do ensino técnico, bem como o 

ingresso no nível superior se fez presente nos dados apresentados, além de a renda domiciliar 

se fazer proporcional a composição familiar. 

Após a aplicação do questionário sociodemográfico e realização das entrevistas com as 

participantes, foi factível observar assuntos que se mostraram acentuados e se apresentaram 

com maior frequência durante a análise de conteúdo, sendo eles: a gravidez, a relação 

familiar, o atendimento à saúde, o olhar da sociedade, a parentalidade e as ocupações. A fim 

de preservar a identidade das participantes no decorrer da discussão, ao evidenciar falas das 

entrevistadas, as mesmas foram descritas como Entrevistada um (E1), Entrevistada dois (E2), 

Entrevistada três (E3), Entrevistada quatro (E4) e Entrevistada cinco (E5). 

4.1 A gravidez durante a adolescência 

Todas as mulheres entrevistadas declararam que a gestação se deu a partir da gravidez 

não planejada e algumas ainda indicam que ocorreu a partir de sua primeira relação sexual.  

“Primeiro que foi na primeira vez, eu engravidei [...] eu não tive nenhuma prevenção, e 

não era muito de usar contraceptivo [...] Engravidei de primeira… primeira relação 

engravidei.”(E5). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), um indicador que 

permite monitorar a proteção da infância, da adolescência e da juventude das mulheres no 

Brasil é a taxa específica de fecundidade de 15 a 19 anos de idade, denominada Taxa de 

Fecundidade Adolescente. Em 2011 essa taxa era de 64,0 nascimentos a cada 1.000 mulheres 

de 15 a 19 anos, já em 2019 esse valor baixou para 59,0 nascimentos a cada 1.000 mulheres 

(IBGE, 2021b). Sendo assim, embora o indicador não inclua idades abaixo de 15 anos e 

abrange a pré-adolescência, é possível notar que no período de oito anos houve queda nessa 

taxa de 5,0.  
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A diminuição no indicador que monitora a taxa de fecundidade adolescente pode estar 

relacionada às políticas públicas que vêm sendo direcionadas para a juventude (BRASIL, 

2010, 2013a, 2018) e a implementação de programas destinados à gravidez na adolescência e 

sexualidade (BRASIL, 2011, 2019) oferecendo, além de acesso gratuito e orientação para a 

utilização de diversos tipos de métodos contraceptivos, a aproximação do debate sobre a 

problemática que promove a autonomia dos adolescentes frente a sexualidade com 

discernimento sobre o assunto, e não somente a disponibilização de informações acerca do 

tema.  

Trazendo a discussão para além da disponibilidade de métodos e informações, pontua-se 

a necessidade de se articular a juventude com as perspectivas e planejamentos de futuro da 

adolescência, visto que, de todas as gravidezes aqui apresentadas, em sua totalidade, tiveram a 

configuração de uma gestação não planejada, mas o questionamento a se fazer diante disso é 

se a juventude brasileira possui arcabouço para que, mesmo estreitamente, se possa traçar 

planos e projetos de vida diante de tantas fragilidades encontradas no seu contexto 

socioeconômico e sociocultural. 

O mesmo estudo do IBGE mencionado anteriormente traz a taxa de fecundidade 

adolescente dividida por regiões brasileiras. Em 2019, o Sudeste e o Sul apresentaram as 

menores taxas do estudo, seguidos do Centro-Oeste e Nordeste e por último a região Norte, 

trazendo a maior taxa de fecundidade entre mulheres de 15 a 19 anos (Figura 1).  

 

Figura1: Taxa de fecundidade de mulheres de 15 a 19 anos de idade (%) 

 

Fonte: IBGE, Projeções da População do Brasil e Unidades da 

Federação por Sexo e Idade para o Período 2010-2060. 
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Esses dados com discrepâncias dentro do mesmo país são capazes de explicitar a 

desigualdade regional que está presente no Brasil (MENDES et al., 2020) característica do 

desenvolvimento econômico acentuado em algumas regiões, que envolve diferentes 

dimensões, como acesso à saúde, educação, emprego, renda, habitação, saneamento básico, 

entre outras, garantidos constitucionalmente desde 1988 (BRASIL, 1988), e que propicia a 

ascensão desenvolvimentista de algumas regiões e a extrema suscetibilidades de outros. Por 

Estado, a maior taxa de fecundidade adolescente foi encontrada no Amazonas e a menor no 

Distrito Federal (IBGE, 2021b). Isso demonstra também, que dentro da mesma região 

também há essa desigualdade, como é o caso do Distrito Federal, localizado no centro-oeste e 

que está em terceiro lugar pelo indicador por regiões, mas que detém a menor taxa por estado 

do país inteiro.  

Expostas as desigualdades regionais do Brasil e a interferência dessa desigualdade nas 

taxas de fecundidade adolescente, também presente dentro da RIDE, é evidente que o alcance 

das dimensões básicas para manutenção da qualidade de vida, como acesso à saúde, educação, 

emprego, renda, habitação, saneamento básico, entre outras, não chega de forma igual a todos. 

Do mesmo modo, ao se falar sobre educação em saúde ou educação sexual, essas ações não 

terão alcance absoluto para essa população em detrimento dos fatores que limitam o acesso a 

informação seja por segregação, alienação, marginalização, exclusão ou no mínimo restrição 

da participação desses indivíduos (TOWNSEND; MARVAL 2013). 

As mulheres entrevistadas também relataram ter tido, em algum momento, algum tipo 

de conhecimento prévio em relação a métodos contraceptivos, apesar do contexto 

sociocultural da época em que algumas entrevistadas engravidaram interferiam diretamente 

no acesso, na qualidade dessas informações e no uso desses métodos. 

A utilização de métodos contraceptivos, no Brasil, teve mudanças a partir dos anos 60, 

com o início do comércio das pílulas anticoncepcionais (PEDRO, 2003). Atualmente esses 

métodos são disponibilizados de forma gratuita por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), 

onde são ofertados preservativos masculino e feminino, pílula combinada, anticoncepcional 

injetável mensal e trimestral, dispositivo intrauterino com cobre (DIU Tcu), diafragma, 

anticoncepção de emergência e minipílula (BRASIL, 2019). Embora as possibilidades, em 

números de métodos, tenham aumentado com o tempo, torna-se necessário fazer uma 

ponderação cautelosa sobre a associação dessa disponibilidade de métodos com a autonomia 

da mulher em comparação ao homem em uma relação.  

