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RESUMO: Este artigo discorre sobre violações dos direitos humanos de crianças e adolescentes 
do sexo feminino, submetidas ao casamento infantil e maternidade precoce no Brasil. Mediante 
revisão bibliográfica levanta-se o histórico de gravidez na adolescência e condições desta 
realidade. Pesquisas demonstram essa realidade perversa, especialmente nos grupos sociais 
mais empobrecidos. O casamento e a gravidez na adolescência apresentam diferentes 
repercussões, para compreender considera-se o contexto sócio histórico, familiar, comunitário e 
educacional que reforçam a falta de projetos de vida emancipadores para essas adolescentes, 
pois geralmente não lhes fornecem oportunidades para construir projetos de vida emancipadores 
e autônomos. Aponta as legislações de proteção vigentes no Brasil. Ressalta o compromisso de 
assegurá-los, conhecendo, anunciando e denunciando estas violações.  
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INTRODUÇÃO 

O casamento e a gravidez na adolescência são, em geral, considerados 

problemas, por estarem associados a múltiplos fatores de negação e violações 

de direitos humanos. Conforme os dados do IBGE/2010, 88 mil crianças com 

idades entre 10 e 14 anos estavam casadas pelo Brasil; com idade de 15 a 17 

anos, este número sobe para 567 mil. 

Este artigo discorre sobre violações dos direitos humanos no Brasil 

evidenciando um grupo social específico: crianças e adolescentes do sexo 

feminino, submetidas ao casamento infantil e a maternidade precoce. Mediante 

revisão bibliográfica levanta-se o histórico de gravidez na adolescência, e 

elementos que podem levar a esta realidade; apresenta-se dados de pesquisa 

das autoras e demais estudos que demonstram essa realidade perversa no 

Brasil; destaca-se diferentes repercussões na vida das adolescentes, 

especialmente nos grupos sociais mais empobrecidos.  
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1 DIREITOS HUMANOS NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICO CRÍTICA 

TENDO COMO REFERENCIA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO 

CONTEXTO DO SISTEMA CAPITALISTA. 

Historicamente, não se conhece ou reconhece os direitos do homem sem 

se debruçar sobre sua história, o que pressupõe que eles não foram dados, e 

não são, se os temos é porque o homem e seus costumes, a sociedade, as 

condições históricas e os interesses, de cada época e espaço convergeram para 

sua realização.  

Em Norberto Bobbio (1992, p. 5; 18; 19) a concepção de direitos do 

homem é fortemente marcada pela historicidade, pertencentes a uma época e 

lugar. Nascem no início da era moderna com a concepção individualista de 

sociedade e testemunham o progresso histórico da humanidade. Afirma o autor 

que por ter os Direitos Humanos caráter histórico, seu conteúdo é variável no 

decorrer dos séculos, sendo assim impossível falar em fundamento absoluto, 

pois eles não são inatos à natureza humana, mas ressultam de lutas históricas 

pela libertação e emanicipaçao do homem.  

A abordagem em um viés crítico, sócio histórico dos Direitos Humanos 

relaciona-se com as obras de autores, da anunciada Filosofia da Libertação, 

dentre eles, Joaquin Herrera Flores e Hélio Gallardo. Estes afirmam o caráter 

histórico dos Direitos Humanos e os relacionam às reivindicações da sociedade 

civil, rejeitando as premissas de que seriam inatos à espécie, e justificados pela 

dignidade inerente à condição humana. Para s autores, reconhecer os Direitos 

Humanos como históricos, implica em mais que aceitá-los como normas 

bastantes em si mesmas, mas também como processos, resultado das lutas 

sociais para a conquista daquilo que se entende ser o elemento ético, político e 

universal: a dignidade humana.  

O processo de construção dos direitos humanos infanto-juvenis relaciona-

se com a formatação das concepções de infância e de adolescência, 

construções recentes, que ganharam impulso com a constituição do modelo de 

família burguesa, no século XVIII, bem como com a institucionalização de 

instrumentos internacionais de proteção à pessoa humana e a inclusão de 

princípios garantidores desses direitos na ordem jurídica dos Estados. 



