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Introdução

A gravidez na adolescência é um fenômeno que tem gerado dis-
cussões nos meios acadêmicos e nas comunidades em geral, isto por-
que o número de partos entre as idades de 15 e 19 anos vem aumen-
tando, tanto no Brasil quanto em outros países de modo geral
(Almeida, 2003; Atlas Racial Brasileiro, 2009; Berquió, 2003; Mi-
nistério da Saúde, 2007; Organização Pan-Americana de Saúde,
2009).

A desaprovação social à gestação na adolescência é grande, tor-
nando-se um difícil obstáculo para a mãe adolescente e para sua fa-
mília, que enfrentam diretamente o desapontamento, a vergonha,
sentimentos de culpa e até mesmo a violência por meio da rejeição
social (Almeida, 2003; Lourenço, 1998).

1 Programa de pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendi-
zagem da Unesp, campus de Bauru.
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Aliado a isso, a ocorrência de gravidez nessa fase da vida acarreta
grandes modificações no cotidiano da adolescente, exigindo novos
posicionamentos em relação a si, à família, ao parceiro afetivo e aos
agrupamentos sociais (Manriquez & Le-Bert, 1994), o que pode
gerar um aumento na tensão familiar.

A tensão, ou estresse, em um sistema familiar pode originar-se
em quatro fontes diferentes: a) o contato de um membro com forças
extrafamiliares; b) o contato de toda a família com forças extrafami-
liares; c) fases de transição na família; d) problemas idiossincráticos
(Benoit et al., 1988; Minuchin, 1982).

Neste estudo, enfoca-se a transição da mãe adolescente em seu
sistema familiar, o que pode tornar a adaptação de sua nova condi-
ção – a de mãe – conflituosa. A adolescência por si só provoca mu-
danças no sistema familiar, exigindo a redefinição de seu funciona-
mento, bem como dos relacionamentos e das negociações dos papéis
de cada subsistema (Frota, 2007; Pereira, 2005; Preto, 2001). Esse
processo, vivenciado concomitantemente à maternidade, torna-se
ainda mais intenso.

Vale lembrar que em um sistema familiar, segundo os funda-
mentos da Teoria Sistêmica, existem três subsistemas básicos: o
subsistema conjugal (refere-se ao casal); o subsistema parental (refe-
re-se à dinâmica entre pais e filhos); e o subsistema fraternal (refere-
-se à dinâmica entre os irmãos). As díades familiares formadas tam-
bém são consideradas subsistemas, como exemplo, esposa-esposo,
mãe-filho, pai-filho, avó-neto, entre outros. Assim, cada membro
pertence a diferentes subsistemas, que influenciam e são influencia-
dos pelos outros, seja na interação entre eles ou mesmo com os sis-
temas extrafamiliares. Entre um subsistema e outro existe a frontei-
ra, que delimita quem participa e como participa daquele subsistema.
Tal fronteira deve ser clara, para que exista uma boa comunicação
entre seus membros (Minuchin, 1982; Relvas, 1996; Silva & Salo-
mão, 2003).

Desse modo, é relevante considerar o aumento no número de
possíveis relações diádicas e de subsistemas maiores na família
(Férez-Carneiro, 1996) e o consequente modo de funcionamento das

Saude_e_desenvolvimento_(FINAL_V3).pmd 27/3/2011, 16:51156



SAÚDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO 157

interações entre os membros do sistema familiar de mães adolescen-
tes. Tais interações foram subdivididas em categorias por Férez-
Carneiro (idem), sendo que neste estudo serão utilizadas dez delas
para análise: comunicação, papéis, regras, liderança, agressividade,
conflito, afeição, individuação, integração e autoestima.

