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O IMPACTO DA PARENTALIDADE NO RELACIONAMENTO CONJUGAL DE UM CASAL 
ADOLESCENTE. Juliana Martins Costa, Luiza Martins Vianna, Cesar Augusto Piccinini (orient.) 
(Departamento de Psicologia do Desenvolvimento e da, Instituto de Psicologia, UFRGS). 

A gravidez na adolescência leva freqüentemente à formação de jovens casais, prontos a assumir a parentalidade. A 
conjugalidade na adolescência é um tema que tem sido pouco investigado, tanto em nosso meio quanto 
internacionalmente, apesar do crescente número de gestações na adolescência. O presente trabalho teve como 
objetivo analisar o impacto da parentalidade no relacionamento conjugal de um casal adolescente, desde a gestação 
até os dois anos de vida do seu primeiro filho. O casal era constituído pela mãe com 18 anos e o pai com 19, ambos 
com o Ensino Médio incompleto e de nível sócio-econômico baixo. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas 
com o casal e com cada cônjuge individualmente, em quatro momentos: gestação, terceiro mês, primeiro e segundo 
ano de vida do bebê. A partir de análise de conteúdo qualitativa das entrevistas, constatou-se um afastamento do 
casal adolescente na transição para a parentalidade. Enquanto a mãe adolescente estabeleceu com o bebê um padrão 
de relação semelhante ao que mantinha com a própria mãe, o pai desenvolveu uma relação compensatória de ciúme, 
ambivalência e controle sobre o bebê, o que gerou desacordos entre o casal, especialmente em relação à educação do 
filho. Enquanto a mãe protegia demasiadamente o bebê, tendo dificuldades de impor limites a ele, o pai demonstrou 
ser muito exigente e limitador em relação ao filho. A partir dos resultados obtidos, ficou evidente que o filho não 
correspondeu à expectativa do casal de maior aproximação e renovação da relação após a gravidez. Estes resultados 
sugerem que se planeje intervenções direcionadas aos jovens casais, a fim de que adquiram uma idéia mais realista 
do impacto da parentalidade em seu relacionamento. 
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