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PERFIL SOCIAL DAS JOVENS 
MÃES DO DISTRITO DE 

AMARANTINA – OURO PRETO  
_____________________________________ 
RESUMO 

Este trabalho objetiva traçar o perfil social das jovens mães do 

distrito de Amarantina, Ouro Preto, haja vista que esta situação é 

uma das maiores causas da evasão na principal escola estadual 

local. Para isso, realizou-se a aplicação de questionários 

semiestruturados a todas as atuais e futuras (grávidas) progenitoras 

do distrito com menos de 25 anos, buscando assim entender 

melhor esta situação. Pudemos concluir que o número de jovens 

grávidas na comunidade é percentualmente relevante e o 

percentual mais alto de gestantes concentra-se entre as jovens que 

são negras e possuem baixo grau de escolaridade. Para atenuação 

desses dados indica-se que os métodos de prevenção à gravidez 

sejam mais abordados nos espaços formais e não formais de 

ensino, além de como uma melhor distribuição de preservativos 

pelo posto de saúde local. Nota-se ainda, que situações como estas 

aqui descritas, são típicas de locais com políticas públicas de saúde 

deficitárias, como parece ser o caso do município de Ouro Preto. 

 

Palavras-chave: Educação em Saúde. Gravidez na adolescência. 

Levantamento Socioeconômico. 

_____________________________________ 
ABSTRACT 

This paper aims to outline the social profile of young mothers in the 

district of Amarantina, Ouro Preto, as this is one of the major causes 

of evasion of the main local state school. To do this, we apply semi-

structured questionnaires to all current and future (pregnant) 

progenitors of the district under 25 years of age, in order to better 

understand this situation. We can conclude that the number of 

young pregnant women in the community is percentage relevant 

and that black and little schooling are the range with the highest 

number of pregnant women. Pregnancy prevention methods should 

be more addressed in formal and non-formal educational settings, 

as well as better distribution of condoms. We also note that 

situations such as the one described here are typical of places with 

poor public health policies, as appears to be the case of the 

municipality of Ouro Preto. 

 

Keywords: Health Education. Pregnancy in adolescence. 

Socioeconomic Survey. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde a década de 1970, o número de 

adolescentes grávidas vem aumentando no país 

(BRASIL, 1999; 2018), evidenciando como esse é um 

problema de saúde pública importante de ser 

pesquisado.  

A adolescência pode ser descrita como a fase 

entre os 11 e 19 anos de idade, período em que as 

mudanças físicas e psicológicas acontecem graças a 

maturações fisiológicas (KAHHALE, 1997). Essas 

alterações podem levar ao aparecimento frequente de 

comportamentos e atitudes outrora inesperadas, em 

geral de tom desafiador e até mesmo provocativo 

(BANACO, 1995), caracterizando assim 

questionamentos sociais importantes (MUUSS, 1996), 

muitas vezes confundidos com rebeldia juvenil. 

 Atitudes impensadas decorrentes desta fase, 

que somente no fim do século XIX passou a ser 

reconhecida como uma fase do desenvolvimento 

humano (REINECKE et al., 1999), podem também se 

mostrar presentes na vida sexual. Um bom exemplo 

da inconsequência adolescente é a gestação não 

planejada. 

Santos Júnior (1999) demonstra em seu 

trabalho que uma das maiores causas para a gestação 

não planejada, está relacionado ao mal-uso de 

contraceptivos, que mesmo disponíveis, são mal 

utilizados pelos jovens por não saber como usá-los 

corretamente. 

Em Amarantina, distrito de Ouro Preto, não é 

diferente. A gravidez não planejada é m dos maiores 

problemas registrado na única escola estadual de 

ensino médio local, uma vez que, segundo 

informações do corpo de funcionárias da secretaria da 

instituição, esta é uma das principais causas da evasão 

escolar das estudantes. 

Assim, entender melhor como e porque 

acontecem tantas gestações inesperadas, são temas 

relevantes a serem pesquisados, seja nos grandes 

centros urbanos, seja em pequenas localidades, como 

é o caso do distrito em questão. 