Para o bom funcionamento do sistema familiar, a comunicação
deve ser clara, congruente e com direcionalidade, pois define a na-
tureza das relações entre os envolvidos, além de permitir que se
compartilhem informações entre eles. As regras devem ser explí-
citas, coerentes e flexíveis, compartilhadas por pelo menos dois
membros do sistema familiar, direcionando as ações ao grupo. Os
papéis devem definir as funções de cada membro dentro do siste-
ma, clareando os limites entre os subsistemas. A liderança requer
que os papéis sejam claros, portanto, não deve ser invertida, de
modo que os filhos aceitem o posicionamento dos pais enquanto
figuras de autoridade, e estes, por sua vez, devem fazer uso da
autoridade, mas não de forma autoritária. Os conflitos são impor-
tantes para promover a busca pelo equilíbrio entre os subsistemas,
devendo existir também a busca pela solução, visando o desenvol-
vimento construtivo do grupo. A agressividade diz respeito ao
modo como os membros expressam os seus sentimentos, poden-
do ou não ser destrutiva; todavia, torna-se construtiva quando a
família facilita e promove o crescimento uns dos outros. A afei-
ção é importante, pois propicia o desenvolvimento do potencial
afetivo dos membros, e, portanto, o desenvolvimento emocional
saudável do sistema, ao mesmo tempo em que promove a forma-
ção da identidade pessoal. A individuação é importante para que
cada membro da família mantenha sua identidade, de modo que
haja, no sistema familiar, o respeito às diferenças e às discordân-
cias entre seus membros, possibilitando a manifestação de opi-
niões divergentes. A integração permitirá que a família aja em
grupo, de acordo com uma identidade grupal, buscando soluções
para os problemas e caminhos para o alcance de objetivos comuns,
embora cada membro tenha sua individualidade. E, por fim, a
autoestima promoverá o crescimento de cada membro, o que o
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levará a realizar-se e a valorizar os outros membros, promovendo
a autoestima de todo o sistema (idem, ibidem).

De modo resumido, o Quadro 1 apresenta as dimensões
interacionais e o modo de funcionamento que poderá promover uma
boa dinâmica familiar.

Quadro 1 – Dimensão interacional e modo de funcionamento segun-
do Férez-Carneiro (1996).

Dimensão interacional Modo de funcionamento

1 Comunicação Clara; congruente; com direcionalidade.
2 Regras Explícitas; coerentes; flexíveis.
3 Papéis Claros, definindo as funções de cada membro.
4 Liderança Papéis claros; hierarquizada, ou seja, de pais para

os filhos.
5 Conflitos Devem ser sanados mediante a busca por soluções.
6 Agressividade Construtiva, visando crescimento dos membros.
7 Afeição Deve existir; promove desenvolvimento saudável.
8 Individuação Necessária; com respeito a diferenças e

discordâncias.
9 Integração Importante para a busca de resolução dos conflitos.

10 Autoestima Importante para promover o crescimento individual
e de cada membro.

Para investigar tais dimensões interacionais junto a dez mães ado-
lescentes, foram utilizados instrumentos de investigação como o
Teste do Desenho da Família (Corman, 1979; Retondo, 2000), com
adaptação de Valle (2000) – Teste de Desenho em Cores da Família
(TDCF), e um questionário complementar ao teste, sendo que a
abordagem sistêmica subsidiou a presente investigação, auxiliando
na compreensão das dimensões interacionais que regem a dinâmica
familiar dessas participantes.

Estudos que focam a dinâmica familiar de mães adolescentes com
o uso do TDCF são raros, mas há várias pesquisas que utilizaram
esse instrumento com populações diferenciadas para buscar a com-
preensão das dimensões interacionais.
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Peçanha & Lacharité (2007) testaram a validade de constructo e
a validade do protocolo de Avaliação Familiar Sistêmica (AFS) com
a participação de 11 crianças brasileiras com asma e 14 sem a doen-
ça. Os materiais utilizados foram o protocolo AFS, o TDCF e um
roteiro de entrevista semiestruturada. Os resultados de compara-
ções feitas entre os dois grupos de crianças mostraram que as dimen-
sões interacionais mais afetadas nas famílias de crianças asmáticas
foram individuação, conflitos, integração, coesão, papéis e liderança.

Neuber et al. (2008) objetivaram investigar os componentes emo-
cionais e as dificuldades envolvidas na dinâmica familiar de adoles-
centes portadores de deficiência auditiva, para tanto utilizaram o
TDCF. Participaram do estudo oito adolescentes de ambos os sexos
e seus pais, somando 24 participantes. Como resultado, encontra-
ram dificuldades em algumas das dimensões interacionais, quer se-
jam, comunicação, conflitos, afeição e integração.