De todos os métodos contraceptivos oferecidos pelo SUS e disponíveis na indústria, 

somente o preservativo masculino, também conhecido como camisinha, é direcionado ao 
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homem para uso como método de contracepção, para além da abstinência e da vasectomia 

(PEDRO, 2003), os demais métodos contraceptivos, a pílula combinada, o anticoncepcional 

injetável mensal e trimestral, o dispositivo intrauterino com cobre, o diafragma, o preservativo 

feminino, o anticoncepcional de emergência e a minipílula, são direcionados ao uso da 

mulher, e somente dois deles, o diafragma e o preservativo feminino, não são contraceptivos 

hormonais. 

Alguns estudos já trazem que sérios problemas de saúde surgem com o uso de 

anticoncepcionais, devido às altas taxas hormonais ingeridas com frequência, acompanhados 

também de constantes enjoos e mudanças de humor (FERREIRA; D’AVILA; SAFATLE, 

2019) e embora, o avanço do uso de métodos contraceptivos por mulheres surge como um dos 

principais responsáveis por mudanças na relação de gêneros, por poder desprender a 

sexualidade da reprodução, essa independência vem coberta de efeitos colaterais para a saúde 

das mulheres (PEDRO, 2003). 

Por outro lado, grandes conquistas foram levantadas a partir dessa mudança no cenário 

reprodutivo das mulheres, não sendo ligadas somente a disponibilidades aos diversos métodos 

contraceptivos, mas também na mudança dos papéis ocupacionais da mulher. Antes a mulher 

que era destinada primordialmente ao lar e aos cuidados maternos, após a contracepção, passa 

a fazer o controle e a escolha do número de filhos e se torna independentes da vontade, ou da 

falta de destreza masculina no coito interrompido, no uso do preservativo ou na abstinência, e 

com isso a presença de mulheres surgem cada mais forte no mercado de trabalho, na política e 

na ocupação de cargos de destaque, antes assumidos somente por homens (PEDRO, 2003).  

Quando abordado sobre as ações preventivas adotadas por essas mulheres,  os relatos 

trazidos pelas participantes transpassam a abordagem de métodos contraceptivos devido a 

causas antecedentes:  

“Eu tinha noção do que eu estava fazendo, eu sabia que eu poderia engravidar, mas eu 

acabei que não tomei o remédio mesmo... com medo de chegar na minha mãe e contar 

que eu tinha perdido a virgindade” (E1). 

“Menina confia demais em cara né, a verdade é essa. A gente começou a namorar eu 

tinha 17 anos então acabava que confiava nele [...]” (E2). 

Tais relatos demonstram que a prevenção transpõe a disponibilidade de métodos 

contraceptivos e realçam a importância da implementação de ações e campanhas de 

prevenção e educação sexual, junto com o manejo e abordagem sobre o assunto em diversos 

cenários. Visto que há a dificuldades no núcleo familiar em se falar sobre este conteúdo e 

sobre a iniciação das atividades sexuais dos adolescentes, essa discussão é direcionada 
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estrategicamente para outras instituições, como é o caso do Programa Saúde na Escola (PSE) 

que oferece articulação permanente da educação e da saúde e tem como uma de suas ações a 

promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva (BRASIL, 2007). Todavia, ainda há a 

desaprovação da educação sexual pelas famílias brasileiras direcionadas ao ambiente escolar. 

Isso pode ser observado devido ao tabu relacionado ao sexo e sobre sua representação 

na sociedade, agravado pelo crescente cenário conservador da atualidade, fazendo com que o 

sexo e a sexualidade sejam ainda mais repreendidos nos seios familiares e por alguns partidos 

políticos brasileiros, que suscitam que trazer a abordagem sobre esses assuntos sugestiona a 

sexualização precoce e se antepõem com censura e o desmonte de políticas públicas para 

juventude. Um exemplo a ser dado foi a situação, em 2019,  que o atual presidente da 

república atacou a Caderneta de Saúde do Adolescente, ao exigir que tais cadernetas fossem 

recolhidas pois mostravam figuras que não caiam bem para meninos e meninas, esta  que  ao 

longo dos anos de sua construção teve mais de 32 milhões de exemplares distribuídos em 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) e abarcou informações sobre puberdade, sexo seguro e 

prevenção da gravidez na adolescência (MOTA, 2020). 

Constata-se, então, a importância do investimento em políticas de educação em saúde e 

em ações para o planejamento reprodutivo na adolescência de forma acessível e integral a fim 

de promover autonomia, empoderamento e emancipação juvenil para que estes possam, 

minimamente, conceber perspectivas e clareza relacionadas às causas-efeito de suas ações em 

diversos âmbitos de suas trajetórias, assumindo assim o protagonismo sobre suas próprias 

escolhas. 

4.2 A relação familiar 

Nesse momento, a família aparece como uma parte importante na vida da adolescente e 

pôde-se ver mais claramente essa amplitude na medida em que a gravidez passa a ser do 

conhecimento dos pais da, até então, adolescente. Carvalho e Melo (2019) expõem que a 

estrutura da sociedade e da família contemporânea brasileira ainda traz indícios da 

desigualdade de gênero que permeiam a imposição de expectativas de papéis de gênero no seu 

cotidiano.  

Isso é notório nos relatos das participantes entrevistadas, quando se fala no modo em 

que as mães dessas adolescentes lidam frente à gravidez da filha, sendo uma reação mais 

estável, passível de diálogo e aceitação, embora ainda seja um momento de desestabilidade, 

do que em relação aos pais da mesma, que carrega, geralmente, princípios mais conservadores 
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e tradicionais quando se trata de uma filha, uma menina, uma mulher que sob seus cuidados, 

engravidou na adolescência. 

“[...] assim, em relação ao meu pai, foi muito… foi um choque, sabe. Eu fiquei um mês 

sem falar com meu pai, ele ficou muito chateado [...] ele ficou muito abalado… Eu era 

princesinha dele, ne?! Mas assim, depois ele foi aceitando aos poucos, no tempo dele 

né.” (E1). 

“Todos eles ficaram chateados né, meu pai e minha mãe. Minha mãe... não que aceita, 

mas ela viu que me abandonar também não ia fazer muito sentido, então ela me deu 

mais apoio assim [...]Meu pai foi embora de casa, voltou logo em seguida por conta de 

uns parentes dele que chegaram justo no dia e aí ele teve que voltar, a gente conversou 

e depois ele ficou.” (E3). 