 

Os estudos de Ariès (1981) demonstram que, na Idade Média, não havia 

um sentimento de infância como entendemos hoje, considerando que o trabalho 

fazia parte do processo de educação e a inserção da criança expressava-se na 

adoção dos mesmos padrões de comportamento do mundo adulto. O sentimento 

de infância foi construído a partir do século XIX, visto que até então, as crianças 

eram tratadas como adultos em miniatura ou pequenos adultos, sendo que os 

cuidados especiais que elas recebiam, eram reservados apenas aos primeiros 

anos de vida, e aos mais bem posicionados na sociedade. 

Antes disso, as crianças eram introduzidas no mundo do trabalho a partir 

dos sete anos de idade, e poucas estudavam. A partir do século XVIII foi-se 

criando um espaço intermediário entre a infância e a idade adulta, entre a 

maturidade biofisiológica e a maturidade psicossocial, como resultados dos 

padrões de mudança na sociedade. (ARIÈS, 1981). 

Ariès trata a noção de infância e adolescência como algo que vai sendo 

criado a partir das novas formas de falar e sentir dos adultos em relação ao que 

fazer com as crianças, ou seja, são as forças culturais, ocasionais, presentes 

que forjam a infância. O historicismo contido em Ariès reforça não somente que 

a ideia de infância clássica é uma invenção, como também que qualquer 

descrição da infância, seja ela posta pela ciência, filosofia, ou literatura, são 

apenas descrições, que correspondem a um tempo e lugar, portanto, em 

dinâmico processo de construção, desconstrução e reconstrução.  

A revisão literária revela que as violações de direitos acompanham a 

trajetória humana das relações sociais e, sobretudo, familiares. Quando as 

concepções de infância e de adolescência foram sendo construídas no contexto 

da família moderna, a concretização de seus direitos foram sendo incluidas nos 

marcos legais e normativos do direito e das políticas públicas atingindo o seu 

suporte legal com a Constituição Federal de 1988 e o Estatudo da Criança e do 

Adolescente (ECA 1990), que adotam a Doutrina de Proteção Integral a criança 

e ao adolescente.  

Criança e adolescente sob a expectativa da idade são definidos, de 

acordo com a legislação nacional. Para o ECA a criança é pessoa com até doze 

anos de idade incompletos; adolescente a pessoa com idade entre doze e 

dezoito anos. Internacionalmente, a Assembleia Geral da ONU de 20/11/1989, 



 

que tratou da Convenção sobre os Direitos da Criança, considerou crianças, 

pessoas com até 18 anos de idade. Para a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) a adolescência corresponde ao período de vida entre 10 e 19 anos. 

Conforme os dados do último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE), realizado em 2010, existem 34.157.631 milhões de pessoas 

de 10 a 19 anos. Deste número aproximadamente 17 milhões são meninas, 

representando 18% da nossa população; 88 mil crianças com idades entre 10 e 

14 anos estavam casadas pelo Brasil; com idade de 15 a 17 anos, este número 

sobe para 567 mil. 

Do ponto de vista das características, a adolescência é considerada um 

período do desenvolvimento humano onde ocorrem transformações físicas, 

biológicas, sociais e, emocionais, devendo ser analisada por vários prismas. Na 

tentativa de compreender melhor a dinâmica envolvida neste período não se 

recomenda estudar separadamente os aspectos biológicos, psicológicos, sociais 

e culturais. É uma fase de mudanças profundas e rápidas no ciclo de vida, que 

se revela nas mudanças biológicas, comportamentais, de aprendizagem, de 

socialização, de descobertas, de interação e de outros processos que exigem 

valorizar a adolescência como uma fase imprescindível para a sociabilidade. 

Contudo, vivemos em um sistema capitalista que, sob a lógica da livre 

iniciativa, da pseudo meritocracia e da igualdade de oportunidades, gera a 

exclusão social que atinge os diversos ciclos de vida.  

Aspectos relacionados às iniquidades sociais, questões de gênero, raça 

e etnia são determinantes para avaliar o fenômeno da gravidez na adolescência. 

Diferentes fatores estão associados à incidência da gravidez na adolescência.  

2 A MATERNIDADE NA ADOLESCENCIA E SUAS IMPLICAÇÕES NA 

EDUCAÇÃO, SAUDE E EMPOBRECIMENTO. 

