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aRTIgO ORIgInaL    •    origiNal articlE

Concepções de adolescentes do sexo masculino acerca da 
gravidez na adolescência

Male adolescents’ conceptions about pregnancy during adolescence

Karla Maria duarte Silva1, Maria do Carmo andrade duarte de Farias2, Wilma dias de Fontes3

RESUMO o estudo objetivou conhecer a opinião de adolescentes do sexo masculino, 
estudantes do ensino médio de uma escola pública, acerca da ocorrência da gravidez na 
adolescência. trata-se de um estudo exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa, 
realizado com sete adolescentes. Constatou-se que a ocorrência da gravidez precoce revela 
vantagens quanto à maturação individual e desvantagens quanto às mudanças na vida 
social e na qualificação para o trabalho. Conclui-se que há um déficit de educação sexual 
entre adolescentes, tornando-os mais vulneráveis à gestação não planejada, revelando-
se a necessidade de corresponsabilidade da família, escola e serviços de saúde junto aos 
adolescentes.

PALAVRAS-CHAVE: adolescência; Sexualidade; gravidez na adolescência; Paternidade.

ABSTRACT this research aimed at getting to know the opinion of male adolescents of a public 

high school about pregnancy during the adolescence. this is a descriptive and exploratory 

study with qualitative approach that was carried out with seven teenagers. it was found that 

the incidence of early teenage pregnancy has advantages relating to individual maturation and 

disadvantages regarding the changes in social life and in qualification for work. We conclude 

that there is a deficit of sex education among adolescents, making them more vulnerable to 

unplanned pregnancy, which reveals the need for shared responsibility between families, school 

and health services in relation to adolescents.

KEYWORDS: adolescence; Sexuality; Pregnancy in adolescence; Paternity.      
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Introdução

A adolescência é uma fase de transição que não apre-
senta limites precisos, vivenciada entre a infância e 
a idade adulta, sendo definitiva para a formação da 
personalidade do indivíduo. Constitui-se em um pe-
ríodo de descobertas e de novas experiências, carac-
terizado pela necessidade de integração social, pela 
busca da autoafirmação e da definição da identidade 
sexual. É nesta fase que se acentuam as descobertas do 
corpo, sendo o desenvolvimento da sexualidade um 
importante componente que integra o crescimento 
do indivíduo em direção a sua identidade adulta. Ao 
falar de sexualidade, 

[…] não se deve fazer referência apenas ao ato 
sexual, mas ao conjunto de fantasias e idéias 
que cada um constrói sobre si e para si, em fun-
ção daquilo que supõe levar ao gozo (TOMI-
TA; FERRARI, 2007, p. 40).

Este período de descobertas singulares e de inten-
sificação da sexualidade representa uma fase de riscos 
e demandas de atenção para o adolescente, exigindo, 
assim, cuidados especiais, particularmente dos profis-
sionais da educação e saúde. Neste sentido, destaca-se 
a possibilidade de ocorrência da gravidez precoce, que 
traz, muitas vezes, situações de crises e indefinições.

O tema ‘gravidez na adolescência’ é referido por 
alguns segmentos sociais como um problema de saúde 
pública, inserido em um quadro de riscos, demandando 
tomada de ações efetivas. É um fenômeno bastante ex-
plorado, e muitos estudos sugerem que este é geralmente 
não planejado, ocorrendo, pois, como resultado da ini-
ciação sexual precoce, inserido em um contexto de des-
vantagens socioeconômicas e educativas, constituindo, 
assim, um dano que poderá envolver todos os aspectos 
da vida do adolescente. Segundo Belo e Silva (2004), as 
consequências de se tornar pai precocemente centram-se 
na perda da liberdade, adiamento ou comprometimento 
dos projetos de estudos, limitação de perspectivas de in-
gresso no mercado de trabalho, entre outros. 

A paternidade é uma temática que vem emergin-
do e inquietando estudiosos a realizarem investigações 
sobre esse fenômeno, uma vez que a grande maioria 

dos pesquisadores direciona o olhar à maternidade. 
Esse fato pode ser evidenciado na produção acadêmica 
sobre a paternidade, a qual é escassa, quase ‘invisível’, 
quando comparada à maternidade.