Embasando-se nesses aspectos, resolveu-se 

realizar a pesquisa ora exposta em que se buscou 

traçar o perfil social das jovens mães amarantinenses, 

objetivando assim compreender melhor esta questão, 

sendo possível, assim, tentar buscar propostas de 

soluções efetivas para esse grave problema social. 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho em questão foi realizado com a 

aplicação de questionários semiestruturados do tipo 

Survey a todas as moradoras do distrito entre 14 e 25 

anos (segundo a secretaria da escola pesquisada, essa 

era a principal faixa de abandono escolar sob esse 

argumento) que aceitaram responder voluntariamente. 

Totalizando 28 mulheres, e que corresponde ao total 

de jovens evadidas da instituição de ensino do distrito. 

Cabe destacar ainda que a coleta de dados foi 

realizada ao longo dos meses de agosto e setembro de 

2018 pelos membros do grupo de pesquisa “Perfil 

Social das Jovens Mães do Distrito de Amarantina” e 

registrado no projeto Territórios da Iniciação 

Científica (TICs), parceria da Secretaria Estadual de 

Educação (SEE) com a Secretaria Estadual de 

Juventude (SEJUVE).O projeto está registrado com o 

número de processo TIC-0017/351059 e aprovado 

pelo comitê científico de ambas as instituições. 

Os resultados obtidos foram tabulados com a 

ajuda da estatística descritiva do programa Microsoft 

Excel pelos próprios pesquisadores, garantindo assim 

uma análise conjunta e interpretação das respostas 

dadas sob a ótica científica. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As perguntas realizadas neste estudo foram 

quatorze1: qual sua idade ao ter (ou quando tiver) seu 

filho (Figura 1), qual seu nível de escolaridade no 

momento do nascimento da criança (Figura 2), qual 

seu tom de pele (Figura 3), qual o sexo da criança 

(Figura 4), qual sua ocupação principal além de cuidar 

da criança (Figura 5), em qual parte do distrito você 

reside (Figura 6), com quem você mora (Figura 7), 

qual a idade da criança (Figura 8), se o pai da criança 

é presente (Figura 9),  se recebeu apoio familiar ao 

descobrir que estava grávida (Figura 10), se a 

gravidez foi planejada (Figura 11), se já tinha 

participado de palestras sobre relação sexual e 

métodos contraceptivos na escola (Figura 12) e se 

tinha fácil acesso aos métodos contraceptivos (Figura 

13). As respostas obtidas foram organizadas em 

gráficos de modo que facilitassem a visualização e 

discussão dos resultados.   

 

Figura 1: Idade no momento do parto. 
 

 

 

 
1 A 14ª pergunta aplicada versava sobre a autorização do 

entrevistado para a divulgação dos dados obtidos na 

pesquisa desde que preservado o anonimato do 

respondente. Todas, sem exceção, responderam de forma 

positiva a este pedido. 
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Figura 2: Nível de escolaridade da mãe no momento do 

nascimento da criança. 

 

 

Figura 3: Tom de pele. 

 

 

 
Figura 4: Sexo da criança. 

 

 

 
Figura 5: Ocupação principal da mãe. 

 
Figura 6: Região de moradia. 

 

 

 
Figura 7: Com quem a entrevistada reside. 

 

 

 

 
Figura 8: Idade da criança. 

 

 

 

 
Figura 9: Presença do pai. 
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Figura 10: Apoio familiar ao descobrir a gravidez. 

 

 

 
Figura 11: Planejamento da gravidez. 

 

 

Figura 12: Participação em palestras de Educação Sexual. 

 

 

 
Figura 13: Facilidade de acesso a métodos contraceptivos. 

