
EXPERIÊNCIA DE MÃES DE GESTANTES JOVENS 

Amanda de O. Fernandes, Dulce Maria R. Gualda 

Escola de Enfermagem, USP, SP 

Objetivos 
A gravidez na adolescência é considerada um 
dos perfis da sociedade atual devido ao seu 
grande número de incidência. Trata-se de um 
fenômeno transformador desta vida que está 
em construção e que afeta substancialmente o 
meio em que estas adolescentes vivem [1].  O 
papel dos pais, em específico o da mãe, é de 
suma importância tanto no âmbito de 
assistência emocional quanto econômico a este 
grupo de gestantes. A figura materna aparece 
como fonte de apoio e manutenção da 
estrutura familiar [2], assim, a relação mãe e 
filha mostra-se extremamente importante para 
o nascimento desta nova mãe e para o 
desenvolvimento do bebê. Diante desse 
contexto, este estudo teve como objetivo 
conhecer a experiência de mães cujas filhas 
engravidaram durante a adolescência.  

Métodos/Procedimentos 
Trata-se de uma pesquisa de caráter 
qualitativo, realizada em um hospital de ensino 
da cidade de São Paulo. A coleta de dados 
ocorreu no período de dezembro de 2009 a 
março de 2010 por meio de um roteiro de 
entrevista semi-estruturada, com a participação 
de 10 mães de gestantes adolescentes. As 
entrevistas foram registradas através de um 
gravador, com autorização prévia das 
entrevistadas, e posteriormente transcritas pela 
pesquisadora.  

Resultados 
Constatou-se que antes da gravidez as mães 
orientaram as filhas a respeito da sexualidade, 
o que originou sentimentos de surpresa quando 
essas se dizem grávida. Apesar disso, as mães 
se fizeram presente em todo o processo 
gravídico puerperal. Essa conduta teve como 
fator favorável o fato de a maioria das 
entrevistadas também ter vivenciado a 
experiência de ser mãe durante a 
adolescência. Também foi explorada a 
participação da mãe durante o parto da 
adolescente. A maioria delas participou do 

trabalho de parto e presenciou o nascimento do 
neto, narrando esta experiência como diferente, 
emocionante e inesquecível. O trabalho de 
parto é um momento que envolve sentimentos 
de medo e ansiedade; ter a mãe presente 
neste momento atuando como fonte de 
conforto e apoio, torna-se de extrema 
importância para que gestante jovem se sinta 
mais segura durante o nascimento de seu filho. 
Em relação ao papel de avó, este foi 
inicialmente visto com certo estranhamento, 
negação e tido como uma situação difícil de 
lidar, porém, após o nascimento do neto, 
acabou sendo mais bem aceito. A participação, 
agora como avó, ocorre tanto na ajuda aos 
cuidados do recém-nascido quanto no suporte 
financeiro ao binômio mãe-bebê. Por fim, no 
que diz respeito ao relacionamento familiar, 
não foram identificadas mudanças significativas 
diante dessa fase.  

Conclusões 
Neste estudo identifica-se a figura materna 
como representativa tanto durante quanto após 
a gestação da filha adolescente, pois é a mãe 
quem fornece o apoio emocional e, muitas 
vezes, financeiro necessário durante essa fase. 
Assim, o suporte fornecido propicia a 
adolescente uma gestação mais segura, 
possibilita que a jovem retome seus projetos de 
vida e, como conseqüência, auxilia para que a 
criança também tenha um futuro melhor. 
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