Panosso & Peçanha (2009) trabalharam com cinco famílias com
filhos adolescentes usuários de drogas. Objetivaram investigar o
papel que a drogadição desempenha no contexto familiar. Os ins-
trumentos utilizados foram a Entrevista Familiar Estruturada (EFE),
o TDCF e uma entrevista semidirigida. Os resultados mostraram
que as famílias apresentavam disfuncionalidade em relação à inte-
gração, à autoestima (baixa), à definição de papéis, na integração e na
explicitação das regras, sendo também evidenciadas dificuldades na
expressão de conflitos e agressividade.

Vicentin & Valle (2009) desenvolveram estudo com 15 crianças
do sexo feminino com idades entre seis e dez anos e suas respectivas
mães, somando trinta participantes, sendo as crianças vítimas de vio-
lência sexual praticada pelo pai. Objetivaram identificar variáveis
que pudessem comprometer os processos funcionais da dinâmica
de famílias permeadas por violência sexual. Os materiais utilizados
foram um roteiro de entrevista (realizada com as mães) e o TDCF
(realizado com as mães e as crianças). Os resultados mostraram que
a dinâmica familiar é permeada por dificuldades nas seguintes di-
mensões interacionais: comunicação, conflitos, afeição, integração e
autoestima.
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Tais estudos, embora com população diferenciada em relação a
este, com problemáticas distintas, mas também desencadeadas pelo
ciclo vital de cada família, que enfrentam constantes desafios ao longo
da sua existência devido ao dinâmico processo do desenvolvimento
de seus membros, mostram que são múltiplos os fatores que levam
um grupo familiar a perder seu equilíbrio. Todo contexto familiar
que é afrontado por estímulos externos a ponto de desestabilizá-lo
merece ser analisado, como é o presente caso: o interesse pela inves-
tigação com a população de mães adolescentes. Este estudo qualita-
tivo objetivou, portanto, descrever a dinâmica familiar de mães ado-
lescentes de acordo com suas percepções, enfocando as dimensões
interacionais familiares utilizando-se do instrumento TDCF.

A compreensão da dinâmica em família dessas pessoas em uma
nova constituição familiar com a presença do bebê poderá facilitar o
desenvolvimento de programas que visem a qualidade de vida dessa
população que vivencia o fenômeno da gravidez não planejada na
adolescência, primando pelo desenvolvimento saudável do bebê e
da família. Facilitará também o desenvolvimento de programas de
educação sexual formal que visem a prevenção da gravidez não pla-
nejada na adolescência.

Método

Para a seleção das participantes foram utilizados os seguintes cri-
térios de inclusão: a) que a mãe adolescente fosse também partici-
pante do projeto de extensão “Mães adolescentes: projetos de vida”,
que ocorre nas dependências do CPA Bauru; b) ter idade entre 12 e
18 anos, caracterizando o período adolescente conforme o Estatuto
da Criança e do Adolescente, Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990,
artigo 2º, título 1º. Desse modo, participaram do estudo dez mães
adolescentes, cuja caracterização encontra-se no Quadro 2.
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Quadro 2 – Caracterização das participantes.

Participante Idade Idade Religião Escolaridade Renda Constituiu
do bebê familiar nova família?

P1 18 Dois meses Católica Ensino Médio, Entreum e três Não
cursando  SM

P2 18 Quatro meses Católica Ensino Médio Entreum e três Sim
incompleto SM

P3 17 Sete meses Católica Ensino Médio Menos deum Sim
completo SM

P4 17 Nove meses Evangélica Ensino Médio Menos deum Sim
completo SM

P5 18 Dez meses Evangélica Ensino Fundamental Menos deum Não
completo SM

P6 17 Quinze dias Evangélica Ensino Médio Entreum e três Não
incompleto SM

P7 18 Quarenta dias Católica Ensino Médio Entretrês e seis Não
completo SM

P8 15 Quatro meses Católica Ensino Fundamental Entreum e três Não
completo SM

P9 17 Dois meses Sem religião Ensino Médio Entreum e três Não
incompleto SM

P10 15 43 dias Evangélica Ensino Fundamental Entreum e três Sim
incompleto SM
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Como já descrito, para a investigação das dimensões interacionais
junto às dez mães adolescentes, foram utilizados como instrumen-
tos: a) o Teste do Desenho da Família (Corman, 1979; Retondo,
2000), com adaptação de Valle (2000) – TDCF; b) um questionário
complementar ao teste. A abordagem sistêmica auxiliou na com-
preensão das dimensões interacionais que regem a dinâmica familiar
dessas participantes.