Paradoxalmente, esse grupo encontra-se à margem 
de uma atenção adequada no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS), haja vista o desencontro entre a efeti-
vidade das ações educativas e os elevados índices de gra-
videz neste período de vida. Neste sentido, destaca-se a 
importância das ações de educação e saúde não apenas 
voltadas para adolescentes do gênero feminino, uma vez 
que se trata de um fenômeno heterossexual que deve 
ser compreendido em sua amplitude e na singularidade 
dos sujeitos envolvidos. De um modo geral, a atenção 
aos adolescentes, principalmente do gênero masculino, 
centra-se apenas na distribuição esporádica de preserva-
tivos masculinos por Unidades Básicas de Saúde (UBS). 
Contemporaneamente, tem-se verificado a disponibili-
zação desses preservativos nas escolas sem uma aborda-
gem crítica de sua utilização. Pode-se afirmar, conforme 
Borges e Schor (2007), que tal abordagem não conside-
ra, com propriedade, as questões que envolvem a saúde 
sexual e reprodutiva do adolescente. 

É oportuno destacar que a construção do concei-
to de saúde reprodutiva e direitos sexuais e reprodutivos 
ocorreu historicamente voltada para o contexto da saú-
de da mulher nos seus aspectos mais reducionistas. No 
decorrer do processo, esses aspectos foram tornando-se 
mais abrangentes, como resultado da discussão reforça-
da, o que foi encampado pelo movimento de mulheres, 
sendo aos poucos ampliados para a visão holística, e a 
discussão direcionada para os ciclos de vida, com base 
na integralidade, qualidade e humanização e pautada nos 
direitos sexuais e reprodutivos (LUCENA et al., 2010).

As conferencias do Cairo (1994) e Pequim (1995) 
revelam que a saúde reprodutiva implica, por conse-
guinte, que a pessoa possa ter uma vida sexual segura e 
satisfatória, tenha a capacidade de reproduzir e a liber-
dade de decidir sobre quando e quantas vezes o deve fa-
zer. Inclui também a saúde sexual, cuja finalidade é a in-
tensificação das relações vitais e pessoais e não o simples 
aconselhamento e assistência relativos à reprodução e a 
infecções sexualmente transmissíveis (BRASIL, 2007). 

Diante do cenário atual de discussão acerca dos 
Direitos Sexuais e Reprodutivos, garantidos como 
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Direitos Humanos, exige-se uma mudança paradigmá-
tica com relação ao exercício da sexualidade de modo 
responsável e sob a perspectiva do empoderamento dos 
adolescentes, aqui em destaque os do gênero masculi-
no. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
do Homem (BRASIL, 2008) ancora-se nesta aborda-
gem e reconhece os adolescentes e jovens masculinos 
como sujeitos de direitos sexuais e reprodutivos. 

Conforme tal política, a paternidade não deve 
ser vista apenas do ponto da obrigação legal, mas, so-
bretudo, como um direito do homem em participar de 
todo o processo, desde a decisão de ter ou não filhos, 
como e quando tê-los, até o acompanhamento da gra-
videz, do parto, do pós-parto e da educação da criança 
(BRASIL, 2008). 

Concorda-se com Soares et al. (2008) ao revelar 
que, para muitos adolescentes, a gravidez pode signi-
ficar realização e felicidade, fruto de um momento de 
prazer. Para tanto, os serviços de saúde devem assegu-
rar de modo irrestrito todas as orientações neste con-
texto, de maneira que a gravidez possa ser desejada, 
planejada e vivenciada de modo saudável.

Promover um ambiente saudável é compreender 
o adolescente como sujeito no seu ambiente físico, so-
cial, econômico ou político e suas relações com as re-
des de suporte social. De acordo com Pinto (1999), a 
educação sexual é aquela que envolve a moral sexual 
vigente na família e na sociedade, integra a maneira 
de se ver a masculinidade e a feminilidade, enquanto 
a orientação sexual é um espaço que se tem dentro da 
escola para discussão sobre essa educação. Neste contex-
to, destaca-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) − lei nº 9.394/1996 (BRASIL, 1996) 
− a orientação sexual como um dos temas transversais a 
serem incluídos nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(BRASIL, 1997), em todas as áreas do conhecimento, 
do ensino fundamental ao ensino médio.

Para tanto, este estudo parte de dois pressupos-
tos. O primeiro é que os adolescentes masculinos têm 
necessidades singulares, ou seja, não deveriam ser in-
corporados nos serviços de saúde apenas como coad-
juvantes na atenção à saúde da mulher, uma vez que 
têm direitos sexuais e reprodutivos específicos a serem 
contemplados. O segundo é que a adolescência, em 
sua face social, não é um fenômeno homogêneo, o que 

nos leva a considerar que há diferentes adolescências 
moldadas por processos sociais distintos.