Essa associação entre a relação de gênero e família se dá pela perpetuação de princípios 

e valores tradicionais e estruturais em algumas famílias que podem ser consideradas um 

contexto de reprodução ideológica e de uma cultura que exige que a educação de meninos e 

meninas seja diferente (CARVALHO; MELO, 2019). Logo, como resultado dessa 

interposição, os papéis ocupacionais assumidos por estes adolescentes, futuros adultos, serão 

fortemente influenciados por essa construção do papel de gênero baseado no sexo biológico e 

em como uma genitália define o que uma mulher, ou um homem, podem ou não fazer, como 

devem ou não se comportar, em que lugar deve ou não se colocar. 

Trazendo os relatos das entrevistadas e observando o papel da mulher dentro de uma 

dinâmica familiar ainda como filha, os papéis desempenhados por essa jovem estão 

intrinsecamente ligados ao que foi imposto a ela. Quando essa filha foge dessas superposições 

e rompe, ainda que pouco, com essa dinâmica, esse comportamento vem dotado de 

julgamentos, pois, como quando ocorre a gravidez, ela acaba aniquilando valores familiares e, 

dependendo da família, dilapidando também uma reputação que tinha a se manter.  

Para o adolescente do sexo masculino, considerando a desigualdade de gênero, em que a 

gravidez não vem carregada de desonras e infâmia dentro da dinâmica familiar, é possível 

inferir, que o homem ao se tornar pai, pode ter as relações da estrutura familiar menos 

abaladas, do que uma adolescente do sexo feminino que se torna mãe (CARVALHO; MELO, 

2019). 

4.3 O atendimento a saúde 

Em relação ao acesso aos serviços de saúde para acompanhamento da gestação, foi 

possível observar que a porta de entrada na atenção básica tem um papel fundamental no 

acolhimento das adolescentes: 
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“Fui bem acolhida, fiz meu pré-natal todo no posto de saúde, público, lá do guará II da 

quadra que eu morava [...] então assim… desde o princípio eu fui, fiz o pré-natal 

inteiro no posto com o médico, desde o primeiro trimestre.”(E2). 

“Meu pré-natal foi feito ali no posto de saúde 3, na UBS 3… e assim eu tive um 

acolhimento muito grande, tanto que eles doaram várias roupas, vários sapatos [...] Eu 

me senti muito acolhida por lá”(E4). 

A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrange a promoção, proteção, a prevenção e a manutenção da 

saúde, orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da 

continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, 

da equidade e da participação social (BRASIL, 2011).  

Por outro lado, há a circunstância de a gravidez durante a adolescência ser 

correspondente a uma gravidez de alto risco, tanto para a adolescente quanto para o bebê 

(OLIVEIRA, 1998), sendo assim, surge a necessidade do acompanhamento em serviços 

especializados na gestação de alto risco, como foi o caso de algumas entrevistadas, que 

tiveram acompanhamento, parcial ou total, no Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB). 

O acompanhamento nos serviços especializados, conhecido como atenção secundária, é 

realizado em nível ambulatorial e hospitalar. Esse nível compreende serviços médicos 

especializados, de apoio diagnóstico e terapêutico e atendimento de urgência e emergência, 

podendo ser acionada também a atenção terciária que designa o conjunto de procedimentos de 

elevada especialização, como por exemplo, o parto de alto risco (BRASIL, 2015).  

Esse acompanhamento, embora necessário, distancia a atenção à saúde focada nos 

princípios e diretrizes da Atenção Básica, que dispõe de estratégias para o cuidado contínuo e 

para a territorialização que tem enfoque na Política Nacional de Humanização (PNH) 

(BRASIL, 2013b), e que traz o indivíduo para participar ativamente nos processos saúde-

doença devido a atenção ser dada nos elementos básicos para a promoção, proteção, 

prevenção e manutenção da saúde.  

Algumas pesquisas em saúde demonstram associações entre os conceitos de 

participação, saúde, e cidadania com a maior eficácia quando os usuários se envolvem no 

fazer junto com os profissionais, e estes usuários se fazem ativos nesse processo de cuidado, 

do que quando os profissionais atuam para ou por aqueles usuários (TOWNSEND; 

MARVAL, 2013). E torna-se assim importante a realização do pré-natal, primordialmente na 

atenção básica, com acesso as UBS, pois esta o cuidado unificado, não somente direcionado a 

atenção à saúde, mas para preparar essa adolescente para a maternidade. 
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Em relação aos serviços de saúde, há ainda o estigma sobre o atendimento de serviços 

públicos, vinculando o bom atendimento ao serviço privado e por conseguinte, o atendimento 

público de má ou precária qualidade: 

“Eu fui atendida super bem porque eu tinha um convênio médico que era do meu pai 

[...] Então assim, o médico foi super prestativo, eu fui muito bem acompanhada [...] 

tive toda assistência possíveis e cabíveis porque foi pela rede particular, meu médico 

foi fantástico, a respeito disso não tenho o que reclamar. (E5) 

Porém, da mesma forma que houve mulheres que foram bem acolhidas nos serviços de 

saúde, também surgiram situações que enfatizam algumas negligências, que podem estar 

presentes no setor público e privado, caracterizando violência obstétrica:  

“[...] foi quando eu fiquei internada [...] eu fiquei chorando porque minha mãe não 

poderia ficar no hospital né, e aí eu fiquei chorando querendo minha mãe e ela falou na 

hora de você abrir as pernas você abriu agora você quer sua mãe?” (E3). 

A violência obstétrica, segundo a OMS (2014), refere-se à apropriação do corpo da 

mulher e dos processos reprodutivos por profissionais de saúde, na forma de um tratamento 

desumanizado, medicação abusiva ou patologização dos processos naturais, reduzindo a 

autonomia da paciente e a capacidade de tomar suas próprias decisões livremente sobre seu 

corpo e sua sexualidade, o que acarreta em consequências negativas em sua qualidade de vida. 

Episódios como este acontecem com muitas mulheres de todas as idades, todavia, ser mulher 

e adolescente grávida traz uma constante de dupla vulnerabilidade diante dessa violência 

sofrida. 