As violações de direitos humanos são muitas vezes causa e consequência 

da gravidez na adolescência. As meninas que engravidam geralmente não 

conseguem desfrutar ou exercer seus direitos garantidos em tratados 

internacionais como a Convenção sobre os Direitos da Criança. Da mesma 

forma, quando uma criança é impedida de usufruir de direitos básicos, como o 

direito à educação, ela se torna mais vulnerável a engravidar antes da idade 



 

adulta. Se essa adolescente é impedida de frequentar a escola porque está 

grávida ou responsável por cuidar de seus filhos, seus direitos são novamente 

negados. Se não pode frequentar a escola, seu potencial de geração de renda 

diminui, e as chances de passar o resto da vida na pobreza aumentam 

consideravelmente. 

No Brasil, é na camada social com menor poder aquisitivo que se 

encontram os maiores índices de fecundidade, de maneira especial, entre 

adolescentes. A gravidez nesta fase mina a capacidade de uma adolescente 

exercer seus direitos e oportunidades de vida com dignidade e quando ela é 

impedida de desfrutar de direitos básicos, também é mais vulnerável a 

engravidar.  

Dados pesquisados do Sistema de Nascidos Vivos (Sinasc), do Ministério 

da Saúde, apontam que, em 2013, um em cada quatro partos realizados em 

instituições públicas de saúde foram de uma gestante adolescente.  

 

Número de nascidos entre mulheres de 10 a 19 anos em 2013 – Por Região  
REGIÃO 10 A 14 ANOS 15 A 19 ANOS 10 A 19 ANOS 

Centro-Oeste 5.168 77.611 82.779 
Nordeste 10.405 171.494 181.899 
Norte 7.478 177.220 184.698 
Sudeste 2.703 62.965 65.668 
Sul 2.194 42.246 44.440 
Brasil 27.948 531.536 559.484 

Fonte: MS/SVS/DASIS – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC (2013) 

 

Esse número reafirma a importância do investimento em políticas públicas 

voltadas para a proteção e promoção do direito à saúde sexual e reprodutiva e 

que garantam a participação de adolescentes nas etapas de formulação, 

implementação, monitoramento e avaliação de politicas publicas. 

De acordo com a Convenção sobre os Direitos da Criança, uma pessoa 

com menos de 18 anos é considerada uma criança, e como tal, deve receber 

proteções especiais exigidas pela sua idade. Assegurar essa proteção pode 

ajudar a eliminar muitas das condições que contribuem para a gravidez na 

adolescência e diminuir as sequelas para a adolescente, a família e a 

comunidade.  

O Relatório Situação da População Mundial 2013, publicado pelo UNFPA, 

o Fundo de População das Nações Unidas, cujo enfoque foi “Maternidade 



 

precoce: enfrentando o desafio da gravidez na adolescência”, destaca um ciclo 

vicioso de violações de direitos, pobreza, desigualdade e exclusão ligadas à 

gravidez na adolescência; destaca os principais desafios da gravidez 

adolescente e seus graves impactos sobre as meninas em termos de educação, 

saúde e oportunidades de emprego de longo prazo. Segundo o documento, a 

gravidez na adolescência é simultaneamente uma causa e uma consequência 

de violações de direitos que podem comprometer a capacidade de uma menina 

em exercer seus direitos à educação, saúde e autonomia no presente e no futuro.  

O relatório ainda assinala o que pode ser feito para frear esta tendência e 

proteger os direitos humanos e bem-estar das adolescentes, e assevera que 

alguns governos e comunidades têm sido capazes de reduzir a fertilidade dos 

adolescentes por meio de ações destinadas a alcançar objetivos como manter 

as meninas na escola, prevenir doenças sexualmente transmissiveis, acabar 

com o casamento precoce, formar capital humano a partir do empoderamento 

de adolescentes na tomada de decisões de vida, escolhas e acessos aos seus 

direitos humanos fundamentais. 