O instrumento TDCF subdivide-se na aplicação do desenho e
de um questionário, um complementando o outro, e será descrito a
seguir.

a) O Teste do Desenho da Família (Corman, 1979; Retondo,
2000), com adaptação de Valle (2000), é uma técnica projetiva que
inclui o uso de cores para a pintura das figuras realizadas –TDCF.
Foi aplicado individualmente, sendo disponibilizados à participante:
folha em branco (tipo A4), lápis preto, borracha e 12 lápis coloridos.

b) O questionário com questões a respeito da dinâmica familiar é
fundamentado na Teoria Sistêmica (Minuchin, 1982) e é composto
por 24 perguntas a respeito das interações familiares vivenciadas pela
participante. Tais questões visam auxiliar a verbalização dos rela-
cionamentos e das interações familiares.

Para a coleta de dados, as participantes foram convidadas a parti-
cipar do estudo, recebendo inicialmente todos os esclarecimentos que
a ética em pesquisa exige e contidos no Termo de Consentimento
Esclarecido. Vale ressaltar que a proposta deste estudo foi encami-
nhada ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da
Unesp, campus de Bauru – SP, em respeito às normas do Conselho
Nacional de Saúde, que visa autorização para o estudo com seres hu-
manos, recebendo parecer favorável sob processo nº 953/46/01/09.

A coleta de dados ocorreu nas dependências do Centro de Psico-
logia Aplicada (CPA) da Unesp – Bauru. A aplicação dos instru-
mentos ocorreu de forma individual, cumprindo a mesma ordem de
aplicação: TDCF e o questionário.

Para a análise dos dados, obedeceu-se aos parâmetros de avalia-
ção do referido teste psicológico com base em pesquisadores espe-
cíficos (Corman, 1979; Cunha, 2000; Hammer, 1991; Ocampo,
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1995; Retondo, 2000). Em relação aos dados obtidos com as res-
postas dadas ao questionário, estes foram analisados com base nos
fundamentos da Abordagem Sistêmica, especialmente pelos con-
teúdos contidos nas dez categorias interacionais propostas por
Férez-Carneiro (1996) e pelas análises propostas por Peçanha
(1997) e Valle (2000).

Resultados

Caracterização das mães adolescentes

Os resultados mostram que a população estudada tem média de
idade de 17 anos, com bebês de 123,8 dias de média de idade, ou
seja, quatro meses e 13 dias. A religião é a católica ou a evangélica,
tendo como escolaridade predominante o Ensino Médio completo e
o incompleto. A renda familiar compreende a faixa entre um e três
salários mínimos, sendo que seis das dez participantes não consti-
tuíram nova família, continuando agregadas, portanto, às suas fa-
mílias de origem.

Análise das dimensões interacionais da família

Em relação às dimensões interacionais da família, o Quadro 3 apre-
senta, de modo geral, os resultados encontrados. Em seguida é apre-
sentada separadamente cada dimensão investigada.

Quadro 3 – Frequência absoluta das dimensões interacionais da
família.

Dimensões interacionais da família Frequência
absoluta

Comunicação Inadequada 7
Sem problemas 3
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Continuação

Dimensões interacionais da família Frequência
absoluta

Regras Autoritária 2
Omissas 1
Sem problemas 7

Papéis Indiferenciados 4
Sem problemas 6

Liderança Casal 2
Ego 2
Companheiro 1
Mãe 2
Pai 2
Bebê 1

Conflitos Sem busca de solução 7
Com busca de solução 3

Agressividade Destrutiva 1
Sem problemas 9

Afeição Figura preferida Companheiro 2
Mãe 2
Bebê 9

Figura rejeitada Ego 2
Companheiro 2
Mãe 1
Pai 3
Outros 2

Individuação Presente 7
Dificultada 3

Integração Não gratificante 5
Gratificante 5

Autoestima Baixa 5
Alta 5
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Análise das categorias investigadas

1. Comunicação

A comunicação mostrou-se inadequada para sete das participan-
tes (P1, P2, P4, P6, P7, P8 e P9). Duas delas constituíram nova fa-
mília (P2 e P4), demonstrando que a busca pela reestruturação fa-
miliar pode estar gerando dificuldades na comunicação. As
participantes P3, P5 e P10 mostraram que não têm problemas na
comunicação dentro do sistema familiar, sendo que uma delas não
constituiu nova família (P5).