Levando em conta esse direcionamento, a pre-
sente pesquisa questiona a problemática da gravidez 
na adolescência sob a perspectiva de adolescentes do 
sexo masculino, estudantes do ensino médio, que não 
experimentaram a vivência de ser ‘pai’ precocemente. 
O interesse por eleger essa temática para estudo foi 
despertado pela representatividade da problemática 
‘gravidez na adolescência’ no cenário social e pelo dé-
ficit de estudos que considerem a opinião de adoles-
centes do sexo masculino neste contexto. 

Assim, este estudo teve como objetivo: conhecer 
a opinião de adolescentes estudantes do ensino médio 
do sexo masculino, acerca da ocorrência da gravidez 
na adolescência em um município paraibano.

Os resultados deste estudo podem contribuir 
para a implementação de propostas educativas, que 
tenham como foco as temáticas ‘gravidez’ e ‘adolescên-
cia’ e que visem, especialmente, orientações na área da 
sexualidade humana. A escola e a família deveriam ser 
as instituições responsáveis por essa orientação, mas, 
por vezes, isso não acontece, pois nem sempre estão 
preparadas.

Procedimento metodológico

A linha teórica e metodológica que orienta esta pes-
quisa é de caráter exploratório e descritivo, com abor-
dagem qualitativa. A escolha desta abordagem visa va-
lorizar as narrativas dos participantes, favorecendo o 
campo da intersubjetividade pelas interações estabele-
cidas entre entrevistados e pesquisadoras (MARCONI; 
LAKATOS, 2008).

O cenário do estudo foi uma escola pública de 
ensino médio, localizada no município de Cajazeiras 
(PB). A composição da amostra ocorreu de modo alea-
tório em cada série de ensino, considerando-se apenas 
os participantes do sexo masculino, totalizando 7 ado-
lescentes com idades entre 14 e 18 anos. Tomaram-se 
por base os seguintes critérios: ser adolescente, ser do 
gênero masculino, estar regularmente matriculado, 
não ter sido pai precocemente, aceitar participar do 
estudo e ter anuência dos pais.
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Seguindo-se o que preconiza a resolução 196/96, 
do Conselho Nacional de Saúde, o estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Santa 
Maria, Cajazeiras (PB), sob o protocolo nº 3371009 e 
teve anuência dos pais dos participantes do estudo por 
meio da assinatura do termo de consentimento livre e 
esclarecido. 

A coleta dos dados foi realizada no mês de no-
vembro de 2009, por meio de entrevistas com um ro-
teiro semiestruturado contendo as seguintes questões 
norteadoras: ‘fale sobre a gravidez na adolescência’; 
‘para você quais os fatores que levam a ocorrência da 
gravidez nesta fase da vida?; e ‘aponte as possíveis van-
tagens e desvantagens de ser ‘pai’ adolescente’. 

Todas as entrevistas foram gravadas com o con-
sentimento dos entrevistados. Após a transcrição das 
entrevistas, deu-se o processamento, a categorização e, 
posteriormente, a interpretação das informações. Os 
sujeitos do estudo foram codificados em Adolesc 1 a 
Adolesc 7 na sequência das entrevistas, a fim de pre-
servar o anonimato dos participantes.

Para análise dos dados, utilizou-se o método de 
análise de conteúdo, em sua modalidade de análise te-
mática, proposto por Bardin (1977), que preconiza a 
apreensão dos aspectos comuns, ligados à maioria dos 
participantes, associados a cada tema. Para a aplicação 
do método, foi realizada a decomposição do material 
em partes, a distribuição das partes em categorias, a 
realização de inferências dos resultados e a interpre-
tação dos resultados obtidos à luz da fundamentação 
teórica adotada.

Resultados e discussões

Gravidez na adolescência: deslize e 
irresponsabilidade
A gravidez na adolescência concebida como um ato 
impensado e irresponsável decorre da percepção de 
que a mesma acarreta para o adolescente consequên-
cias negativas importantes para sua vida, conforme 
percebe-se nos discursos que exemplificam essa visão: 

[...] é uma grande perda [...] porque um mon-
te de responsabilidade cai sobre nossa cabeça 

[...] e com certeza na frente vai ter muitas 
consequências [...] (Adolesc 1, 16 anos). 

É um descuido dos adolescentes de hoje em 
dia. [...] isto arruína a adolescência de uma 
pessoa. (Adolesc 2, 16 anos). 

[...] é um ato de irresponsabilidade. (Adolesc 
5, 16 anos).

Por ser a adolescência uma fase da vida com bus-
cas e afirmações, o fenômeno da gravidez nesta etapa 
imprime nos adolescentes que não vivenciaram essa 
situação a concepção de um ato de deslizes e de irres-
ponsabilidades, com consequências que remontam a 
outras áreas de sua vida. 