Em outra pesquisa, realizada pelo Instituto Promundo, uma ONG que 

estuda questões de gênero desde 1997, aponta que problemas como pobreza e 

violência aumentam o número de casamento de crianças no Brasil. De 2013 a 

2015, o Promundo (Brasil) e o Promundo-US (Estados Unidos) realizaram uma 

pesquisa exploratória, que investigou atitudes e práticas envolvendo casamento 

na infância e adolescência em duas cidades brasileiras, com o apoio da 

Fundação Ford, em Belém, Pará, e em São Luís, no Maranhão.  

Dentre os indicadores, a pesquisa citada aponta as principais 

consequências do casamento na infância e adolescência identificadas: gravidez 

e subsequentes problemas de saúde maternal, neonatal e infantil que aumentam 

o risco no corpo de uma criança ou adolescente; atrasos e desafios 

educacionais; limitações à mobilidade e às redes sociais das meninas; exposição 

à violência do parceiro íntimo, incluindo uma gama de comportamentos 

controladores e não equitativos por parte dos maridos mais velhos.  

É importante destacar a relação entre o estudo e maternidade na 

adolescencia. O casamento e gravidez na adolescência são causas da evasão 

escolar e a falta às aulas. Os dados são preocupantes devido às possíveis 



 

repercussões psicossociais trazidas pela gravidez na adolescência, 

considerando que pode resultar no abandono escolar e que o não retorno aos 

estudos tende a provoca um agravamento das condições de vida dessas 

pessoas. 

Segundo levantamento com base na Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) 2013, o Brasil tinha 5,2 milhões de meninas de 15 a 17 anos. 

Dessas, 414.105 tinham pelo menos um filho e deste grupo, apenas 104.731 

estudavam enquanto outras 309.374 adolescentes mães, estavam fora da 

escola. Um pequeno grupo, 52.062, só trabalha. Ou ainda, entre as 

adolescentes/mães de 15 a 17 anos de idade, somente 28,4% estudavam, 

enquanto as que não tinham filho, 88,4% estavam estudando. Das mães 

adolescentes que não trabalham nem estudam, 55,4% não chegaram a 

completar o ensino fundamental, apresentando os piores índices de escolaridade 

entre a população de 15 a 17 anos fora da escola.  

A baixa qualidade da educação e necessidade de gerar renda leva 

adolescentes a abandonarem o sistema educacional, a tornarem-se mães 

precocemente, passando a constituir a principal força do mercado informal de 

exploração do trabalho, bem como as maiores vítimas de violações de direitos 

mínimos para viver com dignidade.  

Este impacto muitas vezes é passado para seu filho ou filha, que começa 

a vida em desvantagem, perpetuando um ciclo intergeracional de 

marginalização, exclusão e pobreza. E os custos de uma gravidez e parto 

precoces ultrapassam a esfera imediata da mãe, afetando sua família, 

comunidade, economia, desenvolvimento e crescimento da nação.  

A gravidez precoce configura-se como consequência de uma combinação 

de fatores, incluindo a pobreza, a aceitação do casamento precoce por 

comunidades e famílias e esforços inadequados para manter as meninas na 

escola; assim como a ausência de escolhas das meninas. A gravidez precoce 

reflete o completo descaso com os direitos destas adolescentes, para além do 

período de gestação, pois lhes falta a proteção desde a infância. 

Em pesquisa feita pelo Grupo PROÉTICA, da Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná (PUCPR), cujo objetivo foi detectar porque acontece a 

gravidez na adolescência, entrevistou-se 71 adolescentes grávidas, com idades 



 

entre 14 a 18 anos, moradoras do município de Colombo, na região 

metropolitana de Curitiba atendidas pela Maternidade Alto Maracanã e Unidades 

Basicas de Saúde do município.  

O quadro abaixo destaca a idade das adolescentes grávidas abordadas: 

IDADE NÚMERO PERCENTUAL 

14 anos 09 12,7% 

15 anos 08 11,3% 

16 anos 13 18,3% 

17 anos 23 32,4% 

18 anos 16 22,5% 

19 anos 02 2,8% 

TOTAL 71 100% 

 

A pesquisa revelou um dado muito importante, que era desconhecido 

pelos pesquisadores, ou seja, a existência do casamento infantil no território. 

Dentre as adolescentes entrevistadas 56% já estavam casadas antes de 

engravidar e a gravidez fazia parte de seus projetos de futuro. Dessas 

adolescentes casadas 47% casaram antes dos 14 anos, sendo que 02 casaram-

se com 12 anos, 05 com treze anos e 12 com quatroze anos. 

