
 

 

Proposta de Redação 

A partir da leitura dos textos motivadores apresentados a seguir, e com base nos 

conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo-

argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema 

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, apresentando proposta de intervenção social, que 

respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e 

coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista 

 

 

TEXTO I 

“Engravidei aos 17 anos porque tinha 

relações com o meu namorado e nem 

sempre usávamos camisinha. Eu nunca 

tinha tomado pílula, nem me 

preocupava com isso, achava que não 

ia acontecer nada comigo. Quando 

descobri, demorei dois meses para 

criar coragem de contar aos meus pais, 

porque a gente nunca conversou em 

casa sobre sexo, não tive orientação da 

parte deles”. Sandra.  

 

“Estou grávida de oito meses e meio, minha bebê já vai nascer. Estou feliz, uma criança é 

sempre uma alegria. Mas, sabe, eu devia ter planejado isso, hoje vejo que errei. 

Descuidei-me completamente com o meu namorado. Comigo não aconteceu isso, a única 

coisa que percebo é um certo preconceito do pessoal na rua, ou mesmo na escola. As 

pessoas ficam me olhando torto, é bem ruim. Fora isso, tive de desistir do meu sonho de 

ser aeromoça e larguei o emprego para cuidar do bebê. Até o vestibular que eu planejei 

prestar ficou para uma outra vez. Se pudesse dar um conselho às adolescentes, diria para 

elas se prevenirem. O melhor é estudar, trabalhar, ter uma carreira para depois pensar em 

filho. Se você inverte as coisas, tudo fica mais complicado”. Carla.  

 

http://atrevida.uol.com.br/arrasa/fica-esperta/estou-gravida-e-agora/depoimentos-de-quem-ja-passou-por-essa-

barra/129/2#  
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TEXTO II 

 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) citados por Anna mostraram 

maior concentração de gravidez indesejada na adolescência nas regiões Norte e 

Nordeste, sobressaindo entre mulheres negras e com baixa escolaridade. 

 

https://nacoesunidas.org  

 

 

 

TEXTO III 

 

 

TEXTO PARA REFLEXÃO 

 

Biologicamente a gravidez pode ser definida como o período que vai da 

concepção ao nascimento de um indivíduo. Entre os animais irracionais trata-se de um 

processo puro e simples de reprodução da espécie. Entre os seres humanos essa 

experiência adquire um caráter social, ou seja, pode possuir significados diferenciados 

para cada povo, cada cultura, cada faixa etária. 

Em alguns países como a China, que não possui mais capacidade territorial para 

absorver um número elevado de indivíduos a maternidade é controlada pelo governo e 

cada casal só pode ter um filho. Em outras culturas como em tribos indígenas e alguns 

países africanos gravidez é sinônimo de saúde, riqueza e prosperidade. 

No Brasil, onde não há controle de natalidade e onde o planejamento familiar e a 

educação sexual ainda são assuntos pouco discutidos, a gravidez se acaba tornando, 

muitas vezes, em um problema social grave de ser resolvido. É o caso da gravidez na 

adolescência. 

Denomina-se gravidez na adolescência a gestação ocorrida em jovens de até 21 

anos que encontram-se, portanto, em pleno desenvolvimento dessa fase da vida – a 

adolescência. Esse tipo de gravidez em geral não foi planejada nem desejada e acontece 

em meio a relacionamentos sem estabilidade. No Brasil os números são alarmantes. 

Cabe destacar que a gravidez precoce não é um problema exclusivo das meninas. 

Não se pode esquecer que embora os rapazes não possuam as condições biológicas 

necessárias para engravidar, um filho não é concebido por uma única pessoa. Se é à 

menina que cabe a difícil missão de carregar no ventre o filho durante toda a gestação, 

de enfrentar as dificuldades e dores do parto e de amamentar o rebento após o 

nascimento, o rapaz não pode se eximir de sua parcela de responsabilidade. Por isso, 

quando uma adolescente engravida, não é apenas a sua vida que sofre mudanças. O pai, 

assim como as famílias de ambos também passam pelo difícil processo de adaptação a 

uma situação imprevista e inesperada. 

 

https://nacoesunidas.org/


O excesso de informações e liberdade recebido por esses jovens os levam à 

banalização de assuntos como o sexo, por exemplo. Essa liberação sexual, acompanhada 

de certa falta de limite e responsabilidade, é um dos motivos que favorecem a incidência 

de gravidez na adolescência. 

Outro fator que deve ser ressaltado é o afastamento dos membros da família e a 

desestruturação familiar. Seja por separação, seja pelo corre-corre do dia a dia, os pais 

estão cada vez mais afastados de seus filhos. Isso além de dificultar o diálogo de pais e 

filhos, dá ao adolescente uma liberdade sem responsabilidade. Ele passa, muitas vezes, a 

não ter a quem dar satisfações de sua rotina diária, vindo a procurar os pais ou 

responsáveis apenas quando o problema já se instalou. 

A desinformação e a fragilidade da educação sexual são também questões 

problemáticas. As escolas e os sistemas de educação estão muito mais preocupados em 

dar conta das matérias cobradas no vestibular, como: física, química, português, 

matemática etc., do que em discutir questões de cunho social. Dessa forma, temas como 

sexualidade, gravidez, drogas, entre outros, ficam restritos, quase sempre, aos projetos, 

feiras de ciência, semanas temáticas, entre outras ações pontuais. Os governos, por sua 

vez, também se limitam às campanhas esporádicas. Ainda assim, em geral, essas 

campanhas não primam pela conscientização, mas apenas pela informação a respeito de 

métodos contraceptivos. Os pais, como já foi dito anteriormente, além do afastamento 

dos filhos, enfrentam dificuldades para conversar sobre essas questões. Isso se dá devido 

a uma formação moralista que tiveram. Diante dessa realidade o número de pais e mães 

adolescentes cresce a cada dia. 

A gravidez, por sua vez, também é uma etapa complexa na vida. Ter um filho 

requer desejo tanto do pai quanto da mãe, mas não só isso. Atualmente, com problemas 

como a instabilidade econômica e a crescente violência, é necessário, além de muita 

consciência e responsabilidade, um amplo planejamento. Quando isso não acontece, a 

iminência de acontecerem problemas é muito grande. 

Os primeiros problemas podem aparecer ainda no início da gravidez e vão desde 

o risco de aborto espontâneo – ocasionado por desinformação e ausência de 

acompanhamento médico – até o risco de vida – resultado de atitudes desesperadas e 

irresponsáveis, como a ingestão de medicamentos abortivos. 

O aborto, além de ser um crime em nosso país, é uma das principais causas de 

morte de gestantes. Por ser uma prática criminosa não há serviços especializados. Isso 

obriga as mulheres, que optam por essa estratégia, a se submeterem a serviços precários, 

verdadeiros matadouros de seres humanos, colocando em risco a própria vida. 

 