Para Soares et al. (2008), tanto a adolescência 
quanto a gravidez revelam situações de crise e indefi-
nição. A primeira é necessária e imprescindível para 
o desenvolvimento do indivíduo, enquanto a segun-
da pode ser desestruturante, pode apresentar gran-
de carga emocional, física e social, fazendo com que 
não sejam vivenciados adequadamente os estágios 
de maturação psicossexual, o que caracteriza um dos 
grandes problemas de saúde pública no Brasil. Nessa 
perspectiva, a gravidez está inserida em um contexto 
de desvantagem social para os adolescentes e resul-
ta da falta de acesso à informação e aos serviços de 
saúde.

Assim, é muitas vezes considerada como um re-
forço à pobreza e à marginalidade, ora como conse-
quência, ora como fator contribuinte. Tal concepção é 
apontada nas falas: 

[...] a questão da marginalidade também, 
porque é a principal consequência nessas zo-
nas de periferia, onde não há estruturação. 
(Adolesc 3, 18 anos). 

Porque hoje o custo de vida é muito alto, e se 
você não planeja você vai viver, como mais 
uma família pobre, como mais uma famí-
lia que depende de outra [...] pra sustentar 
aquela criança, e é um futuro incerto pra ela. 
(Adolesc 7, 16 anos).
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A ocorrência da gravidez na adolescência conforme 
os relatos já se daria num âmbito pontuado por opor-
tunidades restritas, poucas opções de vida, ao produzir 
uniões estáveis, muitas vezes frágeis, entre adolescentes, 
levando ao abandono escolar e à ausência de condições 
adequadas para o cuidado com o filho. Estudo realizado 
por Almeida (2008) acerca da relação entre gravidez na 
adolescência e escolaridade revela que a ocorrência da 
gravidez para a maioria dos adolescentes resulta de pro-
cessos sociais complexos, promovendo a evasão escolar 
e defasagem quanto à realização profissional.

As falas dos entrevistados revelam também a re-
alização de um ato sexual sem planejamento, caracte-
rizado pela impulsividade e descompromisso consigo 
e com o outro, acreditando-se, muitas vezes, que os 
danos decorrentes do sexo desprotegido não teriam 
implicações para eles: 

É porque na adolescência os hormônios estão 
a mais de mil. Mas eu acho que não é falta 
de campanha, ‘vá usar camisinha’, não usa 
porque não sei; não usa porque não quer [...]. 
(Adolesc 1, 16 anos). 

Descuido nas maneiras de se proteger, com o 
uso de preservativo, o uso de anticoncepcio-
nais. (Adolesc 2, 16 anos). 

Os relatos evidenciam que as relações sexuais na 
adolescência estão ocorrendo de forma desprotegida 
e precoce. Tal antecipação pode trazer como conse-
quência a possibilidade não só de uma gravidez não 
planejada, mas também de Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST).

Vale ressaltar as diferentes versões do desenvolvi-
mento da sexualidade nos adolescentes masculinos. A 

experiência masculina [...] traduz-se em duas 
atitudes: numa, o desempenho sexual é vis-
to como um ganho, sustentando o poder da 
masculinidade, noutra, a atitude é decidida-
mente romântica, em que o homem busca ‘en-
tregar-se’ no momento certo e à parceira certa. 

(BORGES; SCHOR, 2007, p. 226). 

Entretanto, há poucos estudos sobre o envolvimen-
to dos homens no controle da reprodução, cujo fenôme-
no, segundo Marcolino e Galastro (2001), está restrito 
à biologia da mulher, haja vista que é ela quem engra-
vida, e sua fecundidade é mais fácil de ser controlada 
que a do homem, uma vez que existem poucos métodos 
masculinos para o controle da reprodução, disponíveis 
apenas a camisinha e a vasectomia. Esses empecilhos 
práticos não explicam, no entanto, o papel limitado que 
os homens desempenham na contracepção. 

Os relatos dos adolescentes investigados revelam 
a importância da prevenção, ao afirmar que: 

conheço o uso da pílula anticoncepcional e 
também o preservativo, que além de proteger 
de uma gravidez indesejada, protege também 
contra as doenças sexualmente transmissíveis. 
(Adolesc 2, 16 anos).

Mesmo afirmando que os adolescentes agem de 
forma impensada, os entrevistados revelaram preocu-
pação com as formas de prevenir uma gravidez, bem 
como as IST. Orientar adequadamente sobre o uso 
correto dos métodos anticoncepcionais é uma manei-
ra de evitar riscos, traumas e problemas psicossociais 
relacionados ao sexo e, assim, assegurar o desenvolvi-
mento saudável da sexualidade durante a adolescência 
(SOARES et al., 2008).