Do total das adolescentes entrevistadas 32 delas, ou seja, 45,71%, não 

terminaram o ensino fundamental. O que se percebe é que este fenômeno é 

marcado pela informalidade e pobreza. Apesar das uniões serem consensuais, 

as jovens não têm autonomia, não alçam a condição de sujeito nas relações 

familiares se distanciando da participação da vida familiar com igualdade, 

restando-lhes a mudança de dono, da sua família de origem para o marido ou 

companheiro.  

Constatou-se como um dos motivos determinantes desta realidade o fato 

de que a gravidez, o casamento e a formação de uma família, fazerem parte dos 

planos de vida das adolescentes. Para a coordenadora da pesquisa, a 

professora do curso de Serviço Social da PUCPR, Dra. Ilda Lopes Witiuk, a 

pesquisa revelou que formar uma família, casar cedo e ser mãe na adolescência 

é algo comum e natural para essas meninas, que não têm o estudo e o 

desenvolvimento de carreira como meta, principalmente, por falta oportunidades. 

Para WITIUK o casamento precoce e a maternidade são uma maneira 

dessas adolescentes inserirem-se na vida adulta e também de terem um papel 



 

mais importante em suas famílias, deixando de ser filhas e passando a ser 

mulheres. Afirma ainda que na pesquisa, percebeu-se que quase todas as 

gestantes já eram casadas antes de engravidar ou casaram-se antes do 

nascimento do bebê. Das 71 entrevistadas, 40 eram casadas, 16 se casaram 

com o pai da criança e 15 permaneceram solteiras. Contudo, na maioria dos 

casos, elas não formam novas famílias, apenas passam a morar com a família 

do marido, constituindo as chamadas famílias ampliadas. “Essas adolescentes 

entram para a vida adulta, mas ainda de maneira dependente” 

Outro dado importante apontado pela pesquisa foi à precocidade do início 

da vida sexual que para algumas se deu aos 10 anos de idade. Chamou a 

atenção ainda a idade dos companheiros sendo que somente dois eram 

adolescentes.  

O que se constatou foi que os indicadores da referida pesquisa 

desconstroem teses que pairam sobre a gravidez na adolescência, entre elas a 

mais simplista, de desconhecimento e desinformação com relação a sexualidade 

e uso de métodos anticonceptivos. Nas classes socioeconômicas mais baixas 

observa-se que o desejo de ter filhos aparece mais precocemente, assim como 

há uma valorização maior da gravidez. As perspectivas restritas de estudos e de 

carreiras promissoras no mercado de trabalho fazem com que essas 

adolescentes encontrem na gravidez e no papel social de ser mãe um objetivo 

para suas vidas. 

Finalizando poderíamos afirmar que as meninas que engravidam 

geralmente não conseguem desfrutar ou exercer seus direitos garantidos em 

tratados internacionais como a Convenção sobre os Direitos da Criança e a 

Doutrina de Proteção Integral. Tratar a gravidez na adolescência por meio da 

proteção dos direitos humanos baseia-se em um marco normativo nacional e 

internacional que obriga o Estado a tomar medidas que possibilitam às meninas 

o usufruto de direitos à educação, à saúde e de viver livres de violência.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando que as repercussões da gravidez na vida das adolescentes 

são diversas e determinadas pelo contexto social no qual estão inseridas, 



 

observa-se que a gravidez na adolescencia pode ser olhada como um fenômeno 

relacionado a um contexto de vulnerabilidade social, e as pesquisas evidenciam 

que sua frequência ocorre em maior intensidade em ambientes pontuados por 

oportunidades restritas e poucas opções de vida.  

Ressaltamos que a melhor forma de prevenção sempre é a educação, em 

sua ampla significação, de direitos humanos. Uma criança sem educação será 

um adulto sem oportunidade de autonomia e emancipação. Dessa forma, 

entendemos que o enfrentamento as violações de direitos humanos de crianças 

e adolescentes submetidas ao casamento e maternidade precoce, extrapola um 

saber especifico, requerendo saberes interdisciplinares, práticas intersetoriais e 

politicas inclusivas. 
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