4.4 O olhar da sociedade  

De todas as mulheres entrevistadas, todas, de alguma maneira, vivenciaram situações 

desagradáveis durante o período da gravidez, ou após, em diferentes cenários: 

“O fato de ter engravidado nova e ter tido todo apoio necessário dos meus pais não foi 

o suficiente pra me livrar dos olhares preconceituosos da sociedade.” (E3). 

Na construção de sua identidade e na composição de suas experiências, as mulheres 

atravessam um caminho que está imerso em interferência social (OLIVEIRA, 1998). As 

transições de gerações ocorrem e com ela é possível notar a interferência social de épocas, na 

permanência de valores arraigados e na influência no papel social da mulher. 

“Foi há 33 anos atrás e era uma época que tinha muito preconceito de se engravidar 

antes de se casar… então assim, foi bem complicado pra mim [...] naquela época foi 
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uma questão muito constrangedora porque eu era apontada como a menina que ficou 

grávida, adolescente, dentro de casa…” (E5). 

“Até hoje você ser julgada por algo que aconteceu a tanto tempo, eu acabei criando a 

ideia de que tenho que provar pra muitos [...] que não sou o que eles pensam, que 

mesmo com o que aconteceu devo ser valorizada como pessoa e como mulher.” (E3). 

Isto posto, observa-se que a época e o contexto social de cada mulher que vivenciou 

uma gravidez na adolescência têm repercussões diretas em suas trajetórias de vida a curto, 

médio ou até longo prazo. As transformações do papel da mulher na sociedade só passam a ter 

modificações, em passos lentos, a partir de 1960, em que a sociedade brasileira vive um 

processo de transformação social influenciado por movimentos feministas que 

revolucionaram as relações sociais e de poder desde os primórdios do século XX (STEVENS; 

OLIVEIRA; ZANELLO, 2014). Esses movimentos desencadearam uma série de contestações 

sobre os papéis femininos e masculinos dentro da sociedade brasileira e que começam a ser 

problematizados, afetando a instituição social primária, neste caso, a família (CARVALHO; 

MELO, 2019), porém ainda assim, encontram-se atualmente enraizados valores de uma 

sociedade patriarcal que ditam condutas voltadas ao sexo feminino. 

4.5 Parentalidade 

Quando abordado o assunto sobre a relação com os parceiros, 80% (quatro) das 

mulheres informaram ter tido uma relação de namoro com o companheiro e 20% (uma) 

informou não ter tido um relacionamento estável com o parceiro. No entanto, os desfechos 

dos vínculos, após a intercorrência da gravidez tiveram cursos diferentes: 

“Ele continuou comigo depois da gravidez, a gente tinha uma relação muito boa, 

inclusive foi a melhor época do nosso relacionamento. [...] atualmente somos 

separados, não estamos juntos, mas a gente é muito amigo” (E1). 

“Nós namorávamos até eu ficar grávida, no dia que eu contei que tava grávida ele não 

me quis mais. A partir do momento que eu contei que tava grávida ele só voltou a 

aparecer quando o bebê nasceu.” (E2). 

“Aconteceu e eu engravidei né [...] depois a gente se casou… naquela época tinha bem 

isso, engravidou, casou.” (E5). 

Com os relatos e as comparações entre eles, foi possível observar que, o modo que se 

deu o desfecho desses vínculos e a atitude do companheiro da adolescente frente a gravidez, 

em alguns casos, expressa notoriamente os comportamentos e posturas seguintes frente essa 

paternidade, tendo constatado que os parceiros das, até então adolescentes, tinham a mesma 

média de idade. 
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Jager e Dias (2015) trazem que a paternidade na adolescência “é permeada pela maneira 

como o adolescente vivencia sua transição ecológica, bem como pelo apoio recebido e pelas 

características e relações estabelecidas nos diferentes ambientes do qual faz parte” (p.696), 

dessa forma, esses fatores pode influenciar na percepção sobre paternidade durante a 

adolescência.  

Nos contextos das experiências, identificou-se que para o homem há a possibilidade, 

ainda que não apropriada, de abdicar de parte da paternidade frente a gravidez na adolescência 

ou facilmente abdicar das responsabilidades como um todo. Alguns exemplos podem ser 

vistos em diferentes casos: 

“Ele aparecia, sei lá, uma vez por mês, fazia gracinha com o bebê e só. Ele chegou a 

pagar pensão pro filho mas depois que eu coloquei ele na justiça mas o meu filho já tava com 

dez anos quando ele passou a pagar pensão.” (E2). 

“Quando ela tinha dez meses [...] ele se afastou dela e até hoje num tem muito contato 

com ela não. Por opção dele, porque mora perto.” (E3). 

“Nos primeiros dias eu pensei: beleza, ele vai cumprir com as responsabilidades dele. 

Não começou pagando pensão [...] não cumpriu com a obrigação dele em momento nenhum, 

nenhum, nenhum… tipo, pensão até hoje ele não paga… ” (E4). 

“[...] depois ele meio que abdicou dessa paternidade, porque quem tomou essa frente 

foi o meu pai… apesar da gente continuar casados…” (E5). 

É exposto um padrão para as situações em que os pais mantêm encargos parciais diante 

das circunstâncias. O papel da paternidade reproduz o olhar da figura masculina no modelo 

familiar, baseada em características da identidade estipuladas pela sociedade do ser homem, 

geralmente relacionada ao provedor financeiro e chefe de família (JAGER; DIAS, 2015). 

Primordialmente nas situações em que não há construção de relações amorosas e afetivas 

entre o pai e a mãe da criança, o homem sente como concretização principal de sua 

responsabilidade, a financeira, deixando elementos afetivos relacionados à criança como 

responsabilidade secundária, comumente reservada aos finais de semana. 

As responsabilidades parentais são definidas pelos papéis sociais atribuídos ao homem e 

a mulher, determinados em um nível de estrutura social e esse macrossistema é envolto por 

estereótipos culturais e sociais, que influenciam as atividades nas quais o sujeito irá se engajar 

(JAGER; DIAS, 2015). E embora os papéis contemporâneos demonstrarem uma tendência à 

fluidez e igualdade nas responsabilidades parentais, ainda há prenunciado que para o homem 

as responsabilidades são financeiras e para a mulher as responsabilidades são voltadas para o 

cuidado dos filhos.  
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4.6 Ocupações e Terapia Ocupacional 

Com todo o arcabouço apresentado, constata-se dissemelhanças nos papéis assumidos 

provenientes da parentalidade durante a adolescência e as dimensões alcançadas pelo gênero 

feminino e de outros marcadores sociais, interferindo assim em restrições, privações e no 

engajamento ocupacional.  