 

Com base nas Figuras 1 e 2, é possível afirmar 

que 39% das mães tem idade entre 15 e 19 anos e 50% 

possuem o ensino médio incompleto, evidenciando 

algo que se repete em todo o município de Ouro Preto, 

que é o fato de sua estrutura social ser extremamente 

desigual. Segundo o Núcleo de Estudos Aplicado e 

Sócio Políticos Comparados da Universidade Federal 

de Ouro Preto - NEASPOC (2003), 46% de sua 

população, de 15 anos ou mais, possui ensino 

fundamental incompleto. Levando-se em conta que 

51% da população têm até 34 anos, de acordo com o 

mesmo estudo, é possível deduzir que os resultados 

encontrados, provavelmente, se repitam em mais 

localidades da cidade. 

No caso da Figura 3, que apresenta o tom de 

pele das entrevistadas, cabe destacar o alto percentual 

de mulheres negras e pardas (68%), algo esperado, 

uma vez que a maior parte da comunidade periférica 

do município é negra (NEASPOC, 2003). Henshaw 

(1997), corrobora com esses dados, ao estudar jovens 

gestantes, destacando que a maior parte de suas 

amostragens são pessoas de origem negra, 

praticamente o triplo daquelas com o tom de pele 

branco. 

Acerca do sexo da criança (Figura 4), 54% 

são meninas, resultado diferente do encontrado na 

população de Ouro Preto, onde cerca de 51% são do 

gênero masculino, e também do encontrado no distrito 

de Amarantina, onde apenas 52% são meninos 

(NEASPOC, 2003). 

Já a ocupação dessas jovens mães (Figura 5), 

em 68% dos casos, se resume a cuidar da criança. 

Além dos óbvios cuidados que todo recém-nascido 

necessita, cabe refletir sobre a visão patriarcal da 

mulher, bem como seu papel na sociedade ocidental. 

Para Duarte (1995), esta ideia clássica de “mulher” 

contribui para a concepção acerca da família nuclear, 

bem como de grupo familiar. 

Esse modelo, onde cumpre à mulher a ideia de 

ser maternal, faz com que o papel feminino (recheado 

de interesses políticos e sociais) esteja relacionado ao 

da unidade familiar, onde ela é o ser agregador 

(FAVARO, 2007), corroborado, de modo especial 

pela Teoria do Patriarcado. 

Na referida teoria, a relação de poder do 

homem sobre a mulher se dá de modo vertical 

(PETERSEN, 1999), ocorre a chamada subordinação 

feminina, construída pela “necessidade masculina de 

dominar as mulheres. Esse desejo estaria em 

transcender sua privação dos meios de reprodução da 

espécie” (PETERSEN, 1999: 15). 

Na Figura 6, apontou-se em qual região do 

distrito a maioria das entrevistadas residiam. Com 

54%, a área principal (sede), foi a de maior 

prevalência de jovens mães. Isso pode ser explicado, 

por óbvio, pela própria densidade demográfica, já que 

o número de moradores nas áreas urbanas brasileiras 

passou a possuir maior contingente populacional que 

as rurais desde a década de 1970 (CAMARANO e 

ABRAMOVAY, 1999). 

Observando-se a Figura 7, que retrata com 

quem mora a entrevistada, notou-se que 57% das 

mulheres moravam com o pai da criança, o que, 

segundo Lévi-Strauss (1972), poderia ser definido 

como exemplo de família “clássica”, ou seja, um 

agrupamento social originado pelo matrimônio e 
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formado pelo marido, mulher e filhos. Osório (2002), 

vai além de Lévi-Strauss, incluindo neste conceito três 

tipos de relações: aliança (casal), filiação (pais/filhos) 

e consanguinidade (irmãos). 

Obviamente, a ideia de ambos os autores, 

além de conservadora, não representa o que se 

observa no período contemporâneo. De acordo com 

Strey (2007), não existe uma única forma de 

considerar o que é família, sendo possível pensá-la 

como a “associação entre pessoas, com a finalidade de 

construírem a sua vida privada, não em oposição à 

vida pública, mas em complemento a ela” (STREY 

2007, p.18). 