2. Regras

As regras mostram-se sem problemas para sete das participantes
(P1, P2, P4, P5, P7, P9 e P10), omissas para P3 e autoritárias para
P6 e P8, sendo que ambas não constituíram novas famílias, conti-
nuaram agregadas às suas famílias de origem. Para P6, a figura ma-
terna é quem dita as regras no sistema familiar, e para P8 é a figura
paterna.

3. Papéis

A distribuição de papéis é indiferenciada para P2, P6, P7 e P8,
sendo que o conflito entre ser filha e mãe aparece como um
dificultador na distribuição dos novos papéis e na formação de novas
fronteiras, muitas vezes a avó assumindo o bebê como se fosse mãe,
havendo, portanto, a confusão no papel de mãe para a participante.
Por outro lado, seis das participantes (P1, P3, P4, P5, P9 e P10) de-
monstram que a distribuição dos papéis ocorre sem problemas.

4. Liderança

Os membros familiares distribuem-se nessa função, sendo que
até mesmo o bebê aparece como líder do sistema familiar (P1). Outros
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membros também aparecem como líderes no sistema familiar, tais
como o companheiro (P2), o casal (P3 e P10), a figura do Ego (P4 e
P5), a mãe (P6 e P7) e o pai (P8 e P9). Veja a figura 1.

5. Conflitos

Os conflitos estão presentes e denotam a falta de busca por solu-
ções para sete das dez participantes (P1, P2, P4, P5, P6, P8 e P9).
Para P2, os conflitos relacionam-se mais diretamente na relação com
o bebê, e P4 expressa conflitos em sua nova constituição familiar.
Outros conflitos aparecem, todavia, o sistema familiar parece bus-
car a solução para as dificuldades (P3, P7 e P10).

6. Agressividade

Esta dimensão interacional apareceu somente para uma das parti-
cipantes (P8), que relatou “medo” em deixar o bebê com algum
subsistema da família: “tenho medo que alguém bata ou judie dela”
(P8). Todavia, não apareceu em seu TDCF, enquanto forma gráfica
projetada, estando presente apenas na resposta ao questionário a res-
peito do desenho

Figura 1 – Dimensão interacional: Liderança.
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7. Afeição

De modo geral, a afeição da mãe adolescente está voltada para o
novo membro da família, ou seja, o bebê. Somente as participantes
P3 e P5 acrescentam como figura preferida o companheiro. Para P7,
a mãe é sua figura preferida, relatando sobre o bebê que “eu amo
ela, gosto muito dela, mas ainda é novidade. Mas a minha mãe, [te-
mos] a vida juntas, é diferente”. Como figura rejeitada, portanto,
com menos afeição por parte da figura do Ego, aparecem a própria
mãe adolescente (P3 e P4), o pai e a mãe (P6), o pai (P8 e P9) e o
companheiro (P8 e P10). Veja a figura 2.

Figura 2 – Dimensão interacional: Afeição.

8. Individuação

A individuação está presente para sete das dez participantes (P1,
P2, P3, P4, P5, P9 e P10), contudo aparece dificultada para P6, P7
e P8.

9. Integração

A integração aparece como não gratificante, em especial para as
mães adolescentes que continuaram agregadas à sua família de ori-
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gem (P1, P6, P8, e P9). Para P4, a integração também não é gratifi-
cante, sendo gratificante para P2, P3, P5, P7 e P10.

10. Autoestima

A autoestima é baixa para metade das participantes (P2, P4, P5,
P7 e P9) e alta para a outra metade (P1, P3, P6, P8 e P10).

Resumidamente, os resultados mostram a seguinte dinâmica fa-
miliar entre essas dez mães adolescentes, descrita no quadro 4.

Quadro 4 – Situação da dinâmica interacional das participantes –
mães adolescentes.