No decorrer das entrevistas verificou-se que as atividades das mulheres que mais 

tiveram modificações estavam relacionadas às atividades de lazer, estudo e atividades 

laborais. A maior parte das mulheres, no momento em que engravidaram, estava no ensino 

médio e tinham metas para continuar uma trajetória acadêmica após o período escolar. Para 

algumas, essas atividades de estudo foram restritas temporariamente e outras tiveram a 

privação dessa ocupação.  

“Olha eu estudava, gostava muito de estudar né [...] minha vida era basicamente 

estudar [...] Eu tive que parar de estudar porque ninguém queria ficar e ninguém ia 

ficar e falaram se eu fui capaz eu tinha capacidade de fazer um filho eu tinha 

capacidade de assumir. E aí, eu abandonei e fui cuidar dela mesmo” (E5) 

Da mesma forma que algumas adolescentes interromperam os estudos devido a gravidez 

e as responsabilidades advindas da mesma, algumas tiveram restrições em outras atividades, 

como por exemplo, deixar de praticar algum esporte e parar de frequentar locais de interesse, 

como também surgiram situações inversas, em que teve-se que retornar rapidamente a uma 

atividade devido aos deveres atribuídos ao novo papel assumido após a gestação, como por 

exemplo a necessidade de retornar ao mercado de trabalho. 

“Após a gravidez eu deixei de fazer meu handebol [...] eu pratiquei esporte até os sete 

meses gestacional [....] eu deixei de praticar, porque o começo… os primeiros meses da 

criança é muito importante né a presença da mãe, a gente se dedica muito mais, é mais 

cuidado, é uma responsabilidade muito maior, então eu parei de praticar handebol.” 

(E1). 

“Durante a gravidez eu não consegui trabalhar né, porque como eu fazia trabalho 

temporário eles não contratam grávidas, mas eu voltei ao mercado de trabalho meu 

filho tinha vinte dias.” (E2). 

A repercussão da gravidez na adolescência, vinculada a evasão escolar e a inserção 

antecipada no mercado de trabalho se torna muito evidente (OLIVEIRA, 1998) e pode 

acontecer por diversos motivos, de forma diferente entre o sexo masculino e o sexo feminino 

(ALMEIDA; AQUINO; BARROS, 2006). Essa dissimilitude acontece devido aos novos 

papéis ocupacionais que esses adolescentes irão assumir. Para a menina, certamente, a 

ausência da rotina escolar se dará a fim de poder dirigir-se aos cuidados da criança, pelo 
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menos nos primeiros meses de vida, e em contraponto, a ausência do menino no ambiente 

escolar se dará a fim de buscar alguma fonte de renda para cumprir com as necessidades 

financeiras que um bebê requer. 

O IBGE, com o Indicador Nível de Ocupação das pessoas de 25 a 49 anos, demonstra a 

repercussão da presença de uma criança com até três anos de idade vivendo em um domicílio 

e aponta características importantes na determinação das ocupações de mulheres. No Brasil, 

em 2019, entre as mulheres desse grupo etário, a proporção de ocupação era de 54,6% para 

mulheres que tinham filhos com até três anos e 67,2% para aquelas que não possuíam filhos 

menores de três anos. Dentro do grupo de mulheres ainda, há as que se autodeclararam pretas 

ou pardas, elas apresentaram os menores níveis de ocupação, tendo menos de 50%, o que 

demonstra o quanto a interrelação de raça e gênero interfere na participação ocupacional dos 

indivíduos. Outra estatística que chama atenção é que, mesmo mulheres que tinham ou não 

filhos menores de três anos, ficaram abaixo da taxa do nível de ocupação de homens (IBGE, 

2021b).  

O indicador demonstra dados de uma faixa etária acima do público alvo deste estudo, 

mas é evidente que a taxa de ocupações de mulheres é menor, relacionada à de homens, 

quando se tem a necessidade de direcionar o cuidado a uma criança. Sendo assim, ao ter uma 

criança de até três anos de idade no domicílio o arranjo familiar é organizado de modo que o 

cuidado da criança fique direcionado à mulher e esta tenha que abdicar de algumas ocupações 

para assumir esse novo papel ocupacional.  

Alguns relatos demonstram a importância de ter uma rede de apoio neste momento, para 

que as rupturas ocupacionais sejam minimizadas e assim se possa dar continuidade a 

determinados projetos de vida. 

“Eu falo graças a deus por ter eles como pais né, porque depois que eu tive ela eu 

continuei fazendo curso, é… jogando meu futebol, fiz é… gosto de dança do ventre 

também, fiz dança do ventre, fiz karatê, fiz de tudo assim… não parei com nada assim, 

depois que tive ela.” (E3). 

Aa ocupações, pelo o olhar da Ciência Ocupacional (COSTA et al., 2017), são unidades 

de atividade, pessoalmente significativas e que são classificadas e nomeadas de acordo com a 

cultura, permitindo as pessoas lidarem com suas necessidades cotidiana e têm características 

consideradas auto iniciadas e intencionais, pois possuem um propósito. São experienciais e 

reconhecidas socialmente, como também essenciais para a qualidade de vida, possuindo 

capacidade de influenciar a saúde e o bem estar do indivíduo. 
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Em vários casos entrevistados, as ocupações, que são essenciais para a manutenção de 

saúde e bem estar do indivíduo, em algum momento estiveram restritas em diferentes formas 

e intensidade. Essas restrições acontecem devido às novas demandas que surgem após a 

gravidez e com ela, também, as novas ocupações, devido ao novo papel ocupacional exercido, 

em que se deixa de ser filha somente para se tornar mãe, e pelo olhar da sociedade, em que se 

deixa de ser menina e passa-se a ser mulher.  

Assim como determinadas ocupações são capazes de promover a saúde e bem estar, 

outras podem comprometê-las, isso porque o significado de uma ocupação envolve a 

subjetividade do ser humano e o valor que cada indivíduo atribui a ela, e isso pode ser visto 

quando diferentes indivíduos têm a mesma ocupação, porém, conferem significados diferentes 

a ela (COSTA et al. 2017). 