Dessa forma, é possível pensar, de maneira 

correta, que maternidade (ou paternidade) não é 

filiação, portanto, o fato de se gerar filhos durante a 

juventude não pode ser pensado como fator social 

capaz de julgar (ou subjugar) alguém, em especial as 

mulheres, maiores vítimas desta visão arcaica, que 

não entende a gravidez na adolescência, como deve 

ser: um problema de saúde pública, e não de ordem 

social. 

Em relação à idade das crianças, descritas na 

Figura 8, nota-se que 39% dos filhos possui entre 0 e 

1 ano, evidenciando como é atual, para a comunidade, 

o debate acerca de gestação não planejada. Esses 

números são similares ao relatório State of the World's 

Mothers (MAYOR, 2004), nele percebe-se que cerca 

de um décimo dos nascimentos do planeta são 

oriundos de mulheres abaixo de 20 (vinte) anos, sendo 

que, deste total, aproximadamente 90% se dão nas 

nações em desenvolvimento. Merece destaque, ainda, 

a triste marca, de acordo com a mesma pesquisa, da 

gestação de risco e parto como a principal causa da 

morte de jovens mães entre 15 e 19 anos. 

Os casos descritos nas Figuras 9 e 10 talvez 

sejam alguns dos mais emblemáticos, pois apontam 

que 96% dos pais são considerados, pelas 

entrevistadas, presentes e que em 100% dos casos, a 

família apoiou a jovem na gestação não planejada. Por 

óbvio, que não se pensa que essas respostas retratem a 

realidade, entretanto, baseado na ideia já apresentada 

do que vem a ser patriarcado, é possível apontar uma 

explicação plausível para esta situação. 

Devido aos valores impregnados pelo 

patriarcado, muitas mulheres são vistas, literalmente, 

como “bens, constituindo-se na característica 

fundamental da sociedade patriarcal o estrito controle 

da sexualidade feminina” (BADINTER, 1986, p. 20). 

Assim, famílias chefiadas por mulheres, precisam 

lidar, além dos valores patriarcais, com a precária 

inserção no mercado de trabalho (MONTEIRO et al., 

1998), que as colocam na base da desigualdade 

econômica e social. Portanto, se tornarem 

protagonistas, significa conviver, na maior parte das 

vezes, com o abandono do companheiro, que não sabe 

lidar com essa “nova” relação de poder, o que 

explicaria responder que o pai é presente, mesmo que 

não de fato não seja ou que a família apoiou a 

gestação não planejada. 

A Figura 11 (Planejamento da Gravidez) é 

extremamente curiosa, pois cerca de 32% das 

mulheres responderam ter planejado a gravidez. Um 

dos pontos importantes sobre este tema que pode 

ajudar a interpretar essa situação se dá acerca do 

entendimento do que vem a ser infância e idade adulta 

na sociedade moderna.  

Mudanças nas concepções geracionais, 

familiares e sociais, bem como a dificuldade de 

manutenção dos jovens no mercado de trabalho, 

aumentam, cada vez mais, a dependência dos pais. 

Para Galland (1997), o que ele chama de 

"prolongamento da juventude" pode ser determinado 

de acordo com a concepção de infância e idade adulta 

(já explicados), nas quais o alongamento da 

dependência parental não impede a maturação e 

vivência da sexualidade, criando, portanto, um novo 

problema social, que não estava presente até os três 

primeiros quartos do século XX. 

Destacamos que para chegarmos ao raciocínio 

e conclusão presentes no parágrafo anterior, foi 

fundamental compreender duas importantes 

definições: autonomia e independência, sendo a 

primeira percebida como autodeterminação pessoal e 

a segunda como autossuficiência econômica 

(SINGLY, 2000). 

Assim, se tornar autônomo, para as gerações 

atuais, passou a ser algo cada vez mais precoce, e a 

independência, cada vez mais tardia, situação inversa 

àquela dos anos 1950-1960, período em que 

autonomia e independência estavam interligadas 

quando se pensava em liberdade jovial. O resultado 

disso, por óbvio, é uma nova relação social no seio 

familiar, muito mais complexa que cerca de 60 

(sessenta) anos atrás... 