A discussão sobre o uso de métodos anticoncep-
cionais na maioria dos estudos disponíveis é feita de 
maneira superficial, não incluindo, muitas vezes, o 
modo de usar os métodos, os efeitos colaterais, as in-
dicações e contraindicações. Isso pode produzir uma 
interpretação não verdadeira do grau de conhecimen-
to sobre prevenção de gravidez pelos adolescentes e, 
assim, enviesar a avaliação da influência do conhe-
cimento sobre o uso de métodos anticoncepcionais. 
Esse fato foi observado neste estudo, como pode ser 
percebido no discurso a seguir: 

Os profissionais não deixam muito claro, falam 
de certas vantagens e desvantagens, mas não de 
verdade, [...] moldam aquilo na nossa vida, de-
veriam ser passado de uma forma mais criativa, 
mais prazerosa. (Adolesc 3, 18 anos).
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Pode-se afirmar, a partir desse depoimento, que 
o conhecimento inadequado sobre qualquer método 
anticoncepcional pode ser um fator de resistência à 
aceitabilidade e uso desse método. Concorda-se com 
Trajman (2005), em pesquisa realizada entre adoles-
centes acerca do conhecimento sobre métodos an-
ticoncepcionais, que o acesso à informação de boa 
qualidade e à disponibilidade de alternativas contra-
ceptivas são aspectos fundamentais nos programas de 
planejamento familiar, destinados não apenas aos ado-
lescentes, mas à população em geral. 

Os discursos dos adolescentes revelam que a gra-
videz nesta fase da vida também denota questões de 
gênero, desigualdades entre os sexos, como se observa 
no relato a seguir: 

Mas, principalmente são as mulheres que tem 
que ter mais responsabilidade, porque ela que 
vai criar o filho, vai ficar com aquele filho, e 
vai perder toda sua vida jovem [...]. (Adolesc 
1, 16 anos).

Gênero é a representação social criada sobre o 
que é um homem e uma mulher. O conceito de gêne-
ro implica uma relação que produz uma distribuição 
desigual de poder, autoridade e prestígio entre as pes-
soas de acordo com o sexo; na maioria das vezes, o que 
é masculino tem mais valor. ‘A representação social da 
mulher é a procriação, é a cuidadora da família, frágil 
e amorosa; o homem é visto como o provedor, viril e 
forte’ (GURGEL et al., 2008, p. 800). Deste modo, 
quase sempre a culpa social e o ônus da gravidez nessa 
fase da vida recaem sobre a mulher.

Marcolino e Galastro (2001) constataram que a 
desestruturação afetiva/social reforça o quanto é ne-
cessário rever as práticas educativas a serem realizadas 
com adolescentes e a frequência com que devem ser 
feitas; além disso, torna-se imprescindível a participa-
ção dos educadores e familiares nesse processo, pois 
esse grupo etário ainda tem buscado com amigos in-
formações nem sempre tão corretas. Tal fato ocorre 
por característica própria do grupo e também pela 
ausência ou até omissão dos setores educação, saúde 
e família. Isso revela que esses setores não estão dando 
conta da integralidade à saúde dos adolescentes.

Vantagens versus desvantagens da paternidade na 
adolescência
Ao serem questionados sobre as vantagens/desvanta-
gens da paternidade na adolescência, todos os adoles-
centes apontaram desvantagens e, destes, quatro apon-
taram a existência também de vantagens, conforme 
expresso nos depoimentos a seguir: 

A vantagem é o amadurecimento, o cresci-
mento, vê o mundo com outra visão [...] as 
vantagens eu acho que são mesmo pela experi-
ência de ser pai. (Adolesc 5, 17 anos). 

você com isso, dependendo da pessoa, vai se tor-
nar mais cabeça, vai de verdade criar uma cons-
ciência diferente da que você tinha. (Adolesc 3, 
18 anos).

As vantagens atribuídas ao contexto do amadu-
recimento e da vivência do adolescente em relação ao 
cuidado com o filho remontam uma situação atual e 
revelam que várias concepções e valores vêm se modi-
ficando historicamente com a evolução do pensamen-
to humano. Assim, também são percebidos de formas 
diversas a virgindade, o casamento, o amor e os papéis 
sexuais dentro das relações conjugais.