Portanto, ao engravidar durante a adolescência, a mudança repentina no repertório 

ocupacional da adolescente pode gerar dificuldades em adaptar-se à nova rotina, bem como 

em ressignificar suas ocupações, visto que cada ocupação tem atribuições individuais, dotadas 

de significados e fazem parte de um conjunto que caracteriza a identidade dessa pessoa. A 

adolescente, ao interromper os estudos, ela não somente deixa demandas de aprendizado e os 

afazeres de estudante restritos, ela perde um ambiente de socialização e tem ruptura de 

vínculos com os demais desse mesmo ambiente, interferindo no seu bem-estar, qualidade de 

vida e saúde, e essa mesma dinâmica pode acontecer em várias outras áreas e ocupações de 

sua vida.  

5 CONCLUSÃO 

Com este estudo conclui-se que a gravidez durante a adolescência para o sexo feminino 

traz, em alguns momentos, rupturas no repertório ocupacional das jovens, tendo maiores 

impactos nas atividades laborais, de estudo e de lazer, e, a depender dos marcadores sociais da 

diferença, como raça/cor e classe social, bem como a época em que a gravidez ocorre e a rede 

de apoio dessa adolescente nesse momento, o caminho de rupturas pode se tornar mais ameno 

ou mais abrangente.  

Para todas as mulheres entrevistadas a maternidade se fez concreta a partir do momento 

que as mesmas engravidaram, tendo que resignar-se e apropriar-se do seu novo papel 

ocupacional independente das barreiras encontradas. Já nos relatos de suas experiências, ao 

falarem dos respectivos pais de seus filhos, a paternidade neste estudo sob a perspectiva 

feminina, se tornou moldável e suscetível à escolha por estes em assumir ou não esse novo 

papel ocupacional, e junto com eles as atribuições desse novo encargo. 
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É possível inferir aqui, mesmo sem a amostra masculina presente no estudo, sobre o 

lugar social da mulher e os impactos da gravidez durante a adolescência conforme a diferença 

de sexo e a construção de gênero. Para Neiverth e Alves (2002) a experiência da gravidez para 

a mulher pode ser mais intensa do que para o homem, a partir do momento em que a gestação 

se faz interna para ela e externa para ele, salientando ainda que a mulher irá assumir e 

desempenhar o papel de mãe antes mesmo do nascimento da criança. E nessa condição, sendo 

ou não a gravidez desejada, a maternidade irá assumir para uma adolescente uma amplitude 

acentuada considerando o momento e o contexto sociocultural da mesma (ANDRADE; 

RIBEIRO; SILVA, 2006;).  

 



 

 

 

REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

1. ALMEIDA, M. C. C.; AQUINO, E. M. L.; BARROS, P.  School trajectory and teenage 

pregnancy in three Brazilian state capitals. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 

v.22, n.7, p.1397-1409, 2006. 

 

2. ANDRADE, P. R.; RIBEIRO, C. A.; SILVA, C.V. Mãe adolescente vivenciando o 

cuidado do filho: Um modelo teórico. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 59, v. 1, p. 

30-35, 2006. 
 

3. BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2016. 
 

4. BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de Dezembro de 2012. 

Aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

Brasília/DF: Ministério da Saúde 2012. Disponível em:< 

https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//resolucao-cns-466-

12.pdf>.  Acesso em: 18 de set, 2020. 

 

5. BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 7 de Abril de 2016. Dispõe 

sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Brasília/DF: 

Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2016/res0510_07_04_2016.html.> Acesso 

em: 2 de mar, 2021. 

 

6. BRASIL. Governo do Brasil. Educação sexual é fundamental para evitar gravidez na 

adolescência. Notícias Saúde, Prevenção, ano 2019, n.2, 01 fev 2019. Disponível em: 

<https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2019/02/educacao-sexual-

e-fundamental-para-evitar-gravidez-na-adolescencia.>. Acesso em: 21 de abr, 2021. 

 

7. BRASIL. Ministério da Saúde. Caderneta de saúde da adolescente. Secretaria de 

Atenção em Saúde: Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, Comunicação e 

Educação em Saúde, Brasília,DF: Ministério da Saúde, Série F, 2013a. 
 

8. BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes nacionais para a atenção integral à saúde de 

adolescentes e jovens na promoção, proteção e recuperação da saúde. Secretaria de 

Atenção em Saúde: Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília,DF: 

Ministério da Saúde, Normas e Manuais Técnicos, Série A, 2010. 
 

9. BRASIL. Ministério da Saúde. Ofício circular nº 2/2021/CONEP/SECNS/MS de 24 de 

fevereiro de 2021.Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Saúde: Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa, Brasília,DF: Ministério da Saúde, 2021. Disponível 

em:<http://conselho.saude.gov.br/images/Oficio_Circular_2_24fev2021.pdf.>. ACesso 

em: 02 de mar, 2021. 
 

10. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Humanização - PNH. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Humaniza SUS, Brasília/DF: Ministério da Saúde, 1. Ed, 2013b. 
 

11. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n° 2.488, de 21 de Outubro de 2011. Aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 

https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/resolucao-cns-466-12.pdf
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/resolucao-cns-466-12.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2016/res0510_07_04_2016.html
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2019/02/educacao-sexual-e-fundamental-para-evitar-gravidez-na-adolescencia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2019/02/educacao-sexual-e-fundamental-para-evitar-gravidez-na-adolescencia
http://conselho.saude.gov.br/images/Oficio_Circular_2_24fev2021.pdf


 

 

 

organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família e o Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde. Diário Oficial da União [DOU], Brasília, DF: Ministério 

da Saúde, 2011.  
 

12. BRASIL. Ministério da Saúde. Proteger e cuidar da saúde de adolescentes na atenção 

básica. Secretaria de Atenção à Saúde: Departamento de Ações Programáticas e 

Estratégicas, Brasília,DF : Ministério da Saúde, 2. Ed, 2018. 
 

13. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde (SUS). Minas Gerais: Ministério 

da Saúde, 2015. Disponível em: https://www.saude.mg.gov.br/sus/page/1543-sistema-

unico-de-saude-sus?layout=print. Acesso em: 21 de abr, 2021. 
 

14. BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.>. Acesso em: 21 de 

abr, 2021. 
 

15. BRASIL. Presidência da República. Decreto 6.286, de 5 de Dezembro de 2007. Institui o 

Programa Saúde na Escola e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da 

República, 2007. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2007/decreto/d6286.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%206.286%2C%20DE

%205,PSE%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.> Acesso em: 

21 de abr, 2021. 
 