No caso das situações descritas nas Figuras 12 

e 13, nas quais cerca e 90% das mães relataram ter 

tido acesso a palestras sobre gravidez na adolescência, 

bem como facilidade de acesso a métodos 

contraceptivos, retrata uma curiosa conjuntura, pois se 

existe tanta facilidade de acesso, como explicar a 

maternidade não planejada? 

O que pode ajudar a interpretar tamanha 

dicotomia, pode ser o fato de como estes temas estão 

sendo abordados na escola, ou seja, assistir palestras, 

não significa construir, no sentido freireano, a 

aprendizagem, pois essa, está relacionada com o 

“conhecimento crítico da realidade”, bem como a 

“uma leitura crítica do mundo” (FREIRE, 1987, p. 

86).  

Portanto, é preciso repensar como assuntos 

relacionados à saúde reprodutiva e sexualidade estão 

sendo trabalhados, sejam nos espaços formais, como 

as instituições escolares, sejam nos espaços informais 

de educação (GOHN, 2006), como quadras 

poliesportivas, museus e unidades básicas de saúde 
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(UBS), pois se estes não forem pensados como temas 

geradores, originados de uma ideia dialógica e 

problematizadora capaz de se relacionar diretamente 

com a realidade social dos alunos (FREIRE, 1987), o 

efeito esperado será quase nulo, que é o que parece 

acontecer neste estudo de caso. 

Assim, cabe ressaltar que os resultados 

apresentados, apesar de esperados, são bastante 

preocupantes, pois evidenciam políticas públicas de 

saúde deficitárias (ou praticamente inexistentes) no 

distrito de Amarantina.  

Como forma de tentar mitigar este problema 

observado, indica-se que os métodos de prevenção à 

gravidez, sejam abordados sob outra ótica no âmbito 

escolar e social, fazendo com que temas, hoje 

considerados polêmicos, sejam de fato abordados 

como coloca Freire (1987). 

Outro ponto chave, perpassa por garantir uma 

maior e melhor distribuição gratuita de preservativos 

masculinos e femininos. É fundamental, inclusive, que 

se tenham mais lugares além da UBS realizando esta 

distribuição, pois relatos orais indicam que mesmo 

sabendo onde adquirir as chamadas “camisinhas”, 

muitos jovens não se sentem à vontade para buscá-la, 

ou seja, o local não acolhe de maneira adequada 

muitos de seus usuários, indicando uma urgente 

necessidade de, também, repensar como tem sido feito 

o acolhimento aos usuários do serviço básico de 

saúde. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os objetivos do trabalho em questão foram 

alcançados com êxito, evidenciando como a pesquisa 

acadêmica, mesmo no ensino básico, pode e deve ser 

incentivada como ferramenta de relevante impacto 

social, como o caso deste estudo.  

Análises que sejam capazes de contribuir para 

um melhor funcionamento e combate a ineficiência 

dos serviços públicos de saúde e educação, inclusive 

apontando saídas, como é o caso desta pesquisa, 

precisam ser cada vez mais incentivadas, ainda mais 

em Amarantina, distrito de Ouro Preto, cidade 

patrimônio mundial, mas que infelizmente, mostra ser 

ainda muito desigual do ponto de vista de políticas 

públicas (PP), com destaque para a prevenção da 

gravidez na adolescência. 

Somente com ações conjuntas do poder 

público, da iniciativa privada e da sociedade civil 

organizada é possível pensar, de fato, em se resolver a 

problemática aqui descrita, entretanto, para isso, é 

fundamental que se pense em uma lógica inversa 

daquela historicamente construída, fazendo com que 

os usuários dos serviços públicos (sejam espaços 

formais ou não formais de educação e saúde) se 

tornem protagonistas, e não mais os coadjuvantes de 

suas próprias ações.  
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