Pesquisa realizada por Heilborn et al., em três ca-
pitais brasileiras, revelou que a 

assunção da paternidade para rapazes das ca-
madas populares é reivindicada como prova de 
amadurecimento e de responsabilidade e para 
jovens pobres há uma obrigação moral que im-
pele o homem a assumir e desempenhar a fun-
ção de provedor [apesar de sua pouca idade]. 
(2006, p. 250).

Nesse segmento, a parentalidade representa o 
acirramento, ou mesmo a consolidação do processo de 
passagem à vida adulta.

Na atualidade, a gravidez na adolescência constitui-
se em uma possibilidade de busca da autonomia e res-
ponsabilidade, no desejo consciente do adolescente de 
ser pai, na medida em que toma consciência da relação 
de dependência do filho para consigo e, até mesmo, uma 
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fonte de satisfação (CAMARGO; FERRARI, 2009). 
Assim, as poucas vezes que encontramos referência so-
bre o projeto de paternidade, este sempre se encontra 
ligado a um projeto maior de constituição de uma famí-
lia como um modo de se tornar adulto, garantir inde-
pendência da família de origem, obter responsabilidade 
diante da comunidade e, no limite, realizar o projeto de 
tornar-se um ‘homem de verdade’, ou seja, trabalhador e 
chefe de família provedor (PORTELA et al., 2004).

Heilborn et al. (2006) enfatizam que, na con-
temporaneidade, observam-se a convivência de diver-
sas gerações, às vezes no mesmo domicílio, e o fenô-
meno da reprodução precoce, que não é estranho às 
mudanças nas relações intergeracionais e segue permi-
tindo o fortalecimento dos vínculos e da solidariedade 
familiar.

No tocante às desvantagens, a ocorrência da gra-
videz na adolescência, para os entrevistados, desestru-
tura a vida afetiva/social dos adolescentes e interfere 
na possibilidade de se qualificar para o trabalho. Isso 
constitui-se em perda da adolescência e leva ao dis-
tanciamento dos amigos e à falta de apoio familiar e 
social, ou seja, perda da liberdade de viver esse im-
portante período da vida. O relato a seguir demonstra 
claramente essa concepção: 

Você só tem a perder, porque as desvantagens 
são, além de perder a adolescência, você não 
vai ter um tempo destinado só para os estudos, 
vai ter que cuidar daquela criança, não vai 
ter uma base financeira pra se dedicar àquela 
criança, nem uma estrutura pra educá-la, eu 
acho que é isso. (Adolesc 6, 14 anos).

Percebe-se que, independentemente do meio so-
cial ou cultural, a gravidez na adolescência tem papel 
fundamental na determinação das futuras oportuni-
dades dos adolescentes. Observa-se um isolamento 
social, com afastamento do grupo de amigos e das 
atividades próprias para a idade, como os estudos e 
festas.

Do ponto de vista socioeconômico, a gravidez na 
adolescência tem sido associada aos baixos níveis de es-
colaridade, às piores condições socioeconômicas fami-
liares, ao maior desemprego e/ou empregos precários, 

a famílias numerosas, constituindo a reprodução da 
pobreza (CAMARGO; FERRARI, 2009). 

Convém destacar que, na adolescência, a pa-
ternidade não é apenas um ato reprodutivo, mas um 
processo social que afeta significativamente as relações 
entre homem, mulher e membros familiares, definin-
do novas identidades sociais, além de repercussões sin-
gulares para o sistema de saúde.

A paternidade é um processo em constante cons-
trução, que se dá por meio das interações estabeleci-
das. Esse processo de construção da identidade, da 
subjetividade e da representação da paternidade ocorre 
em contextos históricos, culturais, regionais e afetivos, 
com marcas e significados próprios de cada geração 
(MEINCKE; CARRARO, 2009; HEILBORN et al., 
2006).

Educação sexual: partilhar conhecimento entre 
adolescentes, pais e profissionais
A sexualidade humana é uma construção histórica, 
cultural e social, e transforma-se conforme mudam as 
relações sociais. No entanto, em nossa sociedade, foi 
histórica e culturalmente limitada em suas possibili-
dades de vivência, devido a tabus, mitos, preconcei-
tos, interdições e relações de poder (MARTINS et al., 
2006).

A noção de sexualidade é vivenciada de modo 
diferenciado pelos adolescentes. Alguns a referenciam 
como um conjunto de fatores que vão além do prazer 
sexual, não caracterizando apenas a realização do ato 
sexual. Observa-se o relato: 

Sexualidade em si é todo conjunto do corpo 
do ser humano, não somente o órgão genital, 
como muita gente pensa. Muita gente pensa 
que sexualidade é somente um pênis e uma 
vagina, mas não são somente os órgãos sexu-
ais. Sexualidade é todo conjunto, todos os hor-
mônios, [...] o desejo do outro, isso é normal 
acontecer, aliás, isso é normal ocorrer com 
qualquer jovem. (Adolesc 4, 17 anos). 