16. BRASIL. Presidência da República. Lei complementar nº 94 de 19 de fevereiro de 

1998.  Cria a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE. 

Brasília, DF: Presidência da República, 1998. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp94.htm#:~:text=Autoriza%20o%20Poder

%20Executivo%20a,Federal%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAnci

as>. Acesso em: 10 de nov, 2020. 
 

17. BRASIL. Senado Federal. Brasília é cercada por cinturão de pobreza, apesar de 

dinamismo econômico da região. Agência Senado, Brasília,DF: Senado Federal, 2020. 

Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2020/05/brasilia-e-

cercada-por-cinturao-de-pobreza-apesar-de-dinamismo-economico-da-regiao. Acesso em: 

02 de mai, 2021. 
 

18. BUTLER, J. P. Problemas de Gênero: Feminismo e subversão da identidade. Tradução 

Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2003.  
 

19. BUTLER, J. P. Undoing Gender. New York: Routledge, 2002. 
 

20. CARVALHO, J.B.; MELO, M.C. A família e os papéis de gênero na adolescência. 

Psicologia e Sociedade, Belo Horizonte. v.31, 2019. 
 

21. CODEPLAN. Companhia de Planejamento do Distrito Federal. Pesquisa distrital por 

amostra de domicílios - PDAD 2018: Ceilândia. Brasília, DF, 2019a. Disponível em: 

<http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Ceil%C3%A2ndia.pdf.>  

Acesso em: 22 de abr, 2021. 
 

https://www.saude.mg.gov.br/sus/page/1543-sistema-unico-de-saude-sus?layout=print
https://www.saude.mg.gov.br/sus/page/1543-sistema-unico-de-saude-sus?layout=print
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6286.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%206.286%2C%20DE%205,PSE%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6286.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%206.286%2C%20DE%205,PSE%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6286.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%206.286%2C%20DE%205,PSE%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp94.htm#:~:text=Autoriza%20o%20Poder%20Executivo%20a,Federal%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp94.htm#:~:text=Autoriza%20o%20Poder%20Executivo%20a,Federal%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp94.htm#:~:text=Autoriza%20o%20Poder%20Executivo%20a,Federal%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2020/05/brasilia-e-cercada-por-cinturao-de-pobreza-apesar-de-dinamismo-economico-da-regiao
https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2020/05/brasilia-e-cercada-por-cinturao-de-pobreza-apesar-de-dinamismo-economico-da-regiao
http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Ceil%C3%A2ndia.pdf


 

 

 

22. CODEPLAN. Companhia de Planejamento do Distrito Federal. Pesquisa distrital por 

amostra de domicílios - PDAD 2018: Riacho Fundo II. Brasília - DF, 2019b. Disponível 

em: <http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Riacho-Fundo-II.pdf.>  

Acesso em: 22 de abr, 2021. 
 

23. COSTA, E.F. et al. Ciência Ocupacional e Terapia Ocupacional: algumas reflexões. 

Revista Interinstitucional Brasileira de Terapia Ocupacional, Rio de Janeiro, v. 1, n. 5, p. 

650-663, 2017. 
 

24. DEWES, J.O. Amostragem em Bola de Neve e Respondent-Driven Sampling: Uma 

descrição dos métodos. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em 

Estatística) -  Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. 
 

25. FERREIRA, L.F.; D’AVILA, A.M.F.C; SAFATLE, G.C.B. O uso da pílula 

anticoncepcional e as alterações das principais vias metabólicas. Femina, Minas Gerais, 

v. 47, n. 7, p. 426-432, 2019. 
 

26. GIL, A.C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
 

27. GUIMARÃES, A.S.A. Raça e os estudos de relações raciais no Brasil. Novos Estudos, 

Cebrap, v. 54, 147-156, 1999. 
 

28. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades: Cidade Ocidental. 

Panorama População: IBGE, 2021a. Disponível em: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/cidade-ocidental/panorama.> .Acesso em: 22 abr de 

2021. 
 

29. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estatísticas de gênero : 

indicadores sociais das mulheres no Brasil. Coordenação de População e Indicadores 

Sociais: Indicadores sociais das mulheres no Brasil, 2. Ed., 2021b. 
 

30. JAGER, M.E.; DIAS, A.C.G. A Paternidade na Percepção de Adolescentes de Classes 

Populares. Psicologia: Ciência e Profissão, Brasília, v. 35, n. 3, p. 694-710, 2015. 
 

31. LOPES, R.E.; MALFITANO, A.P.S. Terapia ocupacional social: desenhos teóricos e 

contornos práticos. São Carlos: Edufscar, 2016. 
 

32. MENDES, W.A. el al. Desenvolvimento humano e desigualdades regionais nos 

municípios brasileiros. Latin American Research Review, v.55, n.4, p. 742–758, 2020. 
 

33. MOTA, B. Há várias formas de diminuir a gravidez na adolescência, mas nenhuma 

delas é deixar de fazer sexo. Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio: Notícias, 

Entrevista Cristiane Cabral, EPSJV/FIOCRUZ, 2020. Disponível em: 

<https://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/entrevista/ha-varias-formas-de-diminuir-a-gravidez-

na-adolescencia-mas-nenhuma-delas-e.> Acesso em: 21 de abr, 2021. 
 

34. NEIVERTH, I.S.; ALVES, G. B. Gravidez na adolescência e mudança no papel social 

da mulher. Paidéia, Ribeirão Preto,  v. 12, n. 24, p. 229-240, 2002. 
 

35. NILSSON, I.; TOWNSEND, E. Occupational Justice - Bridging theory and practice. 

Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Canada, v. 17, p. 57-63, 2010. 

http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Riacho-Fundo-II.pdf
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/cidade-ocidental/panorama
https://www.epsjv.fiocruz.br/
https://www.epsjv.fiocruz.br/
https://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/entrevista/ha-varias-formas-de-diminuir-a-gravidez-na-adolescencia-mas-nenhuma-delas-e
https://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/entrevista/ha-varias-formas-de-diminuir-a-gravidez-na-adolescencia-mas-nenhuma-delas-e


 

 

 

 

36. OLIVEIRA, M.W. Gravidez na adolescência: Dimensões do problema. Cadernos da 

CEDES, Campinas, v. 19, n. 45, p. 48-70, 1998. 
 

37. OMS. Organização Mundial de Saúde. A gravidez na adolescência. Genebra, 2020. 

Disponível em: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/en/index.html.> . 

