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Um tema bastante discutido atualmente nos mais variados segmentos de 
nossa sociedade, é a gravidez na adolescência e suas implicações. Num levantamento 
preliminar acerca das referências bibliográficas sobre esta temática – especialmente no 
site da BIREME/Biblioteca Virtual da Saúde – pudemos observar que a maioria dos 
artigos elencados sobre o tema estão inseridos em revistas que se vinculam à saúde 
pública, ou seja, o tratamento dado a esta problemática abrange questões referentes à 
políticas de atendimento básico à saúde, que tem seus desdobramentos sociais e/ou 
econômicos. 

Entendemos que tal abordagem é limitada, uma vez que não abrange outras 
dimensões da experiência da gravidez, tais como a vivência da mulher durante o 
processo da gravidez, seus desdobramentos sociais e culturais, etc... Temos clareza que 
a adolescente encontra várias dificuldades na condição de grávida que, com o passar dos 
anos, vão se transformando em algumas exigências sociais, como a inserção da mulher 
no mercado de trabalho, os estudos, as perspectivas pessoais de cada adolescente e até 
mesmo as expectativas dos familiares (OLIVEIRA, 1998). 

A vinda de uma criança de forma precoce, e muitas vezes inesperada, 
desdobra-se, geralmente, numa reorganização familiar, que pode tomar várias direções: 
ora assumindo e ajudando a adolescente a cuidar da criança; às vezes obrigando a união 
do casal, para que ambos sejam unicamente responsabilizados pelo nascimento do bebê, 
etc... Às vezes, o que inicialmente é encarado como um problema pode abrir 
possibilidades de convivência (entre pais e filhos, por exemplo) onde a prioridade é o 
acolhimento e a compreensão. São muitos os caminhos possíveis... Nesse sentido, 
devido à importância e os eventos inevitáveis que vêm juntamente com a gravidez na 
adolescência encaramos a gravidez não como um “problema”, mas como um momento 
que pode ser vivenciado de diversas formas.  

A adolescência, segundo ABERASTURY e KNOBEL (1981), não pode ser 
estudada de forma fragmentada, ou seja, apenas no âmbito social ou apenas biológico, a 
adolescência é um fenômeno que deve ser compreendido de forma abrangente 
considerando os campos social, biológico, histórico e sócio-cultural. Os mesmos autores 
destacam o fato de que um grande marco dessa fase da vida é o não reconhecimento da 
sexualidade do adolescente, por parte da sociedade, como se a sexualidade fosse 
despertada apenas quando se atinge a maioridade. 

Mesmo variando nas diferentes sociedades, a adolescência é 
fundamentalmente caracterizada por ser um período de transições entre a puberdade e o 
estado adulto, assim como o reconhecimento da condição adulta ao indivíduo também 
varia. Dessa forma entendemos que existem peculiaridades culturais na construção de 
uma identidade, que podem facilitar ou dificultar esse processo de mudanças corporais, 
de reformulação dos conceitos que tem sobre si mesmo, saindo de uma auto-imagem 
infantil, para uma vida adulta.  



De uma maneira geral, o que se discute quanto à gravidez na adolescência, 
não é a experiência da maternidade ou da gravidez. O que se vê é que, quando se trata 
de uma abordagem preventiva, trata-se como forma de controlar o outro. Fala-se de 
prevenção e vulnerabilidade, tratando a gravidez muitas vezes em termos de saúde e 
doença. 

Apesar do despreparo das escolas e muitas vezes a falta de abertura dentro 
da família, para falar sobre sexo, o adolescente em geral tem acesso à informação. Seja 
pela televisão, revistas e sites da internet. É no contexto deste último meio de 
comunicação que faremos esta investigação. 