Outros a vivenciam apenas como ato sexual, não 
valorizando, portanto, o afeto e as relações interpesso-
ais, conforme o relato a seguir: 
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[...] eu acho que é a prática do sexo. Quando 
você começa a fazer sexo, aí você entra na parte 
da sexualidade. Eu acho que é isso, não sei não, 
mas acho que é isso. (Adolesc 6, 14 anos).

Estudo realizado por Farias, Fernandes e Souza 
(2009), acerca do significado da sexualidade para 
adolescentes, reafirma a visão errônea de alguns ado-
lescentes na qual a sexualidade foi remetida à relação 
sexual, com finalidade de reprodução, revelando des-
conhecimento dos aspectos sociais, culturais e afetivos 
que permeiam o conceito. 

O despertar e a vivência da sexualidade na adoles-
cência são acompanhados por uma grande leva de de-
sinformação, muitas vezes decorrente da família, outras 
vezes dos próprios educadores. Os pais, por déficit de 
conhecimento ou por constrangimento em falar sobre 
sexo com seus filhos, acabam não cumprindo seu papel 
de educadores. Já as escolas não realizam uma orienta-
ção adequada, deixando o jovem em desvantagem.

Acerca dos fatores que levam à ocorrência da gravi-
dez na adolescência, o relato a seguir ressalta a influência 
de amigos, da mídia em geral e a deficiência no acesso à 
informação por parte da família e da escola, sendo consi-
derados fatores determinantes para o início de uma vida 
sexual sem estruturação. Observam-se os relatos: 

[...] a estrutura da família em si. Questão das 
amizades, [...] talvez influência muito tam-
bém, além de, de certas necessidades e certas 
vontades de saciar, de conhecer até por curio-
sidade. (Adolesc 3, 18 anos). 

Mas infelizmente o sistema brasileiro de educa-
ção, só ensina que você usando camisinha, você é 
100%, então usando camisinha você pode fazer 
o que quiser. (Adolesc 4, 17 anos, masculino).

Tais resultados corroboram as considerações de 
Moreira (2008, p. 313) que, na atualidade, vê o exer-
cício da sexualidade começando cada vez mais cedo 

impulsionado pela imposição social que leva 
crianças a adolescerem precocemente e, de forma 
semelhante, leva os adolescentes a rapidamente 

ingressarem na vida adulta, mesmo não estan-
do preparados psicologicamente.

O direcionamento de diversos fatores, como o 
desconhecimento do corpo, a omissão da família/escola 
sobre assuntos pertinentes à adolescência, o pouco en-
volvimento dos serviços públicos, o bombardeamento 
ativo ao qual estão expostos pela mídia, com progra-
mas, novelas e até propagandas apelando ao sexo, faz 
com que os jovens iniciem precocemente a atividade 
sexual, não conscientes de suas implicações.

Ao serem questionados sobre a qualidade da orien-
tação sexual que têm recebido, todos os sujeitos deste 
estudo revelaram que isto ocorreu, mesmo de forma 
deficiente, tendo como fonte de informação seus pais, 
amigos e a escola, conforme depoimentos a seguir: 

Sim, com minha mãe, meu pai, nós sempre 
fomos cabeça aberta, conversamos sobre tudo, 
nunca escondemos nada. (Adolesc 1, 16 anos). 

[...] tem a questão dos amigos, influenciam 
muito e que lhe ajudam, falam certas coisas 
que o pai e a mãe não têm habilidade, ou por 
medo não falam. (Adolesc 3, 18 anos). 

Recebo dos meus pais, dos tios, alguns professo-
res. Em casa, na escola também recebo. (Ado-
lesc 5, 16 anos).

Verifica-se, nos relatos acima, que a origem das 
informações sexuais entre os adolescentes remete aos 
amigos, que foram apontados pela maioria dos estu-
dantes como o grupo com quem se sentem mais à von-
tade para conversar sobre a temática. Alguns estudan-
tes consideraram, entretanto, que é melhor conversar 
com os pais, com a ressalva de que assuntos mais ínti-
mos são tratados entre os amigos.

