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Resumo
Apesar de a gravidez na adolescência ser uma temática freqüentemente explorada, poucos estudos abordam a
questão da conjugalidade nessa etapa do desenvolvimento. O presente estudo teve como objetivo investigar a
comunicação em casais de gestantes adolescentes. Participaram do estudo seis casais adolescentes, de nível
socioeconômico baixo, em que ambos os cônjuges responderam a entrevistas individuais semiestruturadas a respeito
do relacionamento do casal, no final do terceiro trimestre de gestação. As gestantes adolescentes tinham em média
dezesseis anos e os seus companheiros dezoito anos. Após transcritos, os dados foram submetidos a uma análise de
conteúdo qualitativa, que teve como categorias: (a) expressão de sentimentos e ideias e (b) resolução de problemas.
Resultados preliminares indicaram que, de modo geral, para casais analisados nesse contexto, a comunicação exerce
papel fundamental no relacionamento, sendo freqüentes as manifestação de sentimentos e a expressão de ideias. Foi
observado também que o diálogo é o principal recurso adotado na resolução de problemas conjugais, sendo
identificado também como forma predominante de comunicação entre o casal. Deve-se dar atenção à conjugalidade
adolescente em seus mais diversos aspectos, tendo em vista que o casal vive, nesse momento, um período de
crescimento e de descoberta muito intenso em relação a si próprio, além de ser um momento de transição para a
parentalidade. A comunicação do casal adolescente no contexto investigado deve ser explorada pois uma boa
comunicação entre os cônjuges está fortemente associada com satisfação conjugal, o que pode influenciar o
estabelecimento da relação pai-mãe-bebê. Nesse sentido, a comunicação conjugal em casais de adolescentes
constitui uma questão relevante para estudos futuros e para o atendimento a essa população.
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