Acesso em: 05 out 2020. 
 

38. OMS. Organização Mundial de Saúde. Prevenção e eliminação de abusos, desrespeito e 

maus-tratos durante o parto em instituições de saúde. Departamento de Saúde 

Reprodutiva e Pesquisa, Genebra, 2014. 
 

39. OPAS/OMS. Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde. 

Folha informativa COVID-19. Brasília, DF, 2020. Disponível em: 

<https://www.paho.org/pt/covid19.> Acesso em: 18 de nov, 2020. 
 

40. PEDRO, J.M. A experiência com contraceptivos no Brasil: uma questão de geração. -

Revista Brasileira de História, São Paulo, v.23, n.45, p. 239 -260, 2003. 
 

41. PISCITELLI, A. Interseccionalidades, categorias de articulação e experiências de 

migrantes brasileiras. Sociedade e Cultura, Goiânia, v. 11, n. 2, P. 263 - 274, 2008. 
 

42. SANTOS, J.A.F.; Classe social e desigualdade de gênero no Brasil. Dados: Revista de 

Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 51, n. 2, p. 353 - 402, 2008.  
 

43. STEVENS, C.; OLIVEIRA, S. R.; ZANELLO, V. Estudos feministas e de gênero: 

articulações e perspectivas. Ilha de Santa Catarina: Mulheres, 2014. 
 

44. TOWNSEND, E.; MARVAL, R. Profissionais podem realmente promover justiça 

ocupacional?. Cadernos de Terapia Ocupacional, UFSCar: São Carlos, v. 21, n. 2, p. 229-

242, 2013. 
 

45. WFOT. World Federation of Occupational Therapists. Definition of Occupational 

Therapy from Member Organisations. WFOT, London, 2017. Disponivel em: 

<https://fabble.cc/uploads/attachment/content/14089/WFOT_Definitions_2017_updated_J

une_2017.pdf.>. Acesso em: 22 nov 2020. 
 

46. WHO. World Health Organization. Young People's Health – a Challenge for Society. 

Technical Report Series 731.WHO, Geneva, 1986. 
 

47. ZAMBONI, M. Marcadores Sociais. Sociologia Especial, São Paulo, p. 13 - 18,  2018. 

Disponível em: <https://assets-dossies-ipg-

v2.nyc3.digitaloceanspaces.com/sites/2/2018/02/ZAMBONI_MarcadoresSociais.pdf>. 

Acesso em: 30 de out, 2020. 

 
 

 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/en/index.html
https://www.paho.org/pt/covid19
https://fabble.cc/uploads/attachment/content/14089/WFOT_Definitions_2017_updated_June_2017.pdf
https://fabble.cc/uploads/attachment/content/14089/WFOT_Definitions_2017_updated_June_2017.pdf


 

 

 

APÊNDICE A - Questionário Sociodemográfico 

 

Nome: (Opcional) Idade: (Obrigatório) 

Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino (Obrigatório) 

Raça/Cor: ( )Branco ( ) Preto ( ) Pardo ( )Amarelo ( )Indígena (Obrigatório) 

Estado Civil: ( ) Solteiro(a) ( ) Casado(a) ( ) Divorciado(a) ( ) Viúvo(a) ( ) União Estável 
(Opcional) 

Cidade em que reside: (Obrigatório) 

Escolaridade: (Obrigatório) 

Composição Familiar: (Obrigatório) 

Renda familiar: (Obrigatório) 

( ) Menos que 1 salário mínimo (até R$ 1.045,00) 

( ) De 1 a 2 salários mínimos (de R$ 1.045,00 até R$ 2.090,00) 

( ) De 2 a 4 salários mínimos (de R$ 2.090,00 até R$ 4.180,00) 

( ) De 4 a 5 salários mínimos (de R$ 4.180,00 até R$ 5.225,00) 

( ) Maior que 5 salários mínimos ( acima de R$ 5.225,00) 

 

Para acesso ao formulário diretamente na plataforma GoogleForms acesse: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoNmr2BU1kd7Blh1c5Qv-

mHSUHCxv2PmDbhekXP9Cfb0_L-Q/viewform?usp=pp_url 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoNmr2BU1kd7Blh1c5Qv-mHSUHCxv2PmDbhekXP9Cfb0_L-Q/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoNmr2BU1kd7Blh1c5Qv-mHSUHCxv2PmDbhekXP9Cfb0_L-Q/viewform?usp=pp_url


 

 

 

APÊNDICE B – Roteiro de Entrevistas 

 

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E GÊNERO 

 Com que idade você teve filho? 

 

 A gravidez foi desejada e/ou planejada? 

 

 Você e/ou seu parceiro utilizavam métodos contraceptivos? Se não, por quê? 

 

 Como era a relação na época com o pai/mãe da criança e como ficou essa relação após 

a gravidez? 

 

 Como o pai/mãe da criança se comportou em relação à participação, 

comprometimento e responsabilidades frente às demandas da 

paternidade/maternidade? 

 

 Com quem você morava quando ocorreu a gravidez? 

 

 Como era sua relação familiar na época e qual foi a reação das pessoas 

próximas/significativas sobre a gravidez?  

 

 Você teve apoio de familiares/amigos durante e após a gravidez? 

 

 Você teve acesso aos serviços de saúde durante e após a gravidez? Se sim, como se 

dava o acolhimento dos profissionais nesses serviços? 

 

 Antes da gravidez quais eram as atividades que você realizava no seu cotidiano?  

Como era o acesso e engajamento em atividades de lazer, estudo, trabalho e 

participação social? 

 

 Após o nascimento da criança, como e para quem ficaram estipuladas as 

responsabilidades financeiras e cuidados de necessidades básicas da criança? Havia 

dependência financeira de alguém? Houve mudanças na estrutura e/ou relações 

familiares? 

 

 Após a gravidez, o que passou a fazer que não fazia no seu cotidiano? Deixou de fazer 

algo significante? Se deixou de fazer/realizar alguma atividade significativa e 

permanece assim, o que impede de retornar a essa atividade? 

 

 Como e qual a qualidade/satisfação do acesso e engajamento em atividades de lazer, 

estudo, trabalho e participação social? 

 

 Houveram dificuldades vividas decorrente da gravidez na adolescência? Se sim, 

quais? 

  

 

 



 

 

 

ANEXO A – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 