Há uma lacuna de informações pela falta da edu-
cação sexual nas principais instituições em que os ado-
lescentes vivem, entre elas, destacam-se a escola e a fa-
mília (ALMEIDA, 2008). A consequência disso são os 
sentimentos de culpa e de medo que atingem essa faixa 
etária, fazendo com que esses adolescentes passem a bus-
car informações em fontes pouco seguras ou incapazes de 
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ajudá-los. Entretanto, não se pode imprimir nos mesmos 
a noção de culpabilidade, pois, muitas vezes, essa busca 
é oriunda do déficit de orientação sexual ao adolescente, 
cuja responsabilidade envolve toda a sociedade.

Concorda-se com Soares et al. (2008, p. 486) ao 
verificar que 

a falta de informação e a curiosidade, adqui-
rida na rua ou por meio da mídia, despertam 
precocemente o estímulo sexual no adolescente, 
tornando-o mais vulnerável à gestação não pla-
nejada e às IST/SIDA.

Nesta pesquisa, alguns adolescentes investigados 
destacaram a escola como veículo de orientação sexu-
al, porém caracterizada como uma informação restrita, 
enfatizando as mudanças corporais ocorridas nessa fase, 
o uso de métodos anticoncepcionais, a transmissão de 
IST, geralmente vinculados às discussões nas discipli-
nas de Biologia, Filosofia e Sociologia, havendo, desse 
modo, um distanciamento das informações necessárias 
para o início da atividade sexual com responsabilidade. 
Conforme Farias et al. (2009), a educação sexual é um 
trabalho extremamente importante, pois se percebe a ne-
cessidade que os adolescentes têm de informação. 

Neste sentido, tanto a Constituição Federativa do 
Brasil quanto a LDB regulamentam como sendo dever 
da família e, sobretudo, do Estado favorecer o pleno 
desenvolvimento do educando, incluindo aspectos con-
cernentes à sua sexualidade. Além disso, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) também apon-
tam a orientação sexual como um dos Temas Transversais 
a ser trabalhado em sala de aula. No entanto, muitas es-
colas ainda relutam por incluí-la como uma de suas preo-
cupações pedagógicas. Para tal, é necessário que o profes-
sor esteja preparado para encarar o assunto de frente. 

A escola significa um lugar importante para se 
trabalharem conhecimentos, habilidades e mudanças 
de comportamento, pois é local em que o adolescente 
permanece o maior tempo do seu dia. Portanto, tor-
na-se um local propício e adequado para o desenvol-
vimento de ações educativas, atuando nas diferentes 
áreas dos saberes humanos.

Outro espaço relevante para a educação sexu-
al são os serviços de saúde; entretanto, verificou-se na 

literatura que as UBS não têm sido um espaço em que 
os adolescentes podem falar de sexualidade e suas im-
plicações (TOMITA; FERRARI, 2007). Talvez seja ne-
cessário rever as práticas dos profissionais da saúde na 
abordagem de acolhimento desse grupo etário ou sair 
do seu espaço institucional e desenvolver um trabalho 
intersetorial da UBS com a escola (FERRARI, 2004).

Considerações finais

A gestação em si é um momento delicado, que requer 
atenção e, semelhantemente à adolescência, possui par-
ticularidades próprias. Quando se associam esses dois 
momentos, adolescência e gravidez, o resultado é um 
leque de transformações que levam a um turbilhão de 
emoções e acontecimentos.

Este estudo revelou, na opinião dos adolescentes 
do sexo masculino, que a ocorrência da gravidez na 
adolescência é resultado de deslize e irresponsabilidade, 
acarretando consequências negativas em várias áreas de 
sua vida. Revelam-se vantagens quanto à maturação in-
dividual e desvantagens quanto à mudança em sua vida 
social e na possibilidade de se qualificar para o trabalho. 
Desse modo, observou-se um déficit de educação sexual 
entre adolescentes, tornando-os mais vulneráveis à ges-
tação não planejada nessa fase da vida. Cabe, pois, aos 
pais e educadores a grande responsabilidade pela cons-
trução do conhecimento acerca dos Direitos Sexuais e 
Reprodutivos, garantidos como Direitos Humanos jun-
to aos adolescentes.

Diante do exposto, torna-se necessário conhecer 
o que os adolescentes pensam, sua realidade, mitos 
e tabus em relação à sexualidade, para que se possa 
abordá-la de modo a contribuir para a construção de 
uma vida sexual saudável. 

Por fim, a construção do conhecimento sobre a 
paternidade na adolescência necessita ser mais bem 
explorada e contribuirá para a assistência aos que a 
vivenciam, enfatizando-se a prevenção da gravidez na 
adolescência como corresponsabilidade da família, 
escola e serviços de saúde, que vai além de aprimo-
rar a escuta, fortalecimento de vínculos. É preciso 
garantir o acesso às informações e aos métodos anti-
concepcionais. 
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