Dinâmica interacional Situação desta dinâmica

Comunicação Inadequada

Regras Autoritárias para a mãe adolescente que não
constituiu nova família

Papéis Indiferenciada

Liderança Varia entre os diferentes membros

Conflitos Presentes e sem busca de solução

Afeição Voltada para o bebê

Integração Dificultada

Autoestima Variando entre baixa e alta

Discussão

Os resultados mostram a dificuldade das mães adolescentes em
posicionar-se na nova estrutura familiar. Agregadas às suas famílias
de origem, onde a estrutura familiar já está estabelecida, torna-se
difícil no subsistema parental a entrada de novo membro com a for-
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mação de novo subsistema (mãe-bebê) em que a mãe adolescente já
não é somente filha, mas também mãe.

A adolescência em si, por ser um período de grandes mudanças,
sejam fisiológicas, em decorrência da puberdade, ou mesmo emo-
cionais, em decorrência de fatores sociais e culturais (Frota, 2007;
Heilborn et al., 2006; Kahhale, 2001; Maia, 2009; Pereira, 2005;
Preto, 2001; Rangel, 1999), provoca dificuldades para o funciona-
mento familiar, trazendo conflitos que requerem novo posiciona-
mento de seus membros e novo funcionamento de todo o sistema
(Benoit et al., 1988; Lourenço, 1998; Minuchin, 1982). Quando a
ela, como fase de transição na família (Benoit et al., 1988; Minuchin,
1982), é agregada a maternidade, também uma fase de transição, as
dificuldades tornam-se maiores e demandam maior energia de to-
dos os envolvidos no sistema familiar, em especial quando a adoles-
cente não constitui nova família e o bebê torna-se um novo mem-
bro. Isto posto, formam-se outros subsistemas familiares, seja:
mãe-bebê, avó-neto, avô-neto, irmão-bebê, entre outros (Minuchin,
1982; Relvas, 1996; Silva & Salomão, 2003).

A ocorrência da gravidez não planejada altera a dinâmica fami-
liar e provoca, muitas vezes, conflitos com os quais as famílias nem
sempre sabem lidar (Lourenço, 1998; Minuchin, 1982; Santos &
Schor, 2003; Zeck et al., 2007). Nesse aspecto, observando as dimen-
sões interacionais, os resultados podem confirmar tal informação.

De modo geral, a comunicação é inadequada. As regras são auto-
ritárias somente quando a mãe adolescente não constituiu nova fa-
mília e ainda tem o agravante da comunicação dificultada. A distri-
buição de papéis é indiferenciada, sendo que o conflito entre o
subsistema parental e a nova função da maternidade mostra-se como
um entrave para a reestruturação familiar. A liderança varia entre os
diferentes membros, sendo que até mesmo o bebê aparece como lí-
der, em uma função invertida, mas compreendida na fase que a fa-
mília vivência, ou seja, um novo membro adentrando o grupo fami-
liar e que exige uma redistribuição nos papéis e na função de cada
um, em especial quando a participante não constituiu nova família.
Os conflitos estão presentes e denotam a falta de busca por soluções,
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em especial, também, para as mães adolescentes que não constituí-
ram nova família, sendo que os conflitos ocorrem na relação fami-
liar com os outros subsistemas que coabitam, ou seja, com os pais,
irmãos e sobrinhos. A agressividade mostrou-se presente somente
para uma das participantes, em uma dinâmica familiar em que o pai
é relatado como muito autoritário. A afeição da mãe adolescente está
voltada para o novo membro da família, ou seja, o bebê. Outras fi-
guras rejeitadas aparecem em outros membros familiares (pai, com-
panheiro, Ego, mãe e outros). A integração aparece dificultada, no-
vamente, para as participantes que não constituíram nova família, e
a autoestima é baixa para a metade das participantes, independente
de ter ou não constituído nova família.

Vale ressaltar a importância, apontada por Férez-Carneiro (1996),
de estas dimensões estarem congruentes para um bom funcionamen-
to do sistema familiar, em que a comunicação deve ser clara; as re-
gras, explícitas; os papéis, bem definidos; a liderança, exercida pela
figura de autoridade, buscando uma integração que vise a resolução
de conflitos, permeada pela afeição entre os membros, deste modo,
resultando na promoção de alta autoestima para todos os membros
do sistema familiar.

As dimensões interacionais mostram o funcionamento da estru-
tura familiar, a dinâmica que ocorre dentro do sistema. Assim, são
preocupantes as interações que são apresentadas pelas participantes
deste estudo, pois mostram que a família está encontrando dificul-
dades em reorganiza-se a partir da chegada do bebê, filho de mães
adolescentes.

