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SENTIDOS E SIGNIFICADOS DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA NOS 
CONDOMÍNIOS DO MINHA CASA MINHA VIDA 

Laura Raphaela Caetano De Mendonça¹;  Raquel Alves Cassoli.1 

1 Área de Ciências da Saúde - Centro Universitário Sagrado Coração 
 laurarcm0@gmail.com e rcassoli@gmail.com 

Tipo de pesquisa: Iniciação Científica voluntária – PIVIC 
Área do conhecimento: Saúde – Psicologia  

A adolescência pode ser compreendida, a partir da teoria sócio-histórica, como uma 
construção histórica que existe por conta das condições sociais e culturais vivenciadas pela 
humanidade no processo de desenvolvimento humano para a etapa adulta. A adolescência é a 
etapa do desenvolvimento em que o jovem se dedica as relações sociais que, acompanhada da 
puberdade, é comum a descoberta da sexualidade. Esta pesquisa objetivou investigar os 
significados e sentidos, atribuídos pelas mulheres que experenciaram a gravidez durante o 
período da adolescência, e relacionou aos fatores que estão associados a ele. Esse estudo foi 
realizado com a população de uma comunidade atendida em programa habitacional do 
governo federal em uma cidade no interior do Estado de São Paulo, que recebia assistência 
social como parte de uma política pública habitacional instituída até o final do ano de 2020, 
subsidiando casas próprias para aqueles que recebem entre zero e dez salários-mínimos, cujo 
objetivo é amenizar as problemáticas relacionadas à habitação e desenvolvimento social. A 
pesquisa de cunho qualitativa foi realizada com coletas de dados por entrevistas estruturadas e 
análises por meio de núcleos de significação com 4 mulheres, entre 14 e 50 anos que 
engravidaram entre os 10 aos 19 anos de idade, de forma a compreender o processo da 
gestação na adolescência, a questão da maternidade, a evasão escolar, sexualidade, educação 
sexual dentre outros fatores, com a finalidade de correlacioná-los com a literatura. 
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