Atualmente, a internet tem sido um meio extremamente importante para o 
relacionamento humano, especialmente entre os jovens. FACCHINI, MAIA & MAIA, 
(2004), destacam a importância deste meio de comunicação para a população 
adolescente, especialmente quando esta população busca informações sobre 
sexualidade. Tendo em vista que esta temática é considerada como tabu por muitas 
famílias, é freqüente os jovens recorrerem cada vez mais a esse meio de comunicação – 
a internet - para buscar informações acerca desta e de muitas outras temáticas.  

A internet, no entanto, não é somente um depositário de informações: 
através dela acontecem vários tipos de encontros – é um meio através do qual nós nos 
relacionamos com uma série de pessoas. É muito comum encontrarmos salas de bate 
papo acerca de temas específicos, ou organizados por faixa etária, com finalidades 
diversas – troca de informações, paqueras, etc...  

Este universo digital estabelece novas formas de relacionamento, onde as 
distâncias e os tempos são superados, possibilitando-nos a estabelecer novas formas de 
relacionamento.  Para Gill (1998), uma nova forma de interatividade se estabelecerá na 
convergência das indústrias da computação, da comunicação e do entretenimento. O ser 
humano, através do universo virtual, viaja sem gastar tempo, sem se dispersar e sem 
ocupar novos espaços. Estamos, em cada momento, em todos os lugares, sem estarmos 
em parte alguma.  

 

São estas as novas viagens do tempo digital. E a novidade está em as 
podermos realizar sem transportarmos o “eu integral”. Para tanto a 
fibra óptica é já o betão das novas vias de comunicação, a banda larga 
dá o espaço de circulação próximo do infinito, que impede qualquer 
engarrafamento. E os bits são os veículos que nos conduzem por todo 
o mundo, à velocidade da luz, a máxima que conhecemos, sem que 
nos seja preciso dar um só passo, ou gastar mais que a tarifa de uma 
chamada telefônica local. E sem riscos de multas por excesso de 
velocidade, ou incomodidade provocada pelos quebra-molas. E as 
interfaces começam a ser duma extrema afabilidade, resultado da 
sabedoria que vamos alcançando, na interação entre o conhecimento, o 
humanismo e as tecnologias do relacionamento. (GIL, 1998, p. 185) 

 

Esta realidade está mudando nosso lugar no contexto das comunicações. O 
tempo da passividade da televisão, onde os espectadores sempre se colocaram numa 
posição passiva, enquanto meros receptores, está acabando. Da mesma forma, os usos 
do computador estão mudando: a inovação e a mudança residem na transição da 
informação, enquanto registro histórico de memória, para um novo paradigma de 
relacionamento, sediado na interatividade e na partilha de conhecimento. O consumidor 
passivo de informação está  transformando-se em permanente criador de conteúdos, um 



interventor ativo na definição de opções de tratamento e recepção dessa mesma 
informação. 

Os jovens, por sua vez, são muito sensíveis a essa nova realidade e estão 
cada vez mais trocando informações entre si, estabelecendo novas relações, criando 
redes, etc... A informação não lhes é mais “empurrada”. Ao contrário, ela vem sendo 
“puxada”, selecionada, polida e transformada, de acordo com estímulos ajustados às 
suas demandas, incertezas e ao que, verdadeiramente, os emocionará e fará continuar a 
passar. (Gil, 1998, p. 186). Tais perspectivas são muito evidentes sites de 
relacionamento disponíveis na web. 

Sob tal perspectiva, considerando o universo da rede internet como um 
espaço de circulação de informação, conhecimento e interatividade, temos como 
objetivo com este projeto acompanhar as redes de troca de informação criadas por 
adolescentes que têm como temática a gravidez na adolescência, mais especificamente, 
as redes criadas no contexto da grande rede de relacionamento conhecida como Orkut. 

 

Do Orkut –circunscrevendo nosso objeto de estudo 
O Orkut é um site de relacionamento onde as pessoas inscritas podem se 

organizar em comunidades temáticas e, nestas, participarem de determinadas discussões 
que podem ser propostas por qualquer membro da comunidade.  

Entendemos que esta rede – a Orkut – é um espaço onde as pessoas podem 
expressar livremcente suas idéias e pensamentos1. Nela podemos encontrar várias 
comunidades e a participação nas discussões organizadas nos tópicos é aberta a todos 
que participam da rede. As pessoas interessadas em determinada a temática que desejam 
participar da comunidade devem se inscrever e, assim, poderá participar das discussões 
que são promovidas via tópicos. A participação nos debates que ocorrem no âmbito dos 
tópicos pode ser anônima – garantindo-se o anonimato do membro. Esta condição 
assegura certa tranqüilidade para as pessoas se expressarem, principalmente quando os 
temas em pauta são polêmicos ou constrangedores. 

A comunidade que acompanhamos neste trabalho tem como questão 
principal a gravidez na adolescência e tem como principal objetivo ser um local de troca 
de experiências onde as adolescentes possam se sentir apoiadas, amparadas nas suas 
mais variadas demandas. Não se trata de um site moderado por profissionais, mas sim 
por jovens que vivenciam a situação de estarem gravidez ou serem mães adolescentes. 
Tendo tal perspectiva, não são aceitos tópicos relativos a propagandas, ou que sejam 
ofensivos e  preconceituosos. 

A comunidade tem suas regras e a principal delas é assegurar a democracia 
entre os participantes, isto é, os moderadores não podem tomar atitudes arbitrárias para 
com as participantes e estas, mantendo-se o respeito, podem opinar, fazer comentários 
evitando atitudes agressivas para com as outras participantes. 

Acompanhamos a comunidade no período de 25.06.2006 até 03.02.2007 e 
recolhemos 3050 tópicos (tal recolhimento se deu em 03.02.2007). Escolhemos para 
analisar os primeiros tópicos propostos por propostos por pessoas identificadas (não 
anônimas) e, mais especificamente, aqueles que solicitavam ajuda ou levantavam uma 
pergunta sobre um determinado tema. Assim, analisamos dentre os primeiros tópicos 
propostos por pessoas identificadas (em número de 652), 160 solicitações de ajuda ou 
pedido de informação (equivalente 24,5%).  

                                                 
1 Em principio não existe censura entre os membros das comunidades.  



Além da possibilidade de lançar ou participar de tópicos, as participantes da 
comunidade utilizam do recurso do Chat para discutirem seus problemas. Aqui não se 
tem um tema gerador – como no tópico. As jovens simplesmente falam de seu 
cotidiano, seu dia a dia, de suas angústias e ansiedades, as dificuldades de 
relacionamento com o companheiro, as dificuldades na criação dos filhos especialmente 
quando elas trabalham ou estudam, os preconceitos dos amigos, etc.... 

 

Primeiras aproximações 
A discussão que faremos aqui não tem como perspectiva de ser algo 

definitivo, nem conclusivo. Nestas aproximações sobre o tema e a importância da 
informação para a compreensão da experiência da gravidez, fica evidente o papel 
acolhedor que esta comunidade desempenha na vida das adolescentes que estão 
passando pela experiência da maternidade ou da gravidez.  

Tal fato fica evidente quando analisamos os pedidos de ajuda ou de 
informação acerca do que elas está se vivenciando. Cabe registrar, num primeiro 
momento, as formas pelas quais os pedidos são feitos. Identificamos tal posição – de 
pedido de ajuda – através de palavras como “Ajudem-me”; “Dúvidas” e, em alguns 
casos, de forma mais dramática, “Pelo amor de Deus, alguém me ajude, rápido”; 
“Socorro”; “Estou com medo de estar grávida”. Tais expressões – geralmente 
correspondido pelas participantes da Comunidade – revelam o quanto o universo social 
em que as adolescentes estão inseridas é experienciado como aversivo a situação que 
passam. A opção por utilizar o recurso da internet e se inscrever na comunidade nos 
indicam que a procura não se dá tanto pela dúvida, mas pela necessidade de 
acolhimento da situação vivenciada – a gravidez, a possível gravidez, a relação sexual, 
etc.  As dúvidas levantadas eram respondidas pelas participantes da comunidade tendo 
como ponto de partida as experiências que elas tiveram ao longo da gravidez e não um 
enraizamento cientifico. 

No Quadro 1, apresentamos os temas que motivaram as adolescentes a 
pedirem ajuda a comunidade.  

 
TEMAS TÓPICOS FREQUENCIA 

Métodos anticoncepcionais Pílula Dia Seguinte 9 
 Anticoncepcionais (injeção) 2 
 Pílula anticoncepcional 

(efeitos) 
7 

 Esquecimento 2 
 Pílula anticoncepcional 

(gravidez) 
4 

 Pílula para aborto 1 
 Diafragma 1 
 Camisinha estourada 2 

Exames Para verificar gravidez 11 
 Pré-Natal 3 
 Para Bebe 1 

Corpo Relação sexual final/pós 
menstruação 

4 

 Corrimentos na gravidez 4 
 Sintomas gravidez 29 
 Crescimento barriga 4 
 Estrias 5 
 Contrações 2 
 Menstruação atrasada 9 



 Menstruação na gravidez 3 
 Menstruação pós parto 1 
 Mudanças corporais (geral) 4 
 Mudanças no humor 2 
 Relações sexuais pos-parto 1 
 Coito interrrompido 10 
 Relações sexuais (na gravidez) 6 
 Ciclo menstrual 7 

Relacionamentos Familiar (esposo) 2 
 Familiar (namnorado) 2 
 Com familiares ( contar a 

gravidez) 
13 

 Esconder gravidez 1 
Legislação Sobrenome criança 1 

 Acompanhamento no parto 1 
Aborto Possibilidade não incentivada 3 

Gravidez interrompida Não aborto 3 
 Total 160 

Quadro 1 – Temas propostos para discussão na Comunidade 

 

Podemos notar que os maiores problemas enfrentados pelas adolescentes 
estão relacionados com questões de relacionamento, mais especificamente, as formas de 
como revelar a gravidez aos pais. Apesar do medo, as respostas a questões como essa 
sempre afirmaram a família como um lugar onde é possível superar os problemas. 

Questões relativas aos métodos anticoncepcionais geralmente foram 
acompanhadas por situações onde o risco da gravidez era bastante alto –  especialmente 
quando se utilizou como método de prevenção a pílula do dia seguinte. As respostas 
sobre a eficácia desta pílula foi bastante controversa, assim como a de outros métodos. 
Tal questão também vem acompanhada de dúvidas relativas aos efeitos das pílulas 
anticoncepcionais. A maioria das sugestões dada pelas participantes da comunidade 
quanto ao uso deste ou daquele método resultava numa consulta ao ginecologista, isto é, 
é uma escolha que a adolescente deve fazer junto ao seu médico e, considerando que 
cada corpo reage de uma forma aos remédios, cabe ao médico fazer tal 
acompanhamento. 

Perguntas relativas a atraso na menstruação e provável gravidez (geralmente 
o atraso da menstruação é antecipado por uma relação sexual ou por uma relação 
denominada de “coito interrompido”) foram encaminhadas pelas participantes da 
comunidade com: procure um medico; faça um exame, de “farmácia” ou de sangue 
(também bastante presente nas dúvidas das jovens). Tal pergunta demonstra, de forma, a 
angústia vivenciada pela adolescente que vê seu ciclo menstrual irregular. Algumas 
respostas indicaram um efeito psicológico pelo atraso na menstruação tendo em vista 
que não houve prevenção na relação sexual.  

Ao longo das perguntas e respostas podemos observar que há um processo 
de identificação entre as adolescentes que perguntam e aquelas que respondem. 
Observou-se constantemente frases do gênero: “eu já passei por isso”; “estou passando 
pelo mesmo problema e não tive coragem de falar”. Assim, o espaço criado tem 
propiciado as jovens que vivenciam a gravidez ou a maternidade uma situação onde elas 
podem, a partir da troca de experiências, atribuírem um novo sentido para suas 
experiências – sejam elas relativas a gravidez ou a seus filhos, sejam elas relativas aos 
familiares e namorados/maridos. Tal perspectiva fica clara nas situações onde as jovens 
pensam em aborto, ou quando estão se sentindo fragilizadas ou em solidão. Geralmente, 



em tais situações (que tem um tom de desabafos), as participantes da comunidade dão 
conselhos, apoio, e assumem uma atitude de solidariedade para com quem não está bem.  

Do ponto de vista do conhecimento sobre reprodução e sobre o próprio 
corpo foi alto o número de questões. Chamou nossa atenção as perguntas relativas ao 
ciclo menstrual, as relativas ao exercício do sexo na gravidez e, especialmente, as 
relativas aos sintomas da gravidez. Cabe ressaltar aqui algumas perguntas que nos 
chamaram a atenção, uma vez que as respostas a elas estão presentes nos livros 
didáticos que tratam da reprodução humana ou podem ser mote de discussão em sala da 
aula. Dentre elas destacamos duas perguntas, que nos dão margem para fazer uma 
reflexão sobre esta questão. A primeira é: “o bebe respira na barriga da mãe?” e a outra 
“é possível engravidar sem ter menstruado?”. De certa forma, estas perguntas nos 
indicam que a falta de informações está relacionada com a ausência da escola na vida 
das adolescentes, uma vez que esta e tantas outras perguntas que pairam sobre a vida 
sexual poderiam ser explicitadas no contexto das aulas de ciências ou biologia.  

 

Considerações finais 

A proposta deste trabalho foi a de acompanhar as discussões que são 
realizadas em torno da temática gravidez na adolescência no universo do Orkut – rede 
de relacionamentos virtual. Elegeu-se uma comunidade de adolescentes que vivenciam 
ou a gravidez ou a maternidade adolescentes e as discussões ali realizadas foram 
acompanhadas ao longo do tempo. Observou-se que as principais dúvidas vivenciadas 
pelas jovens nessa situação dizem respeito aos sintomas da gravidez; às maneiras de se 
informar aos pais a situação; as relativas aos métodos anticoncepcionais (sua eficácia e 
seus efeitos); aquelas relativas aos atrasos na menstruação (seja por conta de uma 
relação sexual ou de um “coito interrompido”); a relativas aos exames de gravidez e sua 
eficácia.  

De um modo geral, as inserções das jovens na comunidade através da 
proposição de tópicos (onde faziam seus questionamentos), estavam muito mais 
relacionadas a busca de um acolhimento do que a solução dos problemas expressos nas 
perguntas. E as respostas recebidas atendiam a essa demanda, uma vez que tais 
respostas eram pautadas num processo de identificação entre aquelas que perguntam e 
aquelas que respondem.  

Apesar das respostas as perguntas serem feitas a partir da experiência, e 
muitas delas caírem num certo “achismo”, muitos encaminhamentos foram feitos 
indicando a procura de um médico ou profissional da saúde. Nesse sentido, entendemos 
que a rede de relacionamentos aqui tem um papel importantíssimo, o de acolher e. 
concomitantemente, oferece aos participantes a oportunidade de atribuir novos sentidos 
as suas experiências e dar novos rumos para suas vidas. 

Cabe registrar ainda a necessidade do Estado (nas esferas municipal, 
estadual e federal) – seja através da escola, seja através de programas dirigidos para a 
juventude, vinculados às secretarias de saúde – assumir a responsabilidade de oferecer 
informações mais adequadas e pertinentes sobre a questão de tal modo que os jovens 
possam exercer com mais tranqüilidade sua sexualidade, sem medos ou preconceitos. 
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