Não foram encontrados estudos que utilizaram os métodos de
investigação junto à mesma população de mães adolescentes para a
comparação dos dados obtidos. Todavia, os estudos de Peçanha &
Lacharité (2007), Neuber et al. (2008), Panosso & Peçanha (2009) e
Vicentin & Valle (2009) mostraram famílias com características di-
ferenciadas (crianças com asma, adolescentes com deficiência audi-
tiva, adolescentes usuários de drogas e crianças que sofreram vio-
lência sexual) que, embora apresentem disfunções em relação às
dimensões de interação, não mostraram como resultado oito das di-
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mensões com disfunção. Este resultado é bastante preocupante: à
medida que mais uma pessoa ingressa no sistema familiar (o bebê),
já vivenciará o desenvolvimento dentro de um contexto que apre-
senta disfunções.

Assim, refletir como a mãe adolescente poderá subsidiar o de-
senvolvimento saudável de seu bebê é relevante, uma vez que ela
encontra-se, muitas vezes, sem parâmetros para assumir o seu papel
como mãe, seja em uma família constituída, ou mesmo naquela à
qual continuou agregada. A ocorrência da gravidez não planejada
requer novos posicionamentos por parte de todos os envolvimentos,
pois gera um aumento na tensão familiar na busca por um novo fun-
cionamento, devendo ser consideradas as várias relações entre os
subsistemas formados (Manriquez & Le-Bert, 1994; Minuchin,
1982; Motta et al., 2004; Pereira & Piccinini, 2007; Preto, 2001;
Vasconcellos, 2002), em especial quando existe uma coesão muito
grande entre mãe e filha, que poderá dificultar a formação da nova
díade mãe-bebê, visto que o papel de mãe parece confundir-se com
o papel de filha, assim como o de avó parece confundir-se com o de
mãe (Fonseca, 2008; Reis, 2009).

Considerações finais

A dinâmica familiar das mães adolescentes participantes deste
estudo apresenta conflitos na relação com o bebê, dificuldades em
assumir a maternidade devido às interferências de outros membros
na relação mãe-bebê, relacionamento conflituoso com o companhei-
ro para aquelas que constituíram novo sistema familiar e, ainda, di-
ficuldades em agregar novos papéis à sua nova condição de mãe.

Em relação às dimensões interacionais, as participantes expressam
que a comunicação é inadequada; as regras são autoritárias para a mãe
adolescente que não constituiu nova família e que tem como agra-
vantes as dificuldades na comunicação; a distribuição dos papéis é
indiferenciada; a liderança é exercida por diferentes membros; os
conflitos estão presentes e caracterizam-se pela não busca de solu-
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ções; a afeição é voltada para o bebê; a integração encontra-se difi-
cultada; e a autoestima varia entre baixa e alta.

A vivência da maternidade não planejada na adolescência agrava
a reestruturação familiar necessária para uma nova etapa da vida, que
é a adolescência. As famílias encontram dificuldades para o enfren-
tamento de duas fases de transição concomitantes (adolescência e
maternidade), resultando em uma dinâmica familiar conflituosa.

O desenvolvimento de programas de apoio às famílias que viven-
ciam tal fenômeno mostra-se necessário, o que poderia construir
parâmetros norteadores para facilitar a reestruturação familiar e a
definição de papéis dos membros envolvidos, construindo frontei-
ras claras de relacionamento, bem como para auxiliar na formação
da nova díade mãe-bebê.

Enfim, a ocorrência da gravidez na adolescência, seja planejada
ou não, requer o desenvolvimento de programas que visem a quali-
dade de vida na adaptação dessas famílias, oportunizando o desen-
volvimento saudável do bebê e de todo o sistema familiar. Ressalta-
se a necessidade de outras pesquisas que poderiam elucidar melhor
tais achados, como aquelas que tenham como população mães ado-
lescentes com filhos mais velhos; comparação estatística, portanto
com maior amostra, entre mães adolescentes que constituíram novo
sistema familiar e entre aquelas que não constituíram; e comparação
entre famílias com mães adolescentes e famílias com mães adultas,
ambas com bebês, visando verificar as dimensões interacionais de uma
